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

“Jezus vergeef mij want ik heb gezondigd.”

• Aanroeping van de heiligen om ons te helpen bij het gebed:
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
• Kruistochtgebed 96 – Om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te
beschermen
• Gebed voor elke dag:

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.

Heilige Rozenkrans
• Kruistochtgebed 26:
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.
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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.
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.

• Geloofsbelijdenis
• Onze Vader…
• Weesgegroet…(3x)
• Glorie zij….
• 5 Mysteries
• Weesgegroet Koningin….
V: Bid voor ons, heilige Moeder van God.
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

• Litanie van Onze Lieve Vrouw
• Slotgebed: 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.
•

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.
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Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
•

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
(grote kraal – bij het begin van elk tientje)
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.
(Op de 10 kleine kralen)
V: Omwille van Zijn smartelijk lijden,
A: Heb medelijden met ons en met geheel de wereld.
(Na de 5 tientjes)
Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige God, heb medelijden met
ons en met geheel de wereld. (3x)
•

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

• Slotgebed:
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.

• 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.
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Slotgebeden
• Gebed voor de intenties van de H. Vader:
Onze Vader…
Wees gegroet…
Glorie zij (3x)…

• Voor de voorspraak van onze H. Moeder en de heiligen
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.

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