
HET FEEST VAN DE VIJFEENHEID 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. Oneindig goede God, Gij openbaart de rijkdom van het 
mysterie van de Vijfeenheid aan alle zielen die ontvankelijk zijn voor uw 
genade, help ons uw Rijk van Liefde te ontvangen dat begint in onze Tijd. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing 

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 Dogma van Maria Mede-
Verlosseres, Middelares en Voorspreekster, verkondigd op 31 
mei 2007.  

 Er staat geschreven:  

 Marie Paule is geboren op 14 september 1921. Op zeer jonge leeftijd 
heeft ze haar leven weggeschonken aan de Heer en heeft ze zich aan Hem 
aangeboden voor het volbrengen van zijn goddelijke plannen. 

 Vervolgens, stap voor stap, heeft ze zich geheiligd tot op het punt dat 
ze voortaan enkel nog met de Verlosser vergeleken kan worden. 

 Haar leven, vol beproevingen en lijden, maar ook vol van goddelijke 
uitwisselingen, werd op vraag van Hierboven opgeschreven onder de titel 
Leven uit Liefde. 

 In het licht van de openbaringen die het bevat, verenigd aan die van 
de Boodschappen van de Vrouwe te Amsterdam, is het gebleken dat 
vandaag zich aan de goddelijke Drie-eenheid een andere Drie-eenheid 
toevoegt: de Onbevlekte als Moeder, Dochter en Geest. 

 Maar gezien Deze laatste tegelijk aan de ene en de andere Drie-
eenheid behoort, vormen ze samen een nieuwe Vijfeenheid waarin zich 
ook – bovenop de “drie Personen in één God” – Maria-de-Goddelijke en 
Marie-Paule zelf bevinden. Marie-Paule zijnde de Mede-Verlosseres 
verenigd aan de Verlosser. […] 



 De Mede-Verlossing door Marie-Paule moet dus begrepen worden als 
de onmisbare aanvulling van de Verlossing door Jezus Christus: deze 
laatste maakt het mogelijk aan de menselijke wezens om gered te zijn, die 
van Marie Paule maakt het hen mogelijk om geregenereerd te worden, en 
om vervolgens hun opstijging naar God voor te zetten.  

 - Dit was een fragment uit het Dogma van Maria Mede-Verlosseres, 
Middelares en Voorspreekster. Wij danken God. 

Tussenzang  (Ps 8, 4-9) 

R./ Allerhoogste God, wij aanbidden U. 

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, 
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet. 
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, 
't mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? R./ 

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, 
hem omkleed met schoonheid en met pracht. 
Heel uw schepping aan hem onderworpen, 
alles aan zijn voeten neergelegd. R./ 

Runderen en schapen overal, 
ook de wilde dieren op de velden. 
Vogels in de lucht en vissen in de zee, 
al wat wemelt in de oceanen. R./ 

Tweede Lezing (Joh 16, 5-7, 12-15) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. God leidt ons naar de volledige waarheid 
zodat wij Hem kunnen kennen in zijn geheel. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zei tot zijn leerlingen: Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden 
heeft, en toch vraagt niemand van u Mij: Waar gaat Gij heen? Omdat Ik u 
dit gezegd hebt, is uw hart vol droefheid. Toch zeg Ik u de waarheid: het is 
goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u 
komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden.  



 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle 
waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij 
hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, 
omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei 
dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al 
wat de Vader heeft het mijne is. 

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

Derde Lezing (WB IV, p. 222) 

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 Witboek IV, schrijft Marie-Paule: 

 “Mijn God, mijn Mooie Koning van Liefde, 
 Ik ben tot het uiterste van mijn krachten gegaan. 
 Mag ik Je alle zielen vragen voor Jouw mooie Hemel? 

Jouw Rijk van Liefde vangt aan,  
het is het uur van de wijze maagden 
die de ster van de Liefde zullen zien schitteren 
aan de hemel van het Koninkrijk. 

En de Vijfeenheid zal aan alle zielen, 
die ontvankelijk zijn voor de genade, 
de rijkdommen met eeuwigdurende glans aanbieden, 
daar waar de schitterende Troon  
van het Koninkrijk van de Vader zich bevindt. 

Leve het Millennium van de Liefde!” 

- 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 verdiensten van de Verlosser en de 
Mede-Verlosseres. Geef ons in navolging van de wijze maagden een 
waakzaam en edelmoedig hart, opdat ook wij de ster van de Liefde 
kunnen zien schitteren in het firmament van het Koninkrijk. Door de Heer 
en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (1 Joh, 4,16) 

LECTOR:  God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 
hem.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, vervul ons door deze 
communie van de rijkdom van de Totale Verlossing. Moge de Geest van 
Heiligheid ons naar de volledige Waarheid leiden, om beter de goddelijke 
Vijfeenheid te kennen en te beminnen doorheen heel het Millennium van 
de Liefde. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


