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AANBEVELING
Dit gebedenboekje, door een waar kindervriend voor de kinderen opgesteld, zal hun zeer nuttig zijn.
Geschreven in een taal die zij verstaan, zal het tot hun hart spreken, hen die godsvrucht doen
beminnen, hen met aandacht leren bidden, hen helpen om uit de Biecht, de H. Kommunie en andere
oefeningen veel vrucht te trekken.
Geve God, dat door het gebruik van dit gebedenboekje vele kinderen tot Jezus meer aangetrokken
worden; het is de beste beloning voor zijn verdienstelijk werk, die wij aan den ijverige schrijver van
het boek kunnen wensen.

† Em. Joann.,
Bisschop van Gent.
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AVE MARIA!
____
LEES DIT MET AANDACHT.
____
Lieven kinderen, dit eenvoudig gebedenboekje werd opgesteld voor u, want nu zijt ge nog te jong
om te bidden uit het groot Missaal. Als ge groter zijt, zult ge best het Missaal of het Misboek der
H. Kerk gebruiken. Al de christen mensen zijn immers kinderen van een grote familie. Zij zijn allen
leden van één geestelijke maatschappij: de Kerk van Christus. Daarom is het gewenst dat de
christen mensen het gebedenboek of het Missaal van hun Moeder de H. Kerk gebruiken. Dat heet:
liturgisch of kerkelijk bidden.
In dit boekje vindt ge de eigen woorden nog niet van het kerkelijk gebed. Toch zult ge reeds leren
Mis horen, communiceren en leven in de kerkelijke geest en voor de kerkelijke belangen: afwisselend
met de verschillende feesten en tijden van het kerkelijk jaar.
Dat zal reeds een begin zijn van liturgisch leven voor de kleinste kinderen van de H. Kerk.
***
Dat de grote mensen, die het wensen te gebruiken, zich niet ergeren aan de eenvoudige
beschouwingen en gevoelens, die er in voorkomen. Jezus leerde, dat wij alle, eenvoudig als kinderen
moeten worden, om in het Rijk Gods binnen te mogen. Het Rijk Gods begint reeds op aarde: ‘t Is de
innige omgang met Jezus en Maria: ‘t is de eenvoudige vereniging met God door genade, door gebed
en arbeid. Wie klein wil zijn als een kind, zal in deze samenspraken met God en Diens Heiligen zijn
gading vinden.
Bidt langzaam, bidt ingetogen, bidt dikwijls.
Let hierop !
Als ge bidt in dit boekje, zult ge soms puntjes zien staan... Wacht dan telkens een weinig, om te
denken aan het zinnetje, dat voorafging. Zeg dan maar gerust de gedachten en gevoelens, die in u
opkomen: en open dan weer dit boekje, als ge niet meer voort kunt uit u zelf... Jezus hoort zeer
gaarne wat ge zelf zegt.
Het boekje dient maar om u te leren en te helpen omgaan met Jezus en Maria.
Spreek in uw gebed niet enkel over u zelf. Spreek ook al eens met Jezus en Maria over anderen:
over uw ouders, uw oversten, uw vrienden, over de werken van Mr. Pastoor, over de Kruistocht; ja
bid dikwijls voor de Kruistocht en voor de grote belangen van de H. Kerk.

***
Ik ken kinderen, en ook grote mensen, die zeer goed bidden.
Zij beginnen nooit zonder Maria’s hulp te vragen: “Lieve Moeder, bid met mij, als ‘t u belieft.”
Doe dat zelf ook vóór elk gebed en vóór elke oefening. Ook na elke H. Communie, na de H. Mis en
na elk gebed kunt ge zeggen: “Lieve Middelares, wil zo goed zijn, dit gebed met het uwe aan God op
te dragen.” Doe dat zo gans uw leven lang. Doe dat voor elk gebedje, voor elk werkje, ja, voor elke
oefening! Zo is uw gebed krachtiger; zo is uw werk aangenamer aan Jezus.
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Lieve kinderen, in het uur van uw dood zult gij er blij op zijn, deze gewoonte te hebben
aangenomen!
***
Ik stel dit boekje onder de machtige bescherming van St. Jozef. Hij zegene het boekje en al de
kinderen die het zullen gebruiken.
St. Jozef is Jezus’ Voedstervader en de Bruidegom van Moeder Maria. Hij moge u leren omgaan
met Jezus en Maria: eenvoudig en trouw.
Hij moge u beschermen en samen met Maria opvoeden zoals hij weleer de kleine Jezus heeft
beschermd en opgevoed. Dan zult ge stilaan op Jezus gelijken. Dan zult ge zoals Jezus werken en
lijden, leven en sterven uit liefde tot God en de arme zielen.
O lieven Jozef, toonbeeld van het geestelijk leven, sta ons bij!
E.P.
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AVE MARIA!
____
I.
MORGENOEFENINGEN
____
Lief Kind, antwoord eens openhartig op deze vragen:
- Zijt gij dadelijk opgestaan deze morgen, toen moeder u riep?
- Hebt gij aanstonds een kruis gemaakt?
- Hangt er een wijwatervaatje in uw slaapkamer?
- Hebt gij uw drie Weesgegroetjes niet vergeten te bidden?
Bid ze gauw, toe: Ons Lieve Vrouwken is uw Moeder.
Kijk naar haar beeld: dank aan haar. Zij luistert.
Wees gegroet.
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 (drie maal.)
Bid nu het Onze Vader.
‘t Is een gebed van Jezus. Toen Jezus het bad, dacht hij op God. Denk ook aan God en zeg nu
juist lijk Jezus:

