
De Tekenen in de Hemel 

 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. Barmhartige God, het volstaat om berouw te tonen 
om uw vergeving te ontvangen, moge onze aandacht voor de 
waarschuwingen van Hierboven ons helpen om de Tekenen van de 
Hemel te herkennen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Apocalyps) 

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 het boek Apocalyps. 

 Er staat geschreven:  

 En ik bleef kijken, toen Hij het zesde zegel verbrak: en er ontstond 
een hevige aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de 
maan werd helemaal rood als bloed. En de sterren van de hemel vielen 
op aarde als late vijgen, door een stormvlaag van de boom geschud.  
En het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold, en 
alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen 
der aarde en hun edelen en de oversten over duizend en de rijken en 
de machtigen, allen, slaven en vrijen, kropen weg in de spelonken en 
rotsspleten van de bergen. En zij riepen tot de bergen en tot de rotsen: 
“Valt op ons en verbergt ons voor het aanschijn van Hem die gezeten 
is op de troon, en voor de toorn van het Lam.” Want gekomen is de 
grote dag van hun toorn. Wie kan dan standhouden?    

 - Dit was een fragment uit het boek Apocalyps. Wij danken God. 

 

 

 



Tussenzang (Ps 85) 

R./ Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. 

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, 
voorzeker een woord van verzoening. 
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, 
zijn Glorie komt weer bij ons wonen. R./ 

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan 
als vrede en recht elkander omhelzen; 
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, 
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. R./ 

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken 
en draagt ons land rijke vrucht. 
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan 
en voorspoed zijn schreden volgen. R./ 

Tweede Lezing (Lc 21, 5-11, 25-26,28) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In onze wereld is Maria het 
allergrootste teken. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen sommigen opmerkten, hoe de tempel daar prijkte met zijn 
fraaie stenen en wijgeschenken, zei Jezus: “Wat ge daar ziet: er zal een 
tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles 
zal verwoest worden.”  Ze vroegen Hem nu: “Meester, wanneer zal dat 
dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?”  
Maar Hij zei: “Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht 
wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben 
het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer 
gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. 
Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet 
terstond.” Toen sprak Hij tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk 
en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, 
en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen 



en aan de hemel geweldige tekenen. Wanneer zich dit alles begint te 
voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing komt naderbij.” 

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

Derde Lezing (Le Royaume nr. 21, p. 3) 

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 “Het Koninkrijk” van mei 1984 schrijft Marie-Paule: 

 Laten we aandachtig zijn voor de waarschuwingen van Hierboven, 
door de stem van Degene die, door zijn profeten, zijn volk waarschuwt. 

 De boodschappen van God en zijn gezegende Moeder verme-
nigvuldigen zich in de wereld omdat de tijd dringt. Het is dezelfde 
alarmkreet, want het uur is ernstig; evenementen kloppen al op onze 
deur. Zullen we doof blijven voor de oproepen van Onze Lieve Vrouw? 
Die haar kinderen uitnodigt tot gebed, tot bekering, tot versterving? 

 Of zullen we van richting veranderen... Zoals de inwoners van 
Ninive de moed hadden om dat te doen wanneer Jona hen uitnodigde 
om boete te doen? God is meester van de natuurwetten; bedreigingen 
van God, zelfs de meest categorische, zijn de uitdrukking van zijn 
barmhartige Wil die wacht op een blijk van berouw om zijn vergiffenis 
te schenken. 

 Hij zendt ons Maria, onze Moeder, die op zoveel plaatsen is 
verschenen. Is zij niet HET teken? Zoals in de Apocalyps staat 
geschreven: “Er verscheen een groots teken in de lucht: Het is een 
vrouw! De zon omhult haar, de maan is onder haar voeten en twaalf 
sterren kronen haar hoofd.” 

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

 
 
 



Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, door de oneindige 
verdiensten van Jezus Christus en Paul-Marie buigt de Hemel zich over 
ons. Moge dit brood en deze wijn aangeboden als dankzegging, ons de 
genade verkrijgen om uw oproepen te horen en er met heel ons hart 
mee in te stemmen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  
LECTOR: Jezus zegt: “Ik ben met jullie tot aan het einde der tijden.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de genade van 
deze eucharistische communie zegen en heilig onze inspanningen tot 
bekering en versterving. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
ons het Teken van de Vrouw in de Hemel doen herkennen. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


