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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 schulden, zoals
ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Weesgegroet
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.

Toewijding aan het heilig Hart van Jezus
O Jezus, wij weten dat U zachtmoedig bent, dat U uw Hart voor ons hebt gegeven. Het is met doornen gekroond door onze zonden. Wij weten, dat U ook vandaag nog voor ons bidt, opdat wij niet verloren zouden gaan. Jezus, denk aan ons
als wij in zonde vallen. Door uw allerheiligst Hart, maak dat wij elkaar beminnen.
Maak dat de haat tussen de mensen verdwijnt. Toon ons uw liefde. Wij houden
allemaal van U. En wij verlangen ernaar, dat U ons beschermt, met uw Hart van
Goede Herder. Ga ieder hart binnen, Jezus. Klop op de deur van ons hart. Wees
geduldig en tegelijk doorzettend met ons. Wij zijn nog in onszelf opgesloten, omdat wij uw wil niet hebben begrepen. Klop zonder ophouden, o Jezus, maak dat
ons hart voor U opengaat. Vooral dan wanneer wij ons het lijden herinneren, dat
U voor ons hebt doorstaan. Amen.

Twaalf artikelen van het Geloof
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.
op de losse kralen:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en
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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Op de tien kralen:
Omwille van zijn smartelijk lijden,
wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
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Tot slot drie keer:
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke,
ontferm U over ons en over de hele wereld.
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Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
O Onbevlekt Hart van Maria, dat van goedheid overvloeit, toon ons uw liefde voor
ons. Moge het vuur van uw Hart, o Maria, over alle volkeren neerdalen. Wij houden oneindig veel van u. Druk in ons hart een ware liefde. Moge ons hart vurig
naar u verlangen. O Maria, zachtmoedig en nederig van hart, denk aan ons wanneer wij zondigen. U weet, dat wij, mensen, zondaars zijn. Door uw allerheiligst
en moederlijk Hart, genees ons van elke geestelijke ziekte. Stel ons in staat, de
goedheid van uw moederlijk Hart te aanschouwen. En mogen wij ons zo bekeren,
door het vuur van uw Hart. Amen.
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gebed tot de heilige Jozef

gebeden tot de aartsengel Michaël

Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en - na de hulp van
uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen - smeken wij met vertrouwen ook uw
bescherming af.
Wij bidden u ootmoedig: zie goedgunstig
neer op het erfdeel, dat Jezus Christus
door zijn bloed heeft verworven en help ons
in onze noden door uw machtige bijstand.
Dat vragen wij u omwille van de liefde, die
u heeft verbonden met de onbevlekte
Maagd en Moeder van God, en omwille van
de vaderlijke tederheid, waarmede gij het
kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van
Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder
van ons alle besmetting van dwaling en
zedenbederf. Machtige beschermer, sta
ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd
tegen de machten van de duisternis. En
zoals gij weleer het kind Jezus uit het
grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen
vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij - naar uw voorbeeld
en gesteund door uw hulp - heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de
hemel verkrijgen. Amen.
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Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede,
zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld
ronddwalen
door de goddelijke kracht in de hel terug.
Heilige aartsengel Michaël,
wij stellen onszelf, onze familie
en alles wat ons toebehoort
onder uw machtige bescherming.
Wil de goddelijke liefde
steeds in onze harten doen toenemen.
Gedenk, o engel Gods,
dat wij van heden af
helemaal onder uw bescherming staan.
Verkrijg voor ons een altijd vuriger liefde
tot God, onze Vader,
tot Jezus, onze Verlosser,
tot de heilige Geest, onze heiligmaker,
tot Maria, onze hemelse moeder
en tot Jozef, onze beschermer.
Heilige aartsengel Michaël, bid voor ons.
Heilige aartsengel Michaël, red ons land.
Heilige aartsengel Michaël, red de wereld.
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