Onze Vader.
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, lijk wij vergeven aan onze
schuldenaren. En leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van de kwade. Amen.
- Hebt gij uw morgengebed al gebeden? Dat moet gij bidden, vóór gij van uw kamer komt,
terwijl gij u wast en kleedt. Bid het nu, indien gij het vergeten hebt. - Zijt gij in de kerk? Kijk dan
naar Jezus, Hij is in het tabernakel. Zeg hem stillekens en langzaam uw
Morgengebed
- Mijn lieve Jezus, ik bemin U uit geheel mijn hart!
- Vandaag zal ik al mijn werken doen uit liefde tot U!
- Ik zal bidden vóór en na het eten.
- Ik zal gehoorzamen thuis en is de school.
- Ik zal vriendelijk zijn tegen zusjes en broertjes en tegen mijn kameraden.
- Ik zal spelen met brave kinderen; bij de slechten zal ik niet lopen.
- Mijn lieve Jezus, ik wil vandaag braaf zijn, ik wil alles doen gelijk Gij, toen Gij klein was.
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Maar ik ben zo zwak, ik vergeet zo gauw wat ik ‘s morgens beloofd heb. Help mij voortdurend
door uw genade. Met uw genade kan ik alles.
Heilige Maria, Moeder der genade, bid voor mij. H. Jozef, beschermvader van Jezus, waak over
mij. H. Engelbewaarder, geleid mij.
- Ik zou zeer gaarne de H. Mis horen. De H. Mis is immers het grootste en de verdienstelijkste
daad van heel de dag.
- Ik zou ook zeer gaarne te Communie gaan. De H. Communie is immers het dagelijks voedsel
voor mijn ziel. Lieve Jezus, ik bemin U; kom, als ‘t U belieft, in mijn hart.
Het bijzonder Punt.
Welk is uw bijzonder punt voor vandaag? Waarop gaat ge het meest letten? Zeg het aan Jezus.
Vraag aan Maria, dat Zij u helpe om het trouw te volbrengen.
Dagelijks Opdracht
Van de leden van de Eucharistische Kruistocht.
Heilig Hart van Jezus, ik offer U deze dag op door Maria, in vereniging met al de inzichten
waarvoor Gij U voortdurend offert in de H. Mis.
Alles uit zuivere liefde tot u, mijn Jezus!
Bid elke morgen minstens deze korte Opdracht: ‘t is een kort morgengebed. Blijf daaraan
getrouw uw leven lang.
Morgenlied
Maria, ‘k heb voor heel mijn leven mij helemaal aan u gegeven! Ik geef u, Moeder, ook voor
heden, mijn werken, offers en gebeden! O, laat, gezuiverd door uw handen, ze dan voor God als
wierook branden!
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AVE MARIA!
____
II.
AVONDOEFENINGEN
____
‘t Is nu avond, kind.
Zijt gij braaf geweest vandaag?
-Hebt gij gebeden vóór en na uw eten?... deze morgen?...deze middag?...deze avond?...
Eten zonder te bidden is zo ondankbaar! Zonder God zouden wij geen eten hebben! God schiep
alles, God laat alles groeien wat wij eten... Zeg Hem, dat ge morgen vroeg zult bidden bij het eten...
-Hoe dikwijls zijt gij ongehoorzaam geweest, als moeder iets gebood? Wat moeder gebiedt, dat
gebiedt Jezus ook!
- Hoe dikwijls zijt gij in de school ongehoorzaam geweest?... hebt gij gepraat?...gespeeld onder
de les?...
-Heeft Jezus dat zo gedaan, toen Hij klein was?... Neen, nietwaar? Wat belooft ge Hem voor
morgen?
- Zijt ge vriendelijk geweest voor uw broertjes?... voor uw zusjes?... Hebt ge iemand geslagen?...
o, dat deed Jezus nooit!
- Zijt gij bij slechte kinderen geweest?... Hebt gij dingen gedaan, waarover gij nu ongerust zijt?
Zoudt gij zó durven sterven deze nacht?...
- Zet u nu langzaam op uw knieën. Kijk op naar Jezus aan het kruis. Zo leed Hij... voor u!... Zo
stierf Hij... voor u! ... Omdat Hij u bemint!... Om uw zonden uit te boeten!... Hij heeft zo’n verdriet,
als gij stout zijt... als gij zonden doet!... Zeg hem nu, dat gij spijt voelt... Hij houdt nog altijd veel van
u. Hij zal u alles vergeven... Kijk naar Hem:
Gebed
Goede Jezus, Gij zijt voor mij op het kruis genageld. Gij zijt voor mij gestorven. En ik ben
ondankbaar geweest vandaag: ik ben stout geweest, ik heb gezondigd!
Goede Jezus, ik heb spijt over al wat ik misdaan heb, want ik heb U bedroefd, en Gij zijt mijn
God!...
O Jezus, ik zie u gaarne omdat ge mijn God zijt!...
Ik zal morgen braver zijn. Ik zal morgen gehoorzaam zijn. Ik zal morgen beter leren. Ik zal
morgen vriendelijker zijn tegen de kinderen...enz.
Lieve Jezus, Gij zijt zo goed: geef mij nu, als ‘t u belieft, over alles vergiffenis.
Uw bijzonder Punt.
Welk is uw bijzonder punt ?... Noem het... Spreek er over met Maria. Zeg haar, of gij er voor
gebeden hebt na de H. Kommunie? Of gij er aan gedacht hebt gedurende de dag?... Hoe dikwijls gij
het vrijwillig hebt nagelaten? Zeg haar, hoe gij morgen uw punt zult onderhouden, en bid:
- Lieve Moeder Maria, help mij morgen aan mijn bijzonder punt denken; help mij er getrouw aan
zijn, heel de dag.
Bid “drie Weesgegroetjes” om altijd een zuiver kind te blijven.
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Wees gegroet, Maria, enz.
Avondlied
Kniel naar de kant van de kerk, waar Jezus is, en zeg:
‘Voor al uw gunsten dank ik U.
Voor al mijn zonden druk ik nu
Op elke wonde een liefdezoen;
Ik zal het morgen beter doen!
Zo dikwijls als mijn hartje slaat,
Zo dikwijls als mijn adem gaat,
Verzucht ik vurig: “Lieve Heer,
Kom in mijn arme ziele neer!”
Maria-lief, jaag Satan voort,
Als hij tot zonde mij bekoort;
Blijf biddend aan mijn bedje staan
En bied uw Zoon mijn zuchtjes aan.
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III.
BIECHTOEFENINGEN.
____
UITLEG.
JEZUS is aan het Kruis gestorven, om de zonden van alle mensen uit te boeten. Na zijn
Verrijzenis heeft Jezus het Sacrament der Biecht ingesteld om de verdiensten van zijn Kruis op al de
zondaren toe te passen en zo hun zonden uit te wissen. Hij heeft aan de priesters de macht gegeven
op de zonden te vergeven van de mensen, die oprecht en met spijt komen biechten.
- De biechtvader zit daar nu in de biechtstoel. Biecht aan Hem zo openhartig alsof gij aan Jezus
zelf zoudt biechten, wan t hij zit daar in Jezus’ plaats en met Jezus’ macht!
- Om een goede biecht te doen, zijn drie dingen vereist: berouw, belijdenis en voldoening.
1. Gij moet berouw of spijt hebben over uw zonden. Gij moet een volmaakt of minstens een
onvolmaakt berouw hebben over al uw doodzonden. Als gij enkel dagelijkse zonden te biechten
hebt, moet gij minstens over een enkele dagelijkse zonde berouw hebben. Het berouw moet ge het
best verzorgen: ‘t is het belangrijkste deel van de Biecht!
2. De belijdenis is de bekentenis van uw zonden: gij moet al de doodzonden biechten; die gij
sedert uw laatste goede biecht gedaan hebt.
3. De voldoening is de penitentie, die gij moet doen om uw vergeven zonden verder uit te boeten:
Gij moet de penitentie volbrengen, die de biechtvader u oplegt.
-Te biechten gaan is: aan de priester zijn zonden zeggen met veel spijt en met vast voornemen
nooit meer te zondigen.
_______
VOOR DE BIECHT.
Kijk naar Het Tabernakel, Kind!
Jezus is daar. Hij ziet u. Hij is gelukkig, omdat gij komt biechten. Hij bemint u. Hij wil u
vergiffenis schenken door de priester in de biechtstoel.
Bedank Jezus.
Lieve Jezus, ik kom biechten. Ik ben blij, want Gij zult mij vergiffenis geven van mijn zonden.
Ik heb dikwijls gezondigd. Zonder uw genade had ik nog grotere zonden gedaan. Er zijn kinderen,
die gestorven zijn, voordat ze hun zonden gebiecht hadden. Ik dank U, goede Jezus, want Gij hebt
mij in mijn zonden niet laten sterven. Gij laat mij nog eens te biechten gaan. Gij zult al mijn zonden
vergeven, want Gij zijt oneindig goed.
Bid de H. Geest om genade.
God de Heilige Geest, ik wil een goede biecht spreken. Ik zal aan de priester al de zonden
zeggen, die ik gedaan heb. Help mij nadenken, op dat ik ze allemaal zou kennen. Ik heb al zo
dikwijls gezegd: “ik zal nooit meer zonde doen”, maar ik vergeet het altijd, en dan bedroef ik Jezus
weer. Heilige Geest, doe mij een goed zien, hoe lelijk en ondankbaar het is te zondigen. Doe in mijn
hart veel spijt komen over al wat ik misdaan heb; en help mij een vast voornemen maken nooit meer
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te zondigen.
-En gij, mijn lieve Moeder Maria, bid voor mij, terwijl ik mij gereed maak. Verkrijg mij van Jezus
de genade om een goede biecht te doen!
Wie weet, is ‘t niet de laatste biecht van mijn leven!...
Onderzoek uw geweten
- Ziehier enige punten, waarover gij u kunt onderzoeken;
1. Hoe dikwijls zijt ge ongehoorzaam geweest?
2. Hoe dikwijls hebt ge gelogen?
3. Hoe dikwijls zijt ge ‘s Zondags of op de Heiligendagen vrijwillig uit de Mis weggebleven?
4. Hoe dikwijls hebt ge gepraat of gespeeld in de kerk?
5. Hebt ge soms gestolen?
6. Hebt ge onkuise dingen gedaan? alleen? of met anderen? Hoeveel keren?
7. Hebt ge van onkuise dingen gesproken? of er vrijwillig op zitten denken? Hoeveel keren?
8. Hebt ge nog iets misdaan thuis?... in de school?... op de straat?...
- Zeg nu eens bij u zelf al de zonden, die gij gevonden hebt. Zeg de doodzonden het eerst, juist
zoals gij dat aanstonds in de biechtstoel zult doen.
Onthoud het: de doodzonden moet gij zeggen, al de doodzonden!... Als gij een doodzonde niet
wilt biechten, krijgt gij geen vergiffenis.
De dagelijkse zonden moogt gij biechten, maar gij moet niet. Biecht al wat u ongerust maakt, lief
kind!
Uw bijzonder Punt
Welk was uw bijzonder punt (1)? Waar hebt gij sedert uw laatste biecht het meest of gelet?
Welk was de uitslag: verbetering of stilstand, of achteruitgang?...Wat is er de reden van? Waar zult
gij nu het meest of passen?... In welke gelegenheden... Met welke middelen?...
- Zeg aan de Priester straks na uw zonden: “Eerwaarde, als bijzonder puntje neem ik dit... Is het
zo goed?”
(1) Zij, die niet weten wat een bijzonder punt is en hoe zij het moeten kiezen, kunnen verder in
dit boekje uitleg hierover vinden, blz 17.
Bid nu deze akten van geloof, hoop, liefde en berouw.
- Mijn Heer en mijn God, ik geloof al wat gij gezegd hebt, ik geloof dat gij aan de priester de
macht hebt gegeven om de zonden te vergeven. Want Gij hebt het gezegd. En al wat Gij zegt, is
waar: Gij zijt de Waarheid zelve.
- Mijn Heer en mijn God, ik verwacht van U de vergiffenis van mijn zonden, genade om heilig te
leven, en de hemel na mijn dood. Want Gij zijt oneindig goed, almachtig en getrouw in uw beloften.
- Mijn Heer en mijn God, ik bemin U bovenal en uit geheel mijn hart: want Gij zijt het Opperste
Goed. Gij zijt mijn God en mijn Al. Ik bemin ook al de mensen, gelijk mij zelve: want de mensen
zijn uw schepselen en uw kinderen.
Nu langzaam:
- Mijn Heer en mijn God... het spijt mij... uit de grond van mijn hart... dat ik U vergramd heb...
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door mijn zonden... Ik haat en ik verfoei die zonden... uit liefde tot U... En ik maak een vast
voornemen... niet meer te zondigen... de gelegenheden tot zonde te mijden... en mij zelve te beteren.
Zo ge tijd overhebt, bid dan een der akten op blz 12-13.
Bid nu een Weesgegroet ter ere van de Allerheiligste Maagd Maria. Vraag haar genade op
openhartig te zijn in de biechtstoel.
In de biechtstoel.
Zodra de priester het schuifje open doet, zult ge zeggen:
“Eerwaarde Vader; zegen mij, want ik heb gezondigd” en gij maakt een kruis. Daarna zegt ge:
“Ik belijd mijn schuld voor de Almachtige God en voor u, Vader; mijn laatste biecht is geweest...
Dan zegt ge uw zonden. Gij eindigt uw bekentenis aldus: “Deze en al mijn zonden zijn mij van
harte leed; ik beschuldig mij daarvan en vraag ootmoedig de H. absolutie.” Dan zwijgt ge en ge
luistert naar de priester. - Eindelijk bidt ge de akte van berouw terwijl ge hij u de absolutie geeft.
NA DE BIECHT
____
Vergeet uw penitentie niet!
Welke penitentie heeft de priester U opgelegd? Doe ze zodra mogelijk. Lees eens op blz. 16
waartoe de penitentie dient.
Wees nu blij!
- Hebt gij al uw doodzonden gezegd?
Hebt gij er een vergeten? - Wees niet ongerust. Vergeten is niet erg; vrijwillig verzwijgen alleen
maakt de biecht slecht.
Gij hebt goed gebiecht: wees nu maar blij. Gij zijt weer goed met Jezus, en alles is voorbij. Gij
zijt heel anders dan vóór de biecht. Doodzonde, dagelijkse zonde, knaging en onrust, ‘t is allemaal
weg uit uw ziel. Bedank Jezus en wees blij. Gij zijt zijn vriend, zijn lieveling. Gij zijt zijn kind.
Zie eens op naar het Tabernakel. Hij wacht op een woordje dank. Spreek Hem aan en open uw
hart. Hij beziet u en luistert!
Ik dank U!
Mijn lieve Jezus, ik ben zo blij. Ik heb goed gebiecht, en ik ben weer zuiver. Wij zijn weer
goede vrienden. Ik behoef niet meer ongerust te zijn. Ik mag weer met vreugde naar U opzien. Ik
kan nu hartelijk met U spreken. Ik mag sterven nu: ik ben een kind van de hemel!... Ik dan U, lieve
Jezus, omdat Gij mij vergiffenis gegeven hebt over al mijn zonden! Ik dank U: wat zijt Gij toch
goed!
Lieve Moeder Maria, machtige Middelares, wees bedankt voor uw medehulp. Wees hartelijk
bedankt!
Nu wil ik heilig leven!
Mijn lieve Jezus, moest ik nu nog zonde doen, het ware lelijk van mij; moest ik zo ondankbaar
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zijn! Ik zou waarlijk een slecht hart hebben, moest ik nu nog met slechte kameraden lopen en
onkuise dingen doen; nu Gij mij weer zuiver en blij gemaakt hebt... nu Gij mij alles vergeven hebt!...
Neen, lieve Jezus, ik beloof het U! Ik wil U niet meer bedroeven! Ik wil geen doodzonde, zelfs geen
dagelijkse zonde meer doen!... Ik wil niet meer stelen: zelfs geen griffel of cent meer wegnemen. Ik
wil gehoorzamen op ‘t eerste woord: thuis en op school. Hier in de kerk zal ik denken, dat Gij mij
ziet van in het Tabernakel, en gedurig aan zal ik bidden in mijn kerkboek of met U spreken. O mijn
Vriend! o mijn God! Ik bemin U uit geheel mijn hart. En ik zal het U tonen in gans mijn gedrag!
Mijn bijzonder puntje zal zijn ...
(Noem het nog eens.)
Ik smeek U; help me!
Ik weet het, lieve Jezus, ik ben zeer zwak. Als Gij mij goed helpt en mij dikwijls doet denken
aan mijn voornemen en aan mijn bijzonder puntje, dan zal ‘t gaan. Maar anders zou ik spoedig weer
zondigen: Want er zijn veel slechte makkers. De duivel is zeer slim, en ik ben zeer veranderlijk.
Help mij, lieve Jezus, denk, dat ik uw arme vriend ben: denk, dat Gij voor mij gestorven zijt op
uw kruis, en help mij zonder ophouden.
Lieve Middelares Maria,
Gij zijt de Moeder van Jezus en Gij zijt ook mijn moeder. Ik ben uw kind. Gij zorgt voor mijn
ziel, gelijk mijn moeder thuis zorgt voor al wat ik nodig heb. Gij houdt zoveel van mij. Gij krijgt
alles van Jezus wat ik nodig heb om braaf te blijven en om naar de Hemel te gaan. O Moeder, ik
reken op U; ik geef mij geheel aan U met mijn ziel en mijn lichaam. Help mij afleren wat zonde is!
Help mij aanleren wat goed is! En maak mij tot een heilig kind gelijk Jezus! Houd mij zuiver en blij,
gelijk ik nu ben!
Lieve Moeder, morgen wil ik te Kommunie gaan.
Bereid mij voor tot de H. Kommunie van morgen. Doe er mij vandaag reeds vurig naar verlangen.
Morgen komt mijn Jezus! Morgen komt mijn zoetste Vriend! mijn God!... Vandaag heeft Hij mijn
ziel gewassen en gereinigd! Morgen komt Hij ze voeden!... Leve Jezus! Ave Maria!
***
Als ge tijd hebt, bid dan de Kruisweg (blz. 25-28).
_____
Afwisselende en Verklarende
BIECHTOEFENINGEN
____
Het uitgebreid onderzoek.
Let wet op:
Het volgende uitgebreid onderzoek dient maar om u de tien geboden Gods beter te doen kennen,
en om u een afkeer te doen krijgen van de minste fouten. ‘”t Is een kleine overweging of een
samenspraak over uw plichten. Dit lang onderzoek moogt ge niet bij elke biecht doorlopen. Uw
onderzoek weze kort en ernstig, niet langdradig, niet vreesachtig! De doodzonden zullen wel vanzelf
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in uw gedachten komen. De dagelijkse zonden moeten niet gebiecht worden. Wees dan gerust: en
neem dit algemeen overzicht enkel tot uw onderricht of voor een algemene of generale biecht.
Mijn kind, antwoord eens op de volgende vragen:
1° gebod: - Bidt gij ‘s morgens, als gij uit het bed komt?
Bidt gij ‘s avonds, vóór en na het eten? ‘s morgens? ‘s middags? ‘s avonds? Niet bidden is wel
geen zonde; maar het is toch niet dankbaar.
- Hebt gij gepraat in de kerk?... gelachen?... gespeeld?... rondgekeken?...En nochtans, gij weet
het: Jezus is in de kerk en ziet u!... Vergeet het nooit meer!
- Leert gij alle weken uw catechismusles? Verzuimt gij de lering niet? Let gij wel op, als de
priester uitleg geeft? - Vele mensen worden slecht en gaan naar de hel, omdat zij hun catechismus
niet genoeg hebben leren kennen.
- Hebt gij slechte dagbladen gelezen? of verboden boeken?... O mijn kind: en zijn jongelieden, die
door een enkel gevaarlijk boek hun geloof hebben verloren. Ja, door een enkel boek! Zeg nu aan
Jezus: dat gij nooit iets zult lezen, zonder raad te vragen aan uw biechtvader. Lees niet meer al wat
u onder de hand komt!
2° gebod: - Hebt ge soms gevloekt, als ge kwaad waart, of als gij speelde? - Mijn kind, die
woorden zijn gewoonlijk geen echte vloeken. - Maar het zijn altijd grove onbetamelijke spreuken.
Een welopgevoed mens spreekt die nooit uit. Brave kinderen zeggen een schietgebedje, als ze die
horen uitspreken. Dacht ge misschien, dat het echte vloeken waren? Biecht ze dan voor deze keer
en vraag er vergiffenis over.
-Hebt ge soms aan God iets beloofd op zonde? Hebt gij het volbracht? Beloof nooit op zonde,
bijzonder op doodzonde, tenzij na raad gevraagd te hebben aan uw biechtvader.
3° gebod: - Hoe dikwijls zijt gij ‘s Zondags of op geboden Heiligendagen uit de Mis
weggebleven, zonder dat ge ziek waart? Dat is doodzonde. Zult gij nu alle Zondagen naar de Mis
gaan?
- Zijt gij soms op die dagen veel te laat gekomen in de Mis? Als ge niet vóór de offerande in de
Mis komt, moet gij nog een andere Mis horen. Anders bedrijft ge doodzonde.
- Hebt ge ‘s Zondags gewerkt zonder noodzakelijkheid? Hoe lang? Hoe dikwijls? - Zondagwerk
is duivelswerk? Zondagwerk verarmt.
4° gebod: - Als moeder u ‘s morgens riep, zijt gij dan aanstonds opgestaan? Of waart gij
ongehoorzaam? Antwoord.
Lief kind, deed Jezus dat zo, toen Hij klein was?
Als moeder u boodschappen deed doen, zijt gij dan niet ongehoorzaam geweest? Zijt gij dan
soms kwaad geweest? Hebt gij geweend? Tegengesproken?
Is dat eerbiedig zijn, mijn kind?
Heeft Jezus dat gaarne? Uw broertjes en zusjes horen dat; het is een slecht voorbeeld!
Hoe dikwijls hebt gij vader kwaad gemaakt? Hem verdriet aangedaan? Ziet Jezus gaarne
ongewillige kinderen? Antwoord.
Leren op de school, - dat is uw plicht. Jezus wil dat van u. Hoe dikwijls hebt gij de school
verzuimd? Hoe dikwijls waart gij koppig in de school?... Ongehoorzaam?... Uw oversten zijn Gods
plaatsvervangers!
Geef voortaan ‘t goed voorbeeld, kind. Dat zal Jezus troosten.
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-Hebt ge vlees gegeten ‘s Vrijdags? Of op de geboden Vastendagen?
5° gebod: - Hoe gaat gij om met uw broers? met uw zusters? met uw makkers?... Kunt gij veel
verdragen van hen? Hoe dikwijls hebt gij ruzie gemaakt met hen? Hoe dikwijls hebt gij hen
geslagen? alle dagen?... Zijt gij sedert lang kwaad op iemand? Draagt gij haat tegen iemand? Een
christenmens mag geen haat dragen. Jezus leert ons het kwaad met goed te lonen.
Mijn kind, zeg eens aan Jezus, dat gij het beter zult doen, vandaag nog.
Zijt gij soms blij geweest, als iemand straf kreeg? Hebt gij kwaad gewenst aan anderen? Met
iemand gespot? Hebt gij gespot met oude mensen?
Doe dat nooit meer, kind, wan het bedroeft Jezus, en het geeft een slecht karakter te kennen.
6° en 9° gebod: - Zijt gij zedig, als gij u ontkleedt?
Zijt gij zedig als gij gaat slapen? Hebt gij soms slechte dingen gedaan? Hebt ge vrijwillig
onzedige dingen bekeken? Slechte liedjes, echt onkuise liedjes gezongen? Daar zijn de mensen
dikwijls beschaamd over. Daarom komt de duivel u bang maken, als gij te biechten gaat. Hij zet u
aan daar niets van te zeggen. Laat u niet bang maken door die valse bedrieger! Hij is voor altijd in de
hel, en hij zou gaarne u ook naar de hel doen gaan! Daarom wil hij u slecht doen biechten! Wees niet
benauwd en biecht die zonden juist gelijk gij ze gedaan hebt.
Dan zult gij blij zijn na de biecht: o ja, zeer blij zult gij zijn!
Zeg, of gij alleen onzuiverheid gedaan hebt, ofwel met anderen? Hoeveel keren? Was het alle
dagen? Zeg het rechtuit, kind. Zeg ook, hoe dikwijls gij slechte dingen hebt willen doen zonder te
kunnen. De wil van te zondigen is ook zonde.
Zeg ook, hoe dikwijls gij er over gesproken hebt met andere kinderen.
Zeg ook, hoe dikwijls gij vrijwillig aan onkuise dingen gedacht hebt? Als ge gewaar wordt dat ge
aan slechte dingen denkt, moet gij bidden en u met andere dingen bezig houden. Dan zijn die onkuise
gedachten geen zonden. Maar als ge die gedachten niet wilt verwerpen en er aan blijft denken, dan
zondigt ge.
Zeg alles openhartig aan de biechtvader. O ja, mijn kind, biecht alles rechtuit. Maar doe het dan
nooit meer. Gij zoudt zo ongelukkig worden! ja, eeuwig ongelukkig!... En Jezus zou u niet meer
kunnen beminnen!... Hij is zo bedroefd, als gij onkuise dingen doet!
7° en 10° gebod: - Soms hebt ge thuis centen zien liggen. Hebt gij er weggenomen? Dat is
spijtig: Jezus verbiedt dat. Als gij nu nog centen ziet liggen, zult ge ze niet meer wegnemen,
nietwaar?... Geef aanstaanden Zondag een snoepcent aan een arm kind.
Hoe dikwijls hebt gij lekkers weggenomen? en suiker? Dat mag ook niet zijn. Jezus heeft
verdriet, als Hij u iets ziet wegpakken.
Hoe dikwijls hebt gij deuren of muren, hoven en akkers vrijwillig beschadigd? Doe dat nooit
meer, kind; dat is zeer lelijk en soms zonde.
Hebt gij op de school griffels, pennen, schrijfboeken, goede-punten weggenomen? - Er was eens
een scholier, die goede punten weggenomen had; maar daarna dacht hij: “’t Is lelijk, ‘t is stelen: ik
heb ze niet verdiend!” En hij legde ze weer in het schoolbakje van het kind, zonder dat het kind dat
gezien had. Doe ‘t zelfde met uw griffels en uw centen.
Hebt ge soms willen stelen, maar het niet gedaan, omdat er volk was? Willen stelen is ook
zonde.
8° gebod: - Liegen doen de kinderen ook veel. Jezus loog nooit: mijn kind! Hoe dikwijls hebt gij
gelogen, wanneer moeder u iets vroeg? Wanneer de Zuster of de meester u ondervroeg?
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Hoe dikwijls hebt gij van uw makkers iets gezegd, dat niet waar was? Dat is laster. Hoe
dikwijls hebt gij kwaad gezegd, dat onbekend was? Dat is kwaad spreken.
Achterklap en laster zijn tekens van een liefdeloos hart. Jezus haat de lastertaal.
Voortaan: liever straf krijgen dan liegen, nietwaar? Nooit meer liegen om gelijk te hebben. Nooit
meer liegen uit hovaardij. Liegen bedroeft Jezus.
Bid soms een van deze akten van berouw.
Kies diegene, welke het best met uw staat overeenkomt.
Voor het tabernakel (1)
(1) Gij zijt niet verplicht u voor het Tabernakel of het Missiekruis te zetten. Maar het zal u
helpen om aandachtig te bidden.
Kijk eens naar het Tabernakel. Kijk maar lang naar Jezus, totdat gij overtuigd zijt, dat Jezus
daar is...
Spreek nu langzaam met Hem. Hij luistert naar ieder woord, dat uit uw hart komt!...
- O mijn lieve Jezus, ik heb veel zonden gedaan!... Ik ben ondankbaar geweest!... Ik heb U
bedroefd!...
Gij gebiedt mij te gehoorzamen... En ik ben ongehoorzaam geweest! en zo dikwijls!... - Gij
gebiedt mij eerbiedig te zijn in de kerk. En ik heb hier zo dikwijls gepraat,... en rondgekeken,... en
gelachen!... O mijn Jezus, het spijt mij zozeer. Nu zie ik, hoe lelijk dat is. Nu zie ik, hoe droevig dat
moet zijn voor U, als Gij dat ziet. - Gij gebiedt mij zuiver te zijn. O mijn Jezus! ik heb zo dikwijls
gezondigd tegen de zuiverheid!
Vergiffenis, mijn Jezus, vergiffenis! Ik zal gehoorzaam zijn thuis en op de school... Ik zaal
zwijgen en bidden in de kerk... Ik zal zedig en zuiver zijn tegenover iedereen... Ik zal eerbiedig zijn...
en geen griffels, geen centen, geen lekkers meer wegnemen, enz.
O Jezus, ik heb U dat dikwijls beloofd. Alléén zal ik het niet kunnen volhouden. Ik ben zo
zwak. Maar met uw hulp zal ik er aan denken... Met uw hulp zal ik kunnen doen wat ik U beloof.
Nu meen ik het nog beter dan vroeger!... Ik smeek U, lieve Jezus, help mij.
- Lieve Moeder Maria, ik geef mij geheel aan U... met al mijn voornemens. Sta mij bij... en doe
mij denken aan mijn voornemen, iedere keer als ik op het punt ben te zondigen.
Voor het Kruisbeeld
Zie naar Jezus op zijn kruis. Die Jezus is God!... Die Jezus hangt gekruisigd, om uw zonden te
boeten!... uw ongehoorzaamheid... uw onkuisheid!...
- Zie nu naar Jezus’ voorhoofd!... Ziet ge het bloed over zijn aangezicht vloeien? - ‘t Is omdat
gij soms stijfhoofdig, koppig en kwaad zijt. Hij boet het uit!...
O mijn Jezus, ik ben de schuld van uw lijden... Gij lijdt, omdat ik zondigde! Vergiffenis voor
mijn koppigheid!... Vergiffenis!... Ik zal gewillig zijn.
- Bezie nu Jezus’ heilige handen ... Ziet gij die nagel er door?
O mijn Jezus! Uw handen bloeden, omdat mijn handen gestolen hebben,... omdat mijn handen
onzuiverheid gedaan hebben!... Jezus, vergeef het mij. Ik wist niet, dat ik U zo bedroefde... Ik zal
eerlijk zijn... Ik zal toegevend zijn... Ik zal zuiver zijn. Help mij, goede Jezus, help mij!
- Bezie ook Jezus’ voeten! Bezie ze met liefde.
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O mijn Jezus, uw voeten zijn doorboord. Zij lijden, omdat ik liep waar ik niet mocht lopen,...
omdat ik bij slechte makkers liep,... omdat ik te veel op straat liep... Maar ‘t is gedaan, mijn goede
Jezus. Ik wil U niet meer doen lijden. Ik zal gehoorzamen... ik zal met goede makkers omgaan... Ik
zal naar ‘t patronaat gaan.
- Bezie nu Jezus’ H. Hart: het heeft u zó bemind. Hoe beter gij wordt, hoe meer gij zult
begrijpen, dat Jezus u bemint. Mijn kind, bezie dat Hart: dat Hart hebt gij doorstoken! De zonde
kwetst Jezus’ Hart! O ja, wreder dan de lans van de soldaat!...
O, mijn God!... O mijn Zaligmaker!... Ik wil uw Hart niet meer doorsteken. Liever sterven... dan
nog te zondigen. Help mij, mijn lieve Jezus, help mij. Ik zal u beminnen!... uit geheel mijn hart!
Maria, getrouwe Maagd, help mij mijn woord houden!
Voor het beeld van het H. Hart.
Jezus bemint u. Zie de vlammen rond zijn Hart: het zijn vlammen van liefde!... Jezus bemint u...
meer dan uw moeder, ... meer dan uw vader u bemint... Hebt gij een trouwe kameraad? Wel, Jezus
houdt veel meer van u; o ja; oneindig meer dan die vriend!... En die Jezus, uw beste vriend, hebt gij
bedroefd! gij! met te zondigen!...
Zeg nu langzaam, woord voor woord:
Mijn Heer en mijn God!... ik bemin U... boven al... uit geheel mijn hart... omdat gij het opperste
goed zijt!... Het is mij leed... uit de grond van mijn hart... dat ik... uw goddelijke majesteit... door
mijn zonden heb vergramd... uit zuivere liefde tot U (bezie Jezus)...Ik maak een vast voornemen
nooit meer te zondigen... de gelegenheid van zonde te vluchten... en mij zelve te beteren!...
Doodzonde verdient de hel!
Mijn Heer en mijn God, de kinderen die doodzonde doen, verdienen de hel!... Ik zal nooit meer
zondigen, lieve Jezus, want in de hel zijn vlammen, die onze handen en voeten verbranden, vlammen,
die heel ons lichaam hevig doen lijden!... In de hel hoort men dag en nacht, het gevloek... en het
gehuil... van verdoemde mensen... en van nijdige duivelen... In de hel ziet men U nooit... nooit... mijn
God... mijn goede God!...Uit de hel zou ik nooit meer mogen komen, nooit meer! Voor altijd zou ik
gescheiden blijven van U... van mijn God...die mij eindeloos bemint...Ik zou zo bedroefd zijn in de
hel!... Hoe blij ben ik, omdat Gij mijn zonden vergeeft! Ik zal nooit meer zondigen: o neen, nooit
meer... nooit meer!
Dagelijkse zonde verdient het vagevuur.
Mijn goede Jezus, in het vagevuur is het ook zo erg! Daar moeten wij wel niet in blijven gelijk in
de hel; maar voor een enkele ongehoorzaamheid zal ik daar moeten branden een ganse dag...
misschien een week lang... misschien wel maanden en jaren!... en dan zal ‘t mij spijten, lieve Jezus,
dat ik hier zo gemakkelijk had kunnen gehoorzamen en dat ik recht naar de Hemel had kunnen gaan,
zonder dat lange pijnlijke Vagevuur!
In ‘t Vagevuur zal ik vurig liggen verlangen naar U, mijn Jezus... mijn God!... Ik zal altijd
snakken om naar U op te stijgen... en ik zal niet kunnen!... Ik zal in de vlammen teruggehouden
worden, door die dagelijkse zonden... door die leugens, die oneerbiedigheden in de kerk... die ik zo
gemakkelijk had kunnen vermijden... zo gemakkelijk!...
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Lieve Jezus, de dagelijkse zonde moet u wel zeer bedroeven, daar zij zo wreed gestraft wordt in
het Vagevuur.
- Lieve Jezus, ik vraag vergiffenis over al mijn ongehoorzaamheden, over al mijn zonden. Ik zal
vanaf deze biecht mij inhouden, als is weer op het punt ben te zondigen; want de ene zonde brengt
de andere mee, en van dagelijkse zonde komt doodzonde. Van klein komt groot! Weldra zou ik een
kind worden zonder vurigheid, zonder godsvrucht en zonder liefde voor U! Dan zou ik U zeer veel
verdriet aandoen. En als ik groter ben, zou ik ook uit de kerk en van de Kommunie wegblijven, gelijk
zovele arme zondaars, en ik zou verloren gaan.
Help mij, lieve Jezus, help mij de minste zonde schuwen. Help mij alles doen uit zuivere liefde
tot U. Ik zal mijn best doen. Ik reken op uw genade.
Doodzonde doet ons de hemel verliezen.
Mijn lieve Jezus, in de hemel is het zo schoon en aangenaam. Dààr is het nooit oorlog. Dààr
heeft men nooit honger, nooit kou! Dààr is men nooit ziek. Dààr heeft men nooit pijn!...nooit
verdriet! Dààr zijn altijd schone, blijde engelen en heiligen. Dààr zijn er duizenden en duizenden, die
allen elkaar liefhebben en elkaar liefhebben en elkaar gelukkig maken. Dààr zijt Gij, mijn goede
Jezus, in hun midden met Maria bij U en met Sint Jozef. Dààr is iedereen blij en tevreden en uiterst
gelukkig.
En ik zou daar niet bij mogen?... Tegen mij zoudt Gij zeggen, Gij en uw goede Moeder Maria en
al de engelen te gelijk: “Weg van mij! Weg uit de hemel! Weg van uw Jezus: want gij hebt
doodzonde op uw ziel! Weg van ons in de vlammen! bij de duivels! in de hel! Weg voor altijd!...”
O mijn Jezus! Neen, dat nooit!... Zend mij niet weg van U! Ik wil niet vervloekt worden door
U! Ik wil niet verstoten worden door U! Dat ware te wreed! Zie, ik zal geen doodzonde meer
doen! Ik zal nooit meer onzuiverheid doen! nooit meer met onkuise makkers lopen! Neen, lieve
Jezus, ik zal geen onkuise praat meer vertellen! Nooit meer!... Ik wil U beminnen! Ik wil zuiver
zijn! Ik wil gelukkig zijn na mijn dood! Ik wil met U zijn in de Hemel! Bij U voor eeuwig!... Gij
zijt mijn vreugde! Gij zijt mijn opperste Goed! Gij zijt mijn God!

