INSTRUCTIES VOOR DE 2000 WEES GEGROETEN DEVOTIE
DEVOOT EN EENSGEZING BIDDEN
Algemene intenties:
 Bekering, boetedoening, bestrijding en genezing van Coronavirus
 Gods leiding en wijsheid in de situatie die dreigt te ontstaat in ons land door
nieuwe economische maatregelen van de regering.
KRUISTEKEN: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
GEBED TOT ONZE HEMELSE VADER
Hemelse Vader, ons de bewoners van de aarde komt niets tot dan Uw gerechtigheid. Wij
geloven in Uw volmaaktheid en wij geloven dat Uw toorn terecht is jegens ons, Uw
ongehoorzame kinderen. Wij bidden U door de verdiensten van Uw Zoon, onze Heer, Jezus
Christus, verkregen door de deugd van Zijn heilig lijden, en door het lijden van Zijn Heilige
en Onbevlekte Moeder, op de aarde neer te zien, Uw trouwe kinderen te zien die proberen
Uw wil te doen en Uw gerechtigheid snel en volkomen te laten geschieden met Uw
liefdevolle en Almachtige Hand. Amen
Gezegend zij de Rechtvaardige Hand van God!
Gezegend zij Zijn Heilige Toorn!
Gezegend zij Zijn Volmaakte gerechtigheid!
GEBED TOT DE HEILIGE GEEST
Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
1

3x

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.
AKTE VAN BEROUW
Barmhartige God, ik heb spijt van mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar
vooral omdat ik U, mijn grootste weldoener en het hoogste Goed heb beledigd. Ik verfoei al
mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te
zondigen. Heer wees mij zondaar genadig!
HET ROZENHOEDJE: DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN
Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
Geloofsbelijdenis
Allen:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.
Onze Vader
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
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en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Wees Gegroeten (3x)
Allen:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader
Allen:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.Amen.
Gebed van Fatima:
Allen:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden!
Behoedt ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen in de Hemel, maar vooral degenen
die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
Leider:

1ste Glorievolle geheim: Jezus verrijst uit het graf.

Overweging
Allen: Drie dagen na zijn dood, verrijst Jezus glorievol en onsterfelijk. De engel zei: “Wees
niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen
zoals hij gezegd heeft.” (Mt. 28,5).
Allen: Onze Vader, Wees Gegroetjes (10x), Eer aan de Vader....., O Mijn Jezus,....
Leider:

2de Glorievolle geheim – Jezus stijgt op ten hemel.

Overweging
Allen: Jezus stijgt op ten hemel, veertig dagen na Zijn opstandig, “Nadat de Heer Jezus aldus
tot hen gesproken had, werd Hij ten Hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God.”
(Mc. 16,19).
Allen: Onze Vader, Wees Gegroetjes (10x), Eer aan de Vader....., O Mijn Jezus,....
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Leider:

3de Glorievolle geheim – De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Overweging:
Allen: De Heilige Geest daalt neer op Maria en de apostelen op Pinkesteren. “Er verscheen
hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij
werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar
gelang de Geest hun te vertolken gaf”. (Hand. 2,3-4)
Allen: Onze Vader, Wees Gegroetjes (10x), Eer aan de Vader....., O Mijn Jezus,....
Leider:

4de Glorievolle geheim – Maria wordt ten hemel opgenomen.

Overweging
Allen: Onze Heilige Moeder wordt met haar goddelijke Zoon verenigd. “En er verscheen
een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en
op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openb. 12,1)
Allen: Onze Vader, Wees Gegroetjes (10x), Eer aan de Vader....., O Mijn Jezus,....

Leider:

5de Glorievolle geheim – Maria wordt in de hemel gekroond.

