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Kruisteken en begroeting  
 
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest.  
Allen:   Amen.  
 
V: Genade zij u, barmhartigheid en vrede van God onze 

Vader en Christus Jezus, onze Verlosser.  
Allen:   En met uw geest.  
 
 
Openingsgebed 
 
V: Laat ons bidden.  
Allen: Algoede God en onze hemelse Vader, wij zijn hier 

vandaag samengekomen om te bidden en om onze 
harten voor U te openen, omdat we uitzien naar uw 
barmhartigheid. Zie goedgunstig op ons neer en zend 
ons uw Heilige Geest, zodat we samen met uw Helper 
kunnen bidden voor alle levenden en overledenen en 
de andere werken van barmhartigheid kunnen doen 
tegenover onze naasten. Geef ons allen de moed om 
de weg naar U te gaan en omhels ons met uw 
barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.  
Amen. 
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Algemene belijdenis van zonden  
 
V: Gedenken wij de mildheid van God onze Vader en 

belijden wij voor Hem onze zonden om deel te hebben 
aan zijn barmhartigheid.  

Allen:   Ik belijd voor de almachtige God,  
en voor u allen, dat ik gezondigd heb,  
in woord en gedachte, in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld,  
door mijn grote schuld.  
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd,  
alle engelen en heiligen,  
en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.  

 
V:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Allen:   Amen. 
 
 
 
 
 

******* 
 

Aandacht voor (één van) de werken van Barmhartigheid 
 

Lezing uit de bijbel of van een tekst  
geschreven door een heilige en/of kerkvader. 

 
Gevolgd door een moment van stilte. 

 
******* 
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Voorbeden  (met als voorbeeld:)  
 

V: Drieëne God, U leert ons door de tekst die we zojuist 
overwogen hebben, dat  …  .  
Help ons … . 
Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: Vader, U die barmhartig zijt, U kent al onze zorgen, 

onze pijnen, vragen en noden. Neem ze van ons weg, 
ze zijn van U opdat we vrij kunnen zijn. En zend ons uw 
Heilige Geest, uw Geest van wijsheid, inzicht, goede 
raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor U lieve 
God. En Heer, vul ons met Uw Liefde opdat wij een 
vurig verlangen krijgen, om net als U Vader, barmhartig 
te zijn. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: Heer Jezus Christus, U zegt in de tempel “Ik verzeker 

jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders 
van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan” (Mt 
25,31-46). 
Jezus, wij willen samen met U barmhartig zijn. Zie 
naast onze tekortkomingen ook onze goede werken en 
help ons wanneer we onze broeders in nood, met 
pijnen, vragen en onbegrip willen helpen of een 
luisterend oor willen bieden. Leer ons te vergeven en 
leer ons uw instrument van barmhartigheid te zijn.  
Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: Heilige Drievuldigheid, één God, wij bidden U, toon de 

hele wereld uw barmhartigheid, opdat oorlogen door de 
wereldse machthebbers niet gestreden worden en 
ruzies worden bijgelegd, zodat er vrede komt op aarde. 
Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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V: Heer onze God, wij bidden voor de hele H. Katholieke 
Kerk, voor onze paus Franciscus, voor onze emeritus 
paus Benedictus XVI en voor allen die in uw Kerk 
werkzaam zijn. We bidden ook voor de eenheid van alle 
Christelijke Kerken en alle Religies van goede wil in 
liefde voor U. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: Heer onze God, wij bidden voor alle mensen die wij in 

het bijzonder door ons gebed kunnen helpen; we 
bidden voor hen die het moeilijk hebben door ziekte, 
eenzaamheid, verdriet en angsten en voor allen die op 
zoek zijn naar ware liefde en geluk. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

