GEBEDEN
ONLINE KRUISTOCHTGEBEDSONTMOETINGEN

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
•

In the Name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.

“Jezus vergeef mij want ik heb gezondigd.”

• Aanroeping van de heiligen om ons te helpen bij
het gebed:

•

“Jesus forgive me, for I have sinned.”

•

Calling on the Saints to aid us in prayer:

Our Blessed Mother of Salvation,
St. Joseph,
St. Benedict,
St. Faustina,
St. Pope John Paul II,
Sts. Peter and Paul,
St. John the Evangelist,
St. Augustine,
St. Malachy,
St. Therese of Avila,
St. Michael the Archangel,
All the angels and saints in heaven, join us in these prayers
and act as our intercessors and for our family. Amen.

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. Aartsengel Michael,
Alle engelen en heiligen in de Hemel, sluit u aan bij deze
gebeden en wees voorsprekers voor ons en onze familie.
Amen.

• Gebed tot de H. Aartsengel Michaël

•
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St. Michael’s Prayer

• Kruistochtgebed 96 – Om onze
kruistochtgebedsgroep te zegenen en te
beschermen
• Gebed voor elke dag:

•

Crusade Prayer 96 - To Bless and Protect our
Crusade Prayer Group

•

Prayer for Each Day:
O my precious Jesus, embrace me in Your Arms and
allow my head to rest upon Your Shoulders so that
You can raise me up to Your glorious Kingdom when
the time is right. Allow Your Precious Blood to flow
over my heart that we can be united as one.

O mijn dierbare Jezus, sluit me in Uw armen
en laat mijn hoofd op Uw schouders rusten
zodat U mij, wanneer de tijd rijp is,
kunt optillen naar Uw glorieus Koninkrijk.
Laat Uw Kostbaar Bloed over mijn hart stromen
opdat wij eendrachtig verenigd kunnen worden.

The Holy Rosary

Heilige Rozenkrans
• Kruistochtgebed 26:

• Crusade Prayer 26:
Queen of the Holy Rosary, Thou didst deign to come to
Fatima to reveal to the three shepherd children the
treasures of grace hidden in the Rosary.

O Koningin van de heilige Rozenkrans,
U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen
om aan de drie herderskinderen de schatten van genade,
verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.

Inspire my heart with a sincere love of this devotion, in
order that by meditating on the Mysteries of our
Redemption which are recalled in it, I may be enriched by
its fruits and obtain peace for the world, the conversion of
sinners and of Russia, and the graces which I ask of Thee
in this Rosary. (Here mention your request.)

Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie
opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze
Verlossing die hierin herdacht worden,
verrijkt mag worden door de vruchten ervan
en zo vrede voor de wereld,
bekering voor de zondaars en Rusland,
en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans
(vermeld hier je intentie) mag verkrijgen.

I ask this for the greater glory of God, for Thine own honor,
and for the good of souls, especially for my own. Amen.

Ik vraag dit tot meerdere eer en glorie van God,
voor Uw eigen eer en voor het welzijn van de zielen,
maar ook voor mijzelf. Amen.
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• Geloofsbelijdenis
• Onze Vader…
• Weesgegroet…(3x)
• Glorie zij….
• 5 Mysteries

•
•
•
•
•

• Weesgegroet Koningin….

• Hail Holy Queen

V: Bid voor ons, heilige Moeder van God.
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Apostle’s Creed...
Our Father...
Hail Mary…(3x)
Glory Be....
5 Mysteries
L: Pray for us, O holy Mother of God,
R: that we may be made worthy of the promises of Christ.

• Litanie van Onze Lieve Vrouw

• Litany of the Blessed Virgin Mary

• Slotgebed:

• Final Prayer:

Laat ons bidden:
O God, uw eniggeboren Zoon heeft ons
door Zijn leven, dood en verrijzenis
de beloning van het eeuwig leven geschonken,
geef dat wij door het overwegen van deze geheimen
van de Rozenkrans van de gezegende Maagd Maria
mogen navolgen wat ze bevatten
en verkrijgen wat zij beloven,
door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

•

O God, whose only-begotten Son, by His life, death
and resurrection, has purchased for us the rewards
of eternal life, grant, we beseech Thee, that
meditating on these mysteries of the most holy
Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate
what they contain, and obtain what they promise,
through the same Christ our Lord. Amen.

• Memorare:

Memorare:

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand, die 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 kniel hier voor U
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar luister genadig en wil mij verhoren.
Amen.

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never
was it known that anyone who fled to thy protection,
implored thy help, or sought thy intercession, was left
unaided. Inspired by this confidence I fly unto thee,
O Virgin of virgins, my Mother. To thee do I come,
before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of
the Word Incarnate, despise not my petitions, but
in thy mercy hear and answer me. Amen
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Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Divine Mercy Chaplet

•

U blies de laatste adem uit, Jezus, maar de bron van
het leven begon te stromen voor de zielen en de oceaan
van barmhartigheid opende zich voor de hele wereld.
O, Fontein van leven, onpeilbare goddelijke
barmhartigheid, omhul de hele wereld en schenk U leeg
in ons.

