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GEBEDEN- EN ZANGBOEKJE

LEGIOEN KLEINE ZIELEN VAN JEZUS’
BARMHARTIG HART
“Door de terugkeer van de gewetens naar het goede zullen een
nieuwe aarde en een nieuwe hemel opengaan; en het zal een tijdperk
van vrede en vreugde zijn” (Boodschap 8 september 1992).
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De oorsprong van het Legioen Kleine Zielen
Het zaadje van het ‘Legioen Kleine Zielen’ werd op de
akker van de Heer geplant door het verlangen van de
H. Theresia van het Kind-Jezus te Lisieux.
In een brief aan haar zuster Marie van het Heilig Hart
schreef zij op 8 september 1896 dit gebed:
O Jezus, hoezeer zou ik alle Kleine Zielen op het hart
willen drukken dat uw mildheid waarlijk onuitsprekelijk is. Ik voel dat
als Gij een ziel zoudt vinden die nog zwakker en kleiner is dan de
mijne - al lijkt dit onmogelijk - dan zoudt Gij er zeker genoegen in
scheppen om haar met nog meer gunsten te overladen, als zij zich ten
volle aan Uw oneindige Barmhartigheid zou toevertrouwen. Maar
waarom, Jezus, zou ik ernaar verlangen uw geheimen van liefde
bekend te maken? Zijt Gij het zelf niet die ze mij hebt onderwezen, en
kunt Gij ze niet aan anderen openbaren? Ja, ik weet dat het zo is, en
ik bezweer U het te doen. Ik smeek U om Uw goddelijke blik te richten
op een groot aantal Kleine Zielen. Ik smeek U een Legioen van kleine
zoenoffers uit te kiezen die Uw Liefde waardig zijn.
(Uit: Geschiedenis van een ziel, manuscript B 5v).
Veel gelovigen waren in hun hart reeds aangesproken door dit
verlangen van de heilige Theresia en zo op de weg van het geestelijk
kindschap gezet. Maar de Kerk kende onder haar gelovigen nog geen
beweging met de naam: “Legioen Kleine Zielen“.
Om dit verlangen van de kleine Theresia te verwezenlijken heeft Jezus
zelf een kleine boodschapster gekozen. Haar naam is Marguerite.
Gedurende vele jaren zal Hij haar vormen en leiden en haar de
“Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”
ingeven.
Vandaag mogen wij zeggen dat de weg van het geestelijk kindschap
binnen de Kerk vaste vorm heeft gekregen in een zichtbare
verwezenlijking, het Legioen Kleine Zielen, waarvan Jezus de
stichting aan zijn kleine boodschapster Marguerite heeft toevertrouwd.
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ROZENKRANSGEBEDEN
Barmhartigheidsrozenkrans van Zr. Faustina:
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Kroontje van het Kindje Jezus van Praag
Bij het kruisje (waarbij men het kust):
Goddelijk Kindje Jezus van Praag, help ons, zegen
ons en heilig ons!
Op elk van de drie eerste kralen:
En het Woord is vlees geworden, en het heeft onder
ons gewoond.
Onze Vader ….
Op elk van de 12 volgende kralen: Telkens na “en het Woord is
vlees geworden… enz.”
1. De aankondiging
2. De visitatie
3. De geboorte
4. De aanbidding van de herders
5. De besnijdenis
6. De aanbidding van de drie koningen
7. De opdracht in de Tempel
8. De vlucht naar Egypte
9. Het verblijf te Egypte
10. De terugkeer uit Egypte
11. Het verborgen leven van Jezus te Nazareth
12. Jezus te midden van de godgeleerden
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. (3x)

Priester-Rozenkrans
1) O Jezus, door de verdiensten van Uw doodsangst, geef ons ijverige
priesters.
2) O Jezus, door Uw smartvolle geseling, geef ons reine en
maagdelijke priesters.
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3) O Jezus, door Uw honende doornenkroning, geef ons nederige en
gehoorzame priesters.
4) O Jezus, door het lijden van Uw pijnlijke kruisweg, geef ons
geduldige en standvastige priesters.
5) O Jezus, door Uw verschrikkelijke kruisdood, geef ons priesters die
aan zichzelf en aan de wereld afgestorven zijn.
Op het eind:
Door Uw onbevlekte ontvangenis o Maria, voer alle verdwaalde
priesters en kloosterlingen terug tot de eeuwige Hogepriester, Jezus
Christus.
Eeuwige Vader, ik offer U de bloedige en glorierijke wonden van
onze Heer Jezus Christus, Zijn heilig Hoofd, Zijn heilig Aanschijn,
Zijn heilig Hart, Zijn Eucharistische Liefde, de tranen en smarten van
Onze Lieve Vrouw tot Uw meerdere eer, lof en aanbidding en in Hem
ons leven en voor iedere ziel in het bijzonder.

Bidden met de (Karmel)heiligen
Gebeden van de Heilige Theresia van Lisieux:
VOOR DE PRIESTERS:
Jezus, eeuwige Hogepriester, bewaar uw priesters
in het binnenste van uw allerheiligst Hart, waar
niemand iets tegen hen vermag. Bewaar hun
gezalfde handen, die dagelijks met uw heilig
Lichaam in aanraking komen, zonder smet.
Bewaar rein hun lippen, die rood zijn van uw kostbaar Bloed. Bewaar
hun hart, verzegeld met het merkteken van uw heerlijk Priesterschap,
zuiver van alle aardsheid.
Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U en behoed hen
voor de besmetting van de wereld.
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Verleen hun met de macht over brood en wijn tegelijk die over de
harten.
Zegen hun werk en doe het rijke vruchten dragen en schenk hun eens
de kroon van het eeuwig leven. Amen.
OVER DE LIEFDE:
Uw liefde Heer, was er vóór mijn jeugd. Zij is met mij opgegroeid. Nu
is zij een afgrond, dieper dan ik peilen kan. Als ik U wil liefhebben
zoals U me bemint, moet ik Uw eigen liefde lenen. Dan alleen vind ik
rust. Dit is mijn gebed. Ik vraag Jezus me te trekken in de brand van
Zijn Liefde. Me zo innig één te maken met Hem, dat Hij in mij leeft
en handelt. Amen.

Bidden met Marguerite:
Gij zijt de Waarheid en het Leven; van U wil ik alles
leren; Van U, mijn beminde Christus, wil ik alles
verkrijgen; Door U wil ik alles geven; door U wil ik
beminnen; Met U wil ik vooruitsnellen op het pad van
de Liefde; Uit Uw Hart wil ik het echte Liefdeslied
beluisteren; In Uw hand wil ik schuilen gelijk een
vogeltje dat totaal afhankelijk is van uw Tederheid.
Ja, ik wil U beminnen en U doen beminnen.

