
Één Gemeenschap 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, wij smeken U, bescherm uw 
volk en herstel zijn eenheid. Moge alle volkeren die geroepen zijn door de 
Vrouwe, verenigd worden in één grote Gemeenschap. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (51ste boodschap, 31 mei 1955) 

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 boodschappen van de Vrouwe van 
alle volkeren. 

 Er staat geschreven:  

 “Opdat gij niet tot onrustbarende dingen zult komen, volkeren, nu, 
vandaag bidt de Vrouwe u: vraagt toch aan de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest, dat Hij zijn volk zal beschermen, dat Hij zijn volk weer zal brengen in 
eenheid. In eenheid moet het volk komen, één zijn en daarboven: de 
Vrouwe van alle Volkeren. Eén Gemeenschap, volkeren; Ik druk hier op deze 
woorden: één Gemeenschap!” 

 “Denkt om de toekomst.” 

 En nu is het alsof de Vrouwe lachend zegt: 

 “Nee, de Vrouwe zegt niet: denkt om uw materiële toekomst. Versta 
goed waarom Ik komen mag op deze grote dag. Deze grote dag heeft de 
Heer Jezus Christus uitgezocht voor de Vrouwe van alle Volkeren. Zij mag 
haar volkeren in eenheid brengen. Zij mag haar volkeren in één grote 
Gemeenschap brengen. Alle volkeren in één Gemeenschap, daarvoor heeft 
deze wereld, deze tijd, die Ik herhaaldelijk heb aangekondigd, te zorgen. 
Herhaaldelijk heb Ik in het verborgene gesproken over deze tijd. Welaan 
dan, volkeren, deze tijd is aangebroken.  

 - Dit was een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe van alle 
volkeren. Wij danken God. 
 



Tussenzang (Ps 22) 

R./ De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

De Heer is mijn herder, 
niets kom ik tekort; 
Hij brengt mij op grazige weiden. R./ 

Hij brengt mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, 
omwille van zijn naam. R./ 

Al voert mijn weg door donkere dalen, 
ik vrees geen onheil, want Gij leidt mij. 
Uw stok en uw herdersstaf 
geven mij moed en vertrouwen. R./ 

Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. R./ 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 
alle dagen van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. R./ 

Tweede Lezing (Joh 10, 7, 9, 11, 14-16) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De mensheid is geroepen om in de toekomst 
verenigd te zijn in één Gemeenschap. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus nam het woord en zei tegen de Farizeeën: “Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Als iemand door Mij binnengaat, 
zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. Ik ben de goede 
herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 



 Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en 
Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij 
zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. 

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

Derde Lezing (III, p. 109) 

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. 

 Marie-Paule schrijft in “Leven uit Liefde”: 

 “ER ZAL NOG MAAR ÉÉN KUDDE EN ÉÉN HERDER ZIJN.” 

 Ik denk aan Kerstmis, dat eraan komt. 

 Wat me verbaast, is de diepe vreugde die ik elke dag opnieuw voel in 
een soort van anticipatie op een Kerst van vrede, wanneer alle volkeren van 
de aarde nog maar één kudde zullen zijn onder de staf van één Herder. 

 Wat is dit vooruitzicht verfrissend en vervullend! 

 Wie kan er vandaag, in deze verscheurde wereld, nog geloven in zulk 
een mogelijkheid? 

 En nochtans, ondanks de haat, de onenigheid, de oorlog, zal Kerstmis 
nogmaals terugkomen, als een glimlach van God, van een zo goede en 
miskende God. 

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

 

 

 

 

 



 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, zegen deze gaven die wij U 
aanbieden door de Zoon en de Dochter die hun Leven hebben gegeven voor 
de eenheid onder de volkeren, zodat ze één kudde kunnen vormen onder 
de staf van één Herder. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Laat er vooral liefde zijn onder jullie: de liefde schept de eenheid 
in de volmaaktheid. En moge de vrede van Christus heersen in jullie 
harten, om zo in Hem één lichaam te vormen. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, geef ons, door deze 
communie, toegang tot het heil. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
de mensheid verlichten op weg naar de eenheid in één Gemeenschap. Door 
de Heer en de Vrouwe. Amen. 


