
Zijn vijanden liefhebben 
Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van genade en goedheid, uw plannen zijn 
ondoorgrondelijk, maar ze zijn altijd de uitdrukking van uw liefde. Geef 
ons de genade om U te kunnen liefhebben ondanks onze beperkingen en 
onze zwakheden, en ook om onze naaste lief te hebben uit liefde voor U. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ibn Arabi) 

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 Ibn Arabi, mysticus en theoloog uit de 
Islam, geboren in Spanje in de 12de eeuw. 

 Er staat geschreven:  
 Bid voor degene die onrechtvaardig is geweest tegenover jou, want 
hij heeft jou een weldaad toebedeeld voor de toekomst: als je zou zien 
wat het in werkelijkheid is, dan zou je beseffen dat hij jou waarlijk een 
weldaad heeft verschaft voor de toekomst. 
 Wel, de beloning voor een weldaad kan niets anders zijn dan een 
weldaad. Bid dus voor het heil van degene die jou een weldaad heeft 
bezorgd. 
 Overigens is de weldaad blijvend voor het toekomstige leven. Verlies 
niet het zicht op dat feit en laat je niet misleiden door de schade die je 
hierbeneden kunt ondervinden als gevolg van de onrechtvaardigheid die 
je hebt moeten ondergaan. 
 Men moet dit ongemak beschouwen als een onaangenaam 
geneesmiddel dat de zieke in moet nemen, omdat hij weet welk nut hij er 
uiteindelijk uit zal halen. 
 Op de onrechtvaardige is hetzelfde van toepassing: bid dus dat hem 
alleen maar het goede mag overkomen! 
 - Dit was een tekst van Ibn Arabi, mysticus en theoloog uit de Islam. 
Wij danken God. 



Tussenzang (Ps 15) 
R./ God, Gij kent mij, uw liefde leidt mij. 
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 
in zijn hart geen boze plannen koestert, 
geen bedrog pleegt met zijn tong. R./ 

Wie zijn evenmens geen schade doet. 
Wie zijn buren niet te schande zet. 
Wie de boosdoeners veracht, 
maar de dienaars van de Heer in ere houdt. R./ 

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. 
Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 
als getuige niet omkoopbaar is. 
Wie zich zo gedraagt zal niet wankelen in eeuwigheid. R./ 

Tweede Lezing (Mt 5, 38-48) 
ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. God is Liefde, Barmhartigheid en 
Vergeving, en we kunnen Hem alleen maar bereiken door dezelfde weg 
te volgen. Alleluia. 
PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Matteüs. 
ALLEN:       Lof zij U, Christus. 
 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik 
zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de 
rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor 
het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het 
bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan 
twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u 
lenen wil. 
 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw 
vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u 
vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, 
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 



 Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij 
dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders 
groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook 
niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.   

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

Derde Lezing (Witboek I, p. 61) 

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 Witboek”, schrijft Marie-Paule: 

 Op deze ochtend in 2005 is mijn ziel nog op dezelfde verlaten plek, 
begrensd door een dikke grijze muur, en dezelfde woorden komen weer in 
me op: “Heer, ik heb mijn leven voor U verloren.” En dan word ik plots 
bedwelmd door de Liefde. Ik houd zoveel van God, Jezus, Maria, de 
engelen, de uitverkorenen, de zielen van de Aarde en van het Vagevuur. 
Ja, door wat een liefde worden zij omringd! 

 Plots denk ik aan onze tegenstanders, aan al het lijden waarvan zij de 
oorzaak zijn, en nochtans kan ik me niet weerhouden van hen lief te 
hebben. Mijn blik gaat uit naar bepaalde religieuze autoriteiten en breidt 
zich uit over duizenden andere mensen. 

 Hoe zou ik het hen kwalijk kunnen nemen, hen kunnen minachten, 
terwijl ze mij door hun gedrag sneller hebben doen opstijgen naar de 
Vader? Ik bedank hen dus voor het gedane leed en ik nodig hen uit in 
Spiri-Maria. 

 Ze zouden allen met open armen ontvangen worden voor het 
allermooiste feest: een sublieme dankmis met het lied Te Deum. En ik zal 
hen niet tot last zijn, aangezien ik sinds vijf jaar een teruggetrokken leven 
leid. De Harten van God, van Jezus en Maria zouden ons allen verenigen in 
de omhelzing van hun Liefde. 

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



Gebed over de gaven 
Zachtmoedige en barmhartige God, Gij wilt dat wij elkaar liefhebben en 
vergeven zoals de Zoon en de Dochter ons hiertoe het voorbeeld hebben 
gegeven. Aanvaard als offergave onze inspanningen om de liefde en de 
vergeving rondom ons te doen heersen. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Communietekst (Kor 13,13) 

LECTOR:  Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de 
liefde is de grootste. 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God, Vader en Moeder, U die alle mensen van de Aarde 
liefhebt, ook al negeren of verwerpen ze U, geef dat de Eucharistie van de 
Zoon en de Dochter in ons het vermogen doet toenemen om alle wezens 
lief te hebben naar uw Voorbeeld. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


