
De Openbaring van de Zoon en de Dochter 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, van de Doop tot aan het 
Kruis heeft U eertijds aan de hele wereld het volbrachte heilswerk van de 
Zoon kenbaar willen maken. Maak de verloste mensheid die op weg is 
naar zijn herstel, ontvankelijk in deze Eindtijd voor de openbaring van de 
Dochter als Mede-Verlosseres, Middelares en Voorspreekster. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (31ste boodschap, 15 april 1951) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 
Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe 
van alle volkeren. 

 Er staat geschreven:  

 “Luister goed, begrijp goed wat Ik nu uit ga leggen. Nogmaals zeg Ik: 
de Zoon kwam in de wereld als de Verlosser van de mensen; het 
verlossingswerk was het kruis. Hij was gezonden door de Vader. 

 Nu echter wil de Vader en de Zoon de Vrouwe zenden door heel de 
wereld. Immers, Zij is de Zoon vroeger ook voorgegaan en gevolgd. 
Daarom sta Ik nu op de wereld, op de wereldbol. Het kruis staat daar vast 
op gedrukt, ingeplant. Nu komt de Vrouwe ervoor staan als de Moeder 
van de Zoon, die met Hem dit verlossingswerk heeft volbracht. Deze 
beeltenis spreekt duidelijke taal en zal nu reeds in de wereld gebracht 
worden omdat de wereld weer het kruis nodig heeft. De Vrouwe echter 
staat als de Medeverlosseres en Voorspreekster voor het kruis.” 

 - Dit was een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe van alle 
volkeren. Wij danken God. 

 

 



Tussenzang (Ps 44) 

R./ Naast u staat de koningin, getooid met goud. 

Prinsessen komen u daar tegemoet, 
en naast u staat de koningin, 
getooid met goud uit Ofir. R./ 

Nu luister, dochter, wees aandachtig, 
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. 
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning, 
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer. R./ 

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich, 
zij treden binnen in de koninklijke woning. R./ 

Tweede Lezing (Luc 3, 15-16, 21-22) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Na de openbaring van zijn Zoon, 
tweeduizend jaar geleden, openbaart de Vader vandaag zijn Dochter. 
Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande 
Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan 
allen ten antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die 
sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te 
maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.” 

 Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel openging en de heilige Geest in lichamelijke 
gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel 
sprak: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen 
gesteld.” 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

 



 

Derde Lezing (Boekd. V, p. 69 en p. 291-292 - Fr. versie) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In “Leven uit Liefde” schrijft Marie-Paule: 

 Op deze dag in januari 1970 bid ik de Kruisweg voor de mis. Bij de 
tweede statie, na mijn persoonlijke overwegingen, beëindig ik mijn 
gesprek met de Liefde en zeg Hem:  

 “Wanneer ik bedenk dat ze Jou gekruisigd hebben… Jij bent de Zoon 
van de vader…” 

 Ik word onmiddellijk onderbroken door deze woorden: 

 “Jij ook, jij bent de Dochter van de Vader…” 

 Later in hetzelfde jaar schrijft Marie-Paule: 

 ’s Nachts bedank ik de Heer en Moeder Maria voor zoveel vreugde, 
attenties en broederschap. In mijn erkenning wil ik God de Vader een 
plezier doen door Hem zijn Zoon-Verlosser aan te bieden. Op het moment 
dat ik het offer wil brengen, word ik tegengehouden en “hoor” ik 
inwendig: 

 “Bied ook jezelf aan, op dezelfde manier als de Zoon.” 

   - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden met het oog op het offer van uw welbeminde 
Zoon en Dochter. Moge de offergave van de Dochter vandaag aan de hele 
wereld geopenbaard worden door de Vader, net als dat van de Zoon 
tweeduizend jaar geleden. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Daar waar Liefde is, daar is God bij ons. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, Zoon en Dochter van de 
Vader, moge deze communie ons hart voorbereiden op de Openbaring 
van het mysterie van de Vrouwe in onze tijd. Moge de Geest van 
Heiligheid en Waarheid neerdalen over alle volkeren, en hen Genade, 
Verlossing en Vrede schenken. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