Overweging
Allen: Maria wordt gekroond tot Koningin van Hemel en Aarde “U bent de glorie van
Jeruzalem. De roem van ons volk. U hebt Israëls heil bewerkt en God heeft daarin zijn
welbehagen gevonden. Wees gezegend door de almachtige Heer in eeuwigheid” (Judith 15,
9-10).
Allen: Onze Vader, Wees Gegroetjes (10x), Eer aan de Vader....., O Mijn Jezus,....
Leider: Wees Gegroet Koningin
Allen: Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en
onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Leider: Bid voor ons, Heilige Moeder van God
Allen:
Opdat wij de geloften van Christus waardig worden.
Leider: Laat ons bidden
Allen: O God, Wiens eniggeboren Zoon, door het leven, dood en verrijzenis, voor ons het
eeuwig leven heeft verkregen, geef ons, zo bidden wij U, dat wij die deze geheimen van de
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heilige Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria overwegen, mogen navolgen wat zijn
bevatten, en verkrijgen wat zij beloven, door diezelfde Christus, Onze Heer. Amen

LITANIE VAN DE HEILIGE MARIA
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
God, hemelse Vader,
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, verhoor ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.

Heilige Maria,
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van Altijddurende Bijstand,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke Roos,

bid voor ons. (na elke aanroeping)
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Toren van David
Ivoren Toren,
Gouden Huis,
Ark van het verbond,
Deur van de Hemel,
Morgenster,
Heil van de Zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de Profeten,
Koningin van de Apostelen,
Koningin van de Martelaren,
Koningin van de Belijders,
Koningin van de Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin van de heilige Rozenkrans,
Koningin van de vrede,
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,

spaar ons, Heer.
verhoor ons, Heer.
ontferm U over ons.

TOEWIJDING AAN HET HEILIGE HART VAN JEZUS
Allen:
Jezus, we weten dat u barmhartig bent en dat U Uw hart voor ons hebt geofferd. Het is
gekroond met doornen en met onze zonden. We weten dat U ons steeds weer vraagt dat wij
niet afdwalen. Jezus denk aan ons wanneer we in zonde leven. Geef dat door uw Goddelijke
Hart, alle mensen van elkaar houden. Geeft dat de haat tussen mensen verdwijnt. Toon ons
Uw liefde. Wij allen houden van U en willen dat U ons beschermt met Uw Herder’s hart en
maak ons vrij van elke zonde. Jezus kom in elk hart. Wees geduldig en houd nooit op. We
zijn nog gesloten omdat wij Uw liefde niet hebben begrepen. Blijf kloppen. O Goede Jezus,
laat ons onze harten voor U openen, tenminste op het moment dat wij ons herinneren dat U
voor ons hebt geleden. Amen.

TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA
Allen:
O Onbevlekte Hart van Maria, brandend van Goedheid, toon ons uw liefde. Moge de vlam
van Uw Hart, O Maria. Op alle mensen neerdalen. Wij houden zoveel van U.
Prent echte liefde in ons hart, zodat wij steeds naar U verlangen.
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O Maria, zachtmoedig en nederig van hart, denk aan ons wanneer wij in zonde leven. U weet
dat wij allen zondigen. Geef ons, door middel van Uw Onbevlekt Hart, geestelijke
gezondheid. Laat ons altijd de goedheid van Uw Moeder Hart aanschouwen en mogen wij
ons bekeren door de vlam van Uw hart. Amen

DE 2000 WEES GEGROETJES
Noot:
1. De leider kondigt het nummer van de smeekbede aan.
2. Allen lezen eensgezing de smeekbede
3. De leider begint: Wees Gegroet Maria....... Allen: Heilige Maria.....
Leider:
Allen:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt..... maar verlos ons van het kwade. Amen.

