
Zondag van de Getuigenis 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God onze Vader, samen met de Onbevlekte Moeder hebt 
U overal getuigen van uw Liefde doen opstaan en zij hebben U doen 
kennen aan de mannen en vrouwen van de Aarde. Geef ons ook de kracht 
om te getuigen van uw plaats in het hart van ons leven. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing 

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 voorwoord van “Leven uit 

Liefde”, opgesteld door Raoul Auclair, wie de heilige Raoul-
Marie geworden is in de Kerk van Johannes. 

  Er staat geschreven:  

 Het zeer omvangrijk geheel van Leven uit Liefde, vormt een groot 
nieuw mystiek getuigenis in de Kerk. De grootsheid van dit “Leven” staat 
in teken van de grootsheid der tijden. Het zijn unieke tijden, dat weten 
we; en dit “Leven” heeft iets uniek. 

 Leven uit Liefde begint met een overvloedige uitstorting van Gods’ 
Liefde. Maar God ging al gauw aan Marie-Paule tonen dat de wederliefde, 
die Hij van bevoorrechte zielen vraagt, dezelfde is als die waarmee de 
Mensenzoon de mensen beminde: het offer, het lijden en de dood. 
Kortom, de gelijkvormigheid in tegenspraak en bespotting, evenals Jezus 
“teken van tegenspraak werd”, (Luc 2, 34) en “voorwerp van bespotting” (Mt 

27, 29). 

 Ach! Wat was Jezus toch gewoon! Zelfs bij het doen van een 
buitengewone handeling, zoals een genezing. Wat leek Hij toch klein in de 
ogen van de Synagoge, en wat beschouwden de Schrift- en Wetgeleerden 
Hem vanuit de hoogte! 

 Dit is het leven van gelijkvormigheid dat zal worden opgelegd — maar 
opgelegd omdat het bij voorbaat wordt aanvaard — aan haar, die 
tegelijkertijd zal gedwongen worden dit leven uit Liefde èn te leven èn te 



schrijven. De aankondiging hiervan werd haar al zeer vlug gegeven met 
een overvloed van genaden tijdens haar jonge jaren. Later, in de 
donkerste uren van verlatenheid, wordt haar de opdracht om te schrijven, 
van hogerhand gegeven, en wel door de Kerk, door het gezag van een 
priester, haar geestelijke Leidsman. 

 Waarom deze eis en een dergelijke dwang? Wel, omdat dit “Leven” 
eens de Getuigenis moet zijn. Alleen het einde zal de Getuigenis 
onthullen. Dan zal alles zijn zuivere betekenis en werkelijke dimensie 
krijgen, de noodzaak ervan zal duidelijk worden, en de betekenis ervan 
onthuld. 

 - Dit was een fragment uit het voorwoord van “Leven uit Liefde”. Wij 
danken God. 

Tussenzang 

 R./ Zeggen we dank aan de Heer voor al Zijn schitteringen 

'Looft de Heer, goedertieren is Hij: 
tot in eeuwigheid blijft zijn genade!' 
Spreken zo de verlosten des Heren, 
die Hij loste uit de macht van hun kweller. R./ 

Hij sprak, Hij ontbood de wind: 
een orkaan die de golven deed opslaan,   
hemelhoog, tot de gronden omlaag -  
hun ontzonk in dit noodweer de moed.  R./ 

Hij bedaarde de storm dat het stil werd: 
de golven kwamen tot rust;  
die met blijdschap de kalmte ervoeren 
bracht Hij naar de haven der wensen. R./ 

Laat zij loven de Heer om zijn goedheid, 
zijn wonderen aan het mensengeslacht,  
Hem verheffen in de bijeenkomst des volks, 
in de raad der oudsten Hem prijzen. R./ 

 

 



Tweede Lezing (Joh 8, 12-18) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Jullie zullen een kracht ontvangen en jullie 
zullen mijn getuigen zijn tot op de uiteinden van de Aarde (Hand 1, 8). 
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.”  
 De Farizeeën wierpen Hem tegen: “Gij getuigt over Uzelf; uw 
getuigenis heeft geen waarde.” Jezus antwoordde hun: “Ook al getuig Ik 
over Mijzelf, toch heeft mijn getuigenis waarde, omdat Ik weet vanwaar Ik 
gekomen ben en waarheen Ik ga. Gij echter weet niet vanwaar Ik kom of 
waarheen Ik ga. Gij oordeelt naar het aardse, Ik oordeel niemand. En zelfs 
als Ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat Ik niet 
alleen ben, maar de Vader die Mij gezonden heeft met Mij is. 
 Ook in uw Wet staat geschreven, dat de getuigenis van twee mensen 
geldig is. Ik ben het die getuigt over Mijzelf en ook de Vader die Mij 
gezonden heeft, getuigt over Mij.”  
 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing  

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 “Leven uit Liefde” schrijft Marie-Paule: 

 Heel ons leven hebben we een getuigenis te geven, we moeten een 
levende getuigenis zijn van deze prachtige realiteiten, die onze Moeder de 
Kerk ons leert, in de voetsporen van Hij die hem gesticht heeft. De 
voorbeelden die wij geven worden vorming voor de anderen. Het meest 
delicate apostolaat bevindt zich op het spirituele niveau, om de zielen bij 



te staan, of zelfs op het niveau van de evangelisatie in een missieland. Wat 
een fouten zijn er gemaakt, en zo goed als onherstelbaar!  

 We moeten niet iemand aanzetten om ons in een zekere beweging te 
volgen; we moeten niet iemands acties controleren alsof we er zelf 
verantwoordelijk voor zouden zijn. 

 We moeten “NAASTENLIEFDE” en “LIEFDE” zijn. Het is daardoor dat 
de interesse gewekt wordt bij de anderen, die zich zullen interesseren in 
onze levensstijl en zich informeren wat betreft onze manier van zijn, om 
zo dezelfde vrede en de serene vreugde te bekomen, verlangend om op 
hun beurt dit prachtige pad te bewandelen 

 Ik herinner me op een dag een boek gelezen te hebben genaamd: 
“Zoekers van God”, geschreven door een bekeerling: “God is een 
persoonlijke ervaring, zodanig persoonlijk dat ze niet voor anderen kan 
dienen en ik begrijp nu waarom dat de mensen die iemand proberen te 
bekeren zeer ergerlijk zijn.” 

 Ziedaar waarom dat zij die vanuit God leven, boven alles een levende 
getuigenis van zijn evangelisch Woord moeten zijn. Dat is de volmaaktheid 
in het apostolaat.  

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

Gebed over de gaven 
God van liefde en van goedheid, alles wat hierbeneden bestaat komt van 
U. Daarom kunnen we U enkel het goede aanbieden wat U ons eerst 
gegeven heeft. Maak dat onze dankbaarheid ons ertoe leidt om zonder 
ophouden te getuigen van Uw Liefde. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst 
LECTOR:  “Jullie zullen een kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest 

komen zal: dan zullen jullie mijn getuigen zijn...” (Hand 1,8) 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God, U die uw Schepping begeleidt en ondersteunt, we 
danken U voor de toekenning om ons te laten proeven van het levende 
Brood welke ons naar het Koninkrijk leidt. Moge dit Brood ons de kracht 
geven om altijd de getuigen te zijn van de oneindige Liefde die straalt 
vanuit uw Hart. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