Gebed tot de H. Edith Stein
God, op voorspraak van de Heilige Edith Stein vragen
wij U; zie genadig neer op uw volk in onze dagen. Vele
mensen zijn zoekende naar de grond van hun bestaan.
Wil hen, zo bidden wij U, naar het voorbeeld van de
heilige zuster Edith Stein, de weg wijzen naar Jezus
Christus, Uw zoon, die voor alle mensen de kruisdood
heeft ondergaan en op de derde dag is verrezen. Hij heeft voor ons de
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weg naar U begaanbaar gemaakt. De heilige Edith Stein heeft dit in
alle nederigheid erkend. Laat ons dat ook inzien. Dit vragen wij U
door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de zalige moeder Maria-Teresa van de Karmel
van de H. Jozef Sittard (1855-1938).
Wij danken U, Drie-ene God, omdat Gij aan Uw Kerk de
zalige moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef hebt
gegeven. Haar groot geloof, haar onwankelbaar
godsvertrouwen en haar belangeloze liefde maakten haar,
door Uw genade, tot een werktuig in Uw hand.
Door haar voorbeeld gesterkt en op uw hulp vertrouwend, bidden wij,
op haar voorspraak… (intentie invoegen). Maar toch, Uw wil
geschiede, Heer. Maak ons hart bereid, datgene aan te nemen, wat U
ons geeft. Dan weten wij, dat wij in de geest van moeder Maria-Teresa
bidden. Dat vragen wij U, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

1.Gebed van de H. Karmelietes Mariam Bawardy
(Feestdag 25 augustus, 1846-1878, te Abellin, Palestina)
Op wie zal ik lijken? Op de vogeltjes in hun nest.
Als vader en moeder ze geen eten brengen, sterven
ze van honger. Zo is mijn ziel zonder U, Heer; ze
krijgt geen voedsel, ze kan niet leven!
Op wie zal ik lijken? Op het graankorreltje dat in
de grond is geworpen. Als de dauw niet valt, als de
zon het niet verwarmt, schimmelt het graantje.
Maar als U uw dauw en uw zon geeft, wordt het
graantje bevochtigd en verwarmd; het zal wortel
schieten en een mooie plant geven met veel graan.
Bewaar me in U, Heer om me leven te geven.
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Op wie lijkt U, Heer? Op de duif die te eten geeft aan haar jongen, op
een tedere moeder die haar kindje voedt.

2.Gebed tot de H. Mariam Bawardy:
God, onze Vader, Gij zijt de vergeving van onze zonden en onze
troost. Gij hebt het nederige meisje van het Heilig Land, de zalige
Maria van de gekruisigde Jezus, gebracht tot de aanschouwing van de
geheimen van Uw Zoon en haar gemaakt tot een uitzonderlijke
getuige van liefde tot de Heilige Geest. Op haar voorspraak vragen wij
te mogen deelhebben aan het lijden van Christus, om dan ook het
geluk te ervaren Zijn Heerlijkheid te mogen zien. Amen.

Gebed van de Zalige Titus Brandsma (1881-1942)
O, Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer, dat ik
van U hou en dat ook Uw Hart mij bemint, nog wel
als een bijzondere vriend. Al vraagt dat mij meer
lijdensmoed, och alle lijden is mij goed, omdat ik
daardoor U gelijk en dit de weg is naar Uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed
meer weet, maar ’t alleruitverkorenst lot, dat mij
vereent met U, O God. O, laat mij hier maar stil
alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen
mensen bij mij toe: ’t alleen zijn word ik hier niet moe.
Want U, O Jezus, bent bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij,
bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed. Amen.
Onze Vader… / Wees gegroet… / Eer aan de Vader…
Zalige Titus Brandsma, bid voor ons.

Gebed van Broeder Marcel Van (1928-1959):
“O Jezus, mijn enige en geliefde Meester, U weet dat ik van U hou en
wens alleen maar Uw heilige Wil te doen. U hebt in mij het verlangen
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gewekt om een heilige te worden. U hebt mij op
eenvoudige wijze bekend gemaakt met de “’Kleine
Weg “, die u onderwezen hebt aan de H. Theresia
van het Kind Jezus. U hebt deze Kleine Weg aan
Theresia geopenbaard en haar begeleid op deze weg
voor het heil van vele zielen. Vandaag de dag weet
ik dat U van me houdt, en dat U in Uw immense
Liefde mij benadert en behandeld als een klein kind. O, hoe verdient
U het om in ruil hiervoor bemind te worden! Vanaf nu heb ik besloten
om U te volgen zodat elk van mijn stappen voldoet aan Uw Wil. Ik
wens, oh mijn God, dat Gij mij deze gunst zal verlenen: geef me St.
Theresia van het kindje Jezus als mijn gids, zodat ze me kan leren van
U te houden, want ik ben erg onwetend. Geef mij ook de genade om te
volharden in mijn liefde tot U, om zo daarna Uw Liefde voor eeuwig
te mogen genieten in de Hemel, het thuisland dat U hebt gereserveerd
voor degenen die van U houden”. Amen.

Het bekende Memorare gebed van Sint Bernardus van
Clairvaux:
Gedenk, O allermildste Maagd Maria, dat nog nooit
gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam en
om uw bijstand vroeg, door U in de steek werd
gelaten.
Gesterkt door dit vertrouwen, kom ik tot U, o Maagd
der maagden, en sta hier voor U in mijn armzaligheid
en zonde.
Moeder van het mensgeworden Woord, versmaad
mijn woorden niet, maar in Uw goedheid wil mij
verhoren. Amen.

GEBED TOT DE H. AARTSENGEL MICHAEL:
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze
bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken
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U ootmoedig, dat God hem Zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst
van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de
Goddelijke kracht in de hel terug. Allerheiligst Hart van Jezus,
ontferm U over ons.

GEBED TOT DE H. JOZEF
Tot U, H. Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood
en na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben
ingeroepen smeken wij met vertrouwen ook uw
bescherming af. Wij bidden U ootmoedig, zie
goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door
Zijn Bloed heeft verworven en help ons in onze noden
door uw machtige bijstand.
Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de
onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke
tederheid, waarmee Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het heilig Huisgezin bescherm de
uitverkoren kinderen van Jezus Christus, onze Heer.
Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en
zedenbederf.
Machtige Beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd
tegen de machten van de duisternis.
En zoals Gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt
gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke
aanslagen en alle tegenwerking.
Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming opdat wij naar uw
voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en het
eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen.

Gebed tot de Eerbiedwaardige Peter Joseph Savelberg
voor mensen in nood. (Heerlen, 1827-1907)
Dienaar Gods, Peter Joseph Savelberg, u bent altijd
bezorgd geweest voor uw medemens in geestelijke en
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lichamelijke nood. Met geheel uw persoon hebt u gezorgd voor de
armsten onder de armen. Uw vertrouwen op Gods vaderlijke
Voorzienigheid was daarbij onbegrensd groot.
Vol vertrouwen neem ik daarom mijn toevlucht tot U in de zorgen en
moeilijkheden waarin ik mij thans bevind… (noem)
U hebt altijd in heilige verbondenheid met God geleefd.
En vanuit die eenheid met God uw leven lang voor uw beproefde
medemensen gezorgd. Uw grenzeloos vertrouwen op Gods goedheid
is nooit teleurgesteld, wanneer u tot Hem bad om hulp voor uw grote
ondernemingen ten behoeve van uw noodlijdende medemensen. Thans
levend bij God in de Hemel, zult u zeker niet vergeten te zorgen voor
hen die in hun moeilijkheden tot u hun toevlucht nemen. Ik vertrouw
er daarom op, dat u ook voor mij uw voorspraak bij God wilt
aanwenden om voor mij de gewenste uitkomst in mijn zorgen en
moeilijkheden te verkrijgen. Ik ben ervan overtuigd, dat uw
voorspraak bij God machtig is, juist omdat uw leven geheel en al
vervuld is geweest van een brandende liefde voor God en de mensen.
Daarom bid ik vol vertrouwen op uw voorspraak bij de Vader in de
Hemel: dienaar Gods, Peter Joseph Savelberg, helper en steun van
mensen in nood, verhoor mijn gebed.
Help mij en zegen mij. Dat vraag ik u door Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed van de H. Bonifatius (754 bij Dokkum vermoord)
Eeuwige God, toevlucht en hulp van al Uw kinderen,
wij loven U voor alles dat U ons hebt gegeven,
voor alles dat U voor ons hebt gedaan,
voor alles dat U voor ons bent.
In onze zwakte bent U onze kracht.
In onze duisternis bent U ons licht.
In onze ellende bent U onze troost en vrede.
Uw genade is onmeetbaar. Uw liefde is onpeilbaar.
Wij danken U voor Uw genade.
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Mogen wij leven in Uw nabijheid,
en liefhebben dat wat U liefhebt,
en U dienen in ons dagelijks leven
door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Gebed bij gelegenheid van de Zaligverklaring van Peerke
Donders (27 oktober 1809 - 14 januari 1887)
Zalig Peerke, eindelijk gerechtigheid nu na lange tijd de
Geestelijkheid in Rome tot de uitspraak is gekomen dat gij
Peerke zalig zijt. Peerke deed veel voor de mens, zijn zorg
voor hen was echt intens. Zelf had hij weinig nodig, alle
luxe vond hij overbodig; dienen was zijn enige wens.
Zorg met gevaar voor eigen leven; zieken heeft hij troost gegeven.
Zorg en liefde tot de dood hielp hij mensen in hun nood, door
onbaatzuchtig medeleven. “Peerke, wil mij horen als ik bid. Amen”.

