
Zondag van de Twee Verenigde Harten 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God, in de Eenheid die U vormt met de Onbevlekte, hebt 
U gewild dat alle mannen en vrouwen van de Aarde, om op te stijgen naar 
U, gebruik maken van de twee verenigde Harten van Jezus Christus en 
Paul-Marie. Sta ons toe om heel het belang van hun werk van Liefde op te 
merken. 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 gebed tot het Heilig Hart, geschreven door de 
heilige Johannes Paulus II, in het zestiende jaar van zijn 
pausschap (1994): 

 Er staat geschreven:  

 Heer Jezus, U bent onze Verlosser en onze God! 

 Geef dat onze blik zich nooit op een andere ster vestigt dan die van de 
Liefde en de Barmhartigheid, die schittert op uw borst. 

 Dat uw Hart, o onze God, het lichtbaken van ons geloof mag zijn, het 
anker van onze hoop, de onophoudelijk aangeboden hulp in onze 
zwakheid, de schitterende dageraad van een onverwoestbare vrede, de 
zon die onze horizonten doet oplichten. 

 Jezus, wij vertrouwen ons zonder terughoudendheid toe aan uw 
goddelijk Hart. Moge uw genade onze harten bekeren. Ondersteun de 
families in uw barmhartigheid, bewaar hen in de trouw van de liefde. 

 Moge uw Evangelie onze wetten bepalen. Mogen alle volkeren en alle 
naties van de aarde schuilen in uw zeer liefdevol Hart en de Vrede 
genieten die U biedt aan de wereld in de zuivere Bron van liefde, die 
ontspruit in uw zeer barmhartig Hart. Amen. 

 - Dat was een gebed van Johannes Paulus II. Wij danken God. 



Tussenzang  (Ps 84) 

R./ De Heer is mijn toevlucht, alleluia. 

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.  
Mijn hart en heel mijn wezen  
gaan juichend uit naar U, de God die leeft. R./ 

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,  
de zwaluwen een nestje voor hun broed;  
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,  
mijn koning en mijn God! R./ 

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,  
die U daar altijd mogen prijzen;  
gelukkig die op U mag steunen. R./ 

Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht. 
Want de Heer is als een zon en een schild;  
Hij geeft ons zegen en bescherming. R./ 

Tweede Lezing (Joh 19, 31-37) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Het doorboorde Hart van Jezus, aangevuld 
door het opgeofferde Hart van Paul-Marie, is de weg naar het Hart van 
de Vader. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat er op 
sabbat lijken aan het kruis zouden hangen – het was nog wel een heel 
bijzondere sabbat – vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht 
breken en hen weghalen. Daarop kwamen de soldaten de benen breken 
van zowel de eerste als de tweede die met Hem gekruisigd was. Maar 
toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al dood was, braken ze zijn 
benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en 
meteen kwam er bloed uit en water.  
 Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft – zijn getuigenis is 
betrouwbaar en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt – opdat ook 
u zult geloven. Want dit alles is geschied omdat het schriftwoord in 



vervulling moest gaan: Geen been van Hem zal worden verbrijzeld, terwijl 
nog een ander schriftwoord zegt: Ze zullen opzien naar Hem die ze 
hebben doorstoken. 

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

Derde Lezing (VII, p. 333-336) 

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: 

 [In de lente van 1971] voel ik de geestelijke onverschilligheid van de 
mensen om mij heen en door hen “zie” ik miljoenen zielen die wegzinken 
in onverschilligheid en mijn hart doet vreselijk pijn. Ik kan mijn tranen niet 
bedwingen die overvloedig stromen. Vanwaar komt deze plotselinge 
gevoeligheid en hoe deze nieuwe vorm van lijden uit te drukken die ik 
ervaar? 

  Heel mijn wezen lijkt ongevoelig, onbeweeglijk, zonder leven: het is 
alsof het niet meer bestaat. ALLEEN mijn hart is er, ontbloot, OP de 
borstkas, zonder enige bescherming, de slagen ontvangend die zich 
herhalen bij het zien van al deze zielen die me getoond worden. Groot 
lijden, dat ik nog nooit eerder heb ervaren. 

 […] De volgende dag word ik vroeg wakker. Het hart is in dezelfde 
positie, OP de borstkas, uit de borst gerukt, zonder enige bescherming. […] 
Ik heb nog nooit op die manier geleden, het is onbeschrijfelijk; ik stik 
ervan! […] Het is in die toestand dat ik me naar de kerk begeef voor de mis 
en de Kruisweg. 

 […] En ik kijk naar Christus op het kruis achteraan in het koor in de 
kerk. Plots “zie” ik zijn kloppend Hart, bij Hem ook op de borstkas. Het 
Hart dat zoveel geleden heeft en dat een lijden ondergaat dat geen enkele 
andere ziel ooit heeft geëvenaard. 

 En het is op dit moment, terwijl ik nog beter de rijkdom van deze 
devotie tot het Hart van Jezus begrijp, dat ik plots met het oog van de ziel 



opnieuw mijn hart “zie” dat op mijn borst ligt, vermorzeld in die mate dat 
ik stik van de pijn. En nu komen er lichtende stralen uit die zich in alle 
richtingen verspreiden… 

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

Gebed over de gaven 
God, Vader Schepper met de Onbevlekte Mede-Schepster, U hebt de 
offerande van Jezus-Christus en Paul-Marie aanvaard en U hebt Hen 
toegestaan op te stijgen tot bij U. Dat ook wij, via hun twee verenigde 
Harten op een dag toegang mogen verkrijgen tot uw eigen goddelijk Hart. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (1 Joh, 4,16) 

LECTOR:  Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God, in de Eenheid die U vormt met de Onbevlekte, hebt 
U de Zoon en de Dochter opgewekt die de mensheid op hun schouders 
hebben genomen. Dat ook wij, dankzij hun twee verenigde Harten, als 
graankorrels mogen worden in de immense hostie van de wereld. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