V: Heer onze God, wij bidden voor de mensen die op 
sterven liggen, dat zij omringd mogen worden door uw 
Barmhartige Liefde. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: Heer onze God, wij bidden voor alle zielen in het 

vagevuur, dat ons gebed hen mag helpen om in uw 
Koninkrijk te treden of dat het hen verlichting schenkt 
in hun lijden. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: En Heer, wij bidden voor alle mensen en organisaties 

die barmhartig zijn voor hun naasten, dat zij uw Liefde 
mogen ervaren in al hun werken. Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
V: We bidden deze maand speciaal voor de intentie van de 

paus … .  
Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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V: Laten we nu in een moment van stilte bidden voor onze 
eigen intenties … .    
Laat ons bidden;  

Allen:   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
 
Tussenlied 
 
Allen:  Ubi caritas et amor,  

ubi caritas, Deus ibi est. (2x) 
(vertaling: Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God) 

 
 
 
Rozenkrans en litanie van de Goddelijke Barmhartigheid    
 
Jezus tot H. zuster Faustina: “Indien de Rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid gebeden en vereerd wordt, zal mijn Barmhartigheid 
hen en hun naasten omhullen en beschermen gedurende hun leven en 
vooral in het uur van de dood”. 
 
 
V: Lieve eeuwige Vader, we willen de Rozenkrans van de 

Goddelijke Barmhartigheid bidden en willen dit doen op 
voorspraak van uw Zoon Jezus Christus, uw dochter 
Maria die ook onze Moeder van Barmhartigheid is en 
Elisabeth, onze patroonheilige. We willen ook bidden 
op voorspraak van vijf bijzondere heiligen in dit H. Jaar 
van Barmhartigheid; pater Mandić, pater Pio, zuster 
Faustina, paus Johannes Paulus II en (de zalige) Moeder 
Teresa en al uw Heiligen en Engelen.   

 
  Laten we nu beginnen met het Onze Vader, met de 

woorden die Jezus ons geleerd heeft:  
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  ( - )  
    

Begin:  Onze Vader 
  Wees Gegroet (1x)  
  Geloofsbelijdenis  
    
    
 
 
 

 1X Eeuwige Vader, ik offer U op  
het Lichaam en Bloed,  
de Ziel en de Godheid  
van Uw zeer geliefde Zoon, 
onze Heer Jezus Christus, 

   tot vergeving van onze zonden  
en die van de hele wereld. 

    
  10x Omwille van zijn smartelijk lijden,  

5x   wees barmhartig voor ons  
en voor de hele wereld.    

   
   
    
    
    
    
    
  1x Couplet: “Misericordes sicut Pater!” 
   met refrein voor en na 

 
 

Na vijfde   Heilige God,  
tientje en   heilige almachtige God,  
voor lied   heilige eeuwige God,  

3x   wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld. 
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Lied hymne “Misericordes sicut Pater!”  
  
 
Refrein voor en na couplet: 
Allen: Misericordes sicut Pater! (2x) 
   (vertaling: Barmhartig als de Vader!)        
 
Antwoord na regel couplet:  
Allen:   In aeternum misericordia eius 

(vertaling: In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid) 
 
 
Couplet: 
1. Breng dank aan de Vader, want Hij is genadig.      In aeternum... 

Hij schiep de wereld met wijsheid.      In aeternum… 
    Hij leidt zijn volk door de tijden.      enz. 
    Hij vergeeft en onthaalt zijn kinderen.      
 
2. Breng dank aan de Zoon, het Licht van de volkeren.      
    Hij heeft ons bemind met een hart van vlees en bloed.   
    Van Hem mochten wij ontvangen, aan Hem willen wij geven.  
    Ons hart gaat open voor hen die hongeren en dorsten.   
 
3. Bidden wij de Geest om zijn zeven heilige gaven.         
    Bron van alle goedheid en milde verlichting.     
    Door Hem getroost kunnen wij anderen troosten.             
    De liefde hoopt alles en alles verdraagt zij.     
 
4. Bidden wij tot God om meer geloof in zijn liefde. 

Dat wij Hem en onze naaste mogen liefhebben als onszelf. 
Hij leerde ons barmhartig te zijn. 
Dat wij Hem mogen dienen en onze naaste. 