Gebed tot de Heilige Gerlachus, Houthem
Heilige Gerlachus, u bent een groot
voorbeeld van echt christelijk leven.
Toen u een losbandig leven leidde en
plotseling Gods roepstem hoorde, hebt u
met inzet van heel uw persoon aan die
roep van God beantwoord. En u werd
daardoor gelukkig in dit leven en in het
eeuwige leven. U bent een heilige Gods
in ons midden! Wij vragen U, St. Gerlachus, verkrijg ook voor ons
dezelfde volgzaamheid aan God. Hij roept ons ook het werelds leven
de rug toe te keren en eerlijk, echt en vroom te leven, in navolging van
Jezus Christus, onze Redder en Verlosser.
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Met groot vertrouwen roepen wij vandaag uw voorspraak in, want ook
wij leven in een moeilijke en zorgelijke tijd. Velen vóór ons hebben
hier in Houthem, waar u geleefd hebt en waar uw gebeente wordt
bewaard en vereerd, verhoring gevonden in hun nood. Geef dat ook
wij, uw vereerders, uw pelgrims, bij God verhoring vinden voor onze
nood waarmee wij bij u komen.
Dan zijn we blij, dan gaan we vol vreugde naar huis en blijven u
dankbaar. Amen.

Diverse Litanieën:
LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U
over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U
over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, den Zoon van den eeuwigen Vader,
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de
Moedermaagd gevormd,
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
Hart van Jezus, oneindige majesteit,
Hart van Jezus, heilige Tempel van God,
Hart van Jezus, woontent van den Allerhoogste,
Hart van Jezus, huis van God en poort van de Hemel,
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
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Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden,
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van
wetenschap,
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn behagen heeft gesteld
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw
oneindige rijkdom,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden,
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
Hart van Jezus, voor onze misdaden gebroken,
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
Hart van Jezus, bron van alle troost,
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen,
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle Heiligen,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons,
Heer. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U
over ons.
Jezus zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig
aan uw Hart.
Laat ons bidden:
Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer
beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft
gebracht in naam van de zondaars.
Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw
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barmhartigheid afsmeken, in de Naam van den zelfden Jezus Christus,
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Litanie van Loreto
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
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Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de Hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons
Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over
ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus
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waardig worden.
Laat ons bidden:
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen
verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen
wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd
Maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid
en de eeuwige vreugde mogen genieten.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Litanie ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
Christus, verhoor ons
God, Hemelse Vader, wij vertrouwen op U
God, Zoon Verlosser van de wereld, wij
vertrouwen op U
God Heilige Geest, wij vertrouwen op U
Allerheiligste Drie-ene God, wij vertrouwen
op U
Goddelijke Barmhartigheid, hoogste volmaaktheid van de Schepper,
wij vertrouwen op U.
Goddelijke Barmhartigheid, grootste volmaaktheid van de Verlosser,
wij vertrouwen op U
Goddelijke Barmhartigheid, oneindige liefde van de Geest, die ons
heiligt, wij vertrouwen op U
Goddelijke Barmhartigheid, onbegrijpelijk geheim van de heilige
Drieëenheid, wij vertrouwen op U
Goddelijke Barmhartigheid, bewijs van de grootste Goddelijke Macht,
wij vertrouwen op U
Goddelijke Barmhartigheid, die geheel de wereld omvat Goddelijke
Barmhartigheid, die ons het eeuwig leven schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons behoedt voor de straffen die wij
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verdienen,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bevrijdt van de ellende van de
zonde,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons door het Vleesgeworden Woord,
de verlossing schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die voor ons ontspringt aan Christus
Wonden,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons toevloeit uit het H. Hart van
Jezus,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons de allerheiligste Maagd
geschonken hebt als de Moeder van Barmhartigheid,
Goddelijke Barmhartigheid, die zich openbaart door de goddelijke
geheimen,
Goddelijke Barmhartigheid, zichtbaar geworden in de stichting van de
H. Kerk,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons in de sacramenten, stromen van
genade opent,
Goddelijke Barmhartigheid, bijzonder werkzaam in de Sacramenten
van Doopsel en Boetvaardigheid,
Goddelijke Barmhartigheid tegenwoordig in de H. Eucharistie en het
Priesterschap,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons roept tot het heilig Geloof,
Goddelijke Barmhartigheid, die de zondaars bekeert,
Goddelijke Barmhartigheid, die de rechtvaardigen heiligt,
Goddelijke Barmhartigheid, die de heiligen tot volmaaktheid voert,
Goddelijke Barmhartigheid, verfrissende bron voor zieken en
bedroefden,
Goddelijke Barmhartigheid, troost en rust voor ons hart,
Goddelijke Barmhartigheid, hoop van de hopeloze,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bestendig begeleidt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons overlaadt met genaden,
Goddelijke Barmhartigheid, vrede voor de stervenden,
Goddelijke Barmhartigheid, hemelse vreugde van de uitverkorenen,
Goddelijke Barmhartigheid, verkwikking en licht van de zielen en het
vagevuur,
Goddelijke Barmhartigheid, kroon van alle heiligen,
Goddelijke Barmhartigheid, onuitputtelijke bron van wonderen,
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Lam Gods, wiens oneindige Barmhartigheid de wereld redde op het
kruis, vergeef ons.
Lam Gods, dat zich voor ons opoffert in elk sacrament, verhoor ons.
Lam Gods, dat in Uw onuitputtelijke Barmhartigheid, de zonden van
de wereld wegneemt, heb medelijden met ons.
De Barmhartigheid van God gaat al Zijn werken te boven.
Daarom willen wij eeuwig Gods barmhartigheid bezingen.
Laat ons bidden:
God, Uw Barmhartigheid heeft geen grenzen en Uw medelijden is
onuitputtelijk: zie goedgunstig op ons neer en vermeerder in ons de
werken van Uw Barmhartigheid opdat wij niet tot wanhoop vervallen,
zelfs niet te midden van de grootste beproevingen en de ergste
wisselvalligheden, maar dat wij ons altijd en in volle vertrouwen
onderwerpen aan Uw H. Wil, die de Barmhartigheid zelf is.
Door onze Heer Jezus Christus, de Koning van de Barmhartigheid die
met U en de H. Geest Uw Barmhartigheid toont in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Litanie van de Heilige Theresia van Lisieux
Heer ontferm U over ons. Christus ontferm U
over ons.
Heer ontferm U over ons. Christus aanhoor ons,
Christus verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God, de Zoon, verlosser der wereld, ontferm U
over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Heilige Maria, bid voor ons
Heilige Jozef, bid voor ons
Heilige Teresia van Jezus, geestelijke moeder, bid voor ons
Heilige Joannes van het Kruis, leermeester van kleine Teresia, bid
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voor ons
Heilige patroonheiligen van de kleine Teresia, bid voor ons
Heilige kleine Teresia welbemind kind van God, bid voor ons
Kleine zuster van het Kind Jezus, bid voor ons
voorkomen en overladen door de genaden van de Heilige Geest,
lieve bloem van de allergenadigste Maagd Maria,
wonder van heiligheid
verteerd van liefde tot God,
brandend van ijver voor de glorie van God,
vol vertrouwen op God,
voorbeeld van nederigheid,
spiegel van evangelische eenvoud,
brandend van dorst voor het heil der zielen,
bereidwillig slachtoffer voor de bekering van de zondaars,
beschermster der priesters,
apostel der apostelen,
minnend kind van onze Moeder de H. Kerk,
die, van uw prilste jeugd niets anders zocht dan aan Jezus te behagen,
die brandde van begeerte om heilig te worden,
die zo goed begrepen hebt dat God onze goede Vader is,
die in de afgrond van Gods Barmhartigheid hebt geschouwd,
die u tot slachtoffer van Gods Barmhartige liefde hebt aangeboden,
die u hebt gevoed met de lessen van het evangelie,
die ons de kleine weg der geestelijke kindsheid hebt aangeleerd,
die de mysteries van het kruis hebt doorgrond,
die de geheimen van Jezus heilig gelaat hebt begrepen,
die u geheiligd hebt door getrouwheid in het kleine,
die in den laatste akte van liefde tot God gestorven zijt,
die beloofd hebt uw Hemel door te brengen met goed doen op aarde,
die door God gezonden werd om Hem te doen beminnen zoals gij
Hem bemind hebt,
gekroond met glorie in de Hemel en op aarde,
vol medelijden met het lijdend mensdom,
machtige Patrones der zendelingen,
liefelijke rozenstrooister,
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heerlijke bloem van de Karmel,
roem van de katholieke Kerk,
fonkelende ster aan het hemels hof,
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
spaar ons Heer!
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
verhoor ons Heer!
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons!
Bid voor ons, o heilige kleine Theresia!
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden!
Laat ons bidden:
Heer, die gezegd hebt: “Indien gij niet wordt als kleine kinderen zult
gij het rijk der Hemelen niet binnengaan”, verleen ons, wij smeken er
U om, de nederigheid en de eenvoud van de heilige Theresia na te
volgen, opdat wij met haar het eeuwige loon van de Hemel mogen
verdienen. Gij die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Litanie van Nederigheid:
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, verhoor mij.
Van het verlangen om te worden geacht, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om te worden bemind, verlos mij, Jezus
Van het verlangen om te worden geprezen, verlos mij, Jezus
Van het verlangen om te worden geëerd, verlos mij Jezus
Van het verlangen om te worden voorgetrokken, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om te worden geraadpleegd, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om voor degelijk aangezien te worden, verlos mij,
Jezus.
Van de angst om te worden vernederd, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden geminacht, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden achtergesteld, verlos mij Jezus.
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Van de angst om te worden belasterd, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden vergeten, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden bespot, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden beledigd, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden verdacht, verlos mij, Jezus.
Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij
de genade dit te wensen.
Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde wordt gesteld,
Jezus…
Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik
achtergesteld word, Jezus…
Dat zij geprezen en ik verwaarloosd word, Jezus…
Dat zij in elk opzicht boven mij worden voorgetrokken, Jezus…
Amen.