Smeekbede 1 ..................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, leer ons toch vuriger en vaker te bidden zoals onze Heer ons
geleerd heeft. We bidden voor het Licht om Gods wil in ons leven te zien en te begrijpen.
Door intens gebed kunnen we onszelf vernieuwen en verrijkt worden met de deugden van Uw
Zoon, onze Heer, Jezus Christus, terwijl wij onszelf verenigen met Uw oneindige wijsheid.
Help ons te verstaan van het Woord dat ons heiligt. Leer ons het bidden tot een gewoonte te
maken die ons de genade schenkt om elke dag te bidden en ons dagelijks werk te verlichten.
We bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat wij voor de hele mensheid kunnen
bidden, in plaats van slechts voor ons zelf. Inspireer ons om zonder ophouden te bidden,
zodat we bij dag met Christus, onze Redder, kunnen waken, en vrede in ons gemoed hebben
terwijl wij slapen.
Smeekbede 2:....................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor vrede en gerechtigheid op aarde. Laat de vrede
met ons beginnen, zodat wij, op onze beurt, vrede tussen alle volkeren kunnen bevorderen.
Leer ons oprecht in liefde te leven jegens God en alle mensen. Inspireer ons om te bidden
voor het zuiveren van ons hart en ons verstand, van haat, afgunst, boosheid en
zelfzuchtigheid. Leer ons liefhebben en vergeven. Inspireer ons om vrijgevig te zijn, zonder
steeds op de kosten te letten. Help ons de kostbare gave van de Heilige Geest waardig te
worden. Moeder Maria, we bidden voor de leiders van alle volken. Moge uw genade hun
leiden en hun wil te sterken om het goede te doen en het kwade te vermijden. Moge de
gaven van de Heilige Geest in hun harten zijn, om hen te leiden bij de oefening van hun taken
en verplichtingen jegens God en mensheid. Moeder Maria, wij bidden voor alle landen,
vooral voor hen die lijden onder ondrukking, [het coronavirus] en terrorisme. Bescherm hen
en help hen de vrede te verkrijgen. Moge uw liefde en gebeden blijvende vrede op aarde
brengen.
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Smeekbede 3 ................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, leid ons en spoor ons aan om dagelijks Gods Woord te lezen
waarin we het licht van het Eeuwig Leven en geestelijke voeding vinden. Moge de Heilige
Geest ons harten en gedachten blijven verlichten, zodat we de genade en de kracht krijgen om
het Evangelie van onze Heer, Jezus Christus, te leven.
Smeekbede 4 ................................ + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden v oor het voorkomen van abortus. Moge er een eind
komen aan deze verschrikkelijke misdaad. Help de onschuldige slachtoffers. We bidden voor
alle aanstaande moeders. Leid ons toch en leer alle ouders om te doen wat juist is in Gods
ogen, dat god leven is en dat Zijn hele schepping heilig is. Moeder Maria, we bidden voor de
jeugd, de in de steek gelaten kinderen, de wezen, de misbruikte en vermiste kinderen. Zegen
hen en help hen. Moge Uw liefde hen blijven leiden en beschermen.
Smeekbede 5 ........................................ + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor hen die dreigen verloren te gaan, of die al
verloren zijn door welke vorm van verslaving ook. Degenen die verslaafd zijn aan alcohol,
drugs, seks of elke andere slechte gewoonte; moge door uw genade hun verstand verlicht
worden en hun wil versterkt worden om het goede te doen en het kwade te vermijden. Leer en
help hen toch te groeien in liefde en waarheid, zodat zij verlost worden van de kracht van het
kwaad. Heilige Moeder van de Verlosser, heel gezinnen die door dit kwaad gebroken zijn en
breng hen weer bij elkaar.
Smeekbede 6 ............................................. + Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden dat we het belang en de waarde van het Heilig
Misoffer in ons dagelijks leven mogen begrijpen en waarderen. Moge wij beseffen dat de
Heilige Mis de hoogste vorm van gebed is, waarin onze Heer, Jezus Christus, aanwezig is bij
ons om Zijn offer voor onze redding opnieuw te beleven. Moeder Maria, help ons om vaker
en met meer devotie deel te nemen aan de Heilige Mis, zodat we nooit van de weg van de
eeuwige redding afdwalen. Help ons te verkrijgen de genade van de verlossing welke uw
Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser, voor ons heeft verkregen, en welke wij in de
Eucharistie vieren.
Smeekbede 7 ........................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor meer roepingen. Inspireer ouders en hun
kinderen aan te moedigen en te leiden om zich meer bewust te worden van deze gezegende
levensstaat. Sta alle seminaristen en religieuzen toch bij en leid hen, die worstelen met de
studie en zich voorbereiden op het priesterschap en andere religieuze geloften. Moeder Maria,
versterk hun uithoudingsvermogen om alle hindernissen te overwinnen. Geef hen de kracht
om uw Zoon, Jezus Christus te blijven volgen, die is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Smeekbede 8 .................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor de bekering van het hart en het verstand. Raak
het hart en de geest toch aan van hen die in het duister dwalen, zodat zij het licht mogen zien,
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gered worden en de gaven van de Heilige Geest mogen ontvangen. Moeder Maria, we bidden
dat alle mensen zich mogen keren tot de ene Ware God, zodat hun hart en verstand gereinigd
mag worden, hun geloof versterkt wordt en dat zij in de Waarheid mogen leven. Geef ons het
verlangen om de staat van heiligmakende genade te mogen bereiken.
Smeekbede 9 ................................................. + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor de zegen en het besef om vaker en met meer
eerbied de Heilige Sacramenten te ontvangen, ons gegeven door de genade en de liefde van
de Drie-ene God. Mogen deze Heilige Sacramenten, vooral het sacrament van Verzoening en
de Eucharistie, met meer toewijding gekoesterd worden. Wij bidden dat deze sacramenten
ons geestelijk zullen vernieuwen en sterken om de wil van God te doen.
Smeekbede 10 .................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor een toename van het aantal gebedsgroepen en
gebedshaarden. Bescherm hen toch tegen onenigheid en verdeeldheid. Mogen de gaven van
de Heilige Geest altijd in hun hart zijn, om ze te leiden naar harmonie met de Wil van god.
Moeder Maria, geef ons de genade om uw boodschappen te leven in ons hart en in ons
dagelijks leven, zodat wij anderen mogen inspireren, en onszelf eraan herinneren dat God elk
van ons gekozen heeft in Zijn Groot plan voor de redding van de mensheid.
Smeekbede 11 ......................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, wij bidden voor de wil om ons eigen kruis te aanvaarden, om
trouw uw Zoon, Jezus christus, onze Redder te volgen. Mogen wij altijd eraan denken om
Zijn Woord te overdenken” Als je bij mij wilt horen, neem dan je kruis op en volg mij” Wat
ook onze last is, we geven het zonder vrees aan hem omdat Hij bij ons is. We stellen ons
geloof en onze hoop op Hem. Moeder Maria, geef ons nog meer kracht om ons kruis zonder
morren te dragen, want er is geen weg naar de hemel dan door het kruis.
Smeekbede 12 ....................................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, wij bidden voor bevrijding van de verleiding tot, en
gebondenheid aan de zonde. Help ons en ondersteun ons in tijden van verleiding om elke
zwakheid te overkomen. Versterk ons geloof en geef ons inzicht en moed om Gods wil te
kennen en ernaar te leven. Leid en houd ons op het pad van de eeuwige redding.
Smeekbede 13 ................................................................. + 100 Weesgegroetjes
Allen:
Moeder Maria, help ons toch om meer waarde te hechten aan het vasten als
een offer en boetedoening voor onze zonden. Help ons vaker te vasten en ons te onthechten
van het materialisme en de waarden van het dagelijks leven die ons afkeren van wat uw
Zoon, onze heer, Jezus Christus, ons leert. Mogen wij de rijkdom van uw genade koesteren
en verlangen een heilig leven te leiden.
Smeekbede 14 ................................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, wij bidden voor alle gezinnen, in het bijzonder ons eigen
gezin. Zegen alle huizen en gezinnen. Moge uw heilige Engelen bij ons te beschermen tegen
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kwaad en gevaar. Bescherm ons met uw mantel tegen natuurrampen en onheil in de toekomst.
Geef ons de kracht om de dagelijkse problemen aan te kunnen. Help ons dichter naar God te
