
God zien in de anderen 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, Gij die alle zielen van goede 
wil oproept om God te herkennen en te dienen in de naaste, moge Uw 
genade onze inspanningen tot heiligheid ondersteunen, om Christus na te 
kunnen volgen en elkaar te kunnen beminnen. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Narasimha Mehta) 

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 tekst van Narasimha Mehta, 
hindoeïstisch dichter uit de 15de eeuw en schrijver van 
duizenden religieuze en profane gedichten en liederen. 

 Er staat geschreven:  

 De wezens die God liefhebben voelen het lijden van de anderen alsof 
het om hun eigen pijn gaat. Wanneer ze zich inzetten voor de anderen, 
zijn ze de nederige dienaars van de Heer. Ze respecteren alle wezens, 
minachten niemand, ze zijn zuiver in hun gedachten, in hun woorden en in 
hun daden. 

 Gezegend zij de moeders van zulke kinderen: in hun ogen schittert de 
goddelijke Moeder in elke vrouw die ze zien. 

 Nooit benijden ze de rijkdom van de anderen, ze zijn altijd waarachtig 
en onverstoorbaar, vrij van elke egoïstische ketting, en voortdurend in 
harmonie met de heilige Naam. 

 Heel hun persoon is als een gewijde ruimte waarin de Heer van Liefde 
zichtbaar is. Ze kennen geen hebzucht, geen woede, geen angst, deze 
wezens beminnen werkelijk God. 

 - Dit was een fragment uit een tekst van Narasimha Mehta. Wij 
danken God. 

 



Tussenzang (Ps. 15, 2-5) 

R./ Voor altijd, Heer, zal ik uw liefde bezingen. 

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 
in zijn hart geen boze plannen koestert, 
geen bedrog pleegt met zijn tong. R./ 

Wie zijn evenmens geen schade doet. 
Wie zijn buren niet te schande zet. 
Wie de boosdoeners veracht, 
maar de dienaars van de Heer in ere houdt. R./ 

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. 
Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 
als getuige niet omkoopbaar is. 
Wie zich zo gedraagt zal niet wankelen in eeuwigheid. R./ 

Tweede Lezing (Mt. 25, 31-41, 45) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In het Koninkrijk zal men elke man en 
vrouw eerbiedigen, naar het beeld van de Heer en de Vrouwe. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van 
alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken 
zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen 
scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn 
linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, 
gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is 
vanaf de grondvesting der wereld. 

 Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en 
gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt 
Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.  



 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig 
en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en 
hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen 
we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?  

 De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij 
gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor 
Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: al wat gij niet 
voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet 
gedaan. 

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

Derde Lezing (VII, p. 255-256) 

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 Leven uit Liefde schrijft Marie-Paule: 

 Wat een inzicht ontvang ik over deze wonderlijke zin: “Heb elkander 
lief”, terwijl ik de verenigde mariale Groep deze woorden zie naleven. Wat 
een klimaat van broederschap! 

 Vanaf de eerste ontmoeting voelden wij ons werkelijk als broers en 
zussen. Het was niet nodig om hier op aan te sturen. Integendeel, we zijn 
eerder verbaasd om deze EENHEID en dit broederschap zo sterk te 
ervaren. Het is omdat wij allemaal God als Vader hebben en Maria als 
Moeder; iedereen heeft een groot ideaal en ervaart sterke gevoelens van 
onwaardigheid. 

 Zolang dat de zielen van de wereld zich niet beteren, zullen de 
oproepen tot broederschap nutteloos zijn. Kan een kind van satan een 
broer zijn van de kinderen van God? Men moet eerst leven als kind van 
God om de broer van de andere te kunnen zijn. Wel, de liefde gaat rond in 
het mystieke lichaam als het sap in een boom, en verlevendigt alle leden. 



 “Heb elkander lief…” En dat is er in slagen intensief Christus te 
beleven, zodanig dat iedereen eerst Christus herkent die de anderen 
bewoont en die hen verenigt boven alle mogelijkheden en beperkingen, 
boven alle kwaliteiten en gebreken. 

 Ziedaar waarom de ontmoetingen in de mariale Groep zoveel 
voldoening geven. Allen gaan we in dezelfde richting, in een grote vrede. 

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

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, met de volmaakte gave van de 
Zoon en van de Dochter, wil ook dit brood en deze wijn aanvaarden die wij 
u aanbieden. En zegen, zo vragen wij, onze gedachten, onze woorden en 
onze daden, opdat alles in ons mag bijdragen aan de eenheid en het 
broederschap, in vooruitzicht van het Koninkrijk. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Aan ons allen, wij vormen één lichaam, één brood, wij die 
hetzelfde brood nuttigen en aan dezelfde beker drinken. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, door de genade van deze 
communie, laat de goddelijke Liefde in ons stromen, zoals het sap in een 
boom. Door het goede te doen en door elkaar lief te hebben, moge de 
Geest van Heiligheid en van Waarheid ons helpen om God te zien, te 
beminnen en werkelijk uit te stralen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


