
De beschaving van de Liefde 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, U hebt man en vrouw 
geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Moge het voortdurende wonder 
van het leven de mensheid steeds herinneren aan haar roeping om deel te 
nemen aan het grote mysterie van de Liefde, en dit gedurende heel het 
millennium van het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Redevoering Martin Luther King) 

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 een redevoering van Martin Luther 
King, Amerikaanse baptistendominee, geboren in 1929 en 
vermoord in 1968. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor de 
gelijkheid tussen alle mensen, als schepsels van God. 

 Er staat geschreven:  

 Het streven naar een wereldwijde gemeenschap die de verschillen 
tussen stammen, rassen, klassen en naties overstijgt, is in werkelijkheid 
een oproep tot universele en onvoorwaardelijke liefde voor heel de 
mensheid. Dit concept, vaak niet begrepen en slecht geïnterpreteerd, vaak 
snel verworpen door de sterke geesten van deze wereld alsof het iets 
zwaks en lafs zou zijn, is vandaag een absolute noodzaak geworden voor 
het overleven van de mensheid. Wanneer ik spreek over de liefde, dan 
spreek ik niet over een oppervlakkige of sentimentele opflakkering. In 
wezen spreek ik over de kracht die alle grote geloven van de wereld 
hebben waargenomen als zijnde de alles overstijgende en verenigende 
kracht van het leven. De liefde is de sleutel die de deur naar de ultieme 
werkelijkheid opent. Het geloof in deze ultieme werkelijkheid wordt 
gedeeld door de Hindoes, de Moslims, de Christenen, de Joden en de 
Boeddhisten en is wondermooi samengevat in de eerste brief van de 
heilige Johannes: “God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God en God 
blijft in hem.” (1 Joh 4, 16) 
 - Dit was een fragment uit een redevoering van Martin Luther King. 
Wij danken God. 



Tussenzang  

R./ Laat ons elkaar liefhebben, zoals God ons liefheeft. 

Prijs de HEER, o mijn ziel,  
zijn heilige naam uit het diepst van je hart.  
Prijs de HEER, o mijn ziel,  
en vergeet zijn weldaden nooit. R./ 

Hij vergeeft al je misgrepen,  
Hij geneest al het leed dat je lijdt;  
je leven koopt Hij vrij van het graf,  
en kroont je met liefde en erbarmen. R./ 

De HEER maakt waar wat Hij heeft beloofd:  
Hij komt op voor het recht van de onderdrukten.  
Hij openbaart zijn wegen aan Mozes,  
maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend. R./ 

Barmhartig is de HEER en genadig,  
geduldig, en in liefde groot.  
Nee, als de hemel boven de aarde, zo hoog  
welft zijn liefde boven degenen die Hem vrezen. R./ 

Tweede Lezing (Mc 12, 28-34) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Het hart van de mens moet zich eerst naar 
God keren en vervolgens naar de anderen om de hele wereld te 
veroveren. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Een Schriftgeleerde die het gesprek tussen Jezus en de Sadduceeën 
gehoord had, vroeg aan Hem: “Wat is het allereerste gebod?”  

 Jezus antwoordde: “Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God 
is de enige Heer; u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en 
met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. 



 Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander 
gebod, groter dan deze twee, is er niet.”  

 De schriftgeleerde zei Hem: “Juist, Meester, terecht zegt U: Hij is de 
Enige en er is geen ander dan Hij. Hem liefhebben met heel ons hart en 
heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf 
is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.”  

 Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem: “U 
staat niet ver van het koninkrijk van God.” 

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

Derde Lezing (LR 110, p. 1 en 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 maart 1996, begint Marie-Paule met het citeren 
van Johannes Paulus II: 

 “Ik ben er diep van overtuigd, zei hij, dat de liefde in waarheid groter 
is dan alles, en dat de liefde in staat is om alles te overwinnen wat geen 
liefde is. 

 Het gezin is het centrum en het hart van de beschaving van de liefde. 
De liefde is het grote mysterie van God. Het moderne rationalisme 
verdraagt geen enkel mysterie en wil niet erkennen dat de volle waarheid 
over de mens geopenbaard is door Jezus Christus. 

 Maar als aan de mens het perspectief ontbreekt van een God die hem 
liefheeft, als de mogelijkheid om deel te nemen aan het ‘grote mysterie’ 
niet ontvankelijk is voor het gezin, wat blijft er dan over?... 

 Het menselijk wezen is in geen enkel opzicht wat de 
publiciteitscampagnes van hem maken, en ook niet wat er wordt 
voorgesteld in de moderne media. De mens is veel meer dan dat, omwille 
van de roeping tot de liefde. Deze leidt man en vrouw binnen in de 
dimensie van het grote mysterie.” 

 Vervolgens, voegt Marie-Paule er aan toe: 



 “Op een dag zal de Geschiedenis hulde brengen aan Johannes Paulus 
II, de stem van Jezus Christus… 

 Een nieuwe ochtend zal aanbreken, badend in het licht, want Maria 
en de Heilige Geest zullen een brandhaard van liefde ontsteken die onze 
tweeduizendjarige generatie zal zuiveren… 

 Mogen de dagen aanbreken waarin de zo zuivere vreugde van een 
betere morgen de afdruk zal dragen van het verlossende Kruis, rijk aan 
beloftes van eeuwige heerlijkheid! 

 Iedereen zal kunnen leven in de harmonie die weggelegd is voor de 
zielen van goede wil, de voorsmaak van de eeuwige Vreugde waartoe wij 
allen geroepen zijn.” 

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

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wij bieden U dit brood en 
deze wijn aan door de oneindige verdiensten van de Zoon en de Dochter. 
Wij vragen U deze gaven te zegenen en te heiligen samen met alle 
personen die zich inzetten binnenin de menselijke familie voor de komst 
van de beschaving van de liefde. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik jullie liefgehad. 
Blijft in mijn liefde.” (Joh 15, 9) 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de genade van deze 
eucharistische communie, laat in ons uw goddelijke Vrede toenemen. 
Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid het vuur van zijn liefde 
ontsteken in elke ziel van goede wil die zoekt om te leven naar het 
dubbele gebod van de liefde in het vooruitzicht van het Koninkrijk. Door 
de Heer en de Vrouwe. Amen. 


