
De goddelijke Eenheid 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, van U komt elke gave, op 
aarde en in de Hemel. In al uw werken van de Schepping help ons om in het 
licht van het geloof de oneindige Grootsheid van uw Wijsheid en uw 
Goddelijke Eenheid te zien. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Soera 69, vers 22-24) 

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 Koran, het heilig boek van de 
Moslims. 

 Er staat geschreven:  

 Hij is God. 
 Er is geen andere ware God dan Hij. 
 Hij is de volmaakte Kenner 
 van de zichtbare en van de onzichtbare wereld. 
 Hij is de Barmhartige, de Zeer-Barmhartige. 

 Hij is God. 
 Er is geen andere ware God dan Hij. 
 Hij is de Vorst, de Zuivere, de Vredevolle, de Beschermer, 
 de Almachtige, de Onweerstaanbare en de Koninklijke. 
 Hij staat boven alles wat we met Hem kunnen verbinden. 

 Hij is God. 
 Hij is de Schepper, 
 Hij die een begin geeft aan alles, 
 Hij die vorm geeft aan alles. 
 Het is aan Hem dat al de mooiste namen toekomen. 
 Alles wat in de Hemelen en op Aarde is, viert zijn heerlijkheid. 
 Hij is de Machtige, Hij is de Wijsheid. 

 - Dit was een fragment uit de Koran, het heilig boek van de Moslims. 
Wij danken God. 



 

Tussenzang (Dan 3) 

Geloofd zijt Gij, Heer, God van onze voorvaderen, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt uw glorievolle en heilige Naam, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt Gij in uw heilige en glorievolle tempel, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt Gij die op de cherubs troont, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt Gij die de afgronden doorschouwt, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt Gij op uw koninklijke troon, 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. 

Geloofd zijt Gij in het firmament van de hemel 
R./ hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid 

Tweede Lezing (Joh 10, 23-30) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Vader en de Zoon, de Moeder en de 
Dochter vormen één God in de eenheid van de Geest. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Het was winter, en Jezus hield zich op in de tempel in de Zuilengang 
van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden 
tot Hem: “Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt, 
zegt het ons dan ronduit.” 



 Jezus gaf hun ten antwoord: “Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het 
niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis 
over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.  

 Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik 
geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en 
niemand zal ze van Mij wegroven.  

 Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en 
niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn 
een.” 

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

Derde Lezing (III, p. 132-133 en XI, p. 189-190) 

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. 

 Marie-Paule schrijft in “Leven uit Liefde”: 

 Deze ochtend geeft een grote liefde mij vleugels om naar de kerk te 
gaan. Ik ga er naar toe voor dat de mis begint, om deze goed te kunnen 
voorbereiden. Nauwelijks toegekomen dwaalt mijn gedachte af naar allerlei 
soorten problemen tot ik plots ontsteld mijn verstrooidheid opmerk en ik 
zeg tegen de Heer: 

 “Zie je, ik heb de tijd nog niet gehad om me bezig te houden met…” 

 “JOU, DAT BEN IK”, zegt de Heer me snel en met gezag, zo zeer dat ik 
in mijn verrassing het laatste woord van mijn zin (JOU) niet heb kunnen 
uitspreken, Hij deed het in mijn plaats. 

 Later schrijft Marie-Paule het volgende: 

 In het heiligdom van Lac-Etchemin kijkt Maria me aan met zoveel 
goedheid en ik zeg haar, spontaan en op onvoorziene wijze: 

 “Wij zijn één, alle twee, is het niet?” En haar levendige blik overweldigt 
me in een fusie van onze twee harten… 

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



Gebed over de gaven 

God de Vader en Onbevlekte Moeder, aanvaard deze offergaven die wij U 
aanbieden, in naam van de oneindige verdiensten van het Offer van Uw 
Zoon en Uw Dochter, die Zelf volledig ÉÉN zijn geworden met U. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: “Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.” (Jr 31, 33) 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, schenk ons met deze 
communie de genade om steeds meer in de intimiteit van uw 
eucharistische Harten te leven. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
in ons het Vuur van de Liefde ontsteken, ditzelfde Vuur dat de vijf goddelijke 
Personen verenigd. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