groeien in geloof en liefde door gebed. Moeder Maria, help ons steeds beter de Waarheid te
begrijpen, zodat wij geestelijk kunnen groeien. Leid alle gezinnen om het kwaad te weerstaan
en te streven naar heiligheid. Help ons een stevige basis te bouwen van liefde voor onze
gezinnen.
Smeekbede 15 ........................................................................ + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor de werklozen, de armen, de hongerigen, de
daklozen en de vluchtelingen. Zegen hen in hun nood en geef hun bescherming en middelen
van bestaan. Geef hen vrede en de kracht om dagelijkse problemen het hoofd te bieden.
Moeder Maria, we bidden voor hen die in de gevangenis zijn. Moge de genade van uw Zoon,
onze Heer, Jezus Christus, hun hart en hun verstand verlichten en hen hoop geven in hun
lijden. Zegen toch hen die onschuldig in de gevangenis zitten. Geef ze de kracht om deze
beproeving te dragen. Moge uw liefde en genade hun blijven steunen en troosten.
Smeekbede 16 .................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor de arme zielen in het Vagevuur, dat meer
zielen bevrijd mogen worden. Troost hen in hun lijden. Aanvaard toch de gebeden die wij u
aanbieden, en aan uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Moeder Maria, wij bidden heel
bijzonder voor hen die al heel lang zijn en waarvoor niemand bidt. We dragen de verdiensten
van deze smeekbede op voor onze overleden ouders, broers, zusters, familieleden, vrienden,
weldoeners en anderen. Heb medelijden met hen. We bidden voor hen die ons verlaten
hebben, in het bijzonder voor (een minuut om in de stilte personen op te dragen).
Smeekbede 17 ........................................................ + 100 Weesgegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor de kerk, in het bijzonder voor de Paus, de
bisschoppen, priesters, diakens en alle geestelijken en missionarissen die hun leven gewijd
hebben aan het dienen van God en de mensheid. Moge hun geest steeds weer vernieuwd
worden. Versterk hun geloof en help hen trouw te blijven in hun bediening. Bescherm hen
tegen ziekte, gevaar en kwaad, zodat zij met liefde en meer ijver mogen dienen. We bidden
ook voor degenen in de wereld die vervolgd worden. Help hen en bescherm hen toch. Moeder
Maria, we bidden dat alle harten aan uw Onbevlekt hart mogen zijn toegewijd.
Smeekbede 18 .................................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor hen die op pelgrimstocht of retraite op zoek
zijn naar onze Redder, Jezus Christus. Inspireer ons om Hem te zoeken en te vinden zoals u
het Kind Jezus drie dagen lang zocht en hem vond in de Tempel. Mogen allen die hem
zoeken Hem en u vinden. Moeder Maria, we bidden voor alle reizigers die op good-will
missies zijn, dat u over hen wilt waken.
Smeekbede 19 .......................................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, wij bidden voor genezing van hen die lijden aan ziekte of
traumatische verwondingen. Geef hen toch de kracht, de moed en het begrip om in hun
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beproeving te volharden en hun lijden op te dragen aan uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
Mogen zij sterk zijn in geloof, hoop en liefde. Moeder Maria, we bidden ook voor de
stervenden. Moge uw genade met hen zijn in hun laatste uur, om hun de hoop te geven dat
hun ziel gered zal worden. We bidden in het bijzonder voor hen die jong gestorven zijn.
Mogen zij de zegen en barmhartigheid ontvangen van uw Zoon, onze heer, Jezus Christus.
Moeder Maria, we vragen ook uw liefde en barmhartigheid voor de ouderen, de zieken, de
bedlegerigen en de gehandicapten. Geef hun moed en bescherming. Moge uw genade hun
kracht en steun zijn.
Smeekbede 20 ....................................................................... + 100 Wees gegroetjes
Allen:
Moeder Maria, we bidden voor alle smeekbeden die op dit altaar zijn gelegd.
We wijden ons in dit gebed nederig aan u met geheel ons hart en verstand. Luister naar onze
gebeden en geef waar wij om smeken. ( Neem een minuut van stilte:: noem de smeekbeden).
Moeder Maria, verleen ons deze gunsten en het begrip om al wat ons gegeven wordt naar de
