
Heiligen worden 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Allerhoogste God, bron van alles wat volmaakt en goed is, 
U roept ons om mee te werken met uw Plan van Liefde, in vooruitzicht van 
onze heiliging. Ondersteun in uw goedheid onze smartvolle opstijging, 
zodat ook wij het geluk kunnen smaken dat weggelegd is voor de zielen die 
uw Wil volbrengen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Fil 3, 12-16) 

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 brief van de heilige Paulus aan de 
Filippenzen. 

 Er staat geschreven:  

 Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt! Maar ik streef 
er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, 
broeders, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter 
me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel: de 
prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij, ‘volmaakten’, er zo over denken; 
en als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin zijn licht 
geven. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. 

 - Dit was een fragment uit de brief van de heilige Paulus aan de 
Filippenzen. Wij danken God. 

 
Tussenzang (Ps. 15, 2-5) 

R./ Zalig de zuiveren van hart: zij zullen God zien. 

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 5, 38-48) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Elke ziel die wil stijgen moet zijn weg 
vervolgen tot op het einde, in de trouw en de liefde. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik 
zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de 
rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor 
het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het 
bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan 
twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u 
lenen wil. 

 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 (III, p. 239) 

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: 

 Wanneer de leden van de Groep zich aan mij toevertrouwen, is er iets 
dat mij opvalt: namelijk het ideaal van een heilig leven dat aan de basis ligt. 
Het geheime verlangen van de ene of andere in de kindertijd was al om op 
een dag een heilige te worden. De Heer heeft deze zielen via verschillende 
paden gestuurd, en nochtans komen ze allemaal op hetzelfde doel uit, als 
zij instemmen om hun weg tot op het einde te volgen, in de trouw aan de 
goddelijke Wil. 

 De middelen ontbraken niet; God schiet nooit te kort; neen, het zijn de 
zielen die weigeren mee te werken aan hun eigen heiliging; het zijn de 
zielen die, door hun ontrouw, het plan van God stuk maken. 

 Hoe meer een ziel wil stijgen, hoe meer God zich over haar ontfermt en 
haar alle nodige middelen geeft. Hij plaatst op haar weg de wezens en de 
dingen die haar ondersteunen in haar smartvolle opstijging. De kruisen zijn 
daar, dat spreekt voor zich, maar ook de vertroostingen, want de Heer 
belooft het geluk van de ziel. 

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

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze offergaven die 
wij U aanbieden door de volmaakte gehoorzaamheid van de Zoon en de 
Dochter. Moge ons verlangen om de weg tot op het einde te volgen ons in 
staat stellen om op te stijgen tot bij U. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: “Als iemand Mij wil dienen, dat hij Me dan volgt, zegt de Heer; en 
daar waar Ik zal zijn, zal ook mijn dienaar zijn.” 

 



Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, laat uw liefde door deze 
communie in ons toenemen. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid al 
de zielen bijstaan die trouw het ideaal van een heilig leven volgen, in 
vooruitzicht van de Verrijzenis. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


