
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God, Schepper van het zichtbare en onzichtbare 
universum, vanaf het begin heeft U de Eeuwige Onbevlekte Ontvangenis 
aangewend om uw Werk te overschouwen en aan te sturen. Geef ons in 
eenheid met Haar een nederig en zuiver hart dat in staat is om de genaden 
en het licht van haar Mysterie te ontvangen. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Eerste Lezing (Spr 8, 22-30) 

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 der Spreuken dat verwijst 
naar het Mysterie van de Onbevlekte die “was voor dat alles 
bestond”. 

 Er staat geschreven:  

 Jahwe schiep mij aan het begin van zijn wegen, nog voor zijn werken, 
van oudsher. Van eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de 
aarde ontstond. Toen er nog geen oceaan was, was ik al ontvangen, toen er 
nog geen bronnen waren, rijk aan water. Voordat de bergen waren 
neergezet, eerder dan de heuvelen was ik ontvangen. 

 Hij had de aarde nog niet gemaakt en de velden, zelfs niet de 
elementen van de wereld. Toen Hij de hemel op zijn plaats zette, was ik 
erbij, toen Hij over de oceaan een boog trok, toen Hij daarboven het 
machtige wolkengewelf zette, toen Hij de geweldige bronnen van de 
oceaan maakte, toen Hij de zee haar grens gaf, zodat het water zijn gebod 
niet overtrad, toen Hij de grondvesten der aarde bouwde. Ik was bij Hem 
als uitvoerster, ik was zijn vreugde, dag in dag uit mij verheugend voor zijn 
aanschijn, altijd door. 

 - Dit was een fragment uit het Boek der Spreuken. Wij danken God. 

 

 



Tussenzang (Ps 97) 

R./ Zingt voor de Heer een nieuw lied. 

Zingt nu de Heer een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom; 
zingt de Heer, zegent zijn naam, dag op dag verkondigt zijn heil. 
Meldt onder de volken zijn glorie, alom in de landen zijn wonderen. R./ 

Want groot is de Heer, hoog te loven, boven alle goden geducht. 
Hij, de Heer, is de schepper des hemels; 
glans en heerlijkheid zijn waar Hij nadert, 
macht en straling vervult zijn domein. R./ 

Eert de Heer, gij geslachten der volken, 
eert de Heer om zijn glorie en macht, 
eert de Heer om zijn heerlijke naam: 
draagt dan uw gaven Hem aan, komt in zijn hoven getreden. R./ 

Tweede Lezing (MV II, p. 329-330 - Fr. versie) 

ACCLAMATIE: Alleluja. Alleluja. De Onbevlekte is het grote Mysterie dat de 
Hemel in onze tijd aan de Aarde wil openbaren. Alleluja. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Er staat geschreven: 

 Jezus zei aan zijn leerlingen: 

 “Joachim, de vader van Maria, was rechtvaardig en nederig. Hij 
ondersteunde haar Dochter met zijn vaderliefde. Hij onderwees Haar als 
priester, want hij was priester als voogd van de Ark van God. Hij wijdde Haar 
toe als pontifex met de meest zoete titel: “de Onbevlekte”. 

 Er zal een dag komen waarop een andere Pontifex met witte haren 
tegen de wereld zal zeggen: “Zij is de Onbevlekte Ontvangenis” en hij zal 
deze waarheid schenken aan de gelovigen, als een onomstootbaar 
geloofsartikel. Hij zal dit doen opdat in de wereld die steeds verder afdwaalt 
in een mist van geloofsafdwaling en zonden, de Allermooiste van God mag 
schitteren. 



 Zij is bekroond met sterren, gekleed met stralen van de maan die 
minder zuiver is als Haar, en die steunt op de hemellichamen, de Koningin 
van het Geschapene en het Ongeschapene, omdat de Koning-God in zijn 
Koninkrijk Maria voor Koningin heeft.” 

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

Derde Lezing (LR 98, p. 4 en 9 tot 11 - Fr. versie) 

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 “Het Koninkrijk” van maart-april 1994 in haar 
hoofdartikel getiteld “De eeuwige Onbevlekte Ontvangenis”: 

 “De eeuwige Onbevlekte Ontvangenis”, deze uitdrukking kan sommige 
personen verbazen die me meteen zullen veroordelen, zonder te horen, 
zonder zelfs maar te luisteren met een nederig hart en zodoende, zonder 
het te begrijpen, zich van onvermoede genaden en lichten beroven… 

 Welnu, Maria Valtorta verduidelijkt door de genade van God dat de 
Onbevlekte nabij God was op het moment van de Schepping… 

 Zo spreekt het boek der Spreuken ons over de Wijsheid en de liturgie 
past vaak deze teksten toe op de Onbevlekte Maria zoals ze deze ook heeft 
toegepast op Christus-Verlosser. Wie is de Wijsheid die “bij de Schepper 
was, als uitvoerster, zijn vreugde, dag in dag uit”? 

 Jezus bevestigt aan Maria Valtorta dat de woorden uit het boek 
Spreuken van toepassing zijn op zijn Moeder. Hij zegt:  

 “Jullie hebben deze woorden toegepast op de Wijsheid, maar ze 
spreken over Haar: de allermooiste Moeder, de allerheiligste, de Moeder 
Maagd van de Wijsheid die Ik ben, Ik die tot je spreekt.” 

 Wat ons betreft, wij moeten vooruitgaan op het ritme van God die op 
het juiste moment de stempel zal drukken op zijn eeuwig Plan. En het zal 
altijd zijn Werk zijn en niet dat van de mensen, zelfs niet van Haar die Hij 
hierbeneden heeft uitgekozen om er de last van te dragen. 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Koning en Onbevlekte-als-Koningin van al het Geschapene en het 
Ongeschapene, aanvaard deze gaven die wij U aanbieden door de Verlosser 
en de Mede-Verlosseres. Moge ons geloof in het Werk van God dat 
volbracht werd met de Onbevlekte, van ons de getuigen maken van het 
mysterie van Haar die gekozen werd om er hierbeneden de last van te 
dragen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: De Almachtige deed wonderwerken voor mij, heilig is zijn naam. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, met hulp van deze 
communie bereid ons hart voor op het werk van de Onbevlekte die met de 
Geest van Heiligheid en Waarheid ons het eeuwige Plan van God wil 
openbaren. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


