
Het Werk dat God voorbereidt 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Oneindig barmhartige God, bron van al wat goed is, Gij wilt 
de mensheid naar U toetrekken in uw Plan van Liefde, help ons om in deze 
Tijd van de Mede-Verlossing met een open hart het Werk te ontvangen dat 
U voorbereidt. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Gn 15, 1-6; 21,1-3) 

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 Genesis. 

 Er staat geschreven:  

 Het woord van Jahwe klonk in een visioen tot Abram: “Gij moet niet 
vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!” Toen zei 
Abram: “Jahwe, mijn Heer, wat baten mij uw gaven? Want ik blijf maar 
kinderloos… Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken, en een 
onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.” Toen werd het woord van Jahwe tot 
hem gericht: “Niet hij wordt uw erfgenaam, uw erfgenaam zal iemand zijn 
die gij zult verwekken.” Hij leidde hem naar buiten en zei: “Kijk naar de 
hemel en tel de sterren, als ge kunt.” En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk 
wordt uw nageslacht.” Abram geloofde Jahwe, en deze rekende hem dat 
als gerechtigheid aan.  

 Jahwe begunstigde Sara, zoals hij gezegd had, en vervulde de belofte 
die hij haar gedaan had. Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn 
oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan 
de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken de 
naam Isaak. 

 - Dit was een fragment uit het boek Genesis. Wij danken God. 
 
 
 
 



Tussenzang (Ps 104) 

R./ De Heer is onze God, voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht. 

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam, 
verkondigt de volken zijn daden. 
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem, 
verhaalt al zijn wondere werken. R./ 

Gaat groot op de heilige naam van de Heer, 
verheugt u, gij die Hem aanhangt. 
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm, 
blijft altijd zijn aanschijn zoeken. R./ 

Vergeet nooit de wonderen die Hij deed, 
zijn tekenen en zijn beloften. 
Gij, kroost van zijn dienaar Abraham, 
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde. R./ 

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht, 
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten. 
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot, 
de eed die Hij Isaak eens heeft gezworen. R./ 

Tweede Lezing (Mt 2,13-15; 19-23) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Van gister tot vandaag bereidt God zijn 
Werk voor, en de Vrouwe toont ons de weg die ons leidt naar Hem. 
Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Na het vertrek van de Wijzen verscheen een engel van de Heer in een 
droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht 
naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind 
zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het Kind 
en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, 
opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: 
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.” 



 Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de 
Heer in een droom aan Jozef en zei: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder 
en trek naar het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn 
gestorven.” Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land 
Israël. Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader 
Herodes over Judea heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege 
in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van 
Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazareth geheten, 
opdat in vervulling zou gaan wat door profeten gezegd was: “Hij zal een 
Nazareeër genoemd worden.” 

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

Derde Lezing (II, p. 175-176; 183) 

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. 

 Marie-Paule schrijft in “Leven uit Liefde”: 

 Er zijn gezinnen die gebrek hebben aan geld omwille van de ziekten die 
God toelaat, omwille van allerlei soorten problemen, mislukkingen, 
vernederingen, en waarvan het aanvaarde lijden tegelijk verdiensten 
verzamelt voor een grote Zaak en het mystieke Lichaam ten goede komt. 

 Er zijn andere gezinnen die fortuinen verdienen en die niet 
noodzakelijkerwijs een glorie zijn voor de Heer. Er zijn gezinnen die door 
elkaar worden geschud, die worden gescheiden en waarvan de kinderen 
van de ene naar de andere gaan, omdat de duivel zich ontketent om het 
Werk te vernietigen dat God voorbereidt. 

 Er zijn gezinnen die worden opgejaagd zoals de Heilige Familie die ver 
weg heeft moeten vluchten om het Kind te redden van de razernij van 
Herodes. Het gezin dat moest brood bedelen om te overleven, het gezin dat 
gedurende drie dagen het Kind moest zoeken dat adolescent geworden 
was; het gezin dat de vervolgingen, de beschimpingen, het misprijzen van 
zich af heeft moeten schudden om uiteindelijk Christus op een Kruis te zien 
sterven alsof Hij de laatste der misdadigers was. 



 Waar zijn de eerbetonen en de rijkdom in het leven van de Heilige 
Familie? Heeft zij ook niet het onbegrip van de priesters gekend in zijn 
tijd?... 

 Het was een verenigd gezin, zegt men, dat door elkaar werd geschud 
door allerlei stormen en dat grote vernederingen kende. De mensen van die 
tijd kende Jezus, Maria en Jozef niet als de Heilige Familie… (…) 

 Ze waren verenigd, ja, zoals degenen die zich in de beproeving 
verenigen om te bidden en om de kruisen te aanvaarden die God aanbiedt. 
En deze kruisen zijn nooit hetzelfde voor iedereen… (…) 

 Ondanks alles, verkies ik dit leven van lijden dat onze kinderen zuivert, 
eerder dan een gemakkelijk leven dat hen kwetsbaar zou maken voor vele 
gevaren… Ik toon hen altijd de mooie kanten van de beproeving die hen 
dichter bij God brengt. 

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

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wil samen met de volmaakte 
offergave van Uw Zoon en Uw Dochter dit brood en deze wijn aanvaarden, 
alsook het lijden dat wij aanvaarden voor hun Zaak. Wij willen het 
voorbeeld van de Heilige Familie navolgen ten bate van het welzijn van heel 
het mystieke Lichaam. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: God heeft altijd zijn Verbond geëerd. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, wil, door de genade van de 
nieuwe Eucharistie, ons steeds de mooie kant van de beproevingen tonen 
die ons dichter bij God brengen. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
de eenheid doen groeien van de menselijke Familie, die de genade 
afsmeekt van de komst van het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


