
Het Koninkrijk van de Vrede 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Almachtige God, door Maria heeft U het heil willen 
voorbereiden voor alle volkeren, in vooruitzicht van het aards Koninkrijk, 
waar Christus-Koning de waarheid, de gerechtigheid en de vrede zal doen 
heersen. Open ons hart voor Christus, onze vrede, door wie wij toegang 
hebben tot bij U. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ef 2, 13-20) 

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 Efeziërs. 

 Er staat geschreven:  

 Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij 
gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de 
twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, 
door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar 
verordeningen, te vernietigen. 

 Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe 
mens te scheppen, en die beiden in één lichaam met God te verzoenen 
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is 
gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede 
aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één 
Geest de toegang tot de Vader. 

 Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus 
Jezus zelf is. 

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



Tussenzang (Ps 121) 

R./ Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis! 

Hoe blij was ik, toen men mij riep: 
wij trekken naar Gods huis! 
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,  
uw poorten binnentreden. R./ 

Jeruzalem, ommuurde stad, 
zo dicht opeen gebouwd: 
Naar U trekken de stammen op,  
de stammen van Gods volk. R./ 

Zij gaan naar Israëls gebruik 
de Naam van God vereren. 
Daar staan de zetels van het recht, 
de troon van Davids huis. R./ 

Tweede Lezing (Joh 14, 23-29) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Jezus, Koning der koningen zal ons 
binnenkort zijn Rijk van Waarheid, Gerechtigheid en Vrede geven. 
Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zei tot zijn leerlingen: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn 
woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem 
komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn 
woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader 
die Mij gezonden heeft. 

 Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, 
die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in 
herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede 
geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet 
verontrust of kleinmoedig worden. Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, 
maar Ik keer tot u terug.  



 Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de 
Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, 
opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven.” 

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

Derde Lezing (Het Koninkrijk, nr. 68, p. 4 - 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  “Het Koninkrijk” van mei-juni 1989 schrijft Marie-Paule: 

 Op het einde van mijn leven kan ik op mijn beurt herhalen: Laat nu, o 
Maria, uw dienstmaagd gaan in vrede volgens uw woord. 

 Want mijn ogen hebben het heil aanschouwd dat U voor alle volkeren 
heeft voorbereid, om ze allemaal te verenigen door de Ware geest, in het 
vooruitzicht van hun intrede in het aards Koninkrijk. Dit aards Koninkrijk 
dat sinds tweeduizend jaar elke dag wordt gevraagd in het Onze Vader: 
“Uw Rijk kome… op aarde zoals in de hemel.” 

 Dit koninkrijk van de aarde, U bent het, Maria, die het moet 
veroveren om het terug te geven op het gepaste moment, aan uw Zoon, 
Christus-Koning, de Koning der koningen… 

 En Marie-Paule besluit als volgt: 

 De tweede komst van Christus zal binnen de Kerk plaatsvinden en 
door Maria, de Moeder van de Kerk, die zal voorafgaan aan de geboorte 
van een getransfigureerde Kerk, van een Kerk die de volkeren zal leiden 
naar het Koninkrijk van de aarde, de Zevende Dag, wanneer eindelijk de 
waarheid, de gerechtigheid en de VREDE zullen heersen. 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt onze offergaven 
die wij U aanbieden door de Verlosser en de Mede-Verlosseres, die de 
eenheid van de grote familie van God verdiend hebben. Mogen alle 
volkeren onder de leiding van de getransfigureerde Kerk de vrede smaken 
die eigen is aan de zielen van goede wil. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Communietekst (Mt 5,9) 

LECTOR: Zalig zij die ijveren voor de vrede: zij zullen zonen van God 
genoemd worden.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge deze communie in 
ons de nieuwe mens doen groeien, die geroepen is tot de eenheid en de 
vrede met God en de naaste. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid, 
de Voorspreker die door de Vader gezonden is en die ons in alles zal 
onderrichten, ons tot getuigen maken van het Koninkrijk van liefde en 
vrede. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


