WERELDWIJDE KRUISTOCHT VAN GEBED
24 juni 2022

Feest van het Heilig Hart van Jezus

Zegen u met het kruisteken
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
†

Jezus vergeef me, want ik heb gezondigd.

†

Aanroeping van de gezegende Moeder en de heiligen om ons te helpen bij het gebed
• Onze H. Moeder van de Verlossing
• H. Jozef,
• H. Benedictus,
• H. Faustina,
• H. Paus Johannes Paulus II,
• H. Petrus en Paulus,
• H. Johannes de Evangelist,
• H. Augustinus,
• H. Malachias,
• H. Theresia van Avila,
• H. Franciscus van Assisi,
• H. Aartsengel Michael,
• Onze engelbewaarders,
• Alle engelen en heiligen in de Hemel, gelieve u bij deze gebeden aan te sluiten
en voorsprekers te zijn voor ons en onze familie. Amen.

†

Gebedsintenties:
✓ Om de bekering van de zondaars en de redding van alle zielen
✓ Om de bescherming en groei van iedereen in de missie, waaronder de
kruistochtgebedsgroepen
✓ Om de speciale intenties van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
✓ Om de triomf van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria, de
Moeder van de Verlossing
✓ Om eerherstel voor de zonden tegen het Heilig Hart van Jezus

†

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en al de boze geesten, die tot het
verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel
terug. Amen.

†

Kruistochtgebed 96 - ‘Om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te
beschermen’
O mijn liefste Jezus, zegen en bescherm ons, Uw kruistochtgebedsgroep, a.u.b.
zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel,
en voor elke boze geest die ons kan kwellen,
in deze heilige missie om zielen te redden.
Mogen wij trouw en sterk blijven
terwijl wij volharden om de wereld Uw heilige naam voor te houden
en mogen wij nooit opgeven
in onze strijd om de waarheid van Uw heilig Woord te verspreiden. Amen.
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Kruistochtgebeden
† Kruistochtgebed 33: Om Mijn Zegel te erkennen en aanvaarden met liefde,
vreugde en dankbaarheid
O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen.
Amen.
†

Kruistochtgebed 1: Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden
Mijn liefste Jezus, U die zoveel van ons houdt,
sta me toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te helpen redden.
Ontferm U over alle zondaars ongeacht hoe zwaar zij U beledigen.
Sta mij toe om door gebed en lijden
deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven,
te helpen om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk.
Verhoor mijn gebed, o zoete Jezus,
om U te helpen deze zielen, naar wie U snakt, voor U te winnen.
O Heilig Hart van Jezus, ik verzeker te allen tijde mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil.
Amen.

†

Kruistochtgebed 9: Het aanbieden van het lijden als geschenk
O Allerheiligste Hart van Jezus,
leer mij om de beledigingen in Uw heilige naam te aanvaarden
met nederige dankbaarheid wanneer ik Uw Woord verkondig.
Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden
mij dichter bij Uw Heilig Hart brengen.
Laat mij dergelijke beproevingen met liefde en edelmoedigheid van geest aanvaarden
zodat ik deze kan aanbieden,
als de voor U zo kostbare geschenken, om zielen te redden. Amen.

†

Kruistochtgebed 11: Stop de haat tegen de zieners
O Heilig Hart van Jezus, stop alstublieft de haat en jaloersheid
die bestaat onder Uw volgelingen jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd.
Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren
om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben
om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen.
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†

Kruistochtgebed 39: Om de zielen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs
O Jezus, mijn geliefde Redder,
ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest
zodat ik met gezag Uw allerheiligste Woord kan spreken
om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus,
om alle genaden die ik nodig heb
zodat ik, waar ik ook ga, de hand kan uitsteken
naar alle godsdiensten, geloofsovertuigingen en nationaliteiten.
Help mij om te spreken met Uw tong,
om arme zielen te kalmeren door Uw lippen,
en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde
die uit Uw Heilig Hart stroomt.
Help mij de zielen, die U zo nauw aan het Hart liggen, te redden.
En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus,
wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.
Jezus, ik ben niets zonder U maar met Uw edelmoedige hulp
zal ik in Uw naam strijden om te helpen heel de mensheid te redden. Amen.