wil van God, te aanvaarden. Wij danken u Moeder Maria, en uw Zoon, onze Heer, Jezus
Christus, voor de vele zegeningen ons gegeven.
Eer aan de Vader
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu, en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
PAUSELIJK GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE GODDELIJKE LIEFDE
IN TIJDEN VAN CORONA
O Maria,
u schittert altijd op ons pad
als een teken van redding en hoop.
We vertrouwen onszelf aan u toe,
gezondheid van de zieken,
die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn,
uw stevig staande houdend.
U, redding van het Romeinse volk,
weet wat we nodig hebben,
en we weten zeker dat u zult voorzien,
zodat wij, net als in Kana in Galilea,
weer vreugde mogen zien en mogen feesten na deze tijd van beproeving.
Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,
om de wil van de Vader te aanvaarden
en te doen wat Jezus ons zei, die zelf ons lijden op zich nam
en ons verdriet droeg, om ons, door het kruis, te leiden
naar de vreugde van de verrijzenis.
Amen.
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Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming, heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
DE MEMORARE.
Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand tot U zijn
toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door U in de steek
werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen, kom ik tot U, o Maagd der maagden, en sta hier
voor U in mijn armzaligheid en zonde. O Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden
niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen.
HET WONDERGEBED
Heer Jezus, ik kom voor U zoals ik ben. Ik heb spijt van mijn zonden, ik heb berouw over
mijn zonden. Vergeef mij toch, ik verzaak satan, de boze en al zijn werken. Ik geef U mijzelf
geheel, Heer Jezus, nu voor altijd. Ik vraag U in mijn leven te komen, Jezus. Ik neem u aan
als mijn heer, God en Redder. Genees mij, verander mij in mijn lichaam ziel en geest. Kom
heer jezus, was mij met Uw kostbaar bloed en vervul mij met uw H. Geest. Ik hou van U
Heer Jezus, ik prijs U Jezus, ik zal U volgen elke dag van mijn leven. Amen. Maria mijn
Moeder, Koningin van de Vrede, alle Engelen en Heiligen, help mij toch. Amen.
HET MICHAEL’S GEBED
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de
boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe
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. Amen.
GEBED TOT ONZE ENGELBEWAARDER
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft
toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
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DRIE UUR ’SMIDDAGS - HET UUR VAN GROTE BARMHARTIGHEID.
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de HEILIGE Geest. Amen.
Jezus stierf, maar de bron van leven stroomde voor zielen, en de oceaan van barmhartigheid
ging open voor de hele wereld. O Bron van Leven, ondoorgrondelijke Goddelijke
Barmhartigheid, omgeef de hele wereld en stort u uit over ons.
O bloed en Water, die stroomde uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons.
Ik vertrouw op U! ( 3 maal )
DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Onze Vader
Wees gegroet
Geloofsbelijdenis

OP DE GROTE KRALEN VOOR ELKE TIENTJE
Eeuwige Vader, ik offer U op, het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw
welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, voor vergeving van onze zonden en die van de
hele wereld.
OP DE TIEN KLEINE KRALEN
Omwille van Zijn smartelijk lijden, heb medelijden met ons en met de hele wereld.
NA HET VIJFDE TIENTJE: (3 MAAL)
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, heb medelijden met ons en met de hele
wereld.
SLOTGEBED:
Eeuwige God, wiens barmhartigheid oneindig is, en de schat van uw ontferming
onuitputtelijk, zie goedgunstig op ons neer en vergroot Uw barmhartigheid jegens ons, zodat
wij in moeilijke tijden niet wanhopen noch moedeloos worden, maar ons met groot
vertrouwen overgeven aan Uw Heilige Wil, die de Liefde en Barmhartigheid zelf is. Amen.
Note: neem 1 minuut voor persoonlijke intentie
Vervolg met volgende smeekbede.
MOGE GOD STEEDS MET U ZIJN;
MOGE ONZE MOEDER MARIA, MOEDER VAN ALTIJDURENDE BIJSTAND
ONS BEHOEDEN MET HAAR MANTEL
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