
DE HEILIGE ANNA 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Allerheiligste God, U heeft aan de heilige Anna de genade 
verleend om de Maagd Moeder van God op de wereld te zetten. Mogen 
wij naar haar voorbeeld waardige getuigen zijn van uw wonderlijke 
Werken die volbracht worden in onze Tijd. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Eerste Lezing (Johannes Damascenus) 

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 preek van de heilige Johannes 

Damascenus. Van Arabische afkomst, leefde hij rond de 
eeuwwisseling tussen de 9de en de 10de eeuw. Hij werd tot 
Kerkleraar benoemd door Paus Leon XIII.  

 Er staat geschreven:  
 Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, 
durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna 
bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar 
eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel de 
schepping zou geboren worden, “in wie alles bestaat”. 
 O gelukkig echtpaar, Joachim en Anna. Heel de schepping is u 
verplicht. Want door u is aan de Schepper het kostbaarste van alle 
geschenken aangeboden: de reine Moeder, de enige die de Schepper 
waardig was. 
 Verheug u, Anna, “gij onvruchtbare, die nooit hebt gebaard, jubel en 
juich, gij die geen weeën hebt gekend”. Juich, Joachim, want uit uw 
dochter is ons een kind geboren en is ons een zoon gegeven. 
 O gelukkig echtpaar, Joachim en Anna, volkomen onbesmet! Aan de 
vrucht van uw schoot kennen wij u, zoals de Heer zegt: “Aan hun vruchten 
zult ge ze kennen”.  



 O allerzuiverst echtpaar, Joachim en Anna! Gij hebt de zuiverheid 
bewaard die de natuurwet voorschrijft en God schonk u daarvoor wat de 
natuur te boven gaat. De Moeder van God, die geen man bekende, hebt 
gij voor de wereld voortgebracht. Als mens hebt gij een vroom en heilig 
leven geleid. Gij hebt een dochter voortgebracht die boven de engelen 
staat en nu de koningin der engelen is.      

 - Dit was een fragment uit een preek van Johannes Damascenus. Wij 
danken God. 

Tussenzang (Ps 19) 

R./ Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 

De wet van de Heer is volkomen, 
zij sterkt de onzekere geest. 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 
onwetenden maken zij wijs. R./ 

Rechtmatig zijn al zijn bevelen, 
bevredigend voor het gemoed. 
Glashelder zijn zijn geboden, 
zij zijn een licht voor het oog. R./ 

Het woord van de Heer is eerlijk, 
het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, 
rechtvaardig in iedere zaak. R./ 

Gezocht meer dan goud of juwelen, 
welsmakend als honingzeem. 
Uw dienaar neemt ze ter harte, 
hij wordt er rijk voor beloond. R./ 

Tweede Lezing (Maria Valtorta) 
ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Laat ons met alle heiligen in de Hemel de 
glorie van God bezingen en het Licht van de Onbevlekte navolgen. 
Alleluia. 



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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 De heilige Anna drukte zich als volgt uit na de ontvangenis van Maria: 

 “Mijn hoop was groot… op de laatste dag dat ik bad in de Tempel, kon 
ik maar niet van deze plaats weggaan zonder deze genade te verkrijgen! 

 Welnu, in de schemering die reeds neerdaalde binnen in deze gewijde 
plek, waar mijn ziel sterk aangetrokken was om een ‘ja’ te verkrijgen van 
de God die er verblijft, heb ik een licht zien stralen, een schitterende vonk 
van sprankelend licht. 

 Helder en zacht als het licht van de maan omsloot het toch de 
schittering van alle parels en juwelen der aarde. 

 Het leek wel of één van de schitterende sterren van de Sluier, deze 
sterren die geplaatst zijn onder de voeten van de cherubijnen, zich 
losmaakte en het aanschijn nam van een bovennatuurlijk licht… 

 Ik had de indruk dat een vuur vertrok van achter de gewijde Sluier, 
van de Glorie zelf, dat snel naar mij toekwam en dat in zijn reis door de 
lucht met een hemelse stem het volgende zong: ‘Het geschiedde naar 
jouw vraag!’ 

 Welk kind zal dan toch het onze zijn, om zich te openbaren als het 
licht van een ster in de Tempel dat zegt ‘Ik ben’ tijdens het feest van het 
Licht?” 

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

Derde Lezing (LL IX, p. 186-187 - 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. 

 In “Leven uit Liefde”, boekdeel IX, schrijft Marie-Paule: 



 Deze ochtend herinnert de liturgie ons het feest van de heilige Anna. 
De Prefatie van de heiligen verwondert me: 

 “Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 
overal. Uw heerlijkheid is de gemeenschap van uw heiligen; uw eigen 
kracht wordt in hen openbaar. Door hen te tooien met uw heiligheid 
kroont Gij uw eigen gaven. 

 In hun levenswandel geeft Gij ons een voorbeeld, met hen verbonden 
krijgen wij zelf deel aan de gemeenschap van de heiligen; met hen 
verbonden komen wij tot U met heel die menigte die niemand tellen kan. 
Door hun voorspraak gedragen en door hun gebed gesteund, gaan wij de 
lange weg van lief en leed; en als wij de goede strijd gestreden hebben, 
zult Gij ons kronen met uw heerlijkheid door Jezus Christus onze Heer.” 

 Marie-Paule besluit: Ja, alleen God is heilig en de Werken die hij 
voltrekt in de zielen zijn schitterend. Aan Hem alleen komt alle glorie toe! 

 - 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, in eenheid met de zuivere en volmaakte offergave van uw Zoon en 
uw Dochter. Zegen en heilig in uw oneindige Goedheid ons verlangen om 
U te dienen voor uw grootste Glorie. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (cf. Ps 23,4) 
LECTOR:  Zalig zij die de zegen van de Heer heeft ontvangen: zij heeft 

genade gevonden bij God haar Verlosser.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, bewaar ons door deze 
communie in de intimiteit van uw Vrede en van uw Liefde. Moge de Geest 
van Heiligheid en Waarheid ons leiden naar het volle Licht van Maria de 
Goddelijke, wiens mysterie het eerst door de heilige Anna aanschouwd is 
mogen worden. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