† Kruistochtgebed 67: Houd mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de
leugens
Alstublieft lieve Jezus,
ik vraag U om mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens te houden.
Ik wijd deze kinderen (noem hen) toe aan Uw Heilig Hart
en ik vraag dat U, door de mantel van Uw Kostbaar Bloed,
hun ziel wilt verlichten en hen veilig in Uw liefdevolle armen wilt nemen
zodat zij voor alle kwaad behoed kunnen worden.
Ik vraag dat U, tijdens de Verlichting van het Geweten,
hun hart opent en hun ziel overspoelt met Uw Heilige Geest
opdat zij van alle ongerechtigheid gezuiverd worden. Amen.
† Kruistochtgebed 72: Gebed van de leerling
Lieve Jezus, ik ben bereid om Uw heilig Woord te verspreiden.
Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de Waarheid mee te delen
opdat zoveel mogelijk zielen naar U gebracht kunnen worden.
Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed
zodat ik bekleed word met de genaden
om de bekering in elk deel van de wereld te verbreiden
tot redding van al Gods kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging.
Ik vertrouw altijd op U. Uw geliefde leerling. Amen.
† Kruistochtgebed 73: Voor de jonge zielen, de jonge kinderen
O Jezus,
help mij om de ziel van de jonge mensen, overal ter wereld, te redden.
Help hen door Uw genade om de waarheid over Uw bestaan in te zien.
Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw liefde en barmhartigheid.
Behoed hen voor het vuur van de hel
en wees hun ziel genadig door tussenkomst van mijn gebeden. Amen.
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† Kruistochtgebed 82: Om de zege van de Restkerk
Jezus, Koning en Redder van de wereld,
wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden,
om aan allen Uw glorie te verkondigen.
Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen om op te staan
en te allen tijde de Waarheid bekend te maken.
Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege
en in ons plan om zielen te redden.
Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten,
zodat wij vrij zijn van obstakels wanneer wij de doornige weg
naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.
Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.
Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.
Stort Uw genade van bescherming over ons uit.
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed
zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan
en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen.
† Kruistochtgebed 85: Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de
hand van de Bedrieger
O lieve Jezus,
bedek onze natie met Uw meest waardevolle bescherming.
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
Ontsluit hun versteende hart
zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.
Help deze natie op te staan
tegen de godslasteringen die ons mogelijk opgelegd worden
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen
Wij smeken U, Jezus, ons te redden,
ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.
† Kruistochtgebed 86: Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel
Ik kom voor U, lieve Jezus, verward, onzeker en gefrustreerd
omdat ik mij zorgen maak over de Waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt.
Vergeef mij als ik U onrecht aangedaan heb.
Vergeef mij als ik U niet kan horen.
Open mijn ogen zodat mij getoond kan worden wat het is dat U wilt dat ik begrijp.
Ik smeek U mij de kracht van de Heilige Geest te schenken
om mij de Waarheid te tonen.
Ik houd van U, lieve Jezus, en ik smeek U mij te bevrijden van de kwelling van de twijfel.
Help mij gehoor te geven aan Uw oproep.
Vergeef mij als ik U beledigd heb en breng mij dichter bij Uw Hart.
Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk
en verleen mij de genade waardoor ik, door mijn eigen gebeden en lijden,
U kan helpen om de zielen te bewaren die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. Amen.
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† Kruistochtgebed 88: Voor de zielen na de Waarschuwing
O Heilig Hart van Jezus, betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.
Verlicht die harten van steen, zo wanhopig op zoek naar een leidraad.
Vergeef hen hun ongerechtigheden.
Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid,
om het in hun hart op te brengen Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen.
Ik smeek U om alle zielen, die de Waarheid van God verwerpen, te vergeven.
Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus,
zodat het hen zal verblinden voor de verdorvenheid en de listen van de duivel,
die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.
Ik smeek U al Gods kinderen de sterkte te schenken
om dankbaar te zijn voor Uw grootse barmhartigheid.
Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent voor alle verdwaalde zielen
die op aarde in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid ronddwalen. Amen.
†

Kruistochtgebed 95: Om te helpen tijd te vinden voor gebed
O Moeder van de Verlossing, kom mij te hulp,
aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.
Help mij om Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hem toekomt,
om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd.
Ik vraag dat U, mijn gezegende Moeder van de Verlossing,
voor mij om de genaden verzoekt die ik nodig heb,
en dat U Uw Zoon om alle genade en gunsten vraagt,
opdat Hij mij in de boezem van Zijn Heilig Hart kan sluiten. Amen.

