
Zondag van de Twaalf Apostelen 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God die over alles beschikt met het oog op het Goede, U 
hebt de Heer en de Vrouwe elk geïnspireerd om zich te omringen met 
twaalf apostelen, als twaalf stralen die het Licht van de Zon uitdragen. 
Geef dat wij altijd aandachtig mogen zijn voor alles wat ze ons 
onderwijzen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ap 21, 10-14) 

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 de Apocalyps van de heilige 
Johannes. 

 Er staat geschreven:  

 En één van de zeven engelen bracht mij in de geest op een zeer hoge 
berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de 
hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het 
kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.  

 De stad was omringd door een grote hoge muur met twaalf poorten 
en aan de poorten stonden twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, 
de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten op het 
oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. 

 En de stadsmuur had twaalf grondstenen en daarop de twaalf namen 
van de twaalf apostelen van het Lam. 

 - Dat was een fragment uit de Apocalyps van de heilige Johannes. 
 Wij danken God. 

 

 



Tussenzang (Ps 71) 

R./ Over heel de aarde klinkt hun roep. 

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, 
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. 
De dag roept het toe aan de volgende dag, 
de nacht geeft het door aan de nacht. R./ 

Geen woord wordt gesproken, 
geen stem weerklinkt. Geen enkel geluid is te horen; 
Toch klinkt over heel de aarde hun roep, 
hun boodschap dringt door tot de rand van de aarde. R./ 

Tweede Lezing (Luc 22, 25-30) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Jezus heeft getoond aan zijn apostelen dat 
ze het Koninkrijk kunnen veroveren door de naaste te dienen. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zegt tegen zijn apostelen: “De koningen van de volkeren 
oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich 
weldoeners noemen. 

 Zo moet gij niet doen, maar wie onder u de voornaamste is, moet als 
de jongste wezen, en wie bevelen geeft als iemand die dient. Wie is 
immers de grootste: die aanligt of bedient? Niet hij die aanligt? 

 Welnu, Ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw 
zijt gebleven in mijn beproevingen. En Ik verleen u het koninkrijk, zoals 
mijn Vader het Mij heeft verleend, om in mijn koninkrijk aan mijn tafel te 
eten en te drinken en op tronen te zetelen en de twaalf stammen van 
Israël te oordelen.” 

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

 

 



Derde Lezing (LB III, p. 179 + IV, p. 73 en 75) 

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 2008, in het “Witboek” schrijft Marie-Paule: 

 Ook deze nacht vraag ik me af waarom er vijf grote apostelen zullen 
zijn en zeven kleine. Deze keer ontvang ik het antwoord op mijn vraag: “Er 
zijn vijf continenten en het zal een grote en een rijke oogst zijn. De grote 
apostelen zullen bijgestaan worden door de kleine apostelen, religieus of 
leek.” Dan zeg ik tegen de Heer: “Jij moet ze zelf benoemen…” 

 - “Neen, antwoordt Hij, want het zijn jouw apostelen, dat weet je al.” 

 Vervolgens schrijft Marie-Paule op 28 juni 2008 het volgende aan haar 
apostelen: 

 De Kerk van Johannes telt haar twaalf apostelen, die onder de blik van 
Maria geroepen zijn om de wegen te openen in het vooruitzicht op de 
vernieuwing van de Kerk van Petrus. Tot deze laatste behoren wij nog 
steeds, onder de blik van God onze Vader en ondanks de kwaadwilligheid 
der mensen. Laat ons gelukkig zijn om zo bevrijd te zijn van schadelijke 
verplichtingen waar wij aan onderworpen zouden zijn geweest. Laat ons 
vooruitgaan volgens het Plan van God dat ons altijd zal verrassen. Laten 
we niet oordelen en geen commentaar geven. Wij hebben genoeg 
bewijzen om te geloven zonder te begrijpen. De verwezenlijkingen zijn 
altijd verbazend en in overeenstemming met de Woorden van de Heer, 
nooit zoals wij zouden kunnen denken. Het is vooral daarin dat we 
werkelijk ervaren wat de nederigheid is (ons hart ontledigt zich langzaam 
om een hoge graad van liefde van de Vader te ontvangen). Dat is het 
begin van noodzakelijke zuiveringen en – voor degenen die gewillig 
geleden hebben – van onze vergoddelijking… 

 En Ze beëindigt haar brief met deze woorden: 

 Mogen de apostelen Petrus en Paulus jullie helpen om de 
steunpilaren van de Kerk van Johannes te worden. 

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



Gebed over de gaven 
God van liefde en goedheid, U hebt gewild dat het onderricht van uw 
Zoon en Dochter verspreid werd onder hun volgelingen door hun 
apostelen. Mogen onze offergaven getuigen van onze erkenning voor alles 
wat Zij ons openbaren over uw Liefde voor ons. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst  
LECTOR: Dit is mijn gebod, zegt de Heer: heb elkaar lief, zoals ik jullie heb 

liefgehad.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God onze Vader, met de Onbevlekte-als-Moeder, U hebt 
apostelen, volgelingen en getuigen opgewekt om het Werk van Verlossing 
van uw Zoon en van uw Dochter te verkondigen. Mogen zij allen steeds de 
missie waardig zijn die hen werd toevertrouwd. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


