
Het Brood dat uit de Hemel komt 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en van goedheid, U die het brood uit de 
Hemel hebt doen neerdalen om als voedsel te dienen voor uw kinderen 
van de Aarde, help ons met open hart alles te ontvangen wat van Boven 
tot ons komt. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ex 16, 2-4,13-16, 32, 35) 

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 Exodus. 

 Er staat geschreven:  

 Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de 
Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen 
hen: ‘Waren we maar door Jahwe's hand gestorven in Egypte, waar we bij 
de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons 
alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te 
laten omkomen.’ 

 Toen sprak Jahwe tot Mozes: ‘Ik zal brood voor u laten regenen uit de 
hemel. De mensen moeten er dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid 
voor een dag verzamelen…’ 

 De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze 
was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de 
grond met rijp was bedekt. Mozes legde hun uit: ‘Dit is het brood dat 
Jahwe u te eten geeft. En aldus heeft Jahwe bepaald: Ieder mag er zoveel 
van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft: een omer per persoon. 
Maar ieder mag alleen maar nemen voor degenen die in zijn tent 
verblijven.  

 Bewaar een volle omer voor uw nageslacht. Dan kunnen zij zien welk 
brood Ik u te eten gegeven heb in de woestijn, toen Ik u wegvoerde uit 
Egypte.’ 



 Veertig jaar lang aten de Israëlieten het manna, tot ze in bewoonde 
streken kwamen. Zij aten het manna tot ze de grenzen van Kanaän bereikt 
hadden. 

 - Dat was een fragment uit het Boek Exodus. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 77) 

R./ Geef ons Heer, het brood uit de Hemel. 

AI wat wij gehoord hebben en begrepen, 
wat ons door de vaderen is verteld. 
Wij zullen het niet voor hun zonen verbergen, 
maar zeggen het voort aan het komend geslacht. R./ 

Toch gaf Hij de wolken daarboven bevel 
en opende Hij de sluizen des hemels: 
Het regende manna als voedsel voor hen, 
zij kregen brood uit de hemel. R./ 

De mens mocht het brood van de Machtigen eten, 
Hij zond hun genoeg voor de reis. 
Zo leidde Hij hen naar zijn heilig land, 
de bergen die Hij voor hen had veroverd. R./ 

Tweede Lezing (Joh 6, 1-14) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Wanneer wij aan onze Vader “het 
dagelijks brood” vragen, dan geeft Hij ons met liefde het goddelijk Brood 
uit de Hemel. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

PRIESTER:  In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van 
Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen 
zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar 
met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. 
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem 
toekwam vroeg Hij aan Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze 
mensen te laten eten?”  



 Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij 
ging doen. Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder ook maar een klein stukje 
krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.” Een van 
de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: “Er is hier 
wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent 
dat voor zo'n aantal?” Jezus echter zei: “Laat de mensen gaan zitten.” Er 
was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen 
bedroeg ongeveer vijfduizend. 

 Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben 
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, 
zoveel men maar wilde. 

 Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de 
overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.” Zij haalden ze 
op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke 
door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het 
teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in 
de wereld moet komen.” 

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

Derde Lezing (III, p. 304 en 306) 

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 het uur van Maria aanbreekt “zie” ik dat er missen en 
missen gevierd zullen worden, en dat de communies overvloedig 
uitgedeeld zullen worden… Er zal een vermenigvuldiging van het brood 
plaats hebben: gewijde hosties. Daarin lijkt me iets bijzonders schuil te 
gaan. 

 Enkele dagen later vraag ik aan de Heer om me bewijzen te geven om 
mijn geloof te ondersteunen, want ik ga werkelijk gebukt onder zulke 
geheimen. 



 Dan komt mijn broer Grégoire plots aan en hij vertelt me over een 
droom die hij gehad heeft op dezelfde dag dat ik wist dat er een 
“broodvermenigvuldiging” plaats zou hebben. 

 “Ik bevind me, zegt hij, in de kleine kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Etchemin, wanneer ik plots links van de balustrade, dichtbij het beeld van 
de heilige Maagd, een hostie zie verschijnen, van de omvang van degenen 
die voor de gelovigen bestemd zijn. Deze hostie zweeft ter hoogte van ons 
hoofd en eenieder kan te communie gaan zonder dat er iemand nodig is 
om ze uit te delen. De hostie vernieuwt zich telkens wanneer iemand zich 
aanbiedt…” 

 Ik vraag hem om deze droom op te schrijven, zodat ik ze aan dit 
hoofdstuk kan toevoegen. Dan open ik het derde boekdeel en laat ik hem 
de tekst lezen die ik zo pas heb opgeschreven. Deze droom bevestigt wat 
de Heer me dezelfde dag heeft gezegd over de “broodvermenigvuldiging” 
(de hosties). Wat zijn wij klein tegenover zo’n groot Werk! Wij gaan stap 
voor stap vooruit in het zuivere geloof, niet wetende waar dat ons zal 
leiden; alleen God weet het! 

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

Gebed over de gaven 
God de Vader, met de Onbevlekte-als-Moeder, hebt Gij ons het graan en 
de druivenrank gegeven, en U heeft ons geleerd hoe er brood en wijn van 
te maken. Sta ons toe ze U vandaag aan te bieden om er Eucharistie van te 
maken, Mysterie van liefde en weg naar U. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: Gij geeft ons Heer het ware manna, dit brood uit de Hemel dat al 
onze verlangens vervult.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God die uw weldaden bedeelt aan de schepselen van de 
Aarde en de Hemelen, wees gezegend, met Maria, om ons de Zoon en de 
Dochter geschonken te hebben, en geef dat wij tot bij U kunnen opstijgen 
op de vleugels van de Geest, dankzij de Eucharistie die Zij ons hebben 
nagelaten. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