† Kruistochtgebed 133: Een roep om naar God terug te keren
Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U liet varen omdat ik blind was.
Vergeef mij voor het vervangen van Uw liefde
door nutteloze dingen die niets te betekenen hebben.
Help mij de moed te verzamelen om aan Uw zijde te lopen,
om Uw liefde en barmhartigheid met dankbaarheid aan te nemen.
Help mij om dicht bij Uw Heilig Hart te blijven
en nooit opnieuw van U af te dwalen. Amen.
† Litanie 3: Verdedig het woord van God
O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.
Help ons meer van U te houden.
Steun ons in onze strijd. Verdedig ons in ons geloof.
Leid ons naar Uw veilig toevluchtsoord.
Help ons stand te houden en Uw Heilige Wil te verdedigen.
Versterk onze vastberadenheid om Uw ware leerlingen te zijn.
Schenk ons moed. Schenk ons vertrouwen.
Leid ons op de weg van de waarheid.
Verdedig ons tegen de vijand.
Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.
Help ons de bekoring te vermijden. Breng ons dichter bij Uw Heilig Hart.
Help ons om U te allen tijde trouw te blijven. Amen.
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† Gebed om bemoediging:
O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw Naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden, te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten. Amen.
† Gebed om redding:
O mijn Heer, leid mij naar Uw Koninkrijk
en bescherm mij tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld heeft.
Aanhoor mij nu, o Heilig Hart,
en laat door Uw goedheid Uw licht van liefde en bescherming erdoor schijnen. Amen.

Slotgebeden
†

Om aflaten te verkrijgen, bidden we voor de intenties van de Heilige Vader, Paus
Benedictus XVI
Onze Vader…
Weesgegroet…
Glorie zij…

† Kruistochtgebed 96: Om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te
beschermen
O mijn liefste Jezus, zegen en bescherm ons, Uw kruistochtgebedsgroep, alstublieft.
zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel,
en voor elke boze geest die ons kan kwellen, in deze heilige missie om zielen te redden.
Mogen wij trouw en sterk blijven terwijl wij volharden
om de wereld Uw heilige naam voor te houden en mogen wij nooit opgeven
in onze strijd om de waarheid van Uw heilig Woord te verspreiden. Amen.
† Slotzegen
Moge de Goddelijke Bijstand altijd bij ons blijven. Amen.
Moge de zielen van de overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.
Moge de zegeningen van de Almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest op ons neerdalen en altijd met ons blijven. Amen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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Boodschap uit het Boek der Waarheid
Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos
Zaterdag 11 oktober 2014 om 1.00 uur
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos. Mijn liefde is intens
en beschermend. Ze is puur en Ik zie veel fouten door de vingers vanwege Mijn diepe
genegenheid voor de zondaars.
In Mijn mededogen houd Ik de zielen vast en er is niets wat Ik niet zou doen om hen te
redden zodat Ik iedereen eendrachtig in Mij kan verenigen. Momenteel echter vloeien Mijn
tranen in grote stromen vanwege de manier waarop Gods kinderen gekwetst, mishandeld,
gemarteld, vernederd, gegeseld en gedood worden door de vijanden van Hem, die de
wereld schiep. Diegenen die dergelijk leed veroorzaken, staan volledig onder de invloed van
de boze geesten, die hun verstand vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het
menselijk leven. Nooit ofte nimmer kan een mens zeggen dat hij een daad in Gods naam
verricht wanneer hij een ander menselijk wezen doodt. Diegenen die oorlogen creëren en
volkerenmoord veroorzaken, in welke vorm dan ook, en die zeggen dat ze het ter ere van
God doen, bedriegen niet enkel zichzelf maar ook diegenen die ze werven om hun
goddeloze bedoelingen uit te voeren.
Mijn liefde is zo veelvermogend dat, als jullie zouden bidden voor deze arme, verdwaalde
zielen – die geloven dat anderen in de naam van God doden een goede zaak is, die hun tot
eer zal strekken – Ik hun Mijn barmhartigheid zal tonen door in hen de geest der Waarheid
te doen ontwaken. Laat jullie hart niet bezwaard raken! Weet in plaats daarvan dat, hoewel
deze meest verachtelijke daden – die door diegenen gepleegd worden, die levens
verwoesten – angstaanjagend zijn, Ik in Mijn goddelijke gerechtigheid aan deze
verschrikkingen een eind zal maken.
Ik zal jullie allen, die een warm en teder hart hebben, in een handomdraai in Mijn Heilig Hart
tillen en jullie redden, zodanig is Mijn liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen
de pijn van de lichamelijke dood niet moeten ondergaan. Dat beloof Ik als jullie Mij door jullie
gebeden helpen om de zielen te redden van diegenen die Mijn vergeving en Mijn
barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help Mij bij deze grote inspanning en al vlug zal alles stralend zijn door de schittering en de
heerlijkheid van Mijn Nieuw Koninkrijk. Hier zullen jullie voor eeuwig zorgeloos leven. Over
de hele wereld, die geen einde zal kennen, zal er liefde voor Mij, Mijn Eeuwige Vader, jullie
familie en vrienden heersen.
Ga in vrede om lief te hebben en Mij te dienen!
Jullie Jezus
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