
Feest van Maria, Moeder van God 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. Eeuwige en almachtige God, door Maria, Meesterwerk van 
genade en trouw, wil U de wereld oplichten met uw Licht. Moge de Moeder 
van de Zoon van God en van alle mensen de volkeren leiden naar de Liefde 
en naar de Eenheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (1 Joh 1, 1-3, 5-7) 

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 een tekst van Justin Popovitch, 
Servisch orthodoxe theoloog die gestorven is in 1979 en 
heiligverklaard door zijn Kerk in 2010 onder de naam van de 
heilige Justin van Tchélie. 

 Er staat geschreven:  

 Maria is de Moeder van God, en dus ook de Moeder van alles wat 
goddelijk, heilig, hemels en volmaakt is. Zij is het betere van het goede, het 
heiligste van de heiligheid, het zuiverste van de zuiverheid, het meest 
schitterende van alles wat ons tot verwondering kan aanzetten. 

 Zij is de meest volmaakte afbeelding van al het beste. En als God door 
haar in de wereld is neergedaald, in de mens, hoe zou dan alles wat 
goddelijk, hemels, onsterfelijk, eeuwig en gezegend is, dan kunnen 
achterblijven en ook niet neerdalen in de mens? 

 Maria is “Moeder van God en van het Licht”. De onuitsprekelijke 
mysteries van de driemaal zalige Godheid hebben zich verankerd in de 
schitterende persoon van de allerheiligste Moeder van God en ze zijn haar 
eigen mysteries geworden. 

 - Dit was een fragment uit een tekst van de heilige Justin van Tchélie. 
Wij danken God. 



Tussenzang (Ps 66) 

R./ Dat God ons zijn genade verleent en ons zegene! 

God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
toon ons het licht van uw aanschijn. 
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 
in alle landen uw heil. R./ 

Laat alle naties van vreugde juichen 
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert 
en alles op aarde bestuurt. R./ 

Geef dat alle volken U eren, 
o God, dat alle volken U eren! 
God geve ons zo zijn zegen 
dat heel de aarde Hem vreest. R./ 

Tweede Lezing (Maria Valtorta, hfdst 393) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Maria is de goddelijke Bruid van de Vader 
en de voor altijd gezegende Moeder van Jezus, Zoon van God. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Op die dag wilde Jezus zijn Moeder “doen kennen” aan zijn apostelen, 
waarbij Hij de gebeurtenis van de Aankondiging aanhaalt. Hij vraagt haar 
dan voorzichtig: “Wat was uw antwoord, o allerzuiverste, aan hem die u 
verzekerde, dat u door Moeder van God te worden uw volmaakte 
Maagdelijkheid niet zou verliezen?” 

     En Maria, haast als in een droom, zachtjes glimlachend, met haar ogen 
wijdopen door tranen van geluk: “Zie de dienstmaagd van de Heer! Mij 
geschiede naar Uw Woord” en Ze buigt weer in aanbidding haar hoofd op 
de knieën van haar Zoon. 

     Jezus bedekt Haar met Zijn mantel, verbergt Haar voor de ogen van allen 
en zegt:  



 “En het geschiedde, en zal zich vervullen tot het eind. Tot aan haar 
volgende verheerlijking en de daaropvolgende! Zij zal altijd 'de 
dienstmaagd van God' zijn. Zij zal altijd doen wat 'het Woord' zal zeggen. 
Mijn Moeder! Dat is Mijn Moeder! En het is goed dat jullie Haar beginnen 
te kennen in heel haar heilige gestalte... Moeder! Moeder! Hef uw gelaat 
weer op, Beminde... Roep de u toegenegenen weer terug naar de aarde, 
waar Wij nu zijn...” zegt Hij, terwijl Hij Zijn mantel van Maria wegneemt, na 
enige tijd waarin geen ander geluid was te horen dan het zoemen van de 
bijen en het klateren van de kleine bron. 

     Maria heft haar gelaat, dat nat is van tranen, en fluistert: “Waarom, 
Zoon, heb Je mij dit aangedaan? De geheimen van de Koning zijn heilig...” 

     “Maar de Koning kan ze onthullen als Hij wil.”  

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

Derde Lezing (LR 137, 1) 

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 1999 schrijft Marie-Paule: 

 Door wie is ons dit Licht gekomen dat de wereld begon op te lichten 
2000 jaar geleden? 

 Door een Vrouw, de Onbevlekte Koningin, Meesterwerk van genade en 
trouw. 

 “Fiat!”, antwoord van liefde dat de eeuwen doorkruist, en steeds 
opnieuw de noblesse van de vrouw aantoont, door de onbevlekte kiem die 
haar haar geestelijke schoonheid moet geven. 

 “Lelie van zuiverheid”, Moeder van de Zoon van God en van de 
mensen, “Moeder van de Kerk”, houdt Zij niet op met haar waarschuwingen 
te vermenigvuldigen voor hen die de betekenis van de Geschiedenis nog 
niet hebben begrepen. 



 Haar rol, Plan van Liefde van God, dat alle tijden overstijgt, moet ons 
naar de Liefde leiden, naar de christelijke Eenheid, de Eenheid van de 
volkeren. 

 Het is het uur van de Onbevlekte, het uur van de Apocalyps, maar ook 
het uur van de hoop… 

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

 
Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wil door dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden in eenheid met de volmaakte offergave van de 
Zoon en de Dochter, ons hart ontvankelijk maken voor het Fiat van de 
Onbevlekte en ons aansturen op alles wat goddelijk, heilig, hemels en 
volmaakt is. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Zalig zij de Maagd Maria die in haar schoot de Zoon van de eeuwige 
Vader heeft gedragen. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, verleen ons door deze 
communie de genade van Maria, uw Moeder te mogen leren kennen. Moge 
de Geest van Heiligheid en Waarheid ons in dit uur van de hoop de 
onuitsprekelijke mysteries van de hele Godheid openbaren, die verankerd 
zijn in de allerheiligste Moeder van God en van het Licht. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 


