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Het Kruisteken 

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

 

Het gebed des Heren 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw rijk 
kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden 
ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij 

vergeven aan onze schuldenaren; en leid ons niet in bekoring, maar 
verlos ons van het kwade. Amen. 

 

De groetenis des Engels – Weesgegroet 

Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt 
gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, 

Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu 
en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Glorie zij de Vader 

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd, in en alle eeuwen der eeuwen. Amen.  
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Twaalf Artikelen van het Geloof (Geloofsbelijdenis of Credo) 

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en 
aarde; 

2. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer; 
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd 

Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven 

en begraven; 
5. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 

doden, 
6. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God 

Zijn almachtige Vader; 
7. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in de Heilige Geest, 
9. De heilige Katholieke Kerk, De gemeenschap van de Heiligen, 
10. De vergiffenis van de zonden, 
11. De verrijzenis van het lichaam, 
12. Het eeuwig leven. Amen. 

 

Akte van Geloof 

Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en 
door de Heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat Gij de opperste 

en onfeilbare Waarheid zijt. In dit geloof wil ik leven en sterven.  
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Akte van Hoop 

Mijn Heer en Mijn God, ik hoop met een vast betrouwen van U te 
bekomen, door de verdiensten van Jezus Christus, het eeuwig geluk 

en de genaden om het te verdienen, omdat Gij oneindig goed zijt 
voor ons, almachtig en getrouw in uw beloften. In deze hoop wil ik 

leven en sterven.  

 

Akte van Liefde 

Mijn Heer en mijn God, ik bemin U bovenal, uit geheel mijn hart, uit 
geheel mijn ziel en uit al mijn krachten, omdat Gij oneindig volmaakt 
en alle liefde waardig zijt. En ik bemin mijn naaste gelijk mij zelf, uit 

liefde tot U. In deze liefde wil ik leven en sterven. 

 

Akte van Berouw. 

Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste 
majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik 

uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen, die 
oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast 

voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te 
vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. 
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Tien Geboden van God. 

1. Bovenal bemin één God. 
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. 
3. Heilig steeds de dag des Heren. 
4. Vader moeder zult Gij eren. 
5. Dood niet, geef geen ergernis. 
6. Doe nooit wat onkuisheid is. 
7. Vlucht het stelen en bedriegen. 
8. Ook de achterklap en ’t liegen. 
9. Wees steeds kuis in uw gemoed 
10. En begeer nooit iemands goed. 

 

De Vijf Geboden van de Heilige Kerk. 

1. Zon- en feestdagen zult gij eren. 
2. Op boet- en vrijdag vlees ontberen. 
3. Houd de vasten ongeschonden. 
4. Biecht minstens eens per jaar uw zonden. 
5. En nut rond Pasen het Brood des Heren. 

 

Het Angelus 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;  
+En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. – Wees gegroet… 
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Zie de dienstmaagd des Heren;  
+Mij geschiede naar uw woord. – Wees gegroet… 
En het Woord is vlees geworden;  
+en Het heeft onder ons gewoond. -Wees gegroet… 
Bid voor ons Heilige Moeder van God 
+ opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die 
door de boodschap van de Engel de menswording van Christus Uw 
Zoon gekend hebben, door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot 
de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen. 
 

Regina Coeli (Koningin des Hemels) 
 
Koningin des Hemels, verheug u, alleluja; 
Omdat Hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja. 
Bid God voor ons, alleluja 
Verblijf en verheug u, Maagd Maria, alleluja 
+ Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. 
 
Laten wij bidden: 
God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van Uw Zoon, onze 
Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden: geef, smeken wij u, dat 
wij door Zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugde van het eeuwig 
leven verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen. 
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Het Morgengebed 
 
Mijn Heer en mijn God, ik aanbid uw opperste majesteit, en ik 
bedank U voor al uw weldaden, bijzonder omdat Gij mij deze nacht 
bewaard hebt. Ik offer u op: mijn ziel en lichaam. Ik draag u op, in 
vereniging met het allerheiligste Hart van Jezus, al de werken van 
deze dag, tot uw eer en glorie, tot zaligheid van mijn ziel en met het 
inzicht van de aflaten te verdienen die ik verdienen kan. Ik wil de 
gelegenheden tot zonde vluchten. 
Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen te 
volbrengen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons. 
Heilige Jozef, bid voor ons, mijn heilige Engelbewaarder bid voor ons. 
Mijn heilige patroon (patrones:…) bid voor ons. 
Alle Engelen en Gods lieve Heiligen, bidt voor ons. 
Onze Vader… 
Wees gegroet… 
Ik geloof in God… 
Dat de Heer ons gelieve te zegenen, en van alle kwaad bewaren, en 
dat de zielen van de gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede 
rusten. Amen. 
 

Gebed voor het eten 
 
Heer zegen ons en ook deze spijzen, die uw milde hand ons geeft. 
Door Christus onze Heer. Amen.  
(Onze Vader…) 
Wees gegroet… 
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Gebed na het eten 
 
Almachtige God, wij bedanken U voor al uw weldaden, die leeft en 
heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 

Het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid 

Eerst: Credo, Onze Vader en Weesgegroet 
 
Op de Grote kralen:  
 
Eeuwige Vader, wij offeren U op: het Lichaam en het Bloed, de Ziel 
en de Godheid van Uw welbeminde Zoon Onze Heer Jezus Christus, 
tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld. 
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Kleine kralen: 
  
Omwille van Zijn Smartelijk Lijden, wees barmhartig voor ons en 
voor de hele wereld. 
 
Op het einde: 
Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, ontferm 
U over ons en over heel de wereld. 
 
 
Over de beeltenis van de Barmhartige Jezus: 
 
Jezus: "Ik verlang dat deze beeltenis wordt vereerd, eerst in uw kapel 
en dan in heel de wereld. Ik beloof dat die ziel die deze afbeelding 
vereert, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar de overwinning op 
haar vijanden reeds hier op aarde,  vooral in het uur van de dood. 
Ikzelf zal haar verdedigen als Mijn eigen eer. De huizen, ja zelfs de 
steden waar deze afbeelding vereerd wordt, zal ik sparen en 
beschermen." 
 