Biecht rechtuit!
Mijn kind, het gebeurt soms, dat kinderen doodzonden doen. Ze gaan te biechten. Maar ze
worden benauwd, en ze willen hun doodzonde niet zeggen in de biechtstoel! Zij doen een slechte
biecht!...
Kindje, is het bij u ook zo geweest? O kind, hoe ongelukkig zijt gij! Moest gij zó sterven, nu
vóór uw biecht, gij waart in de hel!... Zeg, waart gij blij, toen gij verleden keer uit de biechtstoel
kwam? Neen, niet waar? Kan men blij zijn, als men slaaf is van de duivel?... Kan men gelukkig zijn,
als men een slechte biecht gedaan heeft?...
- Lief kind, wees nu niet meer verlegen. Gij moogt nu niet meer denken: “Wat zal de priester van
mij denken?” Neen, de priester zal denken: “Wat voor een braaf kind heb ik hier, dat alles zo
rechtuit biecht.” Denk eens! Gij kunt deze nacht sterven, ja, deze nacht! En dan!...
En als gij niet sterft, zult gij dan morgen weer Jezus ontvangen in een vuile ziel?... en met een
ongerust hart?... O, biecht zonder vrees, lief kind! biecht alles, gij zult dan blij zijn. Gij zijt dan
opnieuw de vriend van Jezus: en alles is weer goed!
- O mijn kind, op de eerste slechte biecht volgt licht een tweede en een derde! Het wordt hoe
langer hoe moeilijker om openhartig te zijn. Ja, mijn kind, wacht niet te lang: want op ‘t einde zult
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ge zelfs de knaging van uw geweten niet meer gevoelen, en dan wordt ge onverschillig en versteend!
Wat baat het zijn doodzonden te verzwijgen in de biecht? Later, mijn kind, later zal het toch
allemaal uitkomen! Op ‘t laatste Oordeel zullen al de mensen er bij staan: uw moeder en uw vader...
en mijnheer Pastoor... en al de kinderen van de school!...En dan zal Jezus zeggen: “Ziet! dat is een
kind, dat zijn zonden niet wou zeggen als het te biechten ging! het was beschaamd, en het deed altijd
slechte biechten... Dat kind is verdoemd!... Weg van mij!...”
- Zult gij dat gaarne hebben, lief kind!... O! hoe zult ge wenen!...
Hoe rechtuit zoudt ge dan alles zeggen!
Maar dan is het te laat!... ja, te laat! ... te laat!...
- Kijk nu eens naar Jezus!... Zie eens naar zijn Hart, zijn minzaam Hart!... Er komen stralen en
vlammen uit van liefde!... van liefde voor u!... Jezus ziet u zo gaarne!... bedroef Jezus nu niet meer
en spreek een goede biecht! De priester zal niet kwaad zijn! Hij zal u helpen. Hij zal niet
verwonderd zijn! wees gerust. - Als ge begint te biechten, zeg maar aanstonds: “Mijn Vader, ik heb
slechte biechten gedaan. Help mij een weinig, als ‘t u belieft.”
- Bid nu een Weesgegroetje, opdat Maria, Jezus’ Moeder, u helpe terwijl gij biecht.
Wees gegroet, Maria...

Waartoe dient de Penitentie?
Als gij te biechten gaat, legt de priester u een penitentie op. De penitentie is een deel van de
Biecht en maakt de biecht volledig.
De penitentie heet “voldoening”. Zij helpt de schulden van tijdelijke pijnen uitboeten, die wij
hier of in ‘t Vagevuur nog moeten lijden voor onze reeds vergeven zonden. Zij helpt ook de slechte
neigingen en de kwade gewoonten genezen, die onze vergeven zonden in ons hebben achtergelaten.
Vroeger deden de biechtelingen maanden “penitentie” over hun vergeven zonden. Zij deden veel
gebeden; zij gaven veel aalmoezen, zij vastten en zij deden veel en zware verstervingen. Doe ook
versterving en boete, lief kind. Dan zal uw vagevuur veel korter zijn. Gij zult zo gemakkelijk niet in
uw zonden hervallen. Gij zult sterk en moedig worden! Gij zult God vuriger beminnen en trouwer
dienen! Welke versterving zult ge vandaag nog doen? aan tafel?...op straat?...in de school?...Uw
beste versterving is uw bijzonder punt!
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IV.
HET BIJZONDER PUNT
_____
I. Wat is een bijzonder punt?
Het bijzonder punt is de deugd of het gebrek, waar we het meest op letten zult deze week.
Wie alles ineens wilt verbeteren, verbetert niets en verliest zijn moed. Wie met een sprong tot
boven op de ladder wil stijgen, zal vallen en zich bezeren. Stijg dan langzaam omhoog, trapsgewijs,
maar voortdurend. Verbeter ‘t ene bijzonder puntje aan uw gedrag na ‘t andere. Zo zult ge, met
Gods genade en Maria’s voorspraak, een nieuw mens, een volmaakt christen worden.
II. Hoe vindt ge uw bijzonder punt?
- Bid eerst een Weesgegroetje, opdat Maria u licht zou bekomen om uw puntje klaar en juist
vast te stellen.
Wees gegroet...
Antwoord nu op de volgende vraag.
Welk is het puntje van uw gedrag, dat het meest te wensen overlaat?...
Welk is de deugd, die gij het meest nodig hebt in uw staat?...
Welk gebrek geeft u de meeste moeite?...
Welke zonde moet ge gewoonlijk biechten?...
Wel, dat gedragspunt, of die deugd, of dat gebrek, of die zonde zullen voor u een bijzonder punt
uitmaken, van nu tot aan de volgende biecht.
III. Wat moet ge doen om die oefening vruchten te doen dragen?
1. Noem uw bijzonder punt in uw morgengebed.
2. Spreek er over met Jezus in uw dankzegging na elke heilige Kommunie.
3. Onderzoek u daarover ‘s avonds.
4. Geef er verslag over aan uw biechtvader bij elke biecht.
5. Kies uw schietgebeden volgens uw bijzonder punt.
Als ge bijv. tot bijzonder punt neemt: “Niet twisten deze week”, dan moet uw gebruikelijk
schietgebed er mee overeenstemmen. Het zal zijn: “Lieve Jezus, help mij zachtmoedig zijn
vandaag”.
Als ge tot bijzonder punt neemt: “Deze week alles met Maria,” dan zal uw schietgebed vóór elk
werk zijn: “Lieve Moeder Maria, help mij”; ofwel na elke werkje: “Lieve Middelares, offer dit
werkje op aan Jezus”.
6. Blijf altijd opgeruimd en laat nooit de moed zinken. Bedank Jezus en Maria, als het goed
gaat: bid en smeek om meer genade, als het slecht gaat.
IV.Ziehier enige voorbeelden van “het bijzonder punt”.
Vriendelijk zijn.
- Wie gauw kwaad wordt en ruzie maakt, neemt achtereenvolgens als bijzonder punt: “Niet
vechten gedurende deze week met...”
De volgende week: “Niemand verwijten toesturen”; Geen hevige woordentwist”; “Geen
grootsprekerij”.
Daarna een week lang: “Niemand onderbreken”. Daarna een week lang: “Niemand
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onderbreken”. Daarna een week: “Iedereen vriendelijk aanspreken”.
Daarna een week: “Alles goed opnemen”. Daarna een wee;: “Elke dag iedereen een dienst
bewijzen”. Daarna een week lang: “Spelen met makkers, die mij niet goed aanstaan”. “Anderen het
spel laten kiezen”.
Kies daaruit een puntje: doch denk telkens als gij het puntje beoefent: “’t Is voor mijn Jezus”; of
zeg: “Maria, help mij overwinnen”. Dan is het verdienstelijk en gemakkelijker.
Alles rechtuit!
- Wie wekelijks veel leugens moet biechten, neme het bijzonder punt:
“Mijn Jezus, ik wil rechtuit de waarheid zeggen geheel de week”.
- “Ik zal een weesgegroet bidden telkens als ik gelogen heb”.
- “Na een leugen zal ik geen lekkernij meer nemen die dag”.
- “Andermans fouten zal ik niet overdrijven”.
- “Van de anderen zal ik spreken, alsof ze er bij stonden”. Mijn spreuk zal zijn: “Mijn Jezus
liever straf dan leugen”.

Gehoorzaam zijn.
- Wie moeilijk gehoorzaamt, zal achtereenvolgens tot puntje nemen:
Mijn Jezus, ik zal gehoorzamen thuis op ‘t eerste woord, als ik moet gaan slapen;
Ik zal gehoorzamen thuis op ‘t eerste woord, en aanstonds opstaan om naar de Mis te gaan;
Ik zal gehoorzamen in de school op ‘t eerste woord: niet praten in de les;
Ik zal gehoorzamen in het patronaat; - in de “catechismus”;
- Ik zal er op letten om vriendelijk te kijken, telkens als moeder mij iets gebiedt;
- Ik zal zelf mijn diensten aanbieden deze week: zo deed Jezus het ook te Nazareth.

