
GOD DE ALMACHTIGE VADER 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van Licht, hoogste Wezen, in uw Almacht, heeft u 
uw Liefde willen delen. Geef aan de man en de vrouw, geschapen naar uw 
beeld en naar uw gelijkenis, om uw mysterie te weerspiegelen door 
volmaakt te worden zoals hun hemelse Vader volmaakt is. Door de Heer 
en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (De hl. Theofiel van Antiochië) 

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 tekst van de heilige Theofiel die bisschop was van 

Antiochië, in Syrië, in het begin van de tweede eeuw na 
Christus.  

 Er staat geschreven:  

 Als jij me vraagt: “toon mij jouw God”, zal ik jou antwoorden: 

 “God is onzegbaar, onuitsprekelijk en Hij kan niet gezien worden door 
de ogen van het vlees. Zijn heerlijkheid maakt Hem grenzeloos, Zijn 
grootheid oeverloos, Zijn hoogte verheven boven iedere gedachte, Zijn 
macht oneindig, zijn wijsheid weergaloos, zijn goedheid onbegrensd, zijn 
weldadigheid onuitsprekelijk… 

 Hij heeft geen begin, omdat Hij niet voortgebracht is; Hij is 
onveranderlijk, omdat Hij eeuwigdurend is. Men noemt Hem God, omdat 
Hij alles op Zijn eigen stabiliteit heeft gebaseerd. Hij is Heer, omdat Hij 
meester van alles is; Vader, omdat Hij vóór alles bestaat; Grondlegger en 
Schepper, omdat Hij alles uit niets heeft geschapen; Allerhoogste, omdat 
Hij alles overtreft; Almachtig, omdat Hij alle wezens bezit en bevat. 

 De hoogten van de hemelen, de diepten van de afgronden, de 
uitersten van de aarde zijn in Zijn hand, er is geen plaats waar Zijn 
werkzaamheid geblokkeerd is. De hemel is Zijn werk, de aarde is Zijn 
arbeid, de zee is Zijn schepping, de mens is Zijn ontwerp en Zijn eigen 
beeld.  



 Het universum is door God geschapen, uit het niets tot het bestaan 
gebracht, opdat door Zijn werken men Zijn luisterrijke grootheid mag 
kennen… 

 God kan niet worden waargenomen door de menselijke ogen, maar 
Zijn voorzienigheid en Zijn werken laten Hem zien en beelden Hem uit… 

 Ziedaar mijn God, de Heer van het universum.” 

 - Dit was een tekst van de heilige Theofiel van Antiochië. Wij danken 
God. 

Tussenzang (Ps. 32) 

 R./ God van licht, God onze Vader, wat bent Gij groot! 

Oprecht is immers het woord van de Heer, 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid. R./ 

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood 
bij hongersnood hen zal voeden. R./ 

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. R./ 

Tweede Lezing (Mt 5, 43-48) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van Hemel en Aarde. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus sprak tot de menigte die Hem volgde en verklaarde: 

 “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en 
uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u 



vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, 
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die 
u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet 
hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons 
doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals 
uw Vader in de hemel volmaakt is. 

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

Derde Lezing (LR 137, p. 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 november-december 1999 schrijft Marie-Paule: 

 Van al de schitteringen in de wereld, is er één, rijk aan leven, dat de 
man en de vrouw, die het aangaat, nooit op zijn ware grootheid zullen 
kunnen meten. Het is licht, genade en zaad voor de toekomst, levenszaad.  

 Op het enige oordeel van de Geschiedenis, stijgt dit licht terug op 
naar God en gaat ons allemaal aan, want God, het hoogste Wezen, de 
Liefde zelf, heeft in de nacht van de stilte, in het Oneindige, de tijden 
willen verlichten. 

 God is Licht, God is Liefde! In Zijn Almacht, verlangend Zijn Liefde te 
delen, schiep Hij de mens – een weerspiegeling van God – geroepen om 
zijn leven in het mysterie van de Eeuwige te vestigen. “Man en vrouw 
heeft Hij hen geschapen”, zegt ons de Bijbel. Uit het hart van Adam – 
weerspiegeling van God – kwam een vrouw tevoorschijn en gaf op haar 
beurt een geestelijk licht, dat het goddelijke leven weerspiegelde, dat 
beiden in zich droegen… 

 Dat was bij de aanvang, wij zijn aan een Einde. Dat was, volgens de 
Heilige Boeken, het Oude Testament, het tijdperk van de Vader, 
gedurende de eerste vierduizend jaren of vier Dagen, die naar Christus 
Verlosser leidden. Daarna was er het Nieuwe Testament, het tijdperk van 



de Redder, gedurende de tweeduizend jaren of twee Dagen, die eindigen 
en ons naar de Heilige Geest, het tijdperk Spiri-Maria leiden – dat zich 
gedurende duizend jaren of gedurende de zevende Dag gaat ontrollen, 
waarvan God heeft gewild dat dit het antwoord zou zijn op de Mysteries 
van Liefde, die Hij geheim hield tot op de Dag van hun verwezenlijking. 

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

Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden, door de Verlosser en de Mede-Verlosseres. 
Moge het zaad van goddelijk leven dat wij in ons dragen, stralen over alle 
zielen om met hen op te stijgen naar de Allerhoogste. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Ap 7, 12) 

LECTOR:  Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte 
aan onze God in de eeuwen der eeuwen, amen!  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, moge deze communie in 
ons het werk vervolgen dat de almachtige Vader in ons is begonnen, met 
het oog op het millennium van de Liefde. Moge de Geest van Heiligheid en 
Waarheid ons de Mysteries van de goddelijke Liefde doen begrijpen, die 
tot heden geheim zijn gebleven tot de Dag van hun volbrenging. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