"Zeg steeds deze Rozenkrans die ik u geleerd heb. O welke grote 
genaden zal Ik geven aan de zielen die dit Kroontje bidden. Laten zij 
terugkeren naar de Bron van Mijn Barmhartigheid. Schrijf dat, 
wanneer deze Rozenkrans bij een stervende wordt gebeden, Ik 
Mijzelf zal plaatsen tussen de Vader en de ziel van de stervende. Niet 
als Rechter,  maar als Barmhartige Verlosser. Door middel van deze 
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Rozenkrans kunt u alles verkrijgen, indien wat u Mij vraagt 
overeenstemt met Mijn Wil." 
 
 Drie uur 's middags: het uur van Gods Barmhartigheid 
 
 "Smeek om drie uur Mijn Barmhartigheid af, in het bijzonder voor 
degenen die in zonden leven... al is het maar even. Dit is een uur van 
oneindige Barmhartigheid voor de hele wereld."  
 
"Telkens als u het drie uur hoort slaan, dompel u dan helemaal onder 
in Mijn Barmhartigheid, haar aanbidden en verheerlijkend. Doe 
beroep op haar Almacht voor de hele wereld, vooral voor de arme 
zondaars. 
In dat uur zal u alles verkrijgen voor u en voor de anderen... 
 
Tracht op dit uur de Kruisweg te bidden...(bvb de vrijdag). 
 
Kom een ogenblik in de kapel en vereer Mijn Hart vol 
Barmhartigheid in het Heilig Sacrament. Bezin u een ogenblik in 
gebed op de plaats waar u zich bevindt. Aan elk schepsel vraag Ik 
Mijn Barmhartigheid te vereren. 
 
Jezus zei tot zr. Faustina: 
 
"Voordat ik als rechtvaardige Rechter kom, zet ik eerst de deur van 
Mijn Barmhartigheid open.  
Wie weigert om door de deur van Mijn Barmhartigheid te gaan, 
moet door de deur van Mijn gerechtigheid gaan." 
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Het Kroontje van het Heilig Hart 

 
 Op het Kruis: de Geloofsbelijdenis  
 Vervolgens : één Onze Vader en één Weesgegroet 

  
 Op de grote kralen:  

Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak mijn hart 
gelijkvormig aan het Uwe. 
  

 Op de kleine kralen: 
Ik aanbid U, allerheiligste Hart van Jezus, ontvlam mijn hart met het 
Vuur van Uw Liefde. 
  

 Op het einde: Glorie zij de Vader 
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De Rozenkrans 

 
Het Kruisteken 
  
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
  
Op het Kruis: De Geloofsbelijdenis 
  
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 en 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven; 
die neergedaald is ter helle, de derde dag 
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verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel en zit aan de  
rechterhand van zijn 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 vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
  
Op de eerste grote kraal: Onze Vader 
  
Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zijt Uw Naam, 
Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden 
gelijk  
ook wij vergeven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
  
Dan bidt men op de 3 kleine kralen volgende zin gevolgd door een 
Weesgegroet. 
  
1. Geloofd zij gij Maria, dochter van God de Vader  
  
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt 
gij boven alle vrouwen en  
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gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder 
Gods, bid voor ons arme 
zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen 
  
2.Geloofd zijt gij Maria, Moeder van God de Zoon 
  
Wees gegroet.... 
  
3.Geloofd zijt gij Maria, Bruid van God de Heilige Geest 
  
Wees gegroet.... 
  
Op de grote kraal bidt men: Glorie zij de Vader 
  
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en 
in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
  
Er zijn 5 mysteries (zie lager). Na een mysterie bidt men op de grote 
kraal. 
  
-Glorie zij de Vader 
-Fatimagebed 
-Bescherming van de H. Aartsengel Michaël 
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Fatimagebed: 
  
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van 
de hel. 
Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw 
barmhartigheid het meeste  
nodig hebben. 
  
Bescherming H. Aartsengel Michaël: 
  
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht verlicht ons, 
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels bescherm ons 
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard verdedig ons. 
  
En dan bidt men telkens zo: 
  
X -ste Mysterie; Onze Vader; 10xWeesgegroet, Glorie zij de Vader 
etc...  
  
Er zijn 20 mysteries 
  
De 5 blijde mysteries (bij voorkeur maandag & zaterdag) 
  
1. Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria 
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth 
3. De Geboorte van Jezus in de stal te Betlehem 
4. De Opdracht van Jezus in de tempel 
5. De Wedervinding van Jezus in de tempel 
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De 5 mysteries van het licht (bij voorkeur donderdag) 
  
1. Het Doopsel van Jezus in de Jordaan 
2. Zelfopenbaring van Jezus op de Bruiloft in Kana 
3. De verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering 
4. De Gedaanteverandering van Jezus op de berg Taborg 
5. De Instelling van de H. Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal. 
  
De 5 droevige mysteries (bij voorkeur dinsdag & vrijdag) 
  
1. De Doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven 
2. De Geseling van Jezus 
3. De Doornenkroning van Jezus 
4. De Kruisdraging van Jezus 
5. De Kruisiging en de Dood van Jezus 
  
  
De 5 glorievolle mysteries (bij voorkeur woensdag & zondag) 
  
1. De Verrijzenis van Jezus 
2. De Hemelvaart van Jezus 
3. De Nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen 
4. De Ten-hemel-opneming van Maria 
5. De Kroning van Maria in de hemel 
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Het is aangewezen bij elk mysterie kort stil te staan en het mysterie te 
overwegen, of er kort op te mediteren. (probeer de gebeurtenis voor 
uw ogen in te beelden). 
 
 

Stabat Mater (de Moeder stond bedroefd) 
 

 
 

Naast het kruis, met schreiende ogen 
Stond de moeder, diep bewogen 
Toen de Zoon te sterven hing, 

En haar door het zuchtend harte, 
Overstelpt van wee en smarten, 
't Zevenvoudig slagzwaard ging. 

 
O hoe droef, hoe vol van rouwe, 

Was die zegenrijkste vrouwe, 
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Moeder van Gods ene Zoon! 
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij, 

En wat folteringen leed zij, 
Bij 't aanschouwen van die hoon! 

 
Wie, die hier niet schreien zoude, 

Als hij 't grievend leed aanschouwde, 
Dat Maria's ziel verscheurt? 

Wie kan, zonder mee te wenen, 
Christus' moeder horen stenen, 

Nu zij met haar zoon hier treurt? 
 