 
5. Bidden wij om vrede tot de God van alle vrede.        
    De aarde wacht op de Blijde Boodschap van Gods Rijk.   
    Genade en vreugde voor wie liefheeft en vergeeft.    
    Hemel en aarde worden nieuw! 
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De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht.  
Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de Goddelijke 
Barmhartigheid lezen en vertrouwen krijgen: 
 
 
V:    Heer, ontferm U over ons.               
Allen:   Christus, ontferm U over ons 
 
V:   Heer, ontferm U over ons, Christus, verhoor ons.   
Allen:  Christus, verhoor ons 
 
V:   God, Hemelse Vader, 
Allen:           wij vertrouwen op U 
 
V:   God, Zoon Verlosser van de wereld, 
Allen:   wij vertrouwen op U 
 
V:   God Heilige Geest, 
Allen:  wij vertrouwen op U 
 
V:   Allerheiligste Drieëne God, 
Allen:  wij vertrouwen op U 
 
 
Allen antwoorden na elke gebeden regel met: “wij vertrouwen op U” 
 
Goddelijke Barmhartigheid, hoogste volmaaktheid van de Schepper,  
Goddelijke Barmhartigheid, grootste volmaaktheid van de Verlosser,   
Goddelijke Barmhartigheid, oneindige liefde van de Geest, die ons  

heiligt,  
Goddelijke Barmhartigheid, onbegrijpelijk geheim van de heilige  

Drieëenheid, 
Goddelijke Barmhartigheid, bewijs van de grootste goddelijke Macht, 
Goddelijke Barmhartigheid, die geheel de wereld omvat, 
Goddelijke Barmhartigheid, die ons het eeuwig leven schenkt, 
Goddelijke Barmhartigheid, die ons behoedt voor de straffen die wij  

verdienen, 
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Goddelijke Barmhartigheid, die ons bevrijdt van de ellenden van de  
zonde, 

Goddelijke Barmhartigheid, die ons door het Vleesgeworden Woord de  
verlossing schenkt, 

Goddelijke Barmhartigheid, die voor ons ontspringt aan Christus  
Wonden, 

Goddelijke Barmhartigheid, die ons toevloeit uit het H. Hart van  
Jezus, 

Goddelijke Barmhartigheid, die ons de allerheiligste Maagd  
geschonken hebt als de Moeder van  
Barmhartigheid, 

Goddelijke Barmhartigheid, die zich openbaart door de goddelijke  
geheimen, 

Goddelijke Barmhartigheid, zichtbaar geworden in de stichting van de  
H. Kerk, 

Goddelijke Barmhartigheid, die ons in de sacramenten, stromen van  
genade opent, 

Goddelijke Barmhartigheid, bijzonder werkzaam in de Sacramenten  
van Doopsel en Boetvaardigheid, 

Goddelijke Barmhartigheid, tegenwoordig in de H. Eucharistie en het  
Priesterschap, 

Goddelijke Barmhartigheid, die ons roept tot het heilig Geloof,              
Goddelijke Barmhartigheid, die de zondaars bekeert,           
Goddelijke Barmhartigheid, die de rechtvaardigen heiligt, 
Goddelijke Barmhartigheid, die de heiligen tot volmaaktheid voert, 
Goddelijke Barmhartigheid, verfrissende bron voor zieken en  

bedroefden, 
Goddelijke Barmhartigheid, troost en rust voor ons hart, 
Goddelijke Barmhartigheid, hoop van de hopelozen,           
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bestendig begeleidt,     
Goddelijke Barmhartigheid, die ons overlaadt met genaden,    
Goddelijke Barmhartigheid, vrede voor de stervenden, 
Goddelijke Barmhartigheid, hemelse vreugde van de uitverkorenen, 
Goddelijke Barmhartigheid, verkwikking en licht van de zielen in het  

vagevuur, 
Goddelijke Barmhartigheid, kroon van alle heiligen,  
Goddelijke Barmhartigheid, onuitputtelijke bron van wonderen,  
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V:  Lam Gods, wiens oneindige Barmhartigheid de wereld 
redde op het kruis,                 

