
Het levende Licht 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God die het Licht is van het universum en de bron van 
alle Leven, Gij die zelfs “het levende Licht” zijt dat alle werelden en alle 
wezens naar uw evenbeeld verlicht, geef dat onze ellende nooit een 
obstakel mag zijn voor de beschouwing van jouw Grootsheid. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (“Scivias”) 

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 de heilige Hildegard, grote Duitse 
mystica uit de 12de eeuw en Lerares van de Kerk. 

 Er staat geschreven:  

 Ik hoor deze zaken niet met mijn lichamelijke oren, noch met de 
gedachten van mijn hart: ik neem ze niet waar door de werking van mijn 
vijf zintuigen. Ik zie ze alleen met mijn ziel, met open lichamelijke ogen, 
terwijl ik daarbij nooit de bewusteloosheid van een extase onderga. 
Wakend zie ik dit alles, bij dag en bij nacht. (...) 

 Het licht dat ik zie, is niet plaatselijk, maar het is veel, ja véél 
helderder dan een door de zon doorstraalde wolk. Ik kan daarin geen 
hoogte zien, noch lengte noch breedte. Ik hoorde het benoemen met de 
naam: ‘Schaduw van HET LEVENDE LICHT’.  

 In hetzelfde licht zie ik soms, maar niet dikwijls, een ander licht, dat 
mij HET LEVENDE LICHT genoemd werd. 

 Wanneer en hoe ik dit zie, kan ik niet zeggen, maar terwijl ik dit zie, 
wordt intussen alle droefheid en alle angst van mij weggenomen, zodat ik 
mij dan als een eenvoudig meisje voel en niet als een oude vrouw. 

 - Dat was een fragment van de “Scivias” van de Heilige Hildegard. Wij 
danken God. 

 

 



Tussenzang (Ps 26) 

R./ De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn 
burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? R./ 

Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn - in het 
huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, dat ik Gods luister 
aanschouw, naar Hem op mag zien binnen zijn tempel. R./ 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af, 
wijs uw knecht niet toornig terug, Gij die immer mijn hulp zijt geweest, wil 
mij niet verwerpen en verlaten, o God, mijn bevrijding. R./ 

Tweede Lezing (Joh 8, 12 en 12, 44-50) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Christus is het Licht van de wereld, Hij 
trekt heel de Schepping naar Hem. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: “Ik ben het licht 
van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal 
het licht van het leven bezitten.” Jezus verklaarde met luider stem: “Wie in 
Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft; en 
wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Als een licht ben Ik in de 
wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 
Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, dan 
veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te 
veroordelen, maar om de wereld te redden. Want wie Mij verwerpt en 
mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt: 
het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste 
dag. Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij 
gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en 
verkondigen. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Wat Ik dus 
verkondig, verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.” 

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



Derde Lezing (XV, p. 494 en 507) 

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. 

 Na haar intrede in de goddelijke Wereld te hebben beschreven, 
schrijft Marie-Paule in “Leven uit Liefde”: 

 Voor mij “zie” ik in de verte een licht zoals ik er nog nooit eerder een 
gezien heb. In dit licht is er een vorm en bevindt zich het Leven… 

 Deze vorm van incandescent licht geeft me duidelijk de indruk dat 
deze “vorm” levend is. Hoe dit feit uit te leggen? Ik weet het niet. En 
nochtans is dit LICHT LEVEND, want ik “zie” het Licht dat beweegt. De 
armen van licht bewegen, ik “zie” het levende Licht. O wat een wonder! 
Hoe kan men van de aarde zijn en het Licht dat leeft beschouwen? 

 De volgende dag denk ik na. Ik zinder van emotie door te denken aan 
het LEVENDE LICHT, aan de diepe vrede en aan de immense liefde. 

 Er is enkel nog het Licht op het oog van mijn ziel. Plots komt volgend 
lied me voor de geest: 

 “God is Liefde / God is Licht / God onze Vader.” 

 Ik heb nog nooit zo goed de schoonheid en de rijkdom van deze regels 
begrepen. Ja, God is Licht; Hij is het LEVENDE LICHT. En ik, ik ben het 
NIETS, de LEEGTE waarlangs Maria passeert. 

 Later, vervolgt Marie-Paule, duidt de Heer me de plaats aan die ik 
inneem in dit Licht. Hoe deze dingen te verklaren gezien er in dit alles 
niets aan materieels is? En nochtans “zie” ik dat ik opstijg en dat ik licht in 
het Licht word. 

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

 

 

 



Gebed over de gaven 
Almachtige en grote God, van U komt alles in het universum, het Leven 
van de wezens en de dingen en ook het Licht dat voor hen schijnt, kijk niet 
naar de armzaligheid van onze offeranden, maar zie de hoop die wij 
hebben opdat deze voor uw Glorie mogen dienen. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst  
LECTOR: De glorie van God verlicht het hemelse Jerusalem, en de naties 

wandelen in haar licht.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God, Vader en Moeder, U hebt ons in de Eucharistie uw 
Zoon, Licht van de wereld, en uw Dochter, “licht in het Licht” geschonken. 
Moge de Ene en de Andere ons binnenste doen oplichten en in ons het 
verlangen opwekken van op Hen te lijken. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