Voor de zonden van de zijnen 
Zag zij Jezus zo in pijnen, 

En de wrede geselstraf, 
Zag haar lieve Zoon zo lijden, 

Heel alleen de doodskamp strijden, 
Totdat Hij zijn geest hergaf. 

 
Geef, o Moeder! bron van liefde, 

Dat ik voel, wat U zo griefde, 
Dat ik met U medeklaag. 

Dat mij 't hart ontgloeit van binnen, 
In mijn Heer en God te minnen, 

Dat ik Hem alleen behaag. 
 

Heil'ge Moeder, wil mij horen, 
Met de wonden mij doorboren, 
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Die Hij aan het kruishout leed. 
Ach, dat ik de pijn gevoelde, 

Die uw lieve Zoon doorwoelde, 
Toen Hij stervend voor mij streed. 

 
Mocht ik klagen al mijn dagen, 
En zijn plagen waarlijk dragen, 
Tot mijn jongste stervenssmart. 
Met U onder 't kruis te wenen, 
Met uw rouw mij te verenen, 

Dat verlangt mijn zuchtend hart. 
 

Maagd der maagden! nooit volprezen, 
Wil voor mij niet bitter wezen, 

Laat mij treuren aan uw zij, 
Laat mij al de wrede plagen, 

En de dood van Christus dragen, 
Laat mij sterven zoals Hij. 

 
Laat zijn wonden mij doorwonden, 
Worde ik bij zijn kruis verslonden 

In het bloed van uwen Zoon. 
Moge ik in het vuur niet branden, 

Neem, o Maagd, mijn zaak in handen 
In het oordeel voor Gods troon. 

 
Christus, moge ik eens behalen, 
Als mijn levenszon gaat dalen, 
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Door uw Moeder, palm en prijs. 
En als 't lichaam dan zal sterven, 

Doe mijn ziel de glorie erven 
Van het hemels paradijs. 

Amen. 
 
 

Toewijding aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria 
  
Hart van Jezus, met de lans doorboord, die ons zo bemint en die zo 
vurig verlangt ons te redden, laat mij  op mijn beurt U liefhebben en 
U getrouw blijven. Daarom o, mijn zo innig minnende Zaligmaker, 
kom ik me toewijden aan het Smartvol en Onbevlekt Hart  van 
Maria, Uw teer geliefde Moeder. 
  
Ja, Heilige Moeder Gods, ik wijd me aan U toe, ik geef me U geheel en 
al voor altijd, en ik vertrouw me Uw Smartvol en Onbevlekt Hart toe 
opdat U me zoudt ingeven en leiden in de liefde en de dankbaarheid 
jegens Uw Goddelijke Zoon. 
  
Maakt dat mijn hart geen misleid hart zij, maar dat het brande door 
het vuur van Uw eigen Hart, om zich vooral aan de dienst en de 
liefde van Uw Goddelijke Zoon te wijden. 
  
O, Heilige Harten van Jezus en Maria, die altijd verenigd zijt om onze 
zaligmaking te  verwezenlijken, redt mij, redt ons, redt de Heilige 
Kerk en ons Vaderland en maakt mijn hart de Uwe gelijk.  
Amen. 
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Gebeden tot de H. Aartsengel Michaël 
 

 
 

H. 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 u ootmoetig. En gij, Vorst van de 
Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten die tot 
verderf van zielen over de wereld ronddwalen  door de Goddelijke 
kracht in de Hel terug.  
Amen. 
  
Hemelse Aartsengel Michaël, ik wijd me gans aan u toe. Ik stel 
mijzelf, mijn familie en alles wat me  toebehoort onder uw machtige 
bescherming. Wil gestadig de goddelijke liefde in mijn hart doen 
toenemen. Gedenk o Engel Gods, dat ik van heden af gans onder uw 
hoede sta. Bekom mij een altijd vuriger liefde tot  God mijn Vader, tot 
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Jezus mijn Verlosser, tot de Heilige Geest, mijn heiligmaker, tot 
Maria, mijn Hemelse Moeder en tot Jozef, mijn Beschermer. Heilige 
Aartsengel Michaël, bid voor ons, red ons land, red de wereld.  
Amen. 
 

Gebed van de Heilige Franciscus 
 

Heer, maak van mij een instrument van Uw vrede, opdat ik  
waar haat is, liefde mag brengen 
waar onrecht is, de geest van vergeving  
waar tweedracht is, eenheid, 
waar dwaling is, waarheid, 
waar twijfel is, geloof, 
waar wanhoop is, hoop,  
waar schaduw is, licht, 
en waar verdriet is, vreugde. 
Heer, geef dat ik liever troost dan getroost de worden, 
liever begrijp dan te worden begrepen 
en liever bemin dan te worden bemint. 
Want door zichzelf te vergeten, vindt men, 
door te vergeven ontvangt men vergiffenis  
en door te sterven ontwaakt men tot het eeuwig leven. 
Amen. 
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Wonderdadig genadegebed 
 

 
 

Eeuwige Vader, ik offer U op: het Heilig Lichaam en het zeer kostbaar 
Bloed, de Ziel, De Godheid, de zeer Heilige 5 wonden, de diepe 
Schouderwonde, het bitter Lijden en Sterven, het Heilig Aanschijn en 
het Heilig Hart vol barmhartige Liefde van Uw welbeminde Zoon, 
onze Heer Jezus Christus en het smartvolle en onbevlekt Hart van 
onze Moeder Maria 
-voor al mijn zonden en die van de hele wereld 
-voor de bekering van de arme zondaars 
-voor de verlossing van de arme zielen in het vagevuur, alsmede het 
Goddelijk offer van alle H. Missen die heden gecelebreerd worden 
-en voor alle zondaren die vandaag zullen sterven. 
Amen. 
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Ik vraag aan de mens Mijn Verlossingswerk voort te zetten. 
  
