
De Verheerlijking van de Zoon en de Dochter 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Oneindig goede, eenvoudige en volmaakte God, die man 
en vrouw heeft willen scheppen naar uw beeld en uw gelijkenis, geef aan 
uw kinderen de genade om te mogen werken aan de verheerlijking van 
heel hun wezen, uit liefde voor U. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (1 Kor 15, 42-49) 

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 eerste brief van de heilige Paulus 
aan de Korintiërs. 

 Er staat geschreven:  

 Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in 
vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; wat gezaaid wordt in 
geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Een natuurlijk 
lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een 
natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam.  

 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een 
levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. Maar het 
geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt 
het geestelijke. De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de 
tweede is uit de hemel. Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse 
mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn.  

 En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij 
ook het beeld dragen van de hemelse mens. 

 - Dat was een fragment uit de eerste brief van de heilige Paulus aan 
de Korintiërs. Wij danken God. 

 

 

 



Tussenzang (Ps 96) 

R./ De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht. 

De Heer is koning, de aarde mag juichen, 
blij zijn de landen rondom de zee.   
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, 
recht en gerechtigheid dragen zijn troon. R./ 

Bergen smelten als was voor de Heer, 
de Heerser van heel de wereld.    
De hemel verkondigt zijn heiligheid 
en alle volken aanschouwen zijn glorie. R./   

Tweede Lezing (Joh 20, 26-31) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In de glorie van zijn verrijzenis, is Jezus 
niet meer onderworpen aan de wetten van de Materie, de Ruimte en de 
Tijd. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu 
was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, 
ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.”  

 Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn 
handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer 
ongelovig, maar gelovig.” 

 Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot 
hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch 
geloofd hebben.” Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het 
bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar 
deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in 
zijn Naam. 

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



Derde Lezing (Aanh. II, p. 279) 

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”, Aanhangsel II, schrijft Marie-Paule: 

 Ik “zie” een schitterende lichtende berg die oprijst naar de hemel. 
Deze lichtende berg is het Werk van liefde dat de Hemel met ons heeft 
opgericht, ondanks de erfelijke neigingen van elkeen. 

 Dit dubbel gezichtsveld dat tegelijk spiritueel en psychisch is, verbaast 
me, want het is nieuw voor mij. 

 Eerder had ik de indruk bij het ontvangen van een informatie van 
Hierboven, dat mijn ziel “naar boven getrokken” werd om het te 
ontvangen.  

 Nu stel ik vast dat mijn drie lichamen, fysiek, psychisch en spiritueel, 
ofwel tegelijk functioneren, ofwel afzonderlijk, en dat ze voor mij alle drie 
toegankelijk zijn op de meest natuurlijke manier, en wel zo dat de actie 
van God de activiteit van de ziel omvormt tot een eenvoudige 
samenwerking. 

 Met God is alles zo eenvoudig en natuurlijk op menselijke wijze. Wat 
een genade, wat een heerlijke samenwerking! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed over de gaven 

God de Vader en Onbevlekte Moeder, U hebt ons in uw Zoon en in uw 
Dochter de weg getoond om de volmaaktheid te bereiken van de eenheid 
tussen onze drie lichamen. Met de offeranden van het brood en de wijn 
die wij U aanbieden, aanvaard ook die van heel de mensheid die geroepen 
is tot de volmaaktheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

 

Communietekst  

LECTOR: Wanneer Christus zal verschijnen, zullen wij op Hem gelijken, 
want we zullen Hem zien zoals Hij is.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de genade van de 
Nieuwe Eucharistie willen Jullie elke dag opnieuw jullie Liefde in ons 
vernieuwen en vermeerderen. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
in ons de eenheid doen toenemen, opdat wij meer verenigd zijn met de 
hele Godheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