Eerbiedig bidden.
- Wie nalatig, praatziek of verstrooid is in het gebed, zal tot bijzonder punt nemen:
- Deze week zal ik bidden vóór en na het eten. ‘t Is God, die alles schiep wat ik eet!
- Ik zal deze week mijn morgengebed voluit bidden: goed begonnen is half gewonnen!
Ik zal deze week mijn drie Weesgegroeten bidden geknield vóór mijn bed. Na elk Weesgegroetje
zal ik zeggen: “Allerzuiverste Maagd, bid voor mij”.
- Ik zal deze week niet praten, als ik naar bed ga, maar ‘t avondgebed bidden met mijn broertjes
en zusjes;
- niet praten, als ik opsta, enz.
- Deze week zal ik nooit naar de kerk gaan zonder kerkboek.
- Deze week zal ik naast een braaf kind gaan zitten.
- Deze week zal ik langzaam mijn kruis maken vóór elk gebed.
- Deze week zal ik daarenboven langzaam beginnen te bidden bij elk gebed.
- Ik zal deze week bij elk gebed zeggen voor wie ik bid.
- Deze week zal ik een weinig wachten bij elk zinnetje, als ik bid in mijn kerkboek: dan versta ik
beter wat ik bid.
- Deze week zal ik zeggen vóór elke gebed: “Maria, help me bidden”, dan is mijn gebed aan
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Jezus aangenaam.
- Deze week zal ik zeggen na elk gebed: “Lieve Moeder, draag dit gebedje aan God op”.
- Deze week zal ik soms eens spreken met Jezus, in plaats van in mijn kerkboek te lezen.
Broederlijke liefde.
- Mijn lieve Jezus: deze week zal mijn spreuk zijn:
“Bemint elkander!” - “Wij zijn allen Jezus’ broeders”.
- Ik zal niet overdragen of verklikken uit nijd. Dat is laf! Dat mishaagt aan Jezus.
De bedervers en verleiders zal ik wél overdragen: uit liefde voor de andere makkers. Dat is mijn
plicht.
- Ik zal niet blij zijn, als iemand gestraft wordt.
Ik zal niet afgunstig zijn, als iemand geprezen wordt door meester of Zuster.
- Ik zal blij zijn als iemand beloond wordt: dat is lastig, maar ‘t is voor Jezus.
- Ik zal niemands gebreken vergroten: dat is niet christelijk.
- Ik zal zwijgen, als ik over andermans gebreken hoor spreken; dat is liefderijk.
- Ik zal over me zelf zwijgen in plaats van te bluffen. Help mij, nederige Maagd Maria.
- Deze week zal ik na elke H. Kommunie een “Weesgegroet” bidden voor de makker die ik het
moeilijkst kan verdragen.
Alles doen met een goed mening.
- Zo worden onze kleinste bezigheden verdienstelijk voor de hemel: Ik zal denken aan Gods
woord: “Al wat gij doet, door woord of daad, doe alles in de naam des Heren”.
- Bij elke verandering van bezigheid zal ik een schietgebedje zeggen. (Welk?)
Telkens als me iets lastig valt, zal ik zeggen: “Lieve Jezus, ‘t is voor U!”
- Deze week zal mijn spreuk zijn: “Alles uit plicht;” - “Alles gelijk Jezus.”
- Deze week zal ik alles doen onder de ogen van Jezus in de klas; - op de straat; - thuis; - in de
kerk.
- Deze week het schoolreglement onderhouden, zelfs als mijn meesters mij niet zien. (Welk
puntje laat het meest te wensen over?)
- Deze week zal mijn spreuk zijn: “God ziet mij!”
- “Niets uit vrees: alles uit liefde!”
- “Schaamte is zwakheid.” - “Eerst God en dan de mensen!”
- “Doe wel en zie niet om.”

Orde leidt tot God.
“Slordig van buiten is slordig van binnen!”
Deze week zal ik met geen vuile handen lopen. - Deze week geen verward haar! - Deze week
geen gevlekte of gescheurde klederen.
Ik zal er op letten uit liefde tot U, mijn Jezus.
- Deze week zal ik bijtijds in de school komen.
Deze week zal ik bijtijds in de kerk komen.
Deze week zal ik eerst mijn werk afmaken, vooraleer te gaan spelen.
Deze week zal ik aanstonds mijn boeken op hun plaats leggen.
De Kindervriend -24-

Deze week zal ik aanstonds hoed en overjas op hun plaats hangen.
Als ik iets leen, zal ik het zodra mogelijk teruggeven. - Die kleinigheden zal ik doen uit liefde tot
U, mijn Jezus.
Wees altijd blij!
- Als ik droefgeestig word, zal ik gaan spelen of werken. Droefgeestigheid en moedeloosheid
komen niet van God!
Ik zal niet meer alleen lopen: dromers worden onverdraaglijke mensen.
Ik zal altijd een blij gezicht zetten, zelfs als ik zwaarmoedig ben: dat zal mij zeer lastig vallen,
maar Jezus zal tevreden zijn.
Ik zal geen liefdesgeschiedenissen lezen, geen romans. Zij beletten mij te bidden en maken mij te
dromerig.

In de maand van Maria.
Maria’s beeld zal ik uitstellen op de schoorsteen; (of) in de slaapkamer (wanneer?)
Elke avond zal ik een klein gesprek voeren met Maria. (Wanneer?)
Elke dag het “Angelus “ bidden. (100 d. aflaat.)
Grote mensen vasten ‘s Zaterdags ter ere van Maria; ik zal ‘s Zaterdags niet snoepen.
Elke dag zal ik een bloemruiker maken voor Maria. De bloemen van die bloemruiker zijn:
schietgebeden, verstervingen, geestelijke Kommuniën en al het werk, dat ik ter ere van Maria
verricht.
Elke dag zal ik minstens een tientje van het rozenhoedje bidden. (Wanneer?)
Elke dag zal ik een broertje of een kameraadje meevragen naar de Mis of naar het Lof; ik wil een
apostel zijn van Maria.
Alle avonden zal ik vragen: “Moeder, willen wij samen het rozenhoedje bidden in de huiselijke
kring?”
Mijn spreuk zal zijn: “Een kind van Maria is een kind van de hemel!” (St Bernardus).
“Wie Maria ook door anderen doet vereren, is zeker van zijn zaligheid”. (St. Bonaventura).
“Tot Jezus door Maria!” (Zalige de Montfort).

In de Junimaand.
- Ik zal het beeld van het H. Hart doen introniseren thuis; het versieren. Jezus zegent die
huizen!
- Iedere keer als ik in of uit het huis ga, zal ik Jezus’ beeld groeten. Ik zal zeggen: “Mijn Jezus,
ik geef u mijn hart.”
- Ik zal hetzelfde leren aan mijn broertjes en zusjes! (Wanneer?)
- Bij elke maaltijd zal ik een kleine versterving doen: geen zout nemen, niet klagen, enz. Ik zal
denken: “H. Hart van Jezus, dat doe ik, omdat ik U gaarne zie!”
- Elke dag zal ik een kroontje maken voor het H. Hart van Jezus. In plaats van doornen zal ik
er liefderoosjes in vlechten: schietgebedjes, kleine verstervingen, kleine overwinningen, geestelijke
Kommuniën, korte bezoekjes aan het heilig Sacrament. Dat zijn liefderoosjes voor mijn kroon.
- Ik zal vragen om elke avond, voor ons beeld van het H. Hart, iets te lezen in een geestelijk
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boekje (bijv. uit de maand van het H. Hart; uit mijn kerkboek: de litanie, de akte van toewijding.)
- Ik zal elke dag mijn “Uur van Erewacht” indachtig zijn. Vraag aan uw biechtvader, waarin dat
bestaat.
- Ik zal mijn makkers vragen, om na de school mede een bezoekje te doen aan het heilig
Sacrament in de kerk. Jezus is daar zo verlaten!
- De donderdagavond zal ik het “Heilig Uur” doen te zamen het Jezus in doodstrijd: tot
eerherstel.
- Mijn spreuk zal zijn: “Jezus wordt niet meer bemind, ik wil Hem troosten!”
-”Heilig Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!”
“Ik wil de apostel zijn van Jezus’, heilig Hart!”
“Liefde vraagt wederliefde.”
“Voorbeelden trekken.”
“Menselijk opzicht bedroeft Jezus!”

In St Jozefsmaand.
In de maand Maart kunt ge ter ere van St Jozef vele van de oefeningen doen uit de Meimaand;
bloemruiker; beeld uitstellen; gezamenlijk gebed thuis; zijn heiligdom bezoeken; zijn zeven vreugden
en smarten vereren; enz...; kleine lezing elke dag; enz.

In Novembermaand.
Ik zal bidden voor de arme zieltjes van ‘t Vagevuur: zij liggen zo wreed te branden in het vuur!
Zij verlangen zo vurig naar de hemel!
- Telkens als het uur slaat, zal ik een schietgebed zeggen, en heel even denken aan het Vagevuur,
of aan iemand van de familie, die dood is. Ik zal zeggen: “Ach! die zieltjes zien God niet”; ofwel
“Mijn Jezus, verlos ze uit het Vagevuur; zij lijden zo wreed!”
“Mijn Jezus, barmhartigheid!”
- Na elke H. Kommunie zal ik het gebed voor de volle aflaat bidden.
- Ik zal de Mis horen voor de zieltjes (Wanneer?) - Elke dag zal ik de kruisweg doen.
(Wanneer?) Dat geeft de zieltjes veel troost.

Wees Apostel!
Ik zal soms ook een apostolaatspuntje kiezen. Bijv.:
- Elke dag, zal ik na de heilige Kommunie met Jezus spreken over de Eucharistische Kruistocht.
- Elke dag zal ik een kleine versterving doen en een bezoekje brengen aan het H. Sacrament, om
een vriend bij te winnen voor onze Kruistocht of voor onze Communiebond.
- Elke avond zal ik, geknield voor mijn bed, een Weesgegroetje bidden voor de bloei van ons
patronaat; (ofwel) voor de goede geest van ons gesticht.
- Voor de Quatertemperdagen zal ik een noveen doen van HH. Kommuniën om heilige priesters
te bekomen. “Geef mij zeven heilige priesters, zei de Zalige Pastoor van Ars, en ik zal Frankrijk
bekeren!” Na elk gebed zal ik vurig zeggen: “Machtige Middelares Maria, bekom ons heilige
priesters”.
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- De Paastijd begint: veel mensen houden hun Pasen niet. Alle dagen zal ik bij mijn avondgebed
3 vuurpijltjes voegen: “H. Hart van Jezus, bekeer de arme zondaars.”

God is Schepper.
- Deze week in ‘t veld, in de tuin, zal ik denken: “Mijn God, wat hebt Gij schone en nuttige
dingen gemaakt. Heb dank!”
- Deze week zal ik denken: Dat alles heeft God voor ons geschapen: “Goede Schepper, ik
bemin U!”
- Blinde mensen zien niets: hoe droef is dat! Dove mensen horen niets: hoe vervelend is dat!
Zieke mensen lijden en lamme mensen liggen te bed: hoe pijnlijk is dat! Aan mij geeft God goede
ogen, scherpe oren!... Aan mij geeft Hij een gezond lichaam!... O mijn God, wat zouden de mensen
U danken, als ze waren zoals ik! - Deze week zal ik God bedanken, iedere keer als ik een ongelukkig
mens zie!

God is Voorzienigheid.
God is een wijze Voorzienigheid. Hij wikt en Hij schikt alles wat met mij gebeurt, naar gelang
het mij zalig is.
- Deze week zal ik alles aanvaarden uit Gods handen.
- Bij elke aangenaam voorval zal ik aan God danken: “Mijn God, mijn goede God, ik dank U!”
- Mijn schietgebed bij elk onaangenaam voorval zal zijn:; ’t Is Gods wil” ofwel: “God zij dank!”
ofwel “’t Is omdat het mij zalig is!” - “Uw wil geschiede, mijn God, en niet de mijne!”

De heiligmakende Genade.
Mijn kind, nu ga ik u iets zeggen, dat u heel de week blij zal maken. Gij bemint God,
nietwaar?... Wel, God is bij u!... Heel de dag...heel de nacht!... God woont in u!... Gij zijt zijn levend
tabernakel! zolang gij in staat van genade zijt!... O, gelukkig kind...
- Leg nu eens uw hand op uw hart. Denk aan Jezus, die in u is: zeg nu stillekens: “O mijn God,
wat ben ik blij!...” ofwel: “Liever sterven dan U door een doodzonde uit mijn ziel te verjagen!”
Doe dat elke morgen, elke middag, elke avond. Dat is uw bijzonder puntje. - De volgende
week: driemaal elke dag: “Ik ben een kind van God, ik moet braaf zijn!” - “Lieve Middelares Maria,
bewaar mij altijd in staat van genade!” ofwel “Mijn Lieve Jezus... ik ben uw kleine broeder!” Want
Jezus’ broeder zijt ge door de heiligmakende genade!... Daardoor hebt ge ook recht op de hemel
gelijk Jezus.
- De volgende week elke dag driemaal aan de hemel denken: “Mijn God, wat ben ik blij! Uw
hemel is voor mij!”
- De heiligmakende genade verenigt u met Jezus: zij doet u op Jezus gelijken. Deze week zal
mijn puntje zijn: “Mijn Jezus, alles met U: alles lijk gij”.
De dadelijke Genade.
Mijn kind, Jezus leeft in u! Hij helpt u, om van al uw werken parelen te maken voor de hemel.
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Dat doet Jezus door u dadelijke genaden te geven.
- Deze week moet gij vóór elke bezigheid eens denken: “Mijn Jezus, werkt met mij; ik zal het
goed doen!”
- Elke keer als iets lastig valt, moet gij eens aan Jezus denken: “’t Is moeilijk, maar Jezus helpt
mij, het zal wel gaan!” Dat is uw puntje.
- Als ge niet weet hoe gedaan om best te doen, zult ge zeggen: “Heer Jezus, Gij leeft in mij,
verlicht mij, help mij doen wat U aangenaam is”, ofwel “Mijn Jezus, wat zoudt gij doen, zo gij in
mijn plaats waart?” En handel dan gelijk Jezus het zou doen.

