De kracht van het gebed
Openingsgebed
Laat ons bidden. Goede en barmhartige God, naar U gaat ons hart uit en op
U richt zich onze blik, in een uitroep van erkenning en liefde. Moge onze ziel
U volledig toebehoren in het gebed en moge ze bij de voleindiging van haar
regeneratie deelhebben aan uw wezen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen.
Eerste Lezing (Theresia van het Kind Jezus)
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 autobiografie van de heilige
Theresia van het Kind Jezus.

Er staat geschreven:
Wat is de kracht van het gebed groot! Het lijkt wel een koningin die
steeds toegang heeft tot de koning en van hem alles kan verkrijgen wat ze
vraagt. Om verhoord te worden is het niet nodig om op zoek te gaan in een
boek naar een mooie formule die van toepassing is op de omstandigheden;
als dat zo was… helaas! Dan zou ik te beklagen zijn! Buiten het
Getijdengebed, dat ik onwaardig ben, heb ik niet de moed om me in te
spannen om op zoek te gaan naar mooie gebeden in de boeken, daar krijg
ik hoofdpijn van, het zijn er zoveel! En dan zijn ze ook nog eens allemaal zo
mooi…
Ik zou ze nooit allemaal kunnen opzeggen! En daar ik niet weet welke
ik zou moeten kiezen, ga ik te werk zoals kinderen die niet kunnen lezen, ik
zeg eenvoudig tegen God wat ik Hem wil zeggen, zonder mooie zinnen, en
Hij begrijpt me altijd…
Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, een eenvoudige blik
naar de Hemel, het is een uitroep van erkenning en liefde te midden van de
beproeving en te midden van de vreugde; tenslotte is het iets groots, iets
bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en me verenigt met Jezus.
- Dit was een fragment uit een brief van de heilige Theresia van het Kind
Jezus. Wij danken God.

Tussenzang (Ps 66)
R./ Jubelt voor God, alle landen der aarde.
Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:
geducht zijn al uw daden. R./
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
geduchte daden onder de mensen.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht. R./
Komt dan, godvrezenden,
luistert naar mij ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen. R./
Tweede Lezing (Mt 6, 7-15; 19-21)
ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Wat de Vader verwacht van de mensen is

dat ze zich naar Hem keren in vertrouwen en met het hart vol liefde.
Alleluia.
PRIESTER:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs.

ALLEN:

Lof zij U, Christus.

Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen,
want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen
vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet
uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd; uw Rijk
kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons
dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed
ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal
uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de
mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm
vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten
in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet
inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
- Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God.
Derde Lezing (LR 109, p. 3-4)
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 januari 1996 schrijft Marie-Paule:
Wat een weldaad is het gebed, al is het maar een gedachte van liefde
voor de Vader! Dat is de manier om onze handelingen te vergeestelijken en
om die meer verdienstelijk te maken…
Bidden, dat is zich enten op het eeuwig Leven; dat is zich wortelen in
het leven van genade; dat is toebehoren aan de Vader en “een deel van God
worden”; dat is leven van zijn Sap en van zijn Liefde. Bidden, dat is zo mooi,
zo groot, het is subliem; het is Jezus onze ziel laten innemen en Hem laten
bidden in ons en door ons.
Het is zijn Bloed dat door ons hart stroomt, het is zijn Liefde die de onze
veredelt en ons naar de anderen brengt. Het is ook zijn Zuiverheid die ons
doordringt en die de intimiteit met Hem vergemakkelijkt. Zijn goedheid
trekt ons aan en spoort ons aan om ons aan Hem aan te bieden om Hem
niet alleen te helpen bij het dragen van het kruis, maar ook om zijn plaats
in te nemen op het kruis, voor het heil van de zielen en dus ook voor het
onze. Want de ware liefde gaat zo ver.
Niets voor jezelf en alles voor God, dat is het meest nobele gebed, het
meest zuivere en het meest belangeloze gebed. Dit pact van liefde kan ook
met Maria gesloten worden, met Haar, die onze welbeminde Moeder is.
- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn.

Gebed over de gaven
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze gaven die wij
U aanbieden door de oneindige verdiensten van de Zoon en de Dochter.
Moge ons gebed zich enten op het eeuwige Leven, en dat het ons toegang
verlene tot de schatten van de Hemel. Door de Heer en de Vrouwe. Amen.
Communietekst (Mt 21,22)
LECTOR: “Alles wat jullie met geloof in gebed zullen vragen, dat zullen jullie

verkrijgen.”
Gebed na de communie
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, geef ons dat wij door deze
communie en door de kracht van het gebed U zullen volgen op het smalle
pad door het kruis te dragen en door ons aan te bieden om uw plaats in te
nemen. Nu het Bloed van de Totale Christus stroomt in ons hart, moge de
Geest van Heiligheid en Waarheid ons helpen om te leven van het Sap en
van de Liefde van God. Door de Heer en de Vrouwe. Amen.