TOEWIJDINGEN:
16 juli 1966: Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel.
Marguerite heeft op deze datum haar belofte van totale overgave aan
de Barmhartige liefde van Jezus afgelegd.
- Onderstaande toewijding werd door Marguerite gebeden met
toestemming van haar leidsman. U mag de volgende toewijding slechts
bidden in overleg met uw geestelijke leidsman of met uw biechtvader!
[Red.]

Mijn God, voor U neergeknield,
in tegenwoordigheid van uw lieve Moeder en van het Hemelse
Hof
beloof ik plechtig U trouw te zijn.
Vol vreugde bied ik mij zelf aan uw Barmhartige liefde
als zoenoffer aan.
Laat de vlammen van uw heilige en heiligende liefde mij
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verteren.
Help mij, want ik ben zo zwak.
Help mij, God, om de belofte die ik vandaag doe
ook te houden en steeds tot uw beschikking te staan
waar of wanneer Gij mij roept.
En mocht het nodig zijn, God,
herinner mij er dan aan,
dat ik opgehouden heb van deze wereld te zijn
om voor nu en altijd één te zijn met U.
Ik schenk U
al wat ik bezit en al wat ik ben.
Heel en al onherroepelijk schenk ik U mijn wil.
Laat uw genade mij de kracht verlenen
om trouw te blijven aan deze gelofte,
die ik vandaag voor U afleg. Amen.

OPDRACHT AAN MARIA:
Lieve Maagd Maria, Moeder van de
Heer en Moeder van de Kerk, laat de
Vader, Zoon en Heilige Geest en heel
het hemels hof getuige zijn van deze
woorden die ik tot U richt:
"Zie hier Uw kind! Wees Gij mijn
Moeder en mijn Koningin.”
Met heel mijn wezen en al wat ik
vermag, vertrouw ik mij toe aan U. Heel mijn bestaan en at wat ik
mijn eigen noem, draag ik U op. Neem mijn bezit, opdat het in Uw
handen dienstbaar worden mag tot meerdere eer en glorie van God.
Van nu af wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven in al mijn
doen en laten en in mijn streven naar de trekken waarmee Uw
goddelijk Moederschap Jezus, Uw beminde Zoon, verheerlijkt heeft.
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Lieve Koningin, die met de macht van duizend legers werd bekleed, ik
wil mij graag onder Uw vaandel scharen. Laat mij behoren tot de
kleine zielen en U dienen in het Legioen.
Ik ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best
vermogen ijveren voor het Rijk waarin ook Gij regeert. Ik weet dat
deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht. Ik ken de weg die bij
dit kindschap past. In nederigheid en met vertrouwen, volg ik de
mariale weg die door een kleine ziel, Theresia van Lisieux, werd
voorgegaan.
Dit is de weg die naar de Oneindige Liefde leidt en naar de goedheid
van God de Vader, die zich Barmhartig over onze zwakheid en ellende
buigt.

Akte van Toewijding aan de Barmhartige Jezus (H. Zr.
Faustina):
Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van
uw genaden zijn onuitputtelijk (naar psalm 144, 8-9).
Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan U, om te leven en
te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die
ontspringen uit uw Goddelijk Hart doorboord op het kruis.
Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en
lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen, en in het
bijzonder door zondaars te bekeren door gebed, en armen te helpen, de
bedroefden en zieken te troosten, te bidden voor de stervenden en de
zieken, en hen die lijden in de het vagevuur.
Bescherm mij, want, voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van
mijn zwakheid, maar, tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw
onuitputtelijke Barmhartigheid. O goede Heiland, moge heel de
mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen,
vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in de eeuwigheid
verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op U.
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Gebed tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de
Goddelijke Wijsheid:
O Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle
bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en
geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden.
Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze
tijd: de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God.
Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw H. Hoofd verscheurd
heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij
overstelpt werd, alsook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van
Maria, Uw Heilige Moeder, betoonde, mocht Gij worden aanbeden,
verheerlijkt en geëerd, zohaast en op een zo volmaakte en algemene
wijze mogelijk, volgens de raadsbesluiten van Uw Goddelijke
Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de
inzichten van het Heilig Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke
Wil en het zo brandend verlangen dat Gij uitgedrukt hebt. Amen.