Mijn oversten zijn Gods plaatsvervangers.
- De priester is Jezus’ plaatsvervanger en machtbekleder.
- Wanneer ik een priester ontmoet, zal ik uitdrukkelijk denken, dat hij de plaatsvervanger van
Jezus is; ik zal eerbiedig groeten, en stil zeggen: “Geloofd zij Jezus-Christus!”
- Telkens als ik mijn leraar of mijn overste ontmoet, zal ik denken: “Die bestuurt mijn in Gods
plaats.”
- Telkens als mijn meester mij iets oplegt, zal ik denken: “’s Meesters wil is Gods wil!” Van de
oversten zegt God: “Die U hoort, hoort mij !”
- Telkenmale als ik mijn meester door een leerling hoor afkeuren, zal ik zwijgen. Ja, ik zal
zwijgen al deden al de anderen mee! ‘t Is mijn puntje.
- Als het afkeuren lang duurt, zal ik heengaan. Daarvoor is zeer veel moed nodig. Men zal mij
flauw noemen en mij erom bespotten. Maar zo wil het God. “Die zijn oversten veracht die veracht
Mij,” zegt Jezus.
- Ongehoorzaamheid is hovaardigheid! Jezus gehoorzaamde, en Hij was Gods Zoon! Ik volg
Hem na.
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V.
KRUISWEGOEFENINGEN
_____
VOORBEREIDING
Mijn kind, als ge de kruisweg doet, verdient ge veel aflaten.
Door de kruisweg te doen, kunt ge zovele lijdende zielen uit het Vagevuur naar de Hemel helpen
overgaan, als met de beêweg te doen van hier naar Jeruzalem in ‘t Heilig Land, waar Jezus gestorven
is, en daar langs de straten naar de Calvarieberg te gaan, om Jezus’ lijden te vereren.
Maria deed dikwijls een kruisweg na Jezus’ dood. Dan bad zij en bleef soms wat staan op de
plaatsen, waar Jezus het meest geleden had. De apostelen volgden Maria na. En later tot op deze
dagen toe, deden vele brave mensen de kruisweg in het H. Land te Jeruzalem. Volg ook Maria na. Als ge dikwijls de kruisweg doet, krijgt ge een grote liefde tot de lijdende Jezus en veel afkeer van de
zonde: ge verstaat dan beter, dat Jezus u bemint, en ge leert dan ook gemakkelijker iets verdragen
van broers en zusters en makkers, uit liefde tot Hem. - ‘t Is wonder, nietwaar, dat de mensen zo
weinig de kruisweg gaan. Ook worden er niet veel mensen gevonden, die gaarne voor Jezus iets
lijden.
GEBED VÓÓR DE KRUISWEG
Lieve Jezus, ik wil de kruisweg doen tot lafenis van de gelovige zielen. Heilige Maria, help mij
Jezus’ lijden te overdenken en liefdevol met Jezus te spreken. Help mij een vriend worden van het
kruis.
- Zie nu hoe gij de kruisweg kunt doen:
1° KRUISWEGOEFENING
Ge blijft wat staan bij iedere statie. Ge kijkt eens aandachtig naar Jezus op de prent en naar de
mannen, die rondom Hem staan. En dan spreekt ge tot Jezus enige woordjes. Ge zegt Hem: dat gij
medelijden hebt met Hem, dat ge Hem bedankt, dat ge veel van Hem houdt en dat gij Hem nooit
meer zult bedroeven door de zonde. - Zeg dat met uw eigen woorden, en doe het uit uw hart komen:
het zal wel gaan. Geen enkel gebed uit uw boekje zal Jezus zo welkom zijn, als wat gij zelf Hem
zeggen gaat.
2° KRUISWEGOEFENING
Blijf wat kijken, bij elke statie, naar Jezus: denk eens, hoe de beulen Hem doen lijden. Zeg Hem
dan, bij elke statie:
- Lieve Jezus, Gij lijdt zo wreed: ‘t is om mijn zonden!
Ik zal nooit meer zondigen: ik bemin u.
Ik zal mijn bijzonder puntje goed onderhouden:
(Noem het) bijv. “Deze week zal ik vriendelijk zijn en toegeven”.
- “Onze Vader” en “Weesgegroet” zijn er niet bij nodig om de aflaten te verdienen. De gelovigen
bidden die erbij, als ze tijd hebben.
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3° KRUISWEGOEFENING
EERSTE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Lieve Jezus, de ondankbare Joden roepen, dat Gij een slecht mens zijt en dat Gij aan het kruis
moet sterven. Pilatus veroordeelt U ter dood. En Gij, zo braaf en zo goed, Gij hebt niets misdaan.
Gij zijt niet schuldig, en toch zwijgt Gij!... Gij zijt God!... Gij kunt ze allen doen doodvallen voor
uw voeten, en Gij verweert U niet!...
- Lieve Jezus, ik zal ook zwijgen, als ik bekeven word. Ik zal nooit meer tegenspreken. Ik zal
ook veel verdragen van broeders, zusters en makkers. Ik zal geen ruzie maken met hen.
O Maria, maak mij zachtmoedig gelijk Jezus!
TWEEDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Lieve Jezus, Gij laat U een zwaar kruis op uw schouders leggen, en Gij hebt niets misdaan!...
Gij draagt het gaarne, omdat Gij ons bemint. Gij boet voor ons!... Mijn Jezus ik wil ook mijn kruisje
dragen, want ik heb veel misdaan!... Heb ik pijn, ik zal niet wenen. Word ik ziek, ik zal niet klagen.
Ben ik zo schoon niet gekleed als de anderen, word ik niet zo geacht als de anderen; dan zal ik
denken: “’t is mijn kruisje; ik draag het met Jezus, omdat ik Hem gaarne zie.”
O Maria, leer mij het kruis beminnen gelijk Jezus!
DERDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Arme Jezus, het kruis is zo zwaar dat Gij er onder valt op de straat...Al de mensen zien et! Zij
spotten met U. Ze trekken en stoten U!...Gij laat U mishandelen gelijk een booswicht...Gij, die God
zijt!...
- En ik, Jezus, ik ben zo hovaardig, ik word zo gauw kwaad; ik wil altijd de baas spelen; ik neem
altijd voor mij het beste. Jezus, ik ben uw leerling, en ik wil U navolgen; help mij nederig te zijn en
toe te geven.
O Maria, maak mij geduldig gelijk Jezus!
VIERDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Arme Moeder Maria : die Jezus, met zijn kruis te midden van die wrede mensen is uw kind!...
en uw God!... Uw hart breekt van droefheid! - En Gij, lieve Jezus, Gij ziet uw Moeder wenen; dat
doet U nog meer lijden, want Gij ziet haar zeer gaarne. En ik, ik ben de schuld van al dat verdriet...
door mijn zonden.
Lieve Jezus, ik zal mijn ouders liever zien. Ik zal nooit meer ruw zijn tegen hen. Ik zal
gehoorzaam zijn bij ‘t eerste woord. Ik zal nooit verdriet aandoen. Ik zal U troosten, nietwaar?
O Maria, help mij de vreugde te worden van mijn ouders.
VIJFDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
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Lieve Jezus, ik ben blij, omdat Simon, die brave landman, U het kruis helpt dragen. Gij hebt
reeds zoveel bloed verloren, en Gij zijt reeds zo moe. Ik zal dan doen gelijk die brave Simon, en niet
gelijk die ruwe soldaten. Ik zal altijd denken: ik moet mijn kruis dragen met Jezus, ik moet lijden
met Jezus; ik moet mijn zonden uitboeten met Jezus. Zo zal ik U troosten, lieve Jezus, en mijn
hemel verdienen.
O Maria, leer mij lijden met Jezus en de wereldse vermaken verachten.
ZESDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Lieve Jezus, gelijk Veronica zal ik uw tranen en uw bloed afdrogen. Zij is niet bang voor de
soldaten. Zij komt recht naar U. Zij bemint U.
- Lieve Jezus, ik zal ook niet beschaamd zijn om te laten zien, dat ik U bemin. Ik zal ook niet
bang zijn goed te bidden in de kerk, als de anderen praten. Ik zal durven zwijgen bij slechte makkers
en weggaan.
O Maria, laat mij nooit beschaamd zijn om mij goed te gedragen; verlos mij van het menselijk
opzicht.

ZEVENDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Lieve Jezus, Gij ligt weerom neergevallen onder uw kruis!... Gij kunt bijna niet verder meer, en
toch moet Gij weer op! Gij denkt:”Ik mag niet blijven liggen; de mensen moeten verlost worden; de
hemel moet weer open. Ik moet gaan sterven op de Calvarieberg.” Welk een liefde!... Welk een
liefde!...
- O mijn Jezus, ik schaam mij, omdat ik zo gauw klaag om een kleinigheid! en zo gauw mijn
moed verlies! Ik zal ook altijd doen wat ik beloofd heb!... Ik zal nooit mijn plicht nalaten, omdat ik
het niet gaarne doe of omdat het lastig is.
O Maria, help mij moedig te zijn gelijk Jezus!

ACHTSTE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Lieve Jezus, Gij kijkt naar die vrouwen die bedroefd zijn en wenen!... Gij zelf zijt zo bedroefd.
Gij zelf hebt troost nodig, en toch vergeet Gij uw eigen pijnen om de wenende vrouwen te troosten.
- Goedhartige Jezus, ik zal ook mij zelf vergeten om de andere mensen te helpen. Ik zal soms
mijn snoepcenten aan arme kinderen geven. Ik zal liefst spelen met kinderen, die alleen staan. Ik zal
nooit zelf het spel kiezen. Ik zal aan de tafel soms het beste voor de anderen laten.
O Maria, zorg voor mijn roeping; zorg voor mijn toekomst. Ik zou zeer gelukkig zijn, mocht ik
later priester of kloosterling worden: dan zou ik ook arme en zieke mensen kunnen troosten gelijk
Jezus.
NEGENDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
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Arme Jezus; zó zijt Gij nog nooit gevallen! Gij ligt plat ter aarde, uitgeput van moeite en
bloedverlies!... De soldaten kunnen U bijna niet meer oprichten. O, gij wrede soldaten, hebt gij dan
geen hart?... Heeft Jezus nog niet genoeg geleden?...
- O mijn Jezus, ik ben ook zo dikwijls zonder hart voor U. Als ik niet naar de Mis wil gaan, als
ik niet wil leren in de klas; als ik zwakke makkers en kleine kinderen plaag; als ik met oude mensen
spot... Vergiffenis, Jezus, vergiffenis! Ik zal het nooit meer doen.
O Maria, maak van mij een goedhartig kind!
TIENDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Nu trekken de soldaten uw klederen uit. Dat is zo pijnlijk voor U!... Gij kijkt zo droef, lieve
Jezus! Uw heilig Lichaam is vol bloed en wonden!... Gij lijdt en Gij laat U ontbloten, om de zonden
van de onzuivere mensen uit te boeten.
- O Jezus, ik zal nooit kijken naar wat onzuiver is. Ik zal niet meer gaan waar ik niet gaan mag.
Ik zal de slechte mode niet volgen. Ik zal zedig zijn, als ik mij aankleed en ontkleed.
O Maria, allerzuiverste Maagd, houd mij zedig en zuiver!...
ELFDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Nu slaat die soldaat uw handen aan het kruis, met een wrede nagel. Welk een pijn!... En ach!
Lieve Jezus, uw handen hebben zoveel kindjes gezegend!...Uw handen hebben niets misdaan! ... Uw
handen boeten het kwaad uit, dat ik met mijn handen gedaan heb.
- Lieve Jezus, ik zal nooit meer slaan. Ik zal niets meer wegnemen wat het mijne niet is. Ik zal
niet meer lui zijn. Ik zal mijn handen vouwen in de kerk. Ik zal ze stilhouden in de klas.
- Uw heilige voeten worden ook doornageld. Zij hebben niets misdaan. Maar ik liep, waar ik
niet mocht lopen; ik was onwillig: ik ging met slechte makkers om.
Vergiffenis! Lieve Jezus, vergiffenis!
O Maria, leer mij te gehoorzamen!
TWAALFDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
O Goddelijke Jezus; Gij hangt op uw kruis te sterven gelijk een boze mens... Tussen twee
moordenaars! En ‘t is voor mij! ... De mensen gaan voorbij en spotten met U en Gij vraagt
vergiffenis voor hen aan uw Vader!... Gij lijdt een schrikkelijke dorst! En ze geven U een spons met
bittere gal!... Gij hebt medelijden met de goede moordenaar, en Gij belooft hem de hemel.
- O Jezus, ik dank U, omdat Gij gestorven zijt voor mij! Vergeef mij ook bitter lijden gelijk Gij.
Maar laat mij dan niet verloren gaan gelijk de slechte moordenaar.
Laat mij in de hemel komen gelijk Dismas, de goede moordenaar.
- O Moeder van smarten, ik ben zwak: maar ik reken op U. Leer mij sterven voor Jezus!
DERTIENDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
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Lieve Moeder Maria! Gij houdt uw dode Jezus op uw schoot. Gij weent!... Zijn eigen volk
heeft Hem vermoord! Zijn vrienden en leerlingen hebben Hem verlaten!... Zijn Apostelen zijn
gevlucht!...
- O Maria, ik zal mijn Jezus niet verlaten, ‘k wil liever arm worden dan goddeloos, liever door
iedereen veracht worden dan Jezus te bedroeven. Liever bespot, liever dood, dan mijn lieve Jezus te
vergrammen en te zondigen!
- O Moeder van Smarten, ik ben zwak: maar ik reken op U. Leer mij sterven voor Jezus!

VEERTIENDE STATIE
Kijk eerst naar Jezus op de statie...zeg nu:
Nu ligt Gij, o Jezus, dood en begraven en vergeten inde hof van Jozef van Arimatea. Nu denken
de Joden, dat zij U overwonnen hebben. Maar binnen drie dagen komt Gij levend uit uw graf en Gij
wordt de Koning van de wereld!
Lieve Jezus, ik leef maar éénmaal: ik wil leven gelijk Gij. Ik wil ook lijden hier op de wereld!...
Laat mij dan bij het laatste Oordeel met glorie verrijzen en in uw koninkrijk komen in de hemel.
O Maria, Koningin des Hemels, help mij in de hemel komen.
Na de Kruisweg
- Na de Kruisweg gaan de mensen vóór het groot Missiekruis zitten. Daar bidden ze 5
Onzevaders en 5 Weesgegroeten ter ere van de 5 HH. Wonden van Jezus. En één Onzevader en
Weesgegroet voor Z. H. de paus. Gij moogt dat ook doen: maar ‘t is niet nodig om de aflaten te
winnen.
Bid die 6 Onzevaders en 6 Weesgegroeten en 6 glorie-zij-de-Vaders om zo de talrijke aflaten te
verdienen van het blauw Scapulier.
- Vraag nu aan de zieltjes die gij geholpen hebt, om voor u te bidden.

ALTAAR MET TOEBEHOREN
Het ALTAAR bestaat uit:
1) de treden (gewoonlijk oneven getal: 3 of 5);
2) de tombe of onderbouw;
3) het Altaarblad (steen) waarin relikwieën van
martelaren.
4) het Tabernakel waarin de Ciborie staat met de
Heilige Hostiën;
5) de Expositie-troon voor de uitstelling van het
H. Sacrament.
De TOEBEHOREN zijn: 1) Linnen doeken over het altaarblad;
2) het Kruisbeeld
3) minstens 2 Kandelaars met waskaarsen;
4) het Misboek op een lessenaar;
5) het Canonbord en twee tabellen waarop enige
misgebeden;
6) de Godslamp die dag en nacht brandt vóór het
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Allerheiligste;
7) Twee ampullen (kannetjes) met wijn en water, waarbij
schenkblad en vingerdoekje;
8) de Altaarschel ;
9) het wierookvat met scheepje.
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VI.
GEWONE MIS.
____
UITLEG

Zonder de genade kunnen we niet heilig worden.
Door het Kruisoffer van Calvarië heeft Jezus al de genaden verdiend, die ons helpen om heilig te
worden en God te verheerlijken.
Door het Misoffer vernieuwt de priester uit naam der H. Kerk Jezus’ kruisoffer om die genaden
aan ons mede te delen.
De Priester stelt Jezus voor. Jezus offert zich voor ons op het Altaar door de priester op
onbloedige wijze. De H. Mis is even krachtig als het kruisoffer: ‘t is dezelfde Jezus die zich
opoffert onder de gedaante van brood en van wijn.
- Mijn Jezus, ik ben blij omdat ik aan dit krachtig misoffer mag deelnemen. Ik heb de zegen van
uw Misoffer zo nodig. O Maria, help mijn Mis horen zoals gij deed toen gij op de wereld waart.
DE VOORMIS BEGINT
De Priester gaat naar het Altaar. Hij gaat, uit naam van de H. Kerk, Jezus’ Kruisoffer
vernieuwen, ook voor U. Dat doet hij om God te vereren en ons te helpen heilig worden. Verenig U
nu met hem. Want hij stelt Jezus voor.
Het Voetgebed.
O priester, die naar ‘t Altaar gaat en daar in Jezus’ plaatse staat, ik wil met u op ‘t altaar strijden
om Gods zoen en gunst te krijgen.
De Schuldbelijdenis.
De Priester bekent vóór God, vóór de Allerheiligste Maagd Maria en vóór al de Heiligen dat hij
een zondaar is, en hij vraagt aan Maria en de Heiligen om bij God voor hem te bidden om
vergiffenis. Gij hebt ook kwaad en zonde begaan. Beken het en vraag ook vergiffenis. Zeg uw akte
van berouw, ofwel deze versjes. Denk aan God:
O, God almachtig, ik beken
dat ik een arme zondaar ben.
Ach, wil mij al het kwaad vergeven,
dat tegen U ik heb misdreven.
Maria, bid voor mij de Heer,
O Heiligen, knielt bij mij hier neer:
Dan zal ik, door uw smeekgebeden
gezuiverd, tot Gods altaar treden.

Het Ingangsgebed.
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Zie, de priester kust de Altaarsteen: want die verbeeldt Jezus. Op die steen staan immers vijf
kruisjes, die betekenen de vijf wonden van de geslachtofferde Jezus. Hij kust die steen ook omwille
van de relikwieën der heilige martelaren: die overblijfselen der heiligen zijn in die altaarsteen
ingesloten. Want de martelaren zijn reeds onafscheidbaar met Jezus verenigd in de hemel, omdat zij
met Jezus verenigd waren in hun schrikkelijke marteldood hier op aarde.
De Priester gaat aan de rechterkant van het Altaar en leest het ‘ingangsgebed”: dat heet in ‘t
Latijn introïtus. Het verschilt bijna elke dag.
Het Kyrië.
Hij keert weer naar ‘t midden: daar vraagt hij samen met de misdienaar,dat God de Vader, God
de Zoon, en God de H. Geest medelijden zou hebben met ons. Vraag het ook.
O Geest, schenk mij Gods liefdezoen:
Schenk aan uw kind zijn schulden kwijt...
Verlosser, Christus, ik omarm U,
Ik smeek U: Jezus lief, erbarm U!...
O Geest, schenk mij Gods liefdezoen:
ik wil nu nooit meer zonde doen.

Het Gloria.
Na het rouwgebed bid de priester gewoonlijk de blijde lofzang ter ere van God de Vader en de
Zoon en de H. Geest. In de zwarte Missen, in de Advent en in de Vasten valt dit lofgebed weg.
Gloria in excelsis Deo
Wij zingen met uw engelen mee:
“Aan God zij lof op aarde vree!”
De drie personen lof te gader!
‘k Zing lof aan U o God de Vader,
ook lof aan U, o God de Zoon,
Loon mijn Redder,... Toonbeeld,...Voedsel,...
Ook lof aan U, o heilig Geest,
Door Jezus’ goelijk Offerfeest!

De Collecte.
De priester gaat binnen voor ons: daarom verenigt hij zich eerst met Jezus. Want zonder Jezus
is ons gebed aan God niet aangenaam. Hij kust het Altaar, alsof hij Jezus kuste. Nu keert hij zich
tot u, en hij zendt u de kus van Jezus toe en zegt:
- Dominus vobiscum - “De Heer zij met U”: om goed te bidden. En gij wenst hem hetzelfde:
- Et cum spiritu tuo: “De Heer zij ook met U, priester.” - Nu zal het gaan: Laten we bidden
antwoordt de priester.
Oremus: Laat ons bidden.
O God, wie Jezus steeds behaagt,
Ik vraag u wat de priester vraagt,
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Ik bid met hem en Jezus mee,
dat Gij zou verhoren onze bede.

De Epistel.
De priester leest of zingt in ‘t Latijn een vermaning of les uit de H. Schrift.
De Epistel is een brief door de Apostelen geschreven aan de eerste Christenen. Ofwel is de
epistel een lezing uit de heilige Schrift. Al wat daarin staat, komt van God. Al die woorden, die de
priester nu leest zijn woorden van geloof.
Verwek nu een akte van geloof.
‘k Geloof wat nu de priester leest:
‘t Zijn woorden van de Heilige Geest;
‘t Zijn lessen mij door God gegeven,
‘t Zijn wenken om voor God te leven.
Ik dank U God zo goed en wijs, die mij verlicht op d’hemelreis.