Allen:  vergeef ons Heer 
 
V:    Lam Gods, dat zich voor ons opoffert in elk sacrament, 
Allen:   verhoor ons Heer  
 
V:  Lam Gods, dat in uw onuitputtelijke Barmhartigheid de 

zonden van de wereld wegneemt,       
Allen:  heb medelijden met ons 
 
V:  De Barmhartigheid van God gaat al zijn werken te 

boven. 
Allen: Daarom willen wij eeuwig Gods Barmhartigheid  

bezingen. 
 
 

V:   Laat ons bidden. 
God en onze Vader, uw Barmhartigheid heeft geen 
grenzen en uw medelijden is onuitputtelijk: zie 
goedgunstig op ons neer en vermeerder in ons de 
werken van uw Barmhartigheid opdat wij niet tot 
wanhoop vervallen, zelfs niet te midden van de 
grootste beproevingen en de ergste wisselvalligheden, 
maar dat wij ons altijd en in volle vertrouwen 
onderwerpen aan uw H. Wil, die de Barmhartigheid zelf 
is. Door onze Heer Jezus Christus, de Koning van de 
Barmhartigheid die met U en de H. Geest zijn 
Barmhartigheid toont in de eeuwen der eeuwen.  

Allen:   Amen. 
 
 
Slotlied 
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Slotgebed 
 
V: Laat ons bidden. 
Allen:   Algoede God en onze hemelse Vader, wij danken U 

voor uw Barmhartigheid die ons veel genaden 
schenkt en zal schenken. Voltooi in ons het werk dat 
U reeds in ons begonnen bent, want wij willen op U 
vertrouwen en ons onderwerpen aan uw H. wil. Geef 
ons allen de Kracht om net als uw Zoon, Die in alles 
op U gelijkt, barmhartig te zijn en uw liefde uit te 
stralen naar onze naasten. Amen.  

 
 
Zending 
 
V: Laten we in de barmhartige liefde die we van God 

hebben ontvangen de komende week weer nagaan wat 
we voor onze naasten kunnen betekenen; welke 
geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid 
we voor hen kunnen doen. Overdenk daarbij ook welke 
bijzondere genaden God in ons leven heeft gegeven, 
opdat het ons sterkt in onze eigen goede werken, die 
wij dan ook weer aan Hem, onze liefhebbende Vader, 
kunnen opdragen!   

 
“Barmhartig als de Vader!” 

 
 
Zegen en kruisteken 
 
V:   De Heer schenkt ons zijn zegen, 

Hij bewaart ons voor onheil 
en geleidt ons tot eeuwig leven.  

Allen:   Amen. 
 

V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest.  

Allen:   Amen. 
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Mededelingen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandintenties van de paus in het H. Jaar van Barmhartigheid 
 

December: Opdat allen de liefde van God mogen ervaren,  
Die nooit stopt met vergeven. 

Januari:    Voor interreligieuze dialoog en vrede 

Februari:  Voor respect voor de schepping 

Maart: Voor gezinnen die het moeilijk hebben 

April: Voor de kleinschalige landbouwers 

Mei:  Voor de vrouwen en de samenleving 

Juni: Voor meer solidariteit in de stad 

Juli:  Voor respect voor alle volkeren 

Augustus: Opdat sport mag bijdragen aan de vrede in de wereld 

September: Voor een meer menselijke samenleving 

Oktober:  Voor het respecteren van de waarheid door de 
journalisten 

November:  Voor landen die vluchtelingen opvangen 

December: Opdat het schandaal van de kindsoldaten  
zou worden uitgeroeid. 
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Het 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 schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun 

schuld vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 

 

 Het Wees Gegroet 
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. 