Gebed: Gezegend zij God
Gezegend zij God Zijn heilige Naam.
Gezegend zij Jezus, waarachtig God en waarachtig Mens.
Gezegend zij de Naam van Jezus Christus, Koning.
Gezegend zij Zijn Goddelijk Hart.
Gezegend zij Zijn zeer kostbaar Bloed.
Gezegend zij Jezus in het allerheiligst Sacrament des Altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, Vertrooster.
Gezegend zij de hoogverheven Moeder van God.
Gezegend zij het allerheiligste Maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en Onbevlekte Ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke Tenhemelopneming.
Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zeer zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in Zijn Engelen en Heiligen.
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Heer, geef ons heilige priesters.
Heer, geef ons waarachtig kleine zielen.
Heer, geef de gelovige zielen uit het vagevuur de eeuwige rust.

Smeekbede tot God:
De Gospa aan Jelena Vasilj te Medjugorje op 22 juni 1985:

“O God, ons hart is in diepe duisternis, ondanks
onze band met Uw Hart wordt ons hart heen en
weer getrokken tussen U en satan. Sta niet toe dat
dit het geval is!
Elke keer wanneer het hart verdeeld is tussen
goed en kwaad, moge dan het dan door Uw Licht
verlicht worden en moge het één geheel worden.
Sta nooit toe dat er in ons twee liefdes zijn,
Dat er in ons twee geloofsovertuigingen zijn.
Sta niet toe dat in ons ooit leugen en oprechtheid, liefde en haat,
eerlijkheid en oneerlijkheid, nederigheid en trots samenwonen. Help
ons daarentegen, opdat ons hart zich tot U verheft zoals dat van een
kind. Maak dat ons hart overvloeit van vrede en dat het er steeds vurig
naar blijft verlangen. Maak dat Uw Heilige wil en Uw Liefde in ons
komen wonen, zodat wij er oprecht naar verlangen Uw kinderen te
zijn.
En Heer, wanneer wij Uw kinderen wensen te zijn, herinnert U zich
dan onze vroegere verlangens en help ons om U opnieuw te
ontvangen. Wij openen ons hart voor U opdat Uw Heilige Liefde in
ons moge wonen. Wij openen onze ziel voor U opdat ze geraakt wordt
door Uw Heilige Barmhartigheid, die ons zal helpen alle zonden
duidelijk te zien en die ons zal doen beseffen, dat het de zonde is die
ons onrein maakt.
God, wij verlangen Uw kinderen te zijn, nederig en toegewijd, zodat
wij Uw geliefde en oprechte kunnen kinderen worden. Want zo alleen
verlangt God de Vader ons te zien.
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Help ons, Jezus, onze Verlosser, om de genade van God de Vader
voor ons te verkrijgen. En om gehoorzaam te zijn ten opzichte van
Hem.
Help ons Jezus, om goed te begrijpen wat U ons geeft. Omdat wij
vaak nalaten goede daden te stellen alsof deze voor ons schadelijk
zouden zijn”.

OVERWEGINGEN TIJDENS STILLE AANBIDDING:
1)

Met de H. Theresia van Lisieux:

a)

O mijn Jezus, ik heb U lief, en ik houd van mijn
Moeder de Kerk. Ik herinner mij dat de kleinste
beweging van zuivere liefde van meer nut voor
haar is dan alle werken bij elkaar genomen;
maar heerst die zuivere liefde wel in mijn hart?

b)

De dood zal ook voorbijgaan en dan zullen wij het eeuwig leven
genieten, niet voor eeuwen maar miljoenen jaren zullen voor
ons voorbijgaan als was het één dag en nog eens miljoenen jaren
zullen daarna komen vol rust en geluk (14-10-1890).

c)

d)

Weldra zal de eeuwigheid voor ons oplichten… Celine, als je
wil, laten wij dan zielen bekeren. Dit jaar moeten wij zorgen dat
er veel priesters komen die Jezus echt weten lief te hebben! Die
Hem even fijngevoelig behandelen als Maria toen Hij in de wieg
lag…
De lift, die mij tot in de Hemel moet tillen zijn uw armen, o
Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden, integendeel, ik
moet klein blijven, ik moet steeds kleiner worden. O mijn God,
U hebt mijn verwachting overtroffen en ik wil uw
Barmhartigheid bezingen!
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Uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de
kleine zielen:
a) Stem van de Vader:
Was het niet Zijn wens geweest bij u te
blijven in de Eucharistie, dan had deze
ondankbare wereld al lang opgehouden
te bestaan.
De Liefde is bij u. Het is tijd, dat gij u
dat herinnert en dat de plaatsen waar
Hij werkelijk tegenwoordig is meer bezocht en geëerbiedigd
worden. (Boodschap van 20 mei 1968)
b) Ik denk aan het tekort aan liefde waarmee men de
Oneindige Liefde ontvangt, want ik vraag mij toch af; als God
daar stond, vóór mij, goed zichtbaar voor mijn ogen, zou Ik
Hem dan durven naderen, Hem vastnemen, Hem aanraken?
Oh, nee! Ik zou knielen met het gezicht tegen de grond.
Tederheid, Nederigheid, Geloof, Liefde: dat is Jezus in de
Eucharistie; de Heilige Eucharistie! In deze kleine Hostie is het
God die zich vóór ons bevindt! Het is God … die tot ons komt!
Het is God in de Majesteit van een Liefde die enkel kan
beminnen. (Marguerite, 31 juli 1981)
c) Jezus spreekt tot Marquerite:
Ik spreek nooit zonder reden, en mijn redenen moeten
begrepen worden. Ik spreek voor deze tijd en voor de
toekomst. Ik spoor aan en Ik waarschuw. Men moet soms lastig
zijn als een hinderlijke vlieg, of het bevalt of niet. Vlijtig als
bijtjes moet ge de honing van mijn woorden inzamelen, tot
verzadiging toe. Hoe meer gij van het manna zult eten, hoe
meer honger gij zult krijgen. Het doel van het Werk ligt in deze
woorden van leven en waarheid besloten. Zoals het Evangelie
is het een volledig voedsel voor het geestelijk leven. Alles wat
28

LKZ

1 maart 2018

Ik zeg wordt een belangrijke samenvatting van een ongewone
theologische mystiek. Aan u, mijn kinderen, komt het toe, bij
het lezen van deze vurige uitingen van mijn Barmhartige
Liefde, mijn geheimen te ontdekken. Neemt en herneemt deze
bladzijden ter hand zonder ooit moe te worden.
d) Boodschap 26 juli 1978
De Liefdeboodschap aan de kleine zielen is voorbestemd om
ruim verspreid te worden over de wereld. Nederige en
vertrouwende kleine zielen, komt onbevreesd naar uw God
toe.Vormt rondom Hem en tot meerdere eer en glorie van Hem
een onoverwinnelijk leger onder de zoete en lieflijke leiding
van mijn zeer beminnelijke Moeder. Houd met uw geloof en
uw liefde de vijand in bedwang. (Bds. 14 augustus 1966)
e) Boodschap van Jezus op 22 Mei 1967
“Laat hen (kleine zielen) vol vurige ijver zijn jegens mijn
Heilige Moeder en haar in ieder opzicht eer betuigen. Zij is de
Bron van de kleine zielen. In haar straalt de Goddelijke Liefde.
Zij is het kanaal van Mijn gaven. Allen zullen haar moeten
erkennen als Moeder en Raadgeefster. Door haar toedoen
ontvang Ik hun gebeden en zal ik hen verhoren met het oog op
hun hoogste goed. Ze zullen zich bovendien ertoe verbinden
dagelijks met hart en ziel het rozenhoedje te bidden: VOOR
DE WERELDVREDE EN DE VREDE VAN ELKE ZIEL IN
HET BIJZONDER”.
(Boodschap van Maria de dag erna op 23 mei 1967) “Ik zal het
Rijk van mijn Zoon vestigen over de hele aarde. Ik zal de
volkeren redden. Ik zal de zondaars bekeren. Wees overtuigd
van mijn moederlijke tederheid voor u en voor alle kleine
zielen”.
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Met de H. Pater Pio (uitspraken):
a) Denk eraan, dat de liefde de kern van de
volmaaktheid is. Wie in de liefde leeft, leeft in
God, want God is Liefde.
b) Bid en hoop, wind je niet op. De opwinding
dient tot niets. God is barmhartig en zal je gebed
verhoren. De gebeden van de heiligen in de
Hemel en van de rechtvaardige zielen op aarde
zijn een parfum die nooit verloren gaat.
c) Heel je bestaan moet gericht zijn op Maria en Zij zal je leiden
naar de veilige haven van het eeuwige Heil.
d) Zalig de ziel die de schoonheid bezit die God van haar
verlangt. Zij trekt niet alleen de aandacht van de Engelen maar
ook die van Jezus.
e) Het kruis zal je niet verpletteren! Wanneer de last te zwaar
lijkt, zal juist de kracht van het kruis je oprichten.
f) Zoek geen troost bij de mensen. Welke troost kunnen ze u
geven? Ga naar het Tabernakel en stort uw hart uit voor Hem.
Daar zult ge troost vinden.
g) Het hart en de armen van God openen zich wijder, naarmate
we ons kleiner maken door het vertrouwen.

