
Het Koningschap van Marie-Paule 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, U heeft in de Vorstin van de 
Aarde uw liefdesplan voor alle volkeren laten zien. Verleen ons in 
navolging van Haar en onder haar leiding, de genade om haar Koninkrijk 
aan te nemen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (56ste boodschap, 31 mei 1959) 

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 boodschappen van de Vrouwe 
van alle volkeren. 

 Er staat geschreven:  

 Ineens gebeurde er iets dat mij deed schrikken. Daar was het licht, 
maar een enorm licht; ik kon er niet in kijken en deed de handen voor de 
ogen, maar ik werd gedwongen ernaar te kijken. Ik zag alsof de lucht werd 
opengescheurd…  

 Het was werkelijk een openscheuren. En in dit openscheuren van de 
hemel stond plotseling de Vrouwe. Ze was omhuld door een schitterende 
glorie, ik had Haar nog nooit eerder zo gezien, onbeschrijfelijk hemels, 
geweldig, glorievol. Onze armzalige woorden zijn niet in staat zo’n 
schittering onder woorden te brengen. 

 Ik zag geen schapen, geen wereldbol of kruis. De Vrouwe stond er 
alleen te midden van deze immense glorie. En toen moest ik ineens naar 
haar hoofd kijken. En ik zag daar een kroon op staan. Nog nooit was de 
Vrouwe mij tot op heden verschenen met een kroon op.  

 Het was geen diamanten of gouden kroon, maar toch wist ik dat het 
een kroon was, schitterend van licht aan alle kanten, mooier dan de 
mooiste diamanten kroon. Zij was trouwens zelf helemaal ook een en al 
schittering, nogmaals zeg ik het, iets hemels en glorievols, beter kan ik het 
niet uitleggen… 

 - Dat was een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe van alle 
volkeren. Wij danken God. 



Tussenzang (Ps 86) 

R./ Voor u de glorie en het gezang, heilig verblijf van God! 

Zij is door Hem op de heilige bergen gegrondvest, 
Hij, de Allerhoogste, houdt Haar in stand. 
De Heer koos zich de poorten van Sion uit 
boven alle woningen van Jacob. R./ 

Vanwege uw glorie spreekt men over u, 
stad van God! 
Men noemt Sion: “Mijn Moeder!” 
want in Haar is ieder geboren. R./ 

De Heer tekent het aan in de naamlijst der volkeren: 
“Eenieder is daar geboren.” 
Allen samen dansen en zingen zij: 
“Al onze bronnen ontspringen in U!” R./ 

Tweede Lezing (Joh 18, 29-30, 33-37) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Het Koningschap van de Heer is niet van 
deze wereld; het is aangevuld door dat van de Vrouwe, Zij die de 
“Vorstin van de Aarde” is. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen de Joden Jezus bij hem brachten, kwam Pilatus naar buiten en 
vroeg hun: “Welke beschuldiging brengt gij tegen deze man in?” Zij gaven 
hem ten antwoord: “Als dit geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan 
u hebben overgeleverd.” (…) 

 Nu ging Pilatus weer het pretorium binnen, riep Jezus bij zich en zei 
tot Hem: “Zijt Gij de koning der Joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt 
gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?” 

 Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de 
hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” 



 Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou 
mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaren er wel 
voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn 
koningschap is echter niet van hier.” 

 Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, 
koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld 
gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de 
waarheid is, luistert naar mijn stem.”   

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

Derde Lezing (Aanh. I, p. 114) 

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”, Aanhangsel I, schrijft Marie-Paule: 

 In juli 1982 komt in mijn geest een boodschap naar boven die mij in 
het verleden werd “gezegd”: “Jij bent van een koninklijk geslacht”, en ik 
begrijp dat het hier niet gaat over onze voorouders, die mogelijk adellijke 
titels hebben gehad. Zoals een priester tijdens een bezoek bij mijn moeder 
wel eens heeft gezegd en ook de Engel tegen Monseigneur van Lierde. 

 Dadelijk “hoor” ik: “Jij bent van een koninklijk geslacht OMDAT Maria 
in jou woont.” Wat is dit groots en verheven! Zo zijn alle gedoopten, die in 
staat van genade leven en die zich onthechten aan alles om zich met 
Christus te bekleden, bewoond door Jezus en Maria. 

 God verleent ons alle genaden; voor ons volstaat het ook de kruisen 
te aanvaarden die Hij ons aanbiedt om ons te zuiveren. Het is op die 
manier dat wij leden zijn van het Mystiek Lichaam van Christus, dat wij 
Zonen en Dochters zijn van Maria, zijn Moeder. 

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

 
 



Gebed over de gaven 
God als Vader met de Onbevlekte als Moeder, ontvang samen met deze 
offergaven die wij U in naam van de Zoon en de Dochter aanbieden, onze 
onthechtingen en onze kruisen die wij aanvaard hebben. Aldus gezuiverd, 
zullen wij de met Licht gekroonde Vrouwe in deze wereld beter kunnen 
dienen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: De genade ligt uitgespreid op jouw lippen: ja, God zegent jou voor 
altijd. 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, geef ons in deze communie 
de genade om getuigenis af te kunnen leggen van de waarheid. Moge de 
Ware Heilige Geest de zielen ondersteunen die naar de stem van de Heer 
luisteren en die de Koningin van de Koning volgen, om volkomen binnen 
te gaan in het Koninkrijk van de Liefde. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