 
 

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, 
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. 
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Vijf bijzondere heiligen in  

het Heilig Jaar van Barmhartigheid 
 
 

De paus noemt alle heiligen "de heiligen van de barmhartigheid", maar 
hij heeft er vijf van hen uitgekozen als de getuigen van dit bijzonder 

Heilig Jaar van Barmhartigheid. 
 

Deze vijf heiligen zullen de protagonisten (voorsprekers) zijn 
gedurende de twaalf maanden van dit Heilig Jaar: 

 
 
 
 

H. Pater Pio van Pietrelcina H. Pater Leopoldo Mandić 
(1887-1968) (1866-1942) 

Feestdag: 23 september Feestdag: 12 mei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze twee paters verwijzen naar het Sacrament van de biecht en 

worden gezien als de "missionarissen van de biechtstoel". 
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Pater Pio 
 
Pater Pio is op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina in Italië en op 23 
september 1968 overleden te San Giovanni Rotondo gelegen in “de 
enkel” van Zuid-Italië. Gedurende vijftig jaar heeft hij de 
wondtekenen van Jezus in zijn handen gedragen. Lijden was de rode 
draad in het leven van deze vrome kapucijner monnik, die zich daarbij 
identificeerde met het lijden van Christus. Zijn bijzondere gaven zoals 
genezingen zette hij in voor de zieke en lijdende mensen, die hem 
vanuit de gehele wereld bezochten; vaak speciaal om bij hem te 
biechten. Pater Pio werd in 1999 zalig en op 2 mei 2002 heilig 
verklaard. Op 4 mei 1917 schrijft de Pater aan zijn vader: ”Moge 
Jezus het middelpunt zijn van uw hart en moge Hij het geheel 
ontvlammen in Zijn heilige Liefde”.    
 
 
Pater Leopold Mandić 
 
Pater Leopold Mandić werd op 12 mei 1866 in Castelnovo 
(Herzegowina) geboren in een arm gezin met elf zussen en overleed 
op 30 juli 1942. Hij was op 20 september 1890 tot priester gewijd en 
behoorde net als Pater Pio tot de Kapucijnen. Hij werd op 2 mei 1976 
zalig en op 16 oktober 1983 heilig verklaard. Pater Mandić was klein 
van stuk en is evenals Pater Pio bekend geworden als biechtvader. Het 
grootste deel van zijn leven heeft hij in de biechtstoel doorgebracht 
om het Sacrament van Verzoening te verlenen. Evenals Pater Pio was 
hij in staat in de ziel van mensen te schouwen en was het Kwaad een 
realiteit in hun leven. “Geloof, hebt geloof, God is arts en medicijn” 
was een uitspraak van de Pater, die niet begrijpen kon hoe mensen 
het Heil van hun ziel om vaak de meest onbeduidende redenen op het 
spel konden zetten.   
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H. Zr. Faustina Kowalska H. Paus Johannes Paulus II 

(1905-1938) (1920-2005) 
Feestdag: 5 oktober Feestdag: 22 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Faustina en paus Johannes Paulus II zijn sterk verbonden met de 
Goddelijke Barmhartigheid. Dit liturgisch feest wordt elk jaar gevierd 
op het Paasoctaaf en bestaat uit 8 hoogfeestdagen die op Paaszondag 

beginnen en eindigen op Barmhartigheidszondag. 
 