Jezus aan de H. Zr. Faustina Kowalska
(Polen):
1) De mensheid zal geen vrede kennen totdat zij zich
met vertrouwen tot mijn Barmhartigheid wendt”.
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“Bid onophoudelijk de rozenkrans die Ik je geleerd heb. Wie die ook
maar bidt zal grote barmhartigheid ontvangen op het uur van de dood.
Priesters moeten die aan zondaren aanbevelen als hun laatste hoop op
redding. Zelfs al zou het om een zeer verharde zondaar gaan, als hij
deze rozenkrans maar één keer bidt, zal hij vanuit mijn oneindige
Barmhartigheid genade ontvangen. Ik wil dat de hele wereld mijn
oneindige Barmhartigheid kent. Ik wil aan die zielen die op mijn
Barmhartigheid vertrouwen onvoorstelbare genaden verlenen”. blz.
147 (nr. 687).
2) O, wat een grote genaden zal Ik verlenen aan de zielen die deze
rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn tedere Barmhartigheid
worden opgewekt omwille van degenen die deze rozenkrans bidden.
Schrijf deze woorden op, mijn dochter. Spreek tot de wereld over mijn
Barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare
Barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde der tijden.
Daarna zal de dag van de gerechtigheid komen. Laat hen de toevlucht
nemen tot de fontein van mijn Barmhartigheid terwijl er nog tijd is.
Laat hen baat hebben bij het bloed en het water dat voor hen
stroomde”. blz. 173 (nr. 848)
3) Vandaag werd ik wakker door een grote storm. De wind raasde en
de regen viel in stromen neer. De bliksem sloeg keer op keer in. Ik
begon te bidden dat de storm geen schade zou veroorzaken toen ik de
woorden hoorde: “Bid de rozenkrans die Ik je geleerd heb en de storm
zal ophouden”. Ik begon onmiddellijk de rozenkrans te bidden. Ik was
er zelfs nog niet klaar mee toen de storm plotseling ophield en ik de
woorden hoorde: “Door de rozenkrans zul je alles verkrijgen als wat je
vraagt verenigbaar is met mijn wil”. blz. 330 (nr. 1731)
4) Toen ik voor Polen aan het bidden was, hoorde ik de woorden: “Ik
draag Polen een bijzondere liefde toe. Als ze gehoorzaam zal zijn aan
mijn wil zal Ik haar in macht en heiligheid verhogen. Aan haar zal de
vonk ontspringen die de wereld op mijn wederkomst zal
voorbereiden”. blz. 330 (nr. 1732)
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LIEDEREN:
IK GROET U VOL GENADE
1.Ik groet u, vol genade,
sprak d'engel Gabriel,
de bron van uw genade
is God Emmanuel.
2.Want onder alle vrouwen
zijt Gij gebenedijd:
gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.
3.En meer nog zij gezegend
de vrucht van uwe schoot:
door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.
4.Gods Moeder, wilt ons horen:
bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in ‘t uur van onze dood.

Lourdeslied
1. Te Lourdes op de bergen verscheen in een
grot, vol glans en vol luister de Moeder van
God.
Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave Maria!
2. Zij riep Bernadette, een nederig kind,
,,wie zijt gij, vroeg ’t meisje, die u daar
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bevindt?’’
3. ,,Ik ben d’ Onbevlekte en zuivere Maagd;
Gans vrij van de zonde heb Ik God behaagd.’’
4. Zij deed er ontspringen een klare fontein
Met helende waatren, als ware medicijn.
5. ‘’Ik wil hier een tempel, op Massabielles rots;
Ik zal hier doen schitteren, de wonderen Gods!’’

Het lied van Fatima
1.Te Fatima heeft ons Maria geleerd
hoe Jezus, haar Zoon,
naar Zijn wens wordt geëerd.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
2. Het “Dal van de Vrede “ werd stralend verlicht.
Maria verscheen er met minzaam gezicht.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
3.De herdertjes knielden,
bewonderend, stil.
Lucia, Jacinta vernamen haar wil.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
4.De hemelse Vrouwe
Verkondigde weer wat Jezus, de Heiland,
geleerd had weleer.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
5.Wat was ’t dat Maria
ons boodschappen wou?
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Zij maant ons tot bidden, tot boet’ en berouw.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.

Rozenkrans
U Rozenkrans bemin ik
Reeds van mijn vroegste jeugd,
Ik zal u nooit verlaten,
In droefheid of in vreugd;
Tot het ogenblik
Van mijn laatste snik.
Bij dag, bij nacht blijft gij,
O, rozenkrans, bij mij.
O, rozenkrans, ik eer u,
Verheven hemelpand
Dat w’aan Maria danken,
Aan hare moederhand.
Moeder van de Heer
U zij dank en eer,
Voor ‘t grote liefdeblijk,
Aan hemelgunsten rijk.
O rozenkrans! Hoe lieflijk
Hoe wonderschoon zijt gij!
Hoe geurig zijn uw rozen,
Wat deugden melden zij.
O, hoe wonderzoet
Klink uw “wees geroet”,
Hoe dikwijls ook gehoord,
Steeds klinkt het zoet, dat woord.
Maria éne bede,
O weiger mij die niet;
34

LKZ

1 maart 2018

Gij gaf m’een krans op aarde
Die nimmer mij verliet;
Schenk mij nog een krans,
Schitterend en vol glans;
Schenk mij dat liefdeblijk
Eens in het Hemelrijk.