Het Evangelie.
Nu leest of zingt de Priester het Evangelie. Sta recht uit eerbied voor Jezus’ woord. (In de
plechtige Missen bewierookt hij het Evangelieboek. Want ‘t is een goddelijk boek.) ‘t Is het boek,
waar Jezus’ goddelijke woorden en leven in geschreven staan. Luister naar Jezus’ woorden en
lessen die de priester zegt of zingt en maak een kruisje op uw voorhoofd, uw mond en uw hart:
o Jezus †, ‘k neem uw woorden aan
die in dat boek geschreven staan.
Ik wil U † door mijn mond belijden
en U † mijn hart en daden wijden.
Ik volg U, Jezus, t’allen tijd,
Gij die mijn Weg en Waarheid zijt.

Het Credo.
Het “Credo” wil zeggen: ik geloof: Het is het symbolum des Geloofs. Het wordt gezongen of
gebeden op de Zondagen buiten de Advent en de Vasten alsook op de feestdagen van Jezus, van de
Apostelen en van de Kerkleraren. ‘t Is de kort inhoud van hetgeen God ons geleerd heeft en dat de
H. Kerk in zijn plaats voortleert en uitlegt.
Credo: ‘k Geloof.
‘k Geloof in U, Drievuldigheid,
Die Almacht, Wijsheid, Liefde zijt...
‘k Geloof wat Christus openbaarde,
en voorhoudt door zijn Kerk op aarde.
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‘k Geloof al wat de Paus ons leert,
daar hij in Jezus’ plaats regeert...
‘k Geloof... O laat mij liever sterven
Dan ooit het waar geloof te derven (zeg dat nog eens).
DE MIS DER GELOVIGEN
De Offerande.
De voormis is gedaan. Nu begint de eigenlijke Mis. Zij heet de “Mis der gelovigen”. Nu gaat
Jezus zich voor ons slachtofferen, door de priester het brood en de wijn te laten veranderen in zijn
heilig lichaam en bloed. Wij gaan ons aan God opofferen samen met hem. De priester doet het ook.
Want zie, hij kust eerst Jezus voorgesteld door de altaarsteen. Nu keert hij zich naar u en deelt u
Jezus’ kus mede. hij zegt tot u: “Dominus vobiscum”: De Heer weze met u. Want gij moet u saam
met hem opofferen. En gij antwoordt: “Et cum spiritu tuo”... “Priester hij zij ook met u”. Want gij
ook gaat u met Jezus opofferen aan God.
De priester ontbloot de kelk, neemt de ronde gouden pateen waarop brood ligt en begint de
offerande.

Offergebed.
De priester offert Brood en wijn, die Jezus’ Vlees en Bloed gaat zijn:
Als hostie leg ik mij straks blijde op de pateen aan Jezus’ zijde...
De priester offert brood en wijn. Ik wil de waterdruppel zijn:
Ik wil in Jezus’ bloed verdwijnen en zuiver dan voor God verschijnen.
Aanvaard het offer van ons beide opdat het welgevallig zij.
De priester wast zijn handen
De priester wast zijn handen rein. Ik zelf wil rein van harte zijn,
om mij met Jezus op te dragen dan zal mijn offer God behagen.
Orate frates: Bidt Broeders.
Dat zegt de priester tot u; want de grote handeling gaat nu beginnen!
De priester maant tot bidden aan: Ik bid met hem: Neem ‘t offer aan
tot lof voor U, de Kerk tot zegen, tot bijstand op ons aller wegen.
Ik vraag het U in Jezus’ naam met d’heilige Maagd en d’heil'gen saam.

Præfatie en Sanctus.
De priester en het volk zingen nu samen tot God een lied van lof en dank.
Eerst ons verenigen met de Heer Jezus; want zonder Jezus kunnen we God niet waardig danken
en loven. De priester weet het. Daarom zegt hij tot ons:
- “ Dominus vobiscum” - “ De Heer zij met U”: want wij gaan hem danken om waardige wijze.
- “Et cum spiritu tuo” - “ En ook met u, o priester, die in onze plaats bedankt.”
- “ Surcum corda : Welaan dan, zegt de priester, verheft uw hart in blijdschap.”
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- “ Habemus ad Dominum” - “ja, wij verheffen ons hart tot God.”
- “ Gratias agamus Domino Deo nostro.” - Wij stellen ons blij in zijn tegenwoordigheid. Laten
wij dus dank zeggen aan God voor al zijn weldaden.
- “Dignum et justum est : Dat zullen wij doen want het is ons aller plicht... Wij zullen dat doen
met al de Engelen uit de Hemel: Zij zingen altijd voor Gods troon Sanctus, Sanctus, Sanctus: Heilig,
Heilig, Heilig zijt gij God”.
Ik kniel nu dankbaar voor u neer, o God, mijn Vader en mijn Heer;
ik dank U met uw Zoon te gader. O Eng'len, treedt nu alle nader
en laat ons zingen dankbaar-blij: “Hosannah! Heilig, God, zijt Gij!
Wees welkom, die hier neer gaat dalen, Heer Jezus, uit de hemelzalen”.

Gebed voor de Kerk.
Het voornaamste deel der Mis is nabij. Nu wordt het gebed stil en vurig; ‘t is het Canon: de
vaste en de voornaamste gebedenreeks van heel de Mis. Word nu ook heel stil en bid vurig mee
met de priester voor de H. Kerk, voor de Paus, voor uw Bisschop en voor al de christen mensen.
Zij zijn allen de grote geestelijke familie van Jezus Christus. Al de christenen zijn broeders van
Jezus en aangenomen kinderen van God. Dat zijn zij geworden door het Kruisoffer van Jezus, dat
nu hier hernieuwd wordt.
Mijn God, ik smeek U voor de Kerk: Uw Kerk is Jezus’ meesterwerk, waarvoor hij nogmaals
zich gaat slachten.
Maak ze één van zin en van betrachten, wil al de kinderen van uw Kerk,
met Paus en bisschop saam bewaren, zodat ze ook saam ten hemel varen.
Nu bidt de priester in ‘t bijzonder voor zijn oversten, zijn weldoeners en zijn kennissen en vooral
voor de persoon, die de H. Mis heeft laten doen. Noem gij nu ook uw ouders, uw pastoor, uw
biechtvader, en uw onderwijzer en uw vrienden; en vraag dat ook zij vrucht van deze Mis mogen
krijgen.
Dat deze Mis vol zegen zij voor ouders, meesters en voor mij. Ik bied U door Maria’s handen
voor hen de heilige Offerande.
Ik kniel met gans de heiligenschaar nu smekend neer om uw altaar.
Laat Jezus ‘t offer nu herhalen en doe op ons uw gunsten dalen.

‘t Is Konsekratie.
Nu is ‘t grote ogenblik gekomen. Jezus komt in ons midden. Jezus hernieuwt zijn offer. De
priester spreekt over de hostie de woorden uit van de Konsekratie. Jezus spreekt door zijn mond
juist als op ‘t Laatste Avondmaal: “Neemt en eet: dit is mijn Lichaam”. Jezus is in de H. Hostie.
Aanzie ze met liefde en zeg:
‘k Aanbid U, Jezus, God en Heer, die kwam in deze hostie neer.
Nu neemt de priester de kelk met wijn. Jezus zegt nu door de mond van de priester: “ Dit in u de
kelk van mijn Bloed”. Jezus is nu in de kelk met zijn heilig Bloed. De engelen aanbidden Hem hier
in stilte. Aanbid Hem ook:
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‘k Aanbid U, Jezus, Jezus mijn, hier onder schijn van brood en wijn. Gij zijt ons meer bij God
uw Vader dan de andere offers al te gader!... Bied U voor ons de Vader aan. Blijf smekend voor zijn
Almacht staan en zend ons allen hier uw zegen van ‘t altaar als een milde regen.

Momento pro defunctis.
De priester bidt voor de zielen van het Vagevuur. Zij zijn ook onze broeders! Zij zijn de leden
van de lijdende Kerk.
Uw zuiver bloed nu strome zacht in ‘t vagevuur, waarin men smacht naar wat vertroosting in het
lijden. Heb meêlij, och, heb medelijden, Mijn God; geef uw genade nu: ach, neem de Zieltjes op tot
U.

Nobis quoque peccatoribus.
Nu bidden we voor ons zelf. Wij zijn de strijdende Kerk: Wij zijn de mensen, die nog moeten
strijden tegen de zonde en tegen onze gebreken. Jezus’ Misoffer moet ons daartoe helpen. Want
zonder de genade, die Jezus ons door zijn offer verdiend heeft, kunnen wij niet heilig worden.
Zonder Jezus’ genade zullen wij nooit bij de heiligen der zegepralende Kerk komen.
Ik ben een zondaar, Jezus mijn. Maar ‘k hoop door U eens saam te zijn met de Apostels en de
martelaren. Ik voel mijn ziel nog zwak en teer, maar ‘k hoop door uw offer, Heer, eens in de Hemel
te geraken: Uw offer zal mij waardig maken.
Onze Vader.
Wij hebben nu reeds veel gevraagd en gebeden. De priester bidt nu het Onze Vader. Want ‘t is
Jezus’ gebed en daarin staat in ‘t kort alles wat wij kunnen vragen.
O Vader die in d’hemelen zijt,
geheiligd worde Uw naam altijd.
Toekome Uw rijk, waar we U steeds loven.
Geschiede Uw wil hier, als hierboven.
Verleen ons heden ‘t dagelijks brood
voor lichaam- en voor zielenood.
Vergeef ons wat wij ooit misdreven,
gelijk wij de anderen ook vergeven.
Leid ons in geen bekoring, maar
verlos ons van het hels gevaar.
Zó leerde ons Jezus bidden. Amen.
Wij vragen ‘t met Maria samen.

De priester breekt de H. Hostie.
Onder elk der drie delen is Jezus geheel en volkomen.
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De priester neemt een deeltje en maakt daarmee 3 kruisjes over de kelk.
Hij laat dat deeltje, - Jezus’ lichaam, - in de kelk van Jezus’ bloed vallen. Zo wordt de
verrijzenis betekend, want in de verrijzenis worden Jezus’ lichaam en bloed weer verenigd: wij
moeten ook gebroken worden door het lijden, om te verrijzen met Jezus. Middelerwijl wenst Hij ons
vrede. Want de ware vrede is door Jezus’ dood en verrijzenis over de wereld gekomen.

Pax Domini.
Bezie uw Kerk, aanhoor haar bede mijn God,
en schenk haar eenheid, vrede.
En geef dat ik, uw trouwvol kind,
nooit buiten haar mijn vrede vind.
O Godslam, dat mijn zonden boet,
Verlos mij door uw heilig bloed.
Genees is mijn mijn oude wonden,
de schulden der vergeven zonden.
Verlos mij, Heer, van alle kwaad,
dat mij wellicht te dreigen staat.
Ik vraag het met Maria samen,
verlos mij, Heer, verlos mij! Amen.

Voor de Nutting.
De priester bereidt zich tot de H. Communie, Jezus verlangt in zijn ziel te komen. Hij zegt tot
Jezus: “Ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak (ziel) maar spreek slechts een woord en
mijn ziel zal gezond worden”. Zeg dat ook.
Komt ge in mijn arme ziel nu neer?...
Ik ben niet waardig, lieve Heer!...
Al brand ik vurig van verlangen,...
Eén enkel woord maar uit uw mond,
O Jezus, maakt mijn ziel gezond.
Dat woordje zal mijn ziel genezen:
Het zal mijn vreugd en redding wezen.
Mijn kind, Jezus zal niet enkel een woordje spreken; hij wil zelf in u komen en van uw ziel gezond
en heilig maken. Wie geen doodzonde op zijn geweten heeft en nog nuchter is, mag naar de
communiebank gaan en Jezus ontvangen. Zijt gij niet meer nuchter, dat dat ten minste een
geestelijke Communie: verlang naar Jezus, verlang naar de H. Communie. Zo hebt ge ook nog vele
genaden bekomen om heilig te leven: Denk nu aan Maria. Kijk nu naar Jezus en zeg Hem:
Ik ben zo zwak, ik ben zo teer: Ik heb U nodig, lieve Heer!
De slechte wereld doet mij beven; en zonder U kan ik niet leven.
Daal in mijn arme ziele neer; dan vrees ik hel noch duivel meer.
Maria, Heiligen van hierboven, komt nu met mij mijn Jezus loven!
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Dankgebed na de Nutting.
De priester dankt God voor de H. Communie en smeekt genaden af voor hem en voor de H.
Kerk.
O offer van het Nieuw Verbond, o Jezus, die mijn hart en mond
nu met uw Vlees en Bloed kwam spijzen, o laat mijn ziel met U verrijzen.
‘k wil gans in U gezuiverd zijn. En ‘k zal U tronen door mijn werken,
dat Gij het Brood zijt van de sterken.

Het einde.
De priester kust het Altaar. Jezus is in hem en ook in alle mensen, die te Communie geweest zijn
of in staat van genade zijn.
Nu mag hij waarlijk zeggen: ‘Christen mensen”:
- Dominus vobiscum - De Heer is met u.
Wees blij en antwoord hem:
- Et cum spiritu tuo - Ook met U, priester: want gij ook zijt te Communie geweest.
De priester zendt nu in Jezus’ naam de zegen van Jezus’ H. Misoffer rond over U en over al de
zielen van Jezus’ H. Kerk; dan zegen der allerheiligste Drieëenheid! Welk een rijke zegen!

De zegen.
De Heer is nu met mij, met U! We krijgen wat we vragen nu!
O priester, zend nu Gods zegen al d’heiligen van Gods Kerk tegen!
Zend nu de blijdschap van ons feest naar alle kanten uit om ‘t meest:
Laat ‘t Offerbloed nu openspreiden en heel de Kerk gaan verblijden,
de hemel, de aarde, ‘t Vagevuur... O God, mijn God, welk zalig uur!...
Laatste Evangelie.
‘t Is het begin van het Evangelie volgens St. Johannes.
Heer Jezus, gij zijt Gods Zoon, ons Licht, ons Leven en ons Loon,
gij kwam tot ons met groot verlangen: Door velen werd gij niet ontvangen,
doch ik gaf U mijn ziel tot woon, en ‘k werd Gods aangenomen Zoon.
Zo werd ik blij door U herboren, en tot een “kind van God” verkoren.
O Moeder, door wie Jezus kwam: Maak mij, met Hem, tot Offerlam!...

Na de Mis.
De priester bidt, al heengaande, het dankgebed “Benedicte”. Hij vraagt dat al de Schepselen
God met hem zouden danken en loven. Want de engelen, de mensen, en zelfs de redeloze diertjes en
plantjes hebben alles van God gekregen. Heel de wereld en al de schepselen ontvangen de zegen
van Jezus’ kruisdood. Het heilig Misoffer maakt de mensen heilig. Het H. Misoffer maakt heel de
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wereld, de lucht, de aarde en alles gereed om vernieuwd te worden na het laatste Oordeel. Wist gij
dat, lieve kinderen? Heel de wereld, de bomen, de lucht, de aarde zowel als wij met ons lichaam
zullen herschapen worden, en dan zal de wereld veel schoner zijn dan nu. Alles moet hersteld en
vernieuwd worden door de verdiensten van Jezus-Christus’ Offer. Daarom gaan wij nu met de
priester al de schepselen uitnodigen om God te bedanken voor het Misoffer van Jezus-Christus zijn
Zoon. Nodig de Engelen, de mensen en al de schepselen uit en zeg:

Benedicte!
Gij, engelen, mensen, schepsels al! Loof nu de Vader van ‘t Heelal.
Want allen hebt gij Vaders zegen door Christus’ Offer nu gekregen,
om saam met Christus, Hoofd en Heer, te loven tot lof en eer.
O Eng'len, mensen, schepselen al! Dank blij de Vader van ‘t Heelal.
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VII.
COMMUNIEMIS.
_____
Voorbereiding
De priester komt uit de sakristie. hij gaat naar het altaar met de kelk en de pateen in de hand.
Op de pateen ligt brood; hij zal het veranderen in Jezus’ heilig Lichaam. In de kelk zal hij wijn en
water gieten; dit zal hij veranderen in Jezus’ heilig Bloed.
Zo gaat hij op het altaar Jezus slachtofferen als op de Calvarieberg, doch zonder Hem te
kruisigen. Zo zal hij de heilige Drievuldigheid vereren door Jezus’ slachtofferande, in mijn naam en
in naam van al de christen mensen. Dan zal de priester ook Jezus’ Vlees en Bloed nuttigen door de
H. Communie. De priester zal met de geslachtofferde Jezus gevoed worden: zo zal hij de liefde van
Jezus en de kracht van Jezus in zich krijgen. Hij zal kunnen leven als Jezus.
O mijn God, wat de priester doet wil ik ook doen. Ik kan U niet vereren, gelijk Gij het verdient.
Ik kan U niet aanbidden, gelijk het behoort. Ik kan U niet bedanken, gelijk het past. Ik kan U niet
behoorlijk vragen wat ik nodig heb. Maar Jezus komt u vereren in mijn plaats. Hij komt in mijn
plaats U aanbidden, U bedanken, U voldoening schenken en smeken. Jezus is uw Zoon, Jezus is
God. Zijn slachtofferande is voor U een zeer aangename en volmaakte verering. Zijn misoffer is zo
krachtig als zijn kruisoffer: ‘t is één en hetzelfde offer. Daarom verenig ik mij nu geheel met de
priester en met Jezus, om U waardig te vereren. - O Maria, Moeder van Jezus, Middelares van alle
genade, gij stond bij Jezus, om zijn kruisoffer aan God de Vader aan te bieden. Gij offerde U zelf
met Jezus op aan God de Vader; Help mij, en laat mij hier bij ‘t Altaar staan voor Jezus’ misoffer,
gelijk Gij op de Calvarieberg stond voor Jezus’ kruisoffer. Maak van mij een klein slachtoffer gelijk
Gij: een slachtoffer met Jezus voor de H. Kerk.
Breng dan Jezus, de geslachtofferde Jezus, in mijn ziel bij de Nuttig. Dan zal ik zeer innig met
Hem verenigd zijn. Dan zal ik sterk worden en moedig gelijk Jezus. Dan zal ik ontvlamd worden
van liefde tot God, een kleine Jezus worden, een zielenredder.
De Voormis of de “Mis der geloofsleerlingen” is het onderrichtend gedeelte der H. Mis. Eertijds
moesten de ongedoopte catechumenen of geloofsleerlingen, na de Voormis bij de offerande,
vertrekken. Berouw en geloof kenmerken de Voormis.
De Priester bidt aan de voet van ‘t Altaar zijn Akte van Berouw.
O mijn God, ik heb spijt U zo dikwijls vergramd te hebben. Ik heb zoveel zonden gedaan: ik ben
koppig geweest; ik ben lui geweest; ik heb gepraat en gelachen hier in de kerk. Mijn God, ik heb U
daardoor elke keer bedroefd. Het spijt mij. Ik vraag er U vergiffenis over. Ik zal het niet meer doen.
Neem mijn dagelijkse zonden weg door dat heilig Misoffer.
- Maar ik ben zeer zwak, ik vergeet licht mijn goede voornemens. Daarom zal ik te Communie
gaan in de heilige Mis. Dan zal ik sterker zijn en mij van mijn zonden en gebreken gemakkelijker
beteren. Dan zal ik vandaag mij bijzonder punt beter gedenken en mij op school en thuis vlugger
overwinnen.
- O Lieve Middelares Maria en alle Heiligen, verkrijg me door dit heilig Misoffer vergiffenis van
mijn zonden en bereidt mijn ziel voor tot de heilige Communie.
Epistel en Evangelie
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De priester bidt of zingt het Epistel en het Evangelie.
- O mijn God, ik geloof rotsvast al wat de priester leest in ‘t Latijn. De heilige Schrift en het
heilig Evangelie zijn uw eigen woord. Ik geloof vooral wat Jezus in het heilig Evangelie zegt
aangaande de heilige Communie: “Ik ben het Brood des Levens. Wie mij eet, zal eeuwig leven.”
“Mijn Lichaam is een ware spijs, en mijn Bloed is een echte drank.” O Jezus! mijn ziel heeft die
Spijs nodig om vandaag werkzaam e godvruchtig te zijn. Mijn ziel heeft elke dag die Spijs nodig om
U te beminnen en U te doen beminnen.
- Lieve Jezus, in ‘t laatste Avondmaal hebt Gij de eerste keer het brood en de wijn veranderd in
uw H. Lichaam en Bloed; Toen gaf Gij U te eten en te drinken aan de Apostelen. En Gij zei: “
Doet dat, als Ik er niet meer zal zijn, te mijner gedachtenis.”
O mijn Jezus, ik geloof, dat de priester nu gaat doen wat Gij deed bij het laatste Avondmaal. Hij
zal het brood van de pateen nemen, en de wijn in de kelk gieten. Hij zal het veranderen in uw H.
Lichaam en in uw H. Bloed. En dan zal hij, gelijk Gij, bij de Nuttiging mij spijzen met de heilige
Hostie. O mijn Jezus, welk een geluk! Welk een geluk! Ik geloof het, lieve Jezus, omdat Gij zelf het
zegt. Ik geloof het, omdat de heilige Kerk het aldus voorhoudt.
Ik geloof het: maar vermeerder mijn geloof. Ik geloof het, maar geef, dat ik geheel mijn leven lang
handel naar mijn geloof. Zovelen zijn er die geloven, dat Gij het Brood des levens zijt, het dagelijks
Brood: en toch zijn zij hier niet gekomen om te Communie te gaan.
Epistel en Evangelie
De priester offert op de pateen het brood, en giet in de kelk de wijn met een weinig water, dat
door de Konsekratie in Jezus’ heilig Lichaam en Bloed zal veranderd worden. Offer u nu op met
Jezus.
- O mijn God, ik leg mij ook op de pateen van de priester. Ik wil met Jezus opgeofferd worden,
door de handen van de priester.
- Mijn Heer en mijn God, ik offer U op: mijn ziel en mijn lichaam, mijn gedachten, mijn
genegenheden, mijn woorden en mijn werken.
Ik offer U dat alles op tot uw eer en glorie.
Ik zal over niets meer klagen.
Al wat Gij doet, is welgedaan.
Ik laat U meester over heel mijn leven.
Maak mij gezond of maak mij ziek.
Maak mij rijk of maak mij arm.
Maak mij blij of maak mij droef.
Laat mij jong sterven of laar mij oud worden. Alles is mij goed. Ik laat U meester. Voor U wil
ik leven. Voor U wil ik lijden. Voor U wil ik sterven: gelijk Jezus, met Jezus.
- O mijn God, dat meen ik oprecht, ja, oprecht. Maar dat kan ik niet door mijn eigen krachten.
Om mij te offeren gelijk Jezus, moet ik gesterkt worden door Jezus.
Om te leven gelijk Jezus, moet ik gevoed worden door Jezus.
- O mijn Jezus, Gij hebt gezegd: “Wie Mij eet, zal door Mij leven, gelijk Ik voor mijn Vader.”
Ik heb u nodig. Ik verlang naar de H. Communie. Kom, mijn Jezus. Voed mij door de heilige
Hostie. Dan zal ik leven gelijk Gij. Dan zal ik leven gelijk Gij. Dan zal ik in alles God de Vader
verheerlijken gelijk Gij.
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Sanctus.
Men belt bij het Sanctus. De engelen en de Heiligen staan bereid. Hemel en aarde zijn in
afwachting. Al de mensen knielen. Jezus gaat komen. Het kruisoffer wordt vernieuwd. Jezus gaat
zich slachtofferen met ons, tot Gods glorie en onze heiligmaking.
- O mijn Jezus! O mijn God!
Aanbiddelijke Koning van hemel en aarde! Daal neder in de handen van de priester. Daal neder
in de kleine hostie. Kom! Wij verwachten U! Kom! Wij hebben U nodig! Kom! Want de heilige
Kerk, uw Bruid, verzucht naar U! Kom! En zegen de Paus, onze Vader, voor het bestuur van de
heilige Kerk.
Kom! En zegen de Bisschop, onze herder, voor het bestuur van zijn bisdom.
Kom! Zegen onze regering voor het welzijn van ons dierbaar land.
Kom, o Heer, zegen mijn Oversten, mijn Ouders, en mijn vrienden, opdat zij vandaag heilig
zouden leven.
Kom, o Heer, voor mij, uw kind, uw zwak kind, dat Gij bemint. Ik wacht naar U! Ik smacht
naar U! Kom!...
Konsekratie.
De priester neemt het brood, gelijk Jezus bij het laatste Avondmaal. Hij zegent het. Hij spreekt
Jezus’ woorden uit: “Dit is mijn Lichaam.” De misdienaar belt.
Het brood is veranderd in Jezus’ H. Lichaam. De priester knielt: “Hij heft de geslachtofferde
Jezus omhoog. Zie Jezus aan. Zeg tot Hem: “ Mijn Heer en mijn God!”
- De priester neemt nu de kelk met wijn. Hij zegent Hem. Hij spreekt Jezus’ woorden uit: “ Dat
is de kelk van mijn Bloed.”
De wijn is veranderd in Jezus’ heilig Bloed..
De priester knielt. Hij heft de geslachtofferde Jezus omhoog. Zie Jezus aan en zeg:
“Mijn Heer en mijn God!”
Het kruisoffer is vernieuwd. Jezus is op ‘t Altaar.

Na de Konsekratie.
- O Mijn Jezus, ik aanbid U! ...
O mijn Jezus, ik ben blij, omdat Gij daar zijt!...
O mijn Jezus, samen met de priester offer ik U op aan God de Vader... Uw offer is Hem
aangenamer dan al de offers uit het Oud-Testament. Al onze offers, al onze gebeden, al onze daden
zijn Hem maar aangenaam door uw offer, door uw goddelijk offer!
- Ik ben niets, en Hij is alles: mijn Jezus, aanbid Hem voor mij.
O Jezus, ik heb niets, en ik ontving alles. Dank Hem voor mij... Dank Hem met mij...
- Ik deed weinig goed en menig kwaad. O Jezus, boet uit voor mij... boet uit met mij!...
- Ik kan niets, en Hij kan alles. O Jezus, smeek Hem voor mij: smeek Hem met mij ook voor de
zielen van het vagevuur en voor de arme zondaars!
- Kom in mij, laat mij eten van uw offermaal, opdat ik in U zou veranderen... opdat ik, als een
kleine Jezus, aangenaam zou worden in Gods ogen;... opdat ik dan met de hemelse zegeningen van
God de Vader vervuld zou worden,... door U, mijn Jezus, zijn Zoon, mijn Heer!...
- Ik ben ‘t niet waardig, o mijn God, ik ban maar een zondaar. Ik vraag het U voor uw eer en
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glorie. Laat deze Communie vuriger zijn dan mijn andere. Ja, maak mij tot een heilige, zoals uw
martelaren. Maak mij tot een vurige ijveraar voor de zielen, zoals uw Apostelen waren.
Onze Vader.
O mijn God, aanhoor mij. Ik spreek U aan met Jezus’ eigen gebed.
“Onze Vader, die in de Hemelen zijt.” Gij zijt de heiligheid zelve.
- Waarom wordt Gij niet gekend, waarom wordt Gij niet geëerd, waarom wordt Gij niet gediend
door alle mensen? W
- Waarom wordt uw Naam niet geheiligd? O Vader! Geheiligd zij uw Naam.
- Gij zijt de enige Openbaring! Heel de aarde behoort U toe. Al de mensen zijn uw schepselen
en onderdanen. Al de zielen zijn uw vrijgekochte kinderen. Ons toekome uw Rijk...
- De Engelen erkennen uw rijk: de heiligen in de hemel aanbidden en beminnen en bezingen U.
Uw wil wordt op ‘t eerste teken volbracht door al uw dienaren in de hemel! O mijn God, waarom is
het anders bij de mensen op de wereld? Waarom geschiedt uw Wil niet op aarde als in de Hemel?
Onze Vader, die in de Hemelen zijt:
Geheiligd zij uw Naam!
Ons toekome uw Rijk!
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel!....
- O mijn God! De duivel heeft nog zoveel slaven; de mensen zijn nog zo zwak. Hun ziel wordt
niet genoeg gevoed. Ik smeek U: “Geef ons heden ons dagelijks Brood.” Geef ons alle dagen het
verlangen naar de H. Communie. Laat al de zielen elke morgen honger gevoelen naar het Brood des
Levens. Want wie dit Brood niet eet, zal het ware leven niet hebben. Hoe zult Ge regeren en
heersen in zielen, waarin Ge niet eens leeft?
Voor mij zelf vraag ik U voorzeker voedsel, klederen, gezondheid, en alles wat mij zalig is. Maar
vooral, o ja, vooral vraag ik U de dagelijkse heilige Communie: mijn dagelijks zielebrood.
Hoe blij ben ik, dat Gij mij straks weer komt spijzen!
O mijn Jezus, ik heb U zo nodig!...
Zonder U ben ik zo zwak!...
O mijn Jezus, zonder U kan ik niet zuiver blijven!...
Zonder U kan ik niet heilig worden!
O Vader, ik heb zo dikwijls tegen U gezondigd. Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven
onze schuldenaren: Ik vergeef aan al de makkers, die tegen mij iets misdaan hebben; ik wil weer
vrede maken met al degenen die van mij iets kwaads hebben gezegd. Ik heb immers meer tegen U
misdaan dat zij tegen mij.
- En leid ons niet in bekoring. - Keer de bekoring van mij af, of maak mij ster tegen de bekoring
door de H. Communie.
- En verlos ons van het kwade. - Verlos mij nu door de heilige Communie van de slechte
neigingen en boze gewoonten, die mij nog overblijven ten gevolge van mijn zonden.
Verlos mij van al de zwakheden, van al de ongehoorzaamheden, van al de zonden, waarmee ik
nog bevlekt ben.
Verlos mij ook van al de bekoringen, van al de gevaren naar ziel en lichaam, die mij later nog te
wachten staan.
Dat vraag ik U met mijn lieve Middelares Maria, uw maagdelijke Moeder, die zo hoog is in geluk
en glorie. Dat vraag ik U met de heilige Apostelen en met al uw Heiligen.
Agnus Dei.
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O Jezus, Lam Gods, dat daar op het Altaar, geslachtofferd ligt voor mijn zonden, heb medelijden
met mij. Kom in mijn hart. - O Jezus, kijk niet naar mijn zondige ziel: ‘t is een arm stalletje. Maar
denk, dat ik een kind ben van de H. Kerk, uw Bruis. Denk, dat ik een slaafje ben van Maria, uwe
lieve Moeder. Denk, dat Gij voor mijn gestorven zijt op het kruis. Denk, dat Gij voor mij U
daareven op het altaar hebt geslachtofferd: denk daaraan, ja, en kom! O kom in mij met uw
Allerheiligste Lichaam en Bloed. Kom en maak mij vrij van al wat U in mij mishaagt. Kom en maak
mij vol ijver voor uw heiligen Wil.
Kom en omhels mij zo innig, omarm mij zo vast, dat ik U nooit meer loslaten kan.
Doodzonden ben ik mij niet indachtig, lieve Jezus.
Onwaardig wil ik U niet ontvangen, neen.
Zelfs niet lauw of verstrooid wil ik tot U komen.
Ik wil U ontvangen met verlangen en liefde, opdat Gij in mij zoudt wezen een grote kracht en een
ware genezing voor mijn lichaam en voor mijn ziel.
O Jezus, mijn heilig Hemels Brood. Ik ga U ontvangen al biddend, al juichend, met Maria!

Bij de H. Communie.
- Heer, ik ben niet waardig dat Gij in mij komt, neen, maar spreek een enkel woordje, en mijn ziel
zal gezond zijn!
Heer, ik ben niet waardig, maar Gij bemint mij, zozeer!
O Lichaam van mijn Heer!
O Lichaam van mijn Jezus!
Kom, kom, neem mijn ziel, mijn arme ziel!
Kom en houd ze vast, bewaar ze in U tot in het eeuwig leven!
Ga nu met blijdschap uw Jezus ontvangen. Herhaal zoetjes: “Jezus!... O mijn Jezus! O mijn
liefste Jezus!”

Na de H. Communie.
Wacht goed als er puntjes staan en denk na vooraleer gij dan verder leest.
Jezus is nu in de priester, onder de gedaante van brood en wijn. Jezus is ook in U, onder de
gedaante van brood alleen. Jezus, de levende Jezus, is in U!... Wees blij... en stil... bij Hem!...Aanbid
uw Jezus!
- “Jezus!... O mijn Jezus!...”
Laat U doordringen van Jezus... diep!... en lang!...
“O mijn lieveling: ...” - “ O mijn God!...”
Luister nu naar Jezus. Hoor Hem zeggen tot u!... ja tot u.
“O mijn vriendje!... O mijn kind!... O mijn schat!...”
Luister lang naar die woorden!... lang!...”
Antwoord Hem: “Gij zijt nu geheel aan mij... en ik ben nu geheel aan U!...”
Herhaal dat met stille vreugde... Herhaal het nogmaals... ‘t is zo zoet! ‘t Is zo waar!...
Luister nu: Jezus antwoordt u hetzelfde:
“Ja, mijn kind: ik ben nu geheel aan u!... Blijf gij nu geheel aan mij!”
Laat het nog een zeggen door Jezus!...
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Antwoord Hem nu dankbaar:
- “ O Heer, wat zal ik U weergeven?... Heer, Gij geeft mij zoveel, Gij geeft mij alles, Gij geeft U
zelf, ja U zelf: o mijn God!...
Ik geef ook alles, alles wat ik heb... alles wat ik bezit... Ik geef U mij zelf... voor eeuwig door
Maria...
- O Heer, blijf in mij als een heilmiddel voor het eeuwig leven. Laat in mij geen vlekje meer van
zonde. Gij hebt immers geheel vernieuwd door uw zuiver en heilig Lichaam.
Mag ik nu nog onzuiver zijn in mijn gedachten,... in mijn blikken?... in mijn woorden?... in mijn
daden?... O mijn Jezus?... neen!... neen!
- Mag ik nu nog onwillig en ongehoorzaam zijn, nu Gij, Jezus, mij, mij komt heiligen en gelijk
maken aan U! O mijn Toonbeeld!... neen!...neen!
- Mag ik nu nog lui en lastig zijn, nu Gij, mijn werkzame en zachtmoedige Jezus, mij komt
helpen?
O goddelijke Jezus, maak mij nu zuiver en heilig door uw allerheiligste Sacrament!
Bij de Zegen.
O almachtige Drievuldigheid, zegen de H. Kerk: zegen mijn geestelijke en wereldlijke overheden,
mijn weldoeners en mijn vrienden. Zegen de kinderen van de Eucharistische Kruistocht.