Mijn Bloed wacht op uw gebed om u te redden, te zuiveren, te 
heiligen; kom putten aan Mijn Wonden en Ik zal Mijn verdiensten 
op u toepassen. Doch, bij gebrek aan gebed en offers van 
bemiddelaars blijft Mijn Lijden voor velen  onvruchtbaar en storten 
zij zich bij duizenden in de hel. Zend meerdere malen per dag met 
vast vertrouwen het Wonderdadig genadegebed tot de Eeuwige 
Vader en  offer Hem onophoudelijk Mijn Lijden, Mijn Bloed, Mijn 
Verdiensten, Mijn oneindige Barmhartigheid: voor uzelf en  vooral 
voor de zondaars, de stervenden, en de zielen in het Vagevuur.; vraag 
onbevreesd om wonderen van Genade  en bekering; dan zeg Ik: 
"Voorwaar, gij zult het verkrijgen! ".Gij zult Mij bovenal behagen 
door zulke inspanningen van naastenliefde. Wees niet alleen bezorgd 
om uw eigen zaligheid, doch bid en boet dagelijks voor de redding 
van anderen; 2/3 van de mensheid maakt zichzelf tot een prooi van 
de duivel door de wereld en zijn lichaam, geld en genot te kiezen  
boven Mij. Ik verlang gebed, offer, boete, versterving der zinnen en 
naastenliefde. Dit ook door uw smeekgebed voor de  zondaars, 
zonder welk velen voor eeuwig verloren gaan. Doch allen zullen 
gered worden mits ze zich bekeren. 
  
Wie dagelijks met geloof en liefde de bewijzen van Mijn Liefde 
overweegt, Mijn Lijden voor elke ziel, het H. Kruis, mijn Heilige 5 
Wonden en mijn H. Bloed aan de Eeuwige Vader offert, zal een 
overvloed van genaden ontvangen en vele zondaars bekeren; door 
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Mijn H. Wonden kan hij alles verkrijgen. Hij kan niet verloren gaan 
en zijn inspanning 
zal hem beloond worden op de Laatste Oordeelsdag, tijdens ieder 
onontkoombare Geef Rekenschap. 
  
Elke opoffering van Mijn kostbaar Bloed en mijn H. 5 Wonden aan 
de Eeuwige Vader redt een zware zondaar van de hel. Ook elk maal 
opnieuw bij het oprecht gebeden: "Wees gegroet, Jezus, Maria en 
Jozef, ik bemin U, redt de zielen.".  Vraag uw H. Engelbewaarder bij 
uw slapen gaan dit gebed verder te bidden; dan zullen dagelijks vele 
zielen van de hel gered worden. 
  
Ook kunt u Mij vele zielen terugbrengen door de H. Rozenkrans, het 
Credo, door gebed, boete en vasten; in de Hemel zult u alle door uw 
inspanning geredden ontmoeten. Een zondaar zal een goede dood 
sterven als hij godvruchtig bidt: "Eeuwige Vader, ik offer U de H. 
Wonden van onze Heer Jezus Christus, om de wonden van onze 
zielen te genezen". Ook als hij de 5 H. Wonden op een crucifix kust. 
  
Maria roept uit in Fatima: bidt, offert, want er gaan zovelen verloren 
omdat niemand voor hen bidt en offert. Bidt, bidt! 
  
De enige macht die de mens op aarde kan redden, is het gebed, dat 
oneindige kracht bezit; God heeft het gebed als voorwaarde gesteld 
om genaden te verkrijgen. Zonder gebed gaat de mens voor altijd 
verloren. Alleen gebeden, offers, vasten en boete kunnen 
afgedwaalde zielen redden; bedenk dat velen onder ons zelf gered 
zijn door de gebeden offers van verre onbekenden. 
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"Jezus, Maria en Jozef, bescherm en red ons; behoed ons voor profane 
verblinding, sensuele genotzucht, materiële hebzucht en eerzuchtige 
hoogmoed." 
  
Het H. Misoffer is het hoogste en meest Godswelgevallige offer; elke 
aandachtig gehoorde H. Mis en elke H. Communie verkort het eigen 
Vagevuur en verheft u tot hoger glorie in de Hemel. Een veelvuldige 
Communie brengt vele wonderen teweeg. 
  
Bidt vaak de Kruisweg; dan zal Ik u de genade schenken om geen 
doodzonde meer te doen en u alles verlenen wat u Mij met geloof 
vraagt tijdens de Kruisweg; uw Vagevuur, indien al, zal ten hoogste 3 
dagen zijn en in de Hemel zult u bijzondere eer genieten. Bij elke 
Kruiswegstatie zult u 5 zielen vrijkopen uit het vagevuur; eveneens 
elke keer als u mijn 5 H. Wonden  op het crucifix aanschouwt en mij 
hierom vraagt. Uw daad van naastenliefde bereidt Mij grote vreugde.  
  
Wie de 9 eerste H. Hart-vrijdagen viert zal niet in ongenade sterven. 
  
Onderhoud de 9 eerste zaterdagen t.e.v. Maria's Onbevlekt Hart 
(biecht, H. Mis, Communie, Rozenkrans, 15 min overdenking van de 
15 rozenkransgeheimen); de oprechte ziel zal de Eeuwige Zaligheid 
genieten en het vagevuur ontgaan, evenals zijn kinderen; zondaars 
zullen de genade van boete en terugkeer ontvangen. 
  
De H. Rozenkrans stamt uit de Hemel en is een geschenk van de 
Goddelijke Voorzienigheid. Hij omvat het beknopte Evangelie (20 
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geheimen) en zijn bewoording is van God, die aan alle toegewijde 
bidders verheven genaden beloofde en de Grote Eindoverwinning. 
Elk godvruchtig Weesgegroet verlost een lijdende ziel uit het 
Vagevuur. 
  
Wijd u toe aan Mijn Moeder, Maria van Altijddurende bijstand. Zij 
zal u beschermen, heiligen en helpen in uw opstijgen tot Mij.  Draag 
steeds de waarachtig Wonderdadige Medaille van het Heilig en 
Barmhartig Hart van Jezus en het Smartvol en Onbevlekt Hart van 
Maria, verenigd in de Heilige Geest en verbonden in eenzelfde Lijden. 
Zij die ze godvruchtig dragen zullen grote genaden ontvangen. 
  
Blijf volhardend en vertrouwend St. Jozef aanroepen: nimmer 
aanroept u hem tevergeefs. Hij is onze overmachtige voorspreker. 
  
  
  
[Imprimatuur Alph. Vermeulen. S.J.] 
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Exorcismegebed van de H. Benedictus 
 
  

 
 

Crux Sancti Patris Benedicti, Crux Sancta Sit Mihi Lux 
Non Draco Sit Mihi Dux. Vadre Retro Satana. Numquam Suade Mihi 

Vana. Sunt Male Quae Libas. Ipse Venena Bibas ! 
 