Ik ben een kind van Maria
Ik ben een kind van Maria, mijn Moeder is Zij
En elke dag zegent Zij mij, en elke dag zegent Zij mij
Ik ben een kind van Maria, ‘k herhaal het blij gezind
Ik ben Maria’s kind, ja ik ben Maria’s kind.
1) Maria heeft mij aangenomen,
Maria, de Hemelvorstin.
Ja, ik zal in Hemel wel komen,
Indien ik die Moeder bemin. Refrein
2) Waar beter zal ik hulp kunnen vragen,
Als ik hier gevaren ontmoet.
Ja, uitkomst zal altijd mij dragen,
Die Moeder is immers zo goed. Refrein
3) Nooit, nooit hebt gij iemand verstoten,
Die hoopvol tot U was gevlucht.
Dat blijft mijn vertrouwen vergroten,
Zolang ik hier angstvol verzucht. Refrein

Rozenkoningin (wijze: God groet u…)
O Rozenkoninginne, wij knielen aan Uw voet.
En smeken om uw zegen, o Moeder, lief en goed.
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De toekomst is zo duister, ‘t geloof is zo verzwakt!
De bloem, de kuise zeden, geschonden en geknakt!
Gij zijt de Reinheid zelve, o zuiv’re Moedermaagd.
Smeek toch voor ons ten beste, God geeft ál wat u vraagt.
O Rozen-Koninginne, Gij hulp in ied’re nood;
Wij voelen ons zó schuldig, onz’ ondank is zo groot!
Leer ons, uw kind’ren bidden, het rozenkransgebed;
Hoe dikwijls, door deez’ bede. Is ’t mensdom weer gered!
O zoete lieve Vrouwe, treed nader tot uw Zoon;
Bied Hem onz’ rozenkransen en leg ze voor Zijn troon!

Lied H. Jozef, trouwe Hoeder
Heilige Jozef, trouwe hoeder van Uw Godd’lijk Voedsterkind.
Die Uw Jezus heel Uw leven onuitspreeklijk hebt bemind.
Heil'ge Jozef, vraag dat wij Hem beminnen zoals Gij. (2x)
Heil'ge Jozef, die Uw Jezus immer aan Uw zijde had.
Vaak van d'arbeid tot Hem opziend, stil en innig Hem aanbad.
Heil'ge Jozef, vraag dat wij Jezus dienen zoals Gij. (2x)
Heil'ge Jozef, die in d'armen van Uw Bruid en Pleegkind stierf.
En voor Uwe trouwe liefde, ’t heilig loon bij God verwierf.
Heil’ge Jozef, vraag dat wij, zalig sterven, zoals gij. (2x)

Lied van Sint Jozef
(Melodie: zolang er mensen zijn op aarde)
Hoor ’t blijde lied dat wij U zingen
Neem, Jozef, onze lofzang aan:
Gij, roem van alle hemeling
Gij, hoop en steun in ’t aards bestaan.
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U heeft de Schepper uitverkoren
Tot bruidegom der reine Maagd
en voor het Woord, uit haar geboren
heeft Hij uw vaderzorg gevraagd.
Gij zag vol vreugd‘ het Kind, temidden
van dieren in een stal gelegd,
gij mocht in need‘righeid aanbidden
die door profeten was voorzegd.
Zij lof gebracht de drie Personen
Ook om de eer aan u vreugde tonen,
dank zij uw trouwe dienstbaarheid.

Aan U o Koning der Eeuwen
Aan U, o Koning der eeuwen,
aan U blijft de zegekroon.
Onsterf'lijk schittert Uw glorie
door alle haat en hoon!
De volkeren verdwijnen,
maar luider klinkt het lied:
De wereldzon blijft schijnen,
haar glanzen sterven niet!
Hoor! Juub'lend naderen d'eeuwen
met psalmen vol hoger gloed,
in brede koren weerklinken
de Koning huld' en groet!
Hoe schateren hun zangen,
langs aard' en luchtgebied:
De Koning aller ere
zij leven, liefd' en lied!
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Ik bied u dit brood
1. Ik bied u dit brood,
’t is als gave niet groot.
Neem mij zelf, neem mijn hart, mijn verstand.
Want in Wijn en in Brood
kom ik los van de dood
reikt de Hemel de aarde de hand.
Refrein:
Heer, Heer neem mij aan!
neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand.
want in Wijn en Brood
kom ik los van de dood
reikt de Hemel de aarde de hand.
Ik bied u de wijn
die het Teken moet zijn
van het Nieuw en Eeuwig Verbond.
Waarin Gij hebt hersteld
wat door zondig geweld, ook in mij, door het kwaad werd
gewond.

Een lied voor St. Gerlachus
Een lied voor Sint Gerlachus, heldhaftig en vroom,
een man uit ons midden een mens met een droom.
Van wel vaart, gezondheid, rijkdom en macht, tot
noodlot hem treft in een donkere nacht.
Gods Licht laat hem inzien “’t is alles slechts schijn,
mijn God wil ik dienen van, Hem wil ik zijn!”
Zijn rijkdom wordt armoe, de boete zijn kleed: de
Heer heeft geroepen, hij staat gereed. Sint Gerlachus
wordt pelgrim, op zoek naar het licht, zijn schreden
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en hart steeds op Christus gericht. Met Hem gaat hij verder, een boom
wordt zijn kluis, omringd door stilte, bij God is hij thuis.
Dan komt men van ver naar dit heilige oord om Gerlachus te horen
want hij spreekt Gods’ woord. Zijn leven wordt liefde, is vlammend
als vuur, geloof en vertrouwen, zo sterk als een muur.

Lied H. Antonius van Padua
Refrein: Antonius van Padua zo heilig en zo goed!
Wij loven God, die door uw hand zo vele wonderen
doet.
1. Geen geur en kleur van bloemen is zo aangenaam en fijn, als
voor een ziel die God bemint Uw schone deugden zijn.
Refrein
2. De liefde Gods en Godes eer bewogen uwe tong,
Waardoor berouw en zaal’-vrees in aller harten drong.
Refrein
3. Gij waart een schild, en zijt het nog voor de onschuld in gevaar;
Al wie u bidt, wordt uwe hulp in elke nood gewaar.
Refrein
4. Antonius, gij mensenvriend, en vriend van God den Heer, wij
smeken u met vurigheid: zie gunstig op ons neer.
Refrein
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Ave Verum
Ave verum corpus
natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
fluxit aqua et sanguine.
Esto nobis praegustatum
mortis in examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie,
O Jesu, fili Mariae!

Witte Hostie Jezus
Witte Hostie Jezus, die U geeft aan mij
Witte Hostie Jezus, blijf en leef in mij
Zie mijn handen Jezus, ik geef ze U allebei
Laat mij Uw zegen spreiden, Jezus werk door mij.
Laat mij troosten Jezus droefheid zorg en pijn,
Laat Uw zachte blijheid, in mijn woorden zijn
Moet ik lijden Jezus, o wees dan bij mij,
Laat het ons samen dragen, Jezus Gij in mij.
Witte Hostie Jezus, blijf Uw kind nabij
Leer mij waken Jezus als Gij zwijgt in mij
Witte Hostie Jezus, geef U zo aan mij
Dat ik door U leve, Jezus Gij in mij.
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Knielt Christenschaar
1. Knielt, Christenschaar, voor het zoenaltaar:
Uw God rust daar;
Knielt biddend neer en brengt Uw Heer,
Dank, lof en eer
Keervers:
Wees gezegend, levend Manna, Christus Jezus:
Wees, Jezus zoet, van ons gegroet, O Jezus zoet.
2. Ziet Jezus zoet, ons hoogste Goed, met Vlees en Bloed.
wil onder schijn van Brood en Wijn, hier met ons zijn.
Keervers:
Wees gezegend, levend Manna, Christus Jezus:
Wees, Jezus zoet, van ons gegroet, O Jezus zoet.
3. U, God en Heer, zij immer meer, lof, dank en eer:
Wees Sacrament, geloofd, erkend tot ’s wereld end.
Keervers:
Wees gezegend, levend Manna, Christus Jezus:
Wees, Jezus zoet, van ons gegroet, O Jezus zoet.

Adoro Te
1. Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans, totum deficit.
2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur;
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nil hoc verbo veritatis verius.
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3. O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans homini:
Praesta meae menti de te vivere,
Et te illi semper dulce sapere.
4. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.
Amen.