 
Zalige Moeder Teresa van Calcutta 

(1910-1997) 
Feestdag: 5 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moeder Teresa is het embleem van het Evangelie van de naastenliefde 

en van de bijstand aan de laatsten onder de laatsten.  
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Zuster Faustina 
 
Zuster Faustina (Begunstigde) wordt op 25 augustus 1905 in een arm 
Pools gezin met 10 kinderen geboren als Helena Kowalska en treedt op 
1 augustus 1925 in bij de ‘Zusters van de Moeder van Barmhartigheid’. 
Na een leven van gebed, offer en intimiteit met God sterft zij op 5 
oktober 1938. Op 30 april 2000 is ze heilig verklaard. Jezus sprak tot 
de mystica: “De wond in mijn Hart is de fontijn van de ondoor-
grondelijke Barmhartigheid, waaraan de genaden voor de zielen 
ontspringen. Ik verlang vurig om de vlammen van mijn mededogen 
over alle zielen uit te storten”.  
 
 
Paus Johannes Paulus II 
 
Paus Johannes Paulus II is op 18 mei 1920 als Karol Jozef Wojtyla in 
Polen geboren en in april 2005 op het Virgilie van de 
Barmhartigheidszondag overleden. Zijn geloof en charisma staan ons 
nog sterk voor ogen. Zijn wapenspreuk was: “Totus Tuus” (Geheel de 
Uwe) en zijn lijfspreuk: “Jezus ik vertrouw op U”. De paus is in 2014 
heilig verklaard. Hij had een bijzondere liefde voor de Maagd Maria; 
de Moeder van Barmhartigheid. Ook paus Benedictus XVI en paus 
Franciscus omarmen barmhartigheid als leidraad.   
 
 
 
Moeder Teresa 
 
Moeder Teresa, op 26 augustus 1910 te Skopje Macedonië geboren als 
Agnes Gonxha Bojaxhiu en op 5 september 1997 overleden te Calcutta 
India, zal in de loop van 2016 worden heilig verklaard. Haar leven was 
gewijd aan God en de armen. Een uitspraak: “Hebt u al een begin 
gemaakt met bidden? Neem de moeite en leer bidden. Het verruimt je 
hart met Gods Liefde, wat nodig is voor de heiliging van uzelf, uw 
gezin en uw naasten”. De heilige heeft al haar inspanningen gericht 
op de hulp en bijstand van de armen.   
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Gebed van paus Franciscus voor 
het Heilig Jaar van Barmhartigheid 

 
 
 

Heer Jezus Christus, 
U hebt ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader, 

en hebt ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet. 
Toon ons uw gelaat en we zullen gered zijn. 

 
 

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs 
van hun verslaving aan geld;  

de overspelige vrouw en Maria Magdalena ervan hun geluk 
alleen te zoeken in een schepsel; 

liet Petrus wenen na zijn verloochening 
en verzekerde de berouwvolle dief van het Paradijs. 

Laat ons, alsof ze aan ieder van ons persoonlijk gericht zijn, 
 de woorden horen die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:  

“Als u de gave van God kende!” 
 
 

U bent het zichtbare gezicht van de onzichtbare Vader, 
van de God die zijn macht boven alles openbaart 

door vergeving en barmhartigheid: 
Laat de Kerk uw zichtbare gezicht in de wereld zijn,  

haar Heer verrezen en verheerlijkt. 
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U hebt gewild dat uw dienaren zich ook met zwakheid bekleden, 
zodat zij medelijden voelen met hen  

die in onwetendheid en dwaling verkeren: 
geef allen die hen naderen het gevoel verwacht, 

geliefd en vergeven door God te zijn. 
 
 

Zend uw Geest en heilig ieder van ons met zijn zalving, 
zodat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
een jaar van genade van de Heer mag zijn 
en uw Kerk, met hernieuwd enthousiasme, 

het goede nieuws naar de armen mag brengen, 
vrijheid verkondigen aan de gevangenen en onderdrukten,  

en blinden het zicht mag teruggeven. 
 
 

Wij vragen u dit, Heer Jezus, 
op voorspraak van Maria, de Moeder van Barmhartigheid, 
U die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest 

in de eeuwen der eeuwen. 
 

 
 

Amen. 
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Gebed geïnspireerd op het leven van 

H. Franciscus van Assisi 
 
 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen. 
Waar wordt beschuldigd,  

laat mij vergeving schenken. 
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  

laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt,  

laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst,  

laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  

laat hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt,  

laat me vreugde brengen. 
Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat me licht ontsteken. 
 

