
Het Mysterie van het Hart 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, Gij hebt de verblijfplaats van 
uw Geest willen vestigen in elke ziel die naar uw beeld en naar uw 
gelijkenis is geschapen. Geef ons, door deze zelfde Geest, de genade van 
een nederig en zuiver hart, om U te zien en lief te hebben. Door de Heer 
en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Hehaka Sapa) 

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 tekst van Hehaka Sapa, grote wijze en geestelijk 
man uit de stam van de Sioux Lakota. 

 Er staat geschreven:  

 Ik ben blind en ik zie de zaken der wereld niet; maar wanneer het licht 
van Boven komt, dan baadt mijn hart in het licht en kan ik zien, want het 
Oog van mijn hart ziet alles. 

 Het hart is het heiligdom, met in het midden een kleine ruimte waar 
de Grote Geest woont, en dit is het Oog. Dit is het Oog van de Grote Geest 
waarmee Hij alles ziet, en waarmee wij Hem zien. 

 Wanneer het hart niet zuiver is, kan men de Grote Geest niet zien en 
als jullie zouden sterven in deze onwetendheid, dan zal jullie ziel niet 
meteen kunnen terugkeren naar Hem, maar zal zij eerst gezuiverd moeten 
worden tijdens de vele reizen door de wereld heen. 

 Om het centrum van het hart te kennen waar de Grote Geest woont, 
moeten jullie zuiver en goed zijn, en leven volgens de manier waarop de 
Grote Geest het ons heeft onderricht. De mens die op deze manier zuiver 
is, bevat heel het universum in een holte van zijn hart. 

 - Dat was een tekst van Hehaka Sapa, wijze uit de stam van de Sioux 
Lakota. Wij danken God. 

 



Tussenzang (Jes 12, 2-4, 6) 

R./ Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder. 

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 
ik hoef voor geen onheil te vrezen. 
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder. R./ 

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, 
verkondigt de volken zijn machtige daden, 
maakt alom zijn grootheid bekend. R./ 

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, 
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, 
want Israëls Heilige woont in uw midden. R./ 

Tweede Lezing (Mt 5, 1-12) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Om God in zijn Koninkrijk te zien, moet 
men de volmaakte zuiverheid van het hart bereikt hebben. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich 
had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen aldus: 

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der 
hemelen. 

 Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 

 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 



Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden. 

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het 
Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van 
allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want 
groot is uw loon in de hemel.” 

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

Derde Lezing (LR 146, p. 8 - 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 november 2000 schrijft Marie-Paule: 

 Hoe meer een ziel de aanwezigheid van God gewaarwordt, hoe meer 
ze zich onderdompelt in haar geringheid. De hoogmoed, daarentegen, 
sluit de ziel, het hart en de geest af voor de goddelijke aanwezigheid. In 
werkelijkheid zijn de mystieke wegen schitterend, en alles is zo eenvoudig 
met God: het mysterie opent zich met de beschouwing van de 
eenvoudigen en de kleinen. 

 En Marie-Paule besluit haar tekst als volgt: 

 Het is zalig om te beminnen, zelfs wanneer het hart pijn doet, of beter 
nog, beminnen tot het hart pijn doet van zoveel te beminnen. Wanneer de 
wereld zal begrijpen dat de Liefde een bloem is die men moet begieten 
met de zelfgave en de vergeving in de overgave, maar vooral door de 
ontlediging van zijn “IK”, totdat er enkel nog maar liefde overblijft, dan zal 
het een paradijs zijn hier op aarde. 

 En het paradijs, dat draagt men in zijn hart. 

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

 



Gebed over de gaven 
God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze gaven die wij 
U aanbieden, door de heilige verdiensten van de Zoon en de Dochter. 
Verzadig onze honger en onze dorst naar gerechtigheid en vrede door ons 
hart te ledigen, zodat er enkel nog de Liefde overblijft. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst 

LECTOR: Aangezien jullie kinderen zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in 
jullie harten gezonden, en hij roept: Vader! 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge deze communie in 
het heiligdom van onze ziel uw Liefde doen opbloeien in de vorm van de 
zelfgave, de vergeving en de overgave. Moge de Geest van Heiligheid en 
Waarheid ons voorbereiden op de komst van het Koninkrijk door reeds 
hierbeneden het paradijs in ons hart te dragen. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