 

Het kruis van de H. Vader Benedictus, het Heilig Kruis weze mijn 
licht. Niet de draak weze mijn gids. Ga weg Satan, verleid mij nooit 
tot ijdelheid. Wat je mij aanbiedt is kwaad. Drink zelf uw vergif! 
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Voorbereidend gebed. 
 
O Jezus, mijn goddelijke Verlosser en Zaligmaker, ik wil U in de geest 
op uw bloedige kruisweg vergezellen en uw lijden overwegen. Ik 
beken het, ik ben een zondaar, een onwaardige; maar ik reken op uw 
barmhartigheid en op de oneindige verdiensten van uw lijden. Ik 
verfoei al mijn zonden en wil voortaan U boven alles beminnen. Ik 
bid U, laat mij de aflaten, aan deze godvruchtige oefening verbonden, 
verdienen en wil ze toevoegen zo aan mij als aan de zielen van het 
Vagevuur en in het bijzonder aan de ziel van [….]. 
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EERSTE STATIE 
Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
 
Wij aanbidden U, Christus, en loven U. Omdat Gij door Uw H. Kruis 
de wereld verlost hebt. 
 
Jezus staat voor Pilatus, de rechter… Zijn hoofd is gekroond met 
scherpe doornen; zijn Lichaam draagt de striemen en wonden van de 
vreselijke geselslagen; over zijn schouders hangt een purperen 
spotmantel.  
Hij, die de rechter is van levenden en doden, wordt zelf geoordeeld; 
Hij die niets dan goed heeft gedaan, wordt laf een vals beschuldigd 
als ware Hij de grootste misdadiger; Hij door wie leeft al wat leven 
heeft, wordt veroordeeld tot de dood, de schandelijke en wrede dood 
van het kruis. 
Diep sneed dit onrechtvaardig vonnis door Jezus’ onschuldig hart. 
Maar Hij aanvaardt het kalm en gelaten, zonder zucht of klacht. Hij 
aanvaardt het uit liefde tot ons: door Zijn Bloed zal Hij uitwissen het 
doodvonnis dat tegen ons geschreven stond.  
O Jezus, eens zal ik staan voor Uw Rechterstoel, ik, die zoveel heb 
misdreven. Reeds nu doe ik beroep op Uw liefde en barmhartigheid: 
ik bid U, wees dan voor mij geen rechter, maar een Redder.  
 
Onze Vader…. Wees gegroet… 
 
Ontferm U over ons, Heer ontferm u over ons. God, wees ons 
zondaars genadig; dat de zielen van de gelovigen door Gods 
barmhartigheid in vrede mogen rusten. Amen.  
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TWEEDE STATIE 
Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
Het kruis wordt aangebracht. De spotmantel wordt van Jezus 
schouders gerukt: in Zijn eigen klederen zal Hij in het openbaar 
verschijnen, opdat iedereen kan zien, dat Hij het is, de grote Profeet, 
die ter kruisiging wordt weggeleid. 
De menigte juicht en tiert met wild en woest geschreeuw terwijl het 
kruis op Jezus’ schouders wordt gelegd.  
Jezus jubelt stil en diep in Zijn Hart. Hij slaat zijn rond de stam van 
het kruis. Hij heeft het lief! Daarop zal luid spreken, Zijn liefde voor 
Zijn Vader en Zijn liefde voor de mensen. Door Zijn zoendood aan 
het kruis zal Hij volledig eerherstel brengen aan de Vader, en de 
mens verlossen van de zonde en haar eeuwige straf. Jezus beeft niet 
voor het kruis als voor een afgrijselijk foltertuig, neen, Hij begroet 
het als het gezegend red- en heilmiddel voor heel de wereld.  
O Jezus, geef mij de genade dat ik, tot mijn zielenreiniging, iedere 
dag mijn kruis gewillig opneem, dat ik zo achter U treed als uw 
waardige volgeling en eens mag binnengaan in de mooie hemel die 
Gij door Uw H. Kruis voor ons hebt geopend. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God wees ons… 
 
DERDE STATIE 
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 
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Wij aanbidden… Omdat Gij… 
 
Met het kruis op de schouders is Jezus de bloedweg opgegaan. Twee 
ter dood veroordeelde boosdoeners worden tegelijk met Hem 
weggeleid. Een grote menigte volk volgt en omringt Hem, lachend en 
spottend.  
Jezus bidt en lijdt, vol hoop en vertrouwen. Maar de wrede 
mishandelingen, het drukken en stoten van het zware kruis hebben 
Zijn krachten uitgeput. Zijn schreden wankelen… Hij valt…  
In de sombere nacht, die net voorbij is, viel Jezus, terwijl Zijn zweet 
droop als bloeddruppels, biddend op Zijn aangezicht neer ter aarde 
onder de zwijgende olijfbomen in de stille hof… Nu ligt Hij daar op 
de openbare weg, op de harde stenen onder het ruwe kruishout. Het 
zweet en het bloed druipt van Zijn bleek voorhoofd, het bloed vloeit 
over heel zijn doorwond Lichaam. En het opgehitste volk jouwt Hem 
uit! Het zijn onze zonden die op Hem wegen. De Profeet had het 
voorspeld: “De Heer legde op Hem ons aller ongerechtigheden”. Jezus 
zal ze dragen tot het uiterste toe… In de Olijfhof sprak Hij moedig en 
bemoedigend tot zijn door ontroering verdwaasde en verlamde 
leerlingen: “Staat op, laat ons gaan!” En nu, sterk door de goddelijke 
kracht, staat Hij op en zet de weg voort naar de dood. 
O Jezus, ook mijn zonden sloegen U neer, maar Uw liefde, ook voor 
mij, richtte U op. In uw goedheid, schenk mij de genade, dat mijn 
ziel, hoe vermoeid zij ook ooit moest worden, toch niet bezwijkt 
onder de last die zij draagt, noch in de strijd, die zij te voeren heeft. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
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VIERDE STATIE 
Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder. 
 