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden,  
als wel om te troosten. 

Om begrepen te worden,  
als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden,  

als wel om te beminnen. 
 

Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven. 

 
 

Amen. 
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Gebed om dicht bij Jezus te zijn 

      
 

Zeer geliefde Jezus, 
sta toe dat ik rust in U, 
zo boven alles verheven, 

boven ieder schepsel, boven alle engelen, 
boven alle lof, boven alle vreugd en opgetogenheid, 

boven alle eer en hoge waardigheid, 
boven alle hemelse machten. 

Want gij alleen zijt de Allerhoogste, 
Gij alleen in macht en goedheid verheven boven alles. 

Kom tot mij en troost mij. 
Maak mijn boeien los en verleen mij de vrijheid. 

Want zonder U is mijn vreugde onvolkomen. 
Zonder U is mijn tafel leeg. 

Amen. 
 
 

Dan zal Jezus komen om te zeggen: 
 

Je hebt Mij uitgenodigd, kijk, hier ben Ik dan. 
 
 
 

Kort dagelijks gebedje 
 

God redt mij, 
Jezus verlicht mij, 

De H. Geest is mijn leven, 
Daarom vrees ik niets.  

Amen. 
 
 
 

 
 Deze twee gebeden komen uit Syrië, uit de stad Soufanieh 

(voorstad van Damascus) 
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Over de Goddelijke Barmhartigheid 

 
 
Wij zijn door God uit liefde geschapen en het geeft Hem vreugde als 
wij Hem willen leren kennen en Hem doen beminnen, alsook onze 
naasten. Om hierin volmaakt te worden, vraagt dit om inkeer in 
onszelf door gebed en uitgaan in Gods Geest door ons handelen. God 
is Almachtig, Alwetend, Heilig en Rechtvaardig, maar bovenal 
Barmhartig. Eén in Waarheid en Liefde en Drievuldig in Persoon. De 
Vader uit Wie alles is. De Zoon, uit de Vader voortkomend, als 
Verlosser de enige Middelaar tussen God en ons. De Heilige Geest, uit 
de Liefde tussen de Vader en de Zoon voortgebracht, ons geschonken 
als Helper en Trooster. De Vader wil ons in de Gemeenschap van de 
Drie-Ene God opnemen door de Genade van Zijn Zoon en in de Kracht 
van Zijn Heilige Geest. Jezus Christus is daarbij het Gelaat van de 
Barmhartigheid van God. Hij schenkt ons zijn Vrede en Vreugde; Hij 
heeft voor onze zonden geleden en is voor ons Heil gestorven. 
Barmhartigheid is Mededogen uit Goedheid.  
 
“Wees Barmhartig, zoals uw Vader Barmhartig is” zegt Jezus, door 
Wie alleen wij tot de Vader kunnen komen.  
 
Daden van naastenliefde kunnen voor een christen alleen vruchtbaar 
zijn als ze worden voorafgegaan en begeleid door het beminnen van 
God.  Daarom verlangt Jezus van ons, dat wij in gebed en daden zijn 
Barmhartigheid vieren. Aan die Wil heeft zuster Faustina Kowalska 
vorm gegeven door op Jezus’ aanwijzingen een beeltenis van Hem te 
laten maken met als onderschrift: “Jezus ik vertrouw op U”. Jezus 
nodigt ons uit elke eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen) toe te 
wijden aan Zijn onpeilbare Barmhartigheid. Tevens heeft Jezus als 
gebed een Noveen en een Rozenkrans van de goddelijke 
Barmhartigheid gegeven. De intentie is Bekering, opdat iedere ziel de 
Barmhartigheid van de Heer zou kennen en Zijn oneindige Goedheid 
zou verheerlijken.  
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In de wekelijkse gebedsmiddag in het kader van het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid geven we gevolg aan de uitnodiging van Onze-Lieve-
Heer om te naderen tot Zijn Bron van Vrede en Verzoening. Laat ons 
God aanbidden en danken voor Zijn Barmhartigheid en ons leven in 
dienst stellen van Hem! 
 