Adventslied: O Heiland open wijd de poort
1. O Heiland, open wijd de poort,
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
Die aller mensen Redder zijt,
Zo lang voorzegd, zo lang verbeid!
2. Besproei ons hart, zo dor en droog,
Met dauw en regen van omhoog;
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,
Gij zijt de leeuw uit Juda’s stam.
3. O morgenstond, zo lang verbeid,
O zon van algerechtigheid,
De dag breekt aan, de nacht is om:
Wij wachten: ach! Heer Jezus, kom!

De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
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Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't Liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneen
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer

Wij komen te zamen
1. Wij komen te zamen onder ’t sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d’engelenkoren.
Keervers:
Venite Adoremus (3 maal) Dominum
2. Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
Zij volgden Zijn sterre, naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Keervers:
Venite Adoremus (3 maal) Dominum
3. Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten, Emmanuel.
Wij willen geven, hart en geest en leven.
Keervers:
Venite Adoremus (3 maal) Dominum
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Vastenlied, O Hoofd vol bloed en wonden
1. O Hoofd vol bloed en wonden met smaad gedekt en hoon
O goddelijk Hoofd omwonden met scherpe doornenkroon.
O Gij die andere kronen en glorie waardig zijt
Ik wil mijn hart U tonen dat met U medelijdt.
2. O Hoofd vol bloed en wonden, O Gods onschuldig Lam
dat voor der mensenzonden de schulden op zich nam!
Wat zal ik U dan geven voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven Heer, neem mijn schamel hart.
3. Mijn God die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan
Al wat Gij had te dragen wie heeft het U gedaan?
Wee mij die voor de zonden het hoogste Goed verliet,
o, om Uw bloed en wonden verstoot mij, zondaar, niet.

Paaslied
1. Christus die verrezen is, doet ons samen komen;
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, alleluia, naar
den hoge, heft uw ogen naar het licht.
2. Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen, halleluja,
naar de hoge, heft uw ogen naar het licht.
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3. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen, halleluja,
naar de hoge, heft uw ogen naar het licht.

U zij de Glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van het verwonnen graf.
U zij de Glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint”.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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Heel de aarde Jubelt en Juicht
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, Alleluia, alleluia
1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen loven zijn machtig
beleid, omdat Hij steeds op wondere wijze, omdat Hij steeds op
wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, Alleluia, alleluia
2. Ja, God is goed, schenkt ons Zijn zegen; toont ons Zijn aanschijn
van licht, Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons
opgericht.
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, Alleluia, alleluia
3. Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan;
die ons hemels Paasmaal bereidde en zonder vrees door de
wereld laat gaan.
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, Alleluia, alleluia

Lied Kom Schepper Geest
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdesvuur dat ons doordringt.
Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
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Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Geest, die vuur en liefde zijt
Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader, leid, o Heer, ons altijd nader, door
uw liefde, door uw licht, tot uw heilig aangezicht.
Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv're maat.
Trooster, die met wondere krachten bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee: vaste baak en veil'ge ree.
Geest, die waakzaam zijt en sterk, hoed het schip van Christus' Kerk.
Stuur het tot aan 't zalig ende, tot der tijden loop zich wende van deez'
onbestendigheid, in uw stralend' eeuwigheid.

Geef vrede, Heer, geef vrede
(melodie: God groet U zuivere bloeme)
Geef vrede, Heer geef vrede, de aarde wacht zo lang
Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang
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De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein
O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen
Geef vrede, Heer geef vrede, Gij die de Vrede zijt,
Die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd
Opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Tantum Ergo
Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui: Et antiquum documéntum
Novo cedat ritui: Praestet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitéri, Genitéque
Laus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio: Procedénti ab utréque
Compar sit laudatio.
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Blz. Inhoud
Rozenkransgebeden:
3
4
4

Barmhartigheidsrozenkrans van Zr. Faustina
Kroontje van het Kindje Jezus van Praag
Priester-Rozenkrans

Bidden met de (karmel)heiligen:
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
12
12

Gebeden van de Heilige Theresia van Lisieux
Bidden met Marguerite
Gebed tot de H. Edith Stein
Gebed tot de zalige moeder Maria-Teresa van de Karmel van de
H. Jozef
Gebed van de H. Karmelietes Mariam Bawardy
Gebed van de H. Mariam Bawardy
Gebed van de Zalige Titus Brandsma
Gebed van Broeder Marcel Van
Het bekende Memorare gebed van Sint Bernardus van Clairvaux
Gebed tot de H. aartsengel Michaël
Gebed tot de H. Jozef
Gebed tot de Eerbiedwaardige P.J. Savelberg
Gebed van de H. Bonifatius
Gebed bij gelegenheid zaligverklaring Peerke Donders
Gebed tot de Heilige Gerlachus

Litanieën:
13
15
17
19
21

Litanie van het H. Hart van Jezus
Litanie van Loreto
Litanie ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid
Litanie van de Heilige Theresia van Lisieux
Litanie van Nederigheid

Toewijdingen:
22
23
24

Toewijding
Opdracht van Maria
Akte van Toewijding aan de Barmhartige Jezus (H. Zr. Faustina)

Gebeden:
25
25

Gebed tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke
Wijsheid
Gebed: Gezegend zij God
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Smeekbede tot God

Overwegingen:
27
28
30
30

Met de H. Theresia van Lisieux
Uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine
zielen
Met de H. Pater Pio
Jezus aan de H. Zr. Faustina Kowalska

Liederen:
32
32
33
34
35
35
36
36
37
38
38
39
40
40
41
41
42
42
43
44
44
45
46
46
47
47
48

Ik groet U vol genade
Lourdeslied
Het lied van Fatima
Rozenkrans
Ik ben een kind van Maria
Rozenkoningin
Lied H. Jozef, trouwe Hoeder
Lied van Sint Jozef
Aan U o Koning der Eeuwen
Ik bied u dit brood
Een lied voor St. Gerlachus
Lied H. Antonius van Padua
Ave Verum
Witte Hostie Jezus
Knielt Christenschaar
Adoro Te
O Heiland open wijd de poort
De herdertjes lagen bij nachte
Wij komen te zamen
O Hoofd vol bloed en wonden
Paaslied
U zij de Glorie
Heel de aarde Jubelt en Juicht
Lied Kom Schepper Geest
Geest, die vuur en liefde zijt
Geef vrede, Heer, geef vrede
Tantum Ergo
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Levensregel voor elke kleine ziel
Uit het Dagboek van Marguerite op 21 juni 1973:
Ga naar wie lijdt, troost hem. Ga naar wie twijfelt, stel hem gerust.
Ga naar wie weent, droog zijn tranen. Ga naar wie wacht, leer hem
geduld oefenen. Ga naar wie verdwaalde, wijs hem de weg. Ga naar
wie vertwijfelt, geef hem hoop. Ga naar wie ontrouw is, sterk hem. Ga
naar wie in het duister zit, zorg ervoor dat hij weer licht verwacht. Ga
naar wie overspannen is, breng hem tot bedaren. Ga naar de
besluiteloze, verleen hem standvastigheid. Ga naar uw broeders,
breng hun de liefelijke geur van Christus Jezus, zijn zachtmoedigheid
en zijn nederigheid.

Dagtaak van een kleine ziel
Uit de Boodschap van 5-12-1967:
De dag als een offer opdragen voor de paus, voor zijn intenties, voor
heel de Kerk, voor alle priesters, voor de vrede in de wereld, voor de
bekering van de zondaars, voor hen die lijden en als eerherstel voor
de smaad die mijn Goddelijk Hart en het Smartvol en Onbevlekt Hart
van Maria zo zwaar beledigt. Ik nodig elke ziel uit tot een totale en
edelmoedige inspanning om het egoïsme te bestrijden dat leeft in allen
en elkeen afzonderlijk.
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