Wij aanbidden… Omdat Gij… 
 
Van onder het kruis heft Jezus Zijn hoofd op, en daar ziet Hij Zijn 
lieve Moeder! Welk een ontmoeting! Naast elkaar staan de twee 
heiligste en onschuldigste personen in de uiterste en bitterste smart! 
Wat Jezus en Maria toen leden kunnen wij niet begrijpen, want wij 
kunnen die liefde niet kennen die er klopte in hun beide harten. 
Maar hun liefde gaat tot alle mensen: voor de mensen willen zij 
lijden. Jezus sprak: Mijn Vader, slachtoffers hebt Gij niet gewild; zie 
hier ben Ik, Ik Uw eigen Zoon, bied Mij aan als zoenoffer voor de 
mensen. En Maria heeft tot de Vader gezegd: Al wat gij van mij 
vraagt tot medewerking van de verlossing der mensen, aanvaard ik; 
mij geschiede naar Uw woord. 
Jezus staakt zijn weg niet; Maria vraagt niet dat Hij het kruis 
neerlegt, beiden zien op naar Golgotha: op die berg zullen zij hun 
offer voltrekken.  
O Jezus, moge ik naast U treden op mijn levensweg en naast U mijn 
kruis dragen. En gij, O Maria, kom mij tegemoet in mijn lijden naar 
ziel en lichaam, en toon dan dat gij mijn Moeder zijt. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
VIJFDE STATIE 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 



 
 

33 
 

Wij aanbidden… Omdat Gij… 
 
Traag sleept Jezus Zijn kruis voort. Zijn ledematen beven, zijn 
schreden wankelen al meer en meer. Zij die Hem wegvoeren, willen 
Hem wat hulp schenken, niet uit medelijden, maar omdat ze vrezen 
dat Hij onderweg zal bezwijken en ze de voldoening niet zullen 
hebben Hem aan het kruis te zien sterven. Een zekere Simon, een 
Cyreneër, kwam juist van het veld terug en zij legden hem het kruis 
op om het achter Jezus te dragen. 
Jezus vernedert zich. Hij, zonder wiens voortdurende hulp niemand 
iets vermag, Hij aanvaardt die hulp, al wordt zij Hem dan ook met 
boze inzichten gegeven. Dankbaar blikt Hij Simon aan… Jezus 
verbergt Zijn godheid. Als een ellendige, als een machteloze, 
opgericht en gesteund, wil Hij Zijn moeizame weg voortzetten, Hij 
die met almachtige hand alles ter wereld recht een staande houdt!  
O Jezus, ook mij houdt Gij recht! Ik ben in Uw hand. O help mij bij 
het dragen van mijn kruis. Het weegt soms zo zwaar en ik ben zo 
zwak. Maar met U ben ik sterk en mag ik met de Apostel uitroepen: 
“Ik vermag alles in Hem, die mij versterkt” 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
ZESDE STATIE 
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. 
 
Wij aanbidden… Omdat Gij… 
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Door de menigte heen komt een vrouw tot Jezus. Zij kan het niet 
aanzien hoe het bloedig zweet van onder de stekende doornen 
neerdruipt in Zijn rode gezwollen ogen en over heel Zijn 
onmenselijk verwrongen gelaat. Zij heeft medelijden, en met een 
doek droogt zij voorzichtig Jezus’ gelaat af. 
O edel liefdewerk! Het ontvangt van Jezus’ Hart Zijn rijke beloning. 
Hij drukt Zijn aanschijn af in de doek, die er zacht overheen glijdt. 
Welk een schat mocht die vrouw meedragen! Hoe zal zij verder in 
haar leven, onder Gods genade, steeds meer en meer de waarde 
ervan begrepen en beseft hebben. O Jezus, ootmoedig smeek ik U: 
schenk mij ook een schat: prent Uw aanschijn diep in mijn hart. Geef 
dat ik elke dag voor mij zie en innerlijk overweeg wat Gij voor mij 
hebt geleden; geef dat mijn leven aangenaam is in Uw ogen, en dat ik 
eens waardig mag bevonden worden Uw heilig aanschijn te 
aanschouwen in al zijn heerlijkheid, en in aanbidding en 
huldebetuiging er voor neer te knielen in alle eeuwigheid. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
ZEVENDE STATIE 
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. 
 
Wij aanbidden… Omdat Gij… 
 
Bij elke voetstap die Jezus, hoe moeilijk en lastig ook, op Zijn 
lijdensweg doet, is Hij gelukkig en klopt Zijn Hart van ongekende 
vreugde, omdat Hij dichter komt bij de plaats waar Hij Zijn 
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liefdeoffer zal kunnen voltrekken. Maar de snijdende wonden, die al 
Zijn ledematen overdekken, doen Hem toch zoveel lijden, en maken 
Hem als krachteloos. Hij kan niet meer. Hij valt voor de tweede maal. 
Deze val is nog pijnlijker dan de eerste. Hij heropent nogmaals Jezus’ 
diepe wonden en doet Zijn bloed bij stralen springen. Toch 
vermindert de woede der harteloze beulen niet. Ziet, met welk een 
ruw geweld zij hun slachtoffer heen en weer sleuren, rechttrekken 
en voortstoten… En Jezus, het zachte onschuldige Lam, laat hen 
begaan. Geen zucht of klacht komt uit Zijn mond. Hij blikt op naar 
de woestaards, en uit Zijn ogen straalt tederheid en liefde ondanks 
het bloed waarin zij baden. 
O Jezus, werp ook op mij een zachte blik, een blik van genade, van 
barmhartigheid, van vergiffenis. Ik was zo wankelbaar, zo 
onstandvastig in het goede, en ik herviel in de zonde, meer dan eens. 
Ik ben krank en zwak. Help mij opdat ik voortaan niet meer in de 
zonde val, maar recht blijf en immer voortga op de weg der deugd. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees…. 
 