Bij het laatste Evangelie.
Mijn Jezus, Gij zijt God!
Door U is geheel de wereld geschapen.
Gij zijt het licht, dat de mensen naar de hemel leidt. Maar helaas! de mensen erkennen U niet.
Gij zijt mens geworden om de mensen te verlossen.
Gij hebt U laten slachtofferen op het kruis en zoeven op het Altaar. Gij wilt in ons, uw verloste
schepselen, komen, om ons tot kinderen te maken van God en erfgenamen van uw hemel.
Helaas, mijn Jezus, uw schepselen willen hun Schepper niet ontvangen!
Heer, doe de mensen verlangen naar uw komst.
Doe vooral de kinderen vurig verlangen naar de heilige Communie.
Dan zullen hun zielen opengaan, dan zult Gij er binnen mogen. Dan zult Ge door eenieder
ontvangen worden. Dan zult Ge door eenieder bemind worden!
Nu zijn er zovelen nog slaaf van de zonde en van de duivel. Dan zullen zij de kinderen worden
van God. Dan zult Gij hun Koning zijn: dan zult Gij heersen in hen.
H. Hart van Jezus: ons toekome uw rijk!
Ave Maria!
_____
NA DE H. MIS
Benedicite !
Mijn goede God, ik kan U niet vereren en bedanken, gelijk Gij het verdient. Ik zal het lied zingen
der drie jongelingen; het lied dat ze zongen, toen Gij hen bevrijdde in de vuuroven van koning
Nabuchodonosor.
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- Ik aanbid U, ik loof U met al uw schepselen, o Heer. Zij prijzen U en verheffen U als hun
Schepper. Zij weerspiegelen en verkondigen uw oneindige grootheid en uw goedheid!
- Ik aanbid U, ik loof U met de gehele H. Kerk. Ik prijs U met de heiligen des Hemels, die nu
rondom met U aanbidden. - Ik prijs U met de priesters en de brave mensen, die U op de wereld
vereren.
- Ik prijs U vooral met Maria, mijn Middelares.
Haar lof is U aangenamer dan de zang der Engelen en het gebed der Heiligen. O Maria, aanbid,
bedank, smeek Jezus in mijn plaats. Vul aan wat er aan mijn dankzegging ontbreekt. Maar ze beter
en schoner door de uwe. Bied ze zelf aan de goede Jezus aan.
O Maria, ik geef mij geheel aan U met al wat ik heb en met al wat ik ben. Bewaar Jezus in mijn
vandaag. Help mij Jezus navolgen in al mijn werken. Doe mij vooral getrouw zijn aan mijn
bijzonder punt. (Noem het.)
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Lof zij Jezus door Maria!
Afscheid.
Nu ga ik naar huis, lieve Jezus.
Ik ga nu arbeiden uit liefde tot U. Ik wil U danken en vereren door elke werkje, door elk kruisje,
door elk gebed. Daarom vraag ik uw genade. Verlicht mij dan voor elk werkje, versterk mij voor elk
kruisje, en werk met mij mee in alles wat ik doe. Zo zal elk gebed, elke daad, tot de kleinste toe, met
U altijd beginnen en ook met U en tot uw eer volvoerd worden.
Zo zal waarlijk mijn dag een voortdurende vereniging zijn met U, een verdienstelijke voortzetting
van de heilige Communie van vandaag, en een voorbereiding tot de H. Communie van morgen.
Getrouwe Maagd, bid voor mij!
H. Jozef, waak over mij!
H. Engelbewaarder, geleidt mij!
Communieliedje.
‘k Verlaat de kerk:
Ik voel me sterk,
Ik ga met moed aan ‘t werk!...
Nu voel ik mij,
Zo vroom en blij;
‘k Heb Moeder aan mijn zij!...
Niets valt me hard,
Niets doet me smart:
‘k Heb Jezus in mijn hart!...
Bid het gebed voor de aflaat blz 146. De arme zielen van ‘t Vagevuur zullen blij zijn!
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VIII.
COMMUNIEOEFENINGEN
_____
Uitleg
De H. Mis is niet alleen een offer, maar ook een spijze, een geestelijke spijze!
De eerste Christenen gingen te Communie elke dag dat ze in de Mis waren. Want naar de Mis
komt ge niet alleen om te bidden, maar ook om uw ziel te voeden. De heilige Hostie is uw geestelijk
eten, uw goddelijk voedsel. Jezus in de H. Communie is het ontbijt van uw ziel. “Die mij eet, zegt
Jezus, zal eeuwig leven!” Waarom heeft Jezus een stukje brood verkozen, om het te veranderen in
zijn H. Lichaam? Waarom anders, dan opdat gij zoudt verstaan, dat “zijn Vlees waarlijk een spijs
is” voor uw ziel.
Gij hebt een lichaam en een ziel. Elke morgen heeft uw lichaam honger: gij voedt het met brood
aan moeders tafel. Elke morgen heeft uw ziel ook honger: uw ziel heeft voedsel nodig. Kom ze dus
elke morgen voeden aan Jezus’ tafel: de heilige Hostie is het Brood van uw ziel, haar dagelijks
Brood!
Lief kind, ga alle dagen te Communie! Een dag zonder heilige Communie moet voor u zijn als een
dag zonder eten. Communiceer elke dag.
‘t Is Jezus’ wens. ‘t Is de wens van uw Priesters.
In de heilige Communie komt Jezus, God de Zoon, in U, met zijn godheid en zijn mensheid, met
zijn ziel en zijn lichaam, gelijk Hij nu glorievol in de hemel is.
Gij leert dat wel in de Catechismusles. Maar gij moet daar ook aan denken in de kerk, als gij naar
de communiebank gaat! - Jezus komt in u om uw ziel te voeden, om u sterk en heilig te maken. Hij
wil u doen gelijken op Hem in uw gedachten, in uw woorden, in uw werken. Hij wil u doen leven
gelijk Hij zelf geleefd heeft.
- Elke heilige Communie doet u wat meer op Jezus gelijken. Hoe meer gij op Jezus gelijkt, hoe
meer goed gij kunt doen, en hoe gelukkiger gij zult zijn in de Hemel! Elke heilige Communie maakt u
een beter vriend van Jezus. Zijn beste vrienden zijn de mensen, die Hem elke dag met vurige liefde
ontvangen.
- Hebt gij deze morgen al iets gegeten of gedronken, al ware het maar een beetje: dan moogt ge
niet te Communie gaan. Ge moet nuchter zijn.
- Hebt ge een doodzonde op uw geweten, dan moet ge eerst te biechten gaan.
- Hebt ge dagelijkse zonden op uw geweten, verwek dan een akte van berouw en ga gerust te
Communie.
- Bereid u goed voor tot elke heilige Communie. Vele mensen worden niet heilig, omdat ze de
heilige Communie te weinig voorbereiden en omdat ze te gauw uit de kerk gaan na de heilige
Communie. Let daarop.
______
HET COMMUNIEKRANSJE
___
Neem uw rozenhoedje in uw handen.
Kijk naar Jezus: Hij is in het Tabernakel.
Zeg hem echtgemeend en zeer innig: - Lieve Jezus, Gij zijt mijn Heer... Gij zijt mijn God!...
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Herhaal dat aan elk kraaltje of bolleke van het eerste tientje, en telkens wat stilhouden na elk
gebedje. Langzaam, tienmaal. Anders weet ge niet, dat ge met Jezus spreekt.
2° tientje. Lieve Jezus: ik verlang naar U... Kom in mijn hart.
3° tientje. Lieve Jezus, ik heb U bedroefd... vergeef het mij.
4° tientje. Lieve Jezus, ik ben zo zwak... kom mij versterken.
5° tientje. Maria gij zijt mijn Moeder...leid mij tot Jezus.
Bij de H. Communie.
Bezie Jezus in de hand van de Priester.
Lieve Jezus, Gij komt: ik ga naar U toe...
Terwijl gij naar de communiebank gaat zult gij gedurig herhalen:
Jezus, mijn Jezus, mijn liefste Jezus... ik verlang naar U.
Na de H. Communie.
Neem uw rozenhoedje weer.
1° tientje. Mijn Jezus, mijn God! Gij zijt nu bij mij... en ik ben nu bij U...
2° tientje. Welkom, goede Jezus, ik ben zo gelukkig!...
3° tientje. Ik wil heilig worden...help mij, lieve Jezus!...
4° tientje. Ik geef mij gans aan U.. want ik bemin U.
5° tientje. Heilige Maria, help mij Jezus bedanken, Jezus beminnen en navolgen!
- Spreek nu met Jezus over uw bijzonder puntje;
- Spreek met Jezus over de Kruistocht; over de intentie der maand...
- Gebed voor de roeping. blz 295.
Bid nu ‘t Gebed voor de aflaat: voor uw overleden familieleden. Het staat op blz. 146.
Pas het “Communiekransje” soms toe op andere vurige schietgebeden, die ge kent, of ook soms
op aanroepingen uit de Litanie van het H. Hart van Jezus, van de zoete Naam Jezus, of van de H.
Maagd. Zo kunt gij dikwijls vernieuwen.
N.B. Het Communiekransje wordt ook luidop vóór- en na gebeden, bij algemene Communiën.
_______
VOOR DE GEWONE DAGEN
_____
Vóór de H. Communie.
Laat Maria, Jezus’ Moeder, u tot de H. Communie voorbereiden. Luister naar Haar: Maria: “
Mijn kind, uw Jezus is dààr, in het Tabernakel...dicht bij u!
Kijk naar Hem!...Hij ziet U!... Hij verwacht u!...
Lees nu langzaam, regel na regel. Zie eens op naar Jezus, na elke zinnetje.
Ik: - Lieve Jezus, ik kijk naar U!... Gij zijt daar, in de heilige Hostie, in het Tabernakel!... (kijk
eerbiedig naar Hem).
Gij zijt mijn Heer!... Gij zijt mijn God!...
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Ik ben uw kind... Ik ben uw arm schepsel...
Ik aanbid U!... Mijn Jezus, ik aanbid U.
Ik ben naar de kerk gekomen om te Communie te gaan:
Ik kom tot U, omdat Gij het verlangt.
Ik kom tot U, omdat ik U bemin! O ja, lieve Jezus, ik bemin U!
- Ik wil een heilige jongen (meisje) worden.
Ik wil een apostel worden van het Allerheiligste Sacrament.
Dat kan ik niet zonder U. Ik heb het ondervonden.
Want ik doe nog dikwijls zonde: ik ben gemakkelijk ongehoorzaam; ik ben gauw kwaad: ik doe
altijd mijn eigen zin enz. daardoor bedroef ik U. Het spijt mij, lieve Jezus. Ik wil mij beteren. Ja, ik
wil.
Daarom ook kom ik te Communie. - Gij zult mijn ziel voeden en sterk maken.
Gij hebt het zelf gezegd, toen Gij nog op aarde waart.
“Mijn Vlees is waarlijk een voedsel.”
“Wie Mij eet, zal eeuwig leven.”
Ik geloof het. Ik vertrouw op uw woord.
- Heilige Maria, gij zijt de Moeder van Jezus.
Gij zijt mijn Moeder.
Ik ben uw kind.
Ik geef mij geheel en gans aan U.
Ik ben niet waardig uw goddelijke Zoon te ontvangen.
Maak mij nog beter gereed.
Geef mij uw geloof; geef mij uw betrouwen; geef mij vooral uw vurige liefde.
Geleid mij zelf naar de communiebank.
Heilige Jozef, bid voor mij: ik ga uw goddelijk pleegkind ontvangen.
Heilige Engelbewaarder, sta ij ter zijde.
Bij de H. Communie.
Lieve Jezus, de priester houdt U reeds in zijn handen. Ik ga U tegemoet.
Lieve Jezus, ik verlang naar U!...
Lieve Jezus, ik bemin U!...
Kom, mijn lieve Jezus, kom!
Na de H. Communie.
Maria : “ Eerst blij zijn, mijn kind!... U stil houden, en aanbidden. Want Jezus is in uw hart!...
Ik: - Jezus, mijn Jezus, mijn lieve Jezus... wat ben ik blij!
O mijn Vriend!...
O mijn Meester!...
O mijn God!...
Ik leg mijn handen over mijn hart.
O mijn God, ik houd U onder mijn handen!...
Ik, uw arm kind!...
Ik, uw klein schepsel...
Ik uw zwakke dienaar...
- Welkom, mijn Jezus, welkom, honderdmaal welkom!...
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Ik heb U zo lief.
Ik bemin U bovenal!
Gij zijt mijn beste Vriend!...
- Ik heb U zoveel te vragen !
Gij houdt zo van mijn.
Gij zijt zo machtig.
Ik ben zo zwak, en ik het u zo nodig!
Ik wil een heilig kind worden: help mij!...
Ik wil een voorbeeldige leerling zijn: maak mij moedig!...
Ik wil een vurig apostel worden van het Allerheiligste Sacrament: leer mij bidden...
- Lieve Jezus: Gij zijt de Koning van onze Kruistocht.
Maak mij getrouw aan mijn erewoord. Laat mij niet verflauwen!
Mijn makkers hebben U ook hun erewoord gegeven: Houd ze vurig!
Help ons vroeg op te staan om te Communie te gaan.
Help ons het voorbeeld te geven in de kerk en in de school.
Help ons het menselijk opzicht te overwinnen.
Help ons getrouw te zijn aan ons bijzonder puntje: (noem uw bijzonder puntje).
Geef ons een vurige godsvrucht tot Maria! Want dat is een voorteken van heiligheid.
- Ik dank U voor uw komst, lieve Jezus. Gij geeft U aan mij. Ik geef mij nu ook geheel aan U;
ja... geheel en ook iets doen voor U. (Beloof Hem een kleine versterving of een bezoekje). Mijn
bijzonder puntje zal ik vandaag trouw naleven: (noem het).
- Lieve Moeder Maria, ik heb mij geheel aan U gegeven met al wat ik heb. Ik kan mijn Jezus niet
vereren, zoals het behoort. Gij kunt het veel beter.
Bid mee met mij. Verbeter mijn dankzegging. Vul aan wat ik vergeet. Maak mij vandaag
getrouw aan mijn bijzonder puntje: (noem het).
Lieve Jezus, wees nogmaals wel bedankt.
Blijf bij mij heel de dag, door uw genade.
Alles voor U, mijn Jezus: thuis, op school en overal! Alles voor U door Maria!
Lieve Jezus, tot weerziens!
_____
Bid nu het gebed voor de volle aflaat.
Kijk eerst eens naar het Kruisbeeld.
O goede en allerzoetste Jezus, zie mij hier voor U neergeknield. Ik bied en smeek U met de
grootste vurigheid van mijn ziel, in mijn hart de levendigste gevoelens te drukken van geloof, hoop en
liefde, alsmede een oprecht berouw over mijn zonden en een vaste wil om mij te beteren, terwijl ik
met grote aandoening en droefheid bij mij zelve overweeg en in de geest aanschouw uw vijf wonden;
voor ogen hebbende wat reeds de profeet David U over U zelve in de mond legde, o goede Jezus:
“Zij hebben mijn handen en voeten doorboord, zij hebben al mijn beenderen geteld.”
Bid nu vóór het kruisbeeld: 5 Onzevaders en 5 Weesgegroeten, tot intentie van Z. H. de Paus.
Die moeten er bijgevoegd worden om de aflaat te verdienen.
_____
Een volle aflaat!
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- Mijn kind, weet ge wat een volle aflaat is?
Een volle aflaat betekent kwijtschelding van al de pijnen, die iemand nog te lijden heeft tot
uitboeting van zijn reeds vergeven zonden!...
Iedere keer dat God een volle aflaat toepast op een ziel in het Vagevuur, wordt zij helemaal
gezuiverd, en dan verlaat zij in volle blijdschap die schrikkelijke vlammen!
Lief kind! Bedenk dat eens: door die volle aflaat komt er dan een heilige meer in de hemel! Door
die volle aflaat is er weer een zieltje meer bij God, om Hem te loven en te verheerlijken!...
Verlaat nooit de kerk, zonder het gebed voor de aflaat te bidden voor de arme zieltjes. Zij zijn
dan zo blij!
_______
GIJ ZIJT MIJN HEER EN MIJN GOD !
_____
Vóór de H. Communie.
- Lieve Moeder Maria, bid voor mij, terwijl ik met Jezus spreek. - Dan zal het beter gaan. Gij
zijt immers mijn Middelares bij Jezus.
- Lieve Jezus, hier ben ik weer. Ik kom U ontvangen om heilig te worden.
Ik kijk naar uw Tabernakel. Gij verblijft achter het gesloten deurtje.
In die gouden kelk in een witte hostie ligt Gij verborgen!
Gij ziet mij!...Gij kent mij!...Gij verlangt naar mij!...
Hoe blij ben ik!... Hoe verlang ik naar U... mijn Jezus!... mijn God!...
- Jezus!... Gij zijt waarlijk God!...
Jezus, Gij zijt de tweede Persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid.
Gij zijt de Zoon van God de Vader.
Gij zijt zo machtig als God de Vader.
Gij zijt met God de Vader, met God de heilige Geest, één God! één oneindige God!...
Gij ja, mijn Jezus, gij die hier voor mij zijt in de kleine witte hostie!...
- Gij hebt de grote aarde geschapen!... Gij hebt ze gemaakt van niets.
Gij hebt de eindeloze zee geschapen!...
Gij hebt de lucht en de zon en de duizenden sterren geschapen!...
Gij hebt de hemel geschapen, met de Engelen... met de Aartsengelen... met de Serafijnen... en de
Cherubijnen... met de Tronen... de Krachten en de Machten!...
O Schepper van hemel en aarde, in die kleine hostie zijt Gij zelf tegenwoordig, “hier voor mij” in
het Tabernakel!...