 

Gebeden voor de Goddelijke Barmhartigheid 
 
 

O, Bloed en Water, die uit het H. Hart van Jezus stroomden als bron 
van Barmhartigheid voor ons; ik vertrouw op U! 

 
*** 

O, Open Hart van Jezus, verteert door een zo zuivere Liefde,  
in Uw wonde kom ik mijn wonden leggen en mijn gebrek aan liefde. 

 
*** 

Barmhartige Vader, doe de aanschouwing van het Gelaat van Jezus 
aan het Kruis in mij een diep berouw opwekken over mijn zonden,  

die zijn smarten vermeerderen en mij van U  
verwijderen en vervreemden; 

 
*** 

Barmhartige Vader, doe de aanschouwing van het Gelaat van Jezus, 
de Verrezen Heer, in mij een diep verlangen opwekken naar zijn 

Genade, Zegen en Ontferming, die zijn goddelijke Majesteit 
vergroten en mij aan Hem binden, verenigen en vereeuwigen.  

 
*** 

Barmhartige Vader, doe de aanschouwing van het Gelaat van Jezus, 
de Eniggeboren Zoon van God, in mij een diepe dankbaarheid 

opwekken voor Zijn nederige Menswording, waarin Hij zijn Godheid 
heeft geopenbaard en ons heeft opgeroepen tot bekering,  

opdat wij door Zijn Lijden en Dood aan het Kruis,  
gebracht worden tot de Heerlijkheid van Zijn Verrijzenis. 
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Afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “O, Bloed en Water, die uit het H. Hart van Jezus stroomden  

als bron van Barmhartigheid voor ons; ik vertrouw op U!” 
 
 

De witte straal symboliseert het Water dat de zielen zuivert en de 
rode straal het Bloed dat het leven is van de zielen.  
“Deze twee stralen kwamen uit de diepte van mijn liefdevolle 
erbarming toen mijn Hart in zijn doodsstrijd aan het kruis door een 
lans geopend werd". 
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ONS GEBED GAAT UIT NAAR: 

alle mensen en organisaties die zich inzetten voor goede werken 
én alle mensen die deze werken van barmhartigheid nodig hebben  

 
 

LLLEEEVVVEEENNN   IIINNN   
VVVEEERRRBBBOOONNNDDDEEENNNHHHEEEIIIDDD      

 
 

H. Mariaparochie  
(Walcheren) 

 
H. Pater Damiaanparochie  

(De Bevelanden en Schouwen-Duiveland) 
 

H. Andreasparochie  
(West Zeeuws-Vlaanderen) 

 
Parochie H. Maria Sterre der Zee  

(Oost Zeeuws-Vlaanderen) 
 

Elisabeth-parochie  
(Midden Zeeuws-Vlaanderen) 

 
De hele H. Katholieke Kerk, onze geloofsbroeders in het 
Christendom en alle overige Religies in Liefde voor God ! 

 
 

http://heiligjaarzeeland.nl/ 
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WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
 
 

 
LICHAMELIJK 
 

De dorstigen laven / te drinken geven 
De gevangenen bezoeken / bevrijden 
De vreemdeling herbergen  
De hongerigen voeden 
De zieken bezoeken 
De doden begraven 
De naakten kleden 

 
 

GEESTELIJK 
 

Beledigingen vergeven 
De zondaars vermanen 
De bedroefden troosten 
Het onrecht geduldig lijden 
De onwetenden onderrichten 
In moeilijkheden goede raad geven 
Voor levenden en overledenen bidden 

 
 
 
 
 
 

Gelieve dit boekje na gebruik in de kerk terug te leggen 
 