ACHTSTE STATIE 
Jezus ontmoet de wenende vrouwen 
 
Wij aanbidden U…. Omdat Gij… 
 
Bij de menigte volk die Jezus volgde, was er ook een groep vrouwen. 
Zij hadden Jezus te Jeruzalem gezien, zijn prediken aanhoord, en 
waren wellicht ook getuigen geweest van de weldaden, die Zijn 
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goedheid en liefde overal verspreidden. En nu aanschouwen zij Hem 
in zulk een deerniswaardige toestand, verlaten en veracht. Hun 
harten worden geschokt, zij hebben medelijden, slaan zich 
rouwmoedig op de borst en wenen. Jezus vergeet Zijn eigen smarten 
en denkt aan die van anderen. Hij keert zich om tot de vrouwen en 
zegt: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar over uzelf 
en over uw kinderen.” O, Hij weet wat hun te wachten staat. Hij weet 
welke verschrikkelijke rampen zullen neerdalen over de stad 
Jeruzalem, en bijzonder de vrouwen en kinderen zullen treffen: hun 
lot zal het ellendigste zijn van allen. Hij richt tot hen de liefdevolle 
vermaning en sombere voorspelling: “Als men zo met het groene 
hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?” Hij wil 
daarmee zeggen: Indien Ik, die als groene levenskrachtige boom, 
mooie en goede vruchten draag van heil en zegen, zo, volgens Gods 
geheime raadsbesluit behandeld wordt, en ter dood gebracht, wat zal 
er dan gebeuren met de verstokte Joden, die als een dorre, 
afgestorven boom geen vrucht meer dragen? 
O Jezus, geef dat ik mijn eigen zonden beween. Laat mij toch geen 
dor hout zijn! Stort in mij, bewaar in mij het levenssap der genade, 
dat vloeit uit Uw wonden, en geef dat ik leef het ware leven, dat 
vruchten draagt voor het eeuwige leven. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U…. God, wees… 
 
NEGENDE STATIE 
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. 
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Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
Met uiterste krachtinspanning is Jezus tot aan de voet van de 
Calvarieberg gekomen. Hij kan niet meer verder, en voor de derde 
maal zinkt Hij neer onder het kruis. Hij ligt daar, gans verpletterd. 
Met steeds ruwer geweld trekken de soldaten Hem recht. Zij vragen 
zich af, of zij Hem wel levend zullen kunnen vastspijkeren aan het 
kruis. O, hadden zij kunnen horen en begrijpen de stem, die sprak zo 
diep in Jezus’ liefdevol Hart! Tot zijn leerlingen heeft Jezus reeds 
vroeger gezegd:” Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des 
mensen zal overgeleverd en gekruisigd worden.” Nu zal Hij de berg 
beklimmen, en slechts op het toppunt ervan zal Hij het kruis 
neerleggen, om dan zelf door het kruis gedragen te worden.  
O Jezus, hoe dikwijls ben ik gevallen op mijn levensweg! Mijn kruis 
woog zo zwaar en mijn strijd was zo hevig en de moed ontging mij 
omdat ik niet genoeg aan U dacht. Geef mij sterkte tegen alle 
vijanden van mijn ziel, opdat ik niet meer in zonde val en immer vol 
hoop en vertrouwen mijn weg voortzet totdat ik eens bereik, het 
toppunt van de berg die mij is aangewezen: de berg Gods.  
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
TIENDE STATIE 
Jezus wordt van Zijn klederen beroofd en met gal gelaafd. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
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Jezus heeft eindelijk het toppunt van de berg bereikt. Hij legt het 
kruis neer. Met gebogen hoofd staat Hij er naast en uit Zijn smekend 
oog spreekt Zijn vurig verlangen om zo spoedig mogelijk Zijn 
liefdesoffer er op te kunnen voltrekken. Onmiddellijk beginnen de 
beulen hun werk. Ze rukken de klederen van Jezus’ doorwond en 
bebloed lichaam. Hoe diep werd Jezus reeds vernederd! Hij is door 
Zijn eigen volk verworpen als een bedrieger en godslasteraar; Hij 
werd gegeseld, met doornen gekroond, beschimpt en bespot, en Zijn 
gelaat, die spiegel der godmenselijke ziel, werd bespuwd en 
geschonden. En nu wordt hij gans ontbloot, tentoongesteld en 
prijsgegeven aan de lage spotternij van het gemene toeschouwende 
volk! Hoe diep moet Jezus in Zijn Hart geleden hebben! Maar Hij 
zwijgt en doorstaat alles zachtmoedig en gelaten. Hij weet dat in de 
hemel de Serafijnen in aanbidding liggen neergeknield voor zijn rein, 
onschuldig en edel lichaam. Maar Hij ondergaat die vernedering en 
ontering om uit te boeten voor de zonden, vooral van hen die zich 
bevlekken en besmeuren door de schandige en schaamteloze 
onkuisheid. Volgens de gewoonte wordt Jezus een verdovingsdrank 
aangeboden. Hij weigert hem: Hij zal Zijn lijdenskelk in al zijn 
bitterheid, ledigen tot de bodem toe.  
O Jezus, help mij opdat ik steeds rein en zuiver zij en blijf bij mijn 
doortocht door deze wereld van laag en verfoeilijk zingenot. Geef dat 
ik mij aan alles onthecht en van alles ontdoe, en zoals de Apostel het 
vraagt, nog enkel omkleed zij met U. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
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ELFDE STATIE 
Jezus wordt aan het kruis genageld. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
Op bevel van de beulen heeft Jezus zich op de kruisbalk neergelegd. 
Ruw grijpen de beulen Zijn handen en voeten vast, rekken ze uit, 
duwen ze neer en drijven met bonkende hamerslagen er de plompe 
nagelen door. Het lichaam van Jezus krimpt en kronkelt 
onwillekeurig onder de felle trekkingen van gerekte en verscheurde 
zenuwen en spieren. De liefde van Zijn Hart blijft ongeschokt en 
onaangeroerd. Terwijl het bloed bij elke hamerslag uit Zijn handen 
en voeten omhoog spat, richt Jezus Zijn oog naar boven en met luide 
en kloeke stem, zodat allen het kunnen horen, bidt Hij: “Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Geen verzachting 
of vermindering van lijden of smart, geen wraak of straf voor de 
schuldigen en de hardnekkigen vraagt Jezus, neen. Hij smeekt om 
vergiffenis voor allen die Hem zo ongenadig behandelen en zo 
harteloos martelen en folteren.  
O Jezus, wat is zij groot, onbegrijpelijk groot, Uw liefde en Uw 
barmhartigheid! Laat mij daarop steunen, nu ik durf smeken om 
vergiffenis voor al wat ik heb misdreven. Ik heb geen 
verontschuldiging in te dienen: ik wist goed wat ik deed, ik kende Uw 
goedheid en mocht die zo dikwijls ondervinden. O, hecht mij met U 
aan het kruis; geef dat ik alles duld en lijd, verlaat en verloochen, 
liever dan nog ooit iets tegen U te misdoen.  
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
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Ontferm U… God, wees… 
 