•

“O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde
als een bron van barmhartigheid voor ons,
ik vertrouw op U.” (3x)

•
•
•
•

Onze Vader…
Wees gegroet ...
Geloofsbelijdenis
De 5 tientjes

•

You expired Jesus, but the source of life gushed forth
for souls and the ocean of mercy opened up for the
whole world.
O fount of life, unfathomable Divine Mercy, envelop the
whole world and empty Yourself out upon us.

•

“O Blood and Water which gushed forth from the Heart
of Jesus as a fount of mercy for us,
I trust in You.” (3x)

• Our Father...
• Hail Mary..
• Apostle’s Creed...
• The 5 Decades
(large bead – at the start of each decade)

(grote kraal – bij het begin van elk tientje)

L: Eternal Father, I offer You the Body and Blood,
Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our
Lord Jesus Christ.
R: In atonement for our sins and those of the whole
world.

V: Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en
bloed, de ziel en de Godheid van uw welbeminde
Zoon, onze Heer Jezus Christus,
A: Tot verzoening van onze zonden en die van
geheel de wereld.

(On the 10 small beads)

(Op de 10 kleine kralen)

L: For the sake of His Sorrowful Passion,
R: Have mercy on us and on the whole world.

V: Omwille van Zijn smartelijk lijden,
A: Heb medelijden met ons en met geheel de
wereld.

(At the end of the 5 Decades)

(Na de 5 tientjes)

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. (3x)

Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige
God, heb medelijden met ons en met geheel de
wereld. (3x)
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•

•

“Jezus, Koning van barmhartigheid, ik vertrouw op U!”

“Jesus, King of Mercy, I trust in You!”

• Slotgebed:

• Closing Prayer:

Eeuwige God, in Wie de barmhartigheid eindeloos is en de
schatten van medelijden onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig
op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons opdat
we in moeilijke ogenblikken niet zouden wanhopen of
moedeloos worden, maar ons met groot vertrouwen aan
Uw Heilige Wil, die de liefde en barmhartigheid zelve is,
onderwerpen. Amen.

Eternal God, in Whom mercy is endless and the treasury of
compassion inexhaustible, look kindly upon us and
increase Your mercy in us, that in difficult moments we
might not despair nor become despondent, but with great
confidence, submit ourselves to Your holy will, which is
Love and Mercy itself. Amen.

• Prayer for Encouragement

• Gebed om bemoediging:

Fill me now, O Lord with the gift of the Holy Spirit to carry
Your Most Holy Word to sinners who I must help save in
Your Name.
Help me to cover them, through my prayers, with Your
Precious Blood, so that they can be drawn to
Your Sacred Heart.

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.

Give me the gift of the Holy Spirit so that these poor souls
can revel in Your New Paradise. Amen.

Verleen mij de gave van de Heilige Geest zodat deze arme
zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten. Amen.

Closing Prayers

Slotgebeden

• Prayer for the intention of the Holy Father:

• Gebed voor de intenties van de H. Vader:

Our Father...
Hail Mary...
Glory Be (3x)...

Onze Vader…
Wees gegroet…
Glorie zij (3x)…
•

•

Voor de voorspraak van onze H. Moeder en de
heiligen
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For the intercession of the Blessed Mother and the
saints

Onze H. Moeder van de Verlossing, bid voor ons
H. Jozef, bid voor ons
H. Benedictus, bid voor ons
H. Faustina, bid voor ons
H. Paus Johannes Paulus II, bid voor ons
H. Petrus en Paulus, bid voor ons
H. Johannes de Evangelist, bid voor ons
H. Augustinus, bid voor ons
H. Malachias, bid voor ons
H. Theresia van Avila, bid voor ons
H. Aartsengel Michael, bid voor ons
Alle engelen en heiligen in de Hemel, bid voor ons en
bescherm ons altijd.
Amen.

Our Blessed Mother of Salvation, pray for us
St. Joseph, pray for us
St. Benedict, pray for us
St. Faustina, pray for us
St. Pope John Paul II, pray for us
Sts. Peter and Paul, pray for us
St. John the Evangelist, pray for us
St. Augustine, pray for us
St. Malachy, pray for us
St. Therese of Avila, pray for us
St. Michael the Archangel, pray for us
All the angels and saints in heaven, pray for us and protect
us always
Amen.

• Kruistochtgebed 96 - Om onze
kruistochtgebedsgroep te zegenen en te
beschermen

•

Crusade Prayer 96 - To Bless and Protect our
Crusade Prayer Group

• Final Blessing:

• Slotzegen:

May the Divine Assistance remain always with us. Amen

Moge de Goddelijke Bijstand altijd bij ons blijven. Amen

May the souls of the faithful departed through the mercy of
God rest in peace. Amen

Moge de zielen van de overleden gelovigen door de
barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen

May the Blessings of the Almighty God, Father, Son and
Holy Spirit descend upon us and remain with us always.
Amen

Moge de zegeningen van de Almachtige God, Vader, Zoon
en Heilige Geest op ons neerdalen en altijd met ons blijven.
Amen

In the Name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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