TWAALFDE STATIE 
Jezus sterft aan het kruis. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
Het kruis is opgeheven, en Jezus, vastgenageld, hangt aan Zijn eigen 
bloedende wonden. Uren zal Hij hangen in aanhoudende en steeds 
grotere pijn. Aan beide zijden van Jezus is er een boosdoener 
gekruisigd. Jezus heeft zijn plaats in het midden alsof Hij de grootste 
van de misdadigers was! 
Duisternis valt over het gehele land: Jezus is het ware Licht, maar de 
kinderen der duisternis hebben het verworpen. De straf wacht hen. 
Beschimpingen en spotternijen worden Jezus van alle kanten 
toegeworpen. Hij zwijgt. Maar daar hoort Hij de smekende bede van 
de rouwmoedige boosdoener aan Zijn zijde. Onmiddellijk antwoordt 
Hij: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Jezus is van alles 
beroofd geworden; de soldaten hebben zijn klederen onder zich 
verdeeld; maar Hij beschikt als Koning over het Godsrijk, en dat zal 
niemand hem ontnemen. Hij heeft ook nog zijn Moeder. Zij staat aan 
de voet van het kruis: het hart doorstoken door het lijdenszwaard 
boet en offert zij samen met haar Kind. Jezus vertrouwt ze toe aan 
Johannes, die naast haar staat, en geeft ze alzo aan ons allen tot 
Moeder. Alles is nu volbracht. Met luide stem roept Jezus: “Vader, in 
Uw handen beveel Ik Mijn geest!” Hij buigt het hoofd en sterft… 
De aarde schokt: het grootste schelmstuk dat zij ooit had gekend of 
kennen zal, is gepleegd.  
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O Jezus, Gij hebt gezegd: “Wanneer ik hooggeheven zal zijn, zal ik 
allen tot Mij trekken”. O trek mij, trek allen tot U, door de genade die 
uit Uw dood ontspruit, en door de liefde en de dankbaarheid, welke 
Uw edelmoedige offerdood in de harten van de mensen doet 
branden. Boven Uw hoofd hangt de spottitel “Koning der Joden”. Wij 
roepen U toe: Gij zijt de Koning van heerlijkheid; heers over alles en 
allen nu en in eeuwigheid! 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
DERTIENDE STATIE 
Jezus wordt van het kruis afgedaan. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
De menigte heeft de Calvarieberg verlaten. Johannes en de 
godvruchtige vrouwen zijn niet weggegaan. Aan de voet van het 
kruis staat Maria, haar tranende ogen gericht op het doorwonde en 
bebloede lichaam van haar Goddelijk Kind. Twee vrome mannen, 
Jozef van Arimathea en Nicodemus, nemen Jezus van het kruis en 
leggen Hem zachtjes neer op de schoot van Maria. Datzelfde Kind, 
dat zij vroeger zo dikwijls in haar moederarmen had genomen en 
aan haar hart had gedrukt, geef men haar nu weer als een lijk, koud 
en verstijfd, verhakkeld en misvormd… 
Was er ooit een smart gelijk aan die van de Moeder Maria? 
Nu is haar hart doorstoken door dat zwaard van droefheid, waarvan 
de Profeet Simeon sprak, toen Maria, met het Kind op de armen tot 
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hem was gekomen in de tempel. O, toen aanvaardde Maria het offer; 
nu heeft zij het volbracht!.... Zij is gelukkig ondanks al haar wee en 
smart… Haar Kind heeft de wereld verlost, door Zijn dood het leven 
aan de mensen teruggeschonken.   
O Maria, Gij bezit Jezus; Hij is uw eigendom. Beveel mij aan Hem 
aan, opdat ik mag met en voor Hem leven, en sterven in Hem.  
O Jezus, die mij Maria tot Moeder hebt gegeven, laat mij door haar 
moederarmen beschermd zijn al de dagen van mijn leven, en eens 
door haar moederhanden mijn geest aan U geven. 
 
Onze Vader… Wees gegroet… 
Ontferm U… God, wees… 
 
VEERTIENDE STATIE 
Jezus wordt in het graf gelegd. 
 
Wij aanbidden U… Omdat Gij… 
 
Jozef van Arimathea nam het lichaam van Jezus, wikkelde het in een 
rein lijnwaad, en legde het in zijn eigen nieuw graf, dat hij in de rots 
had uitgehouwen. Jezus ligt daar, opgesloten, dood, van alles 
ontdaan, door zovelen laf verlaten en schandig verloochend. Zijn 
vijanden jubelen: zij hebben, denken zij, de Galileër overwonnen. 
Maar God zal niet toelaten dat het leven van Zijn geliefde Zoon op 
aarde zou eindigen met de schande van het kruis, met de schijnbare 
algehele mislukking van Zijn zending, met de triomf van het kwaad 
over het rechtvaardige en onschuldige Lam. Noch de harde 
rotswanden van het graf, noch de verzegeld steen waarmee het 
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gesloten is, noch de wacht die Jezus bewaakt, zullen Jezus 
weerhouden. Niets zal het minste tegen Hem vermogen. Hij zal uit 
het graf opstaan; Hij zal verrijzen met een verheerlijkt lichaam, 
waarin de wonden zullen stralen al schitterende zegetekens. 
O Jezus, mijn leven is als het ware een weg naar het graf; dagelijks 
sterf ik. Geef dat ik sterf aan de zonde, aan mijzelf, en dat ik de 
vijanden van mijn ziel overwin. Ik heb vertrouwen  in U. Door Uw 
dood is voor mij een nieuw leven begonnen. Met Uw liefdevolle 
bijstand zal ik het kunnen bewaren, versterken, en tot zijn 
volkomenheid brengen. Moge dan ook verhoord worden, de bede, die 
de Kerk aan de rand van mijn graf tot U zal richten: “Hij ruste in 
vrede”.  Moge ik dan ook eens uit het graf verrijzen, om plaats te 
nemen aan Uw rechterhand en op te klimmen naar de hemel, die Gij 
ook voor mij hebt geopend door Uw lijden, dood en verrijzenis. 
 
Onze Vader... Wees gegroet.. 
Ontferm U… God, wees… 
 
 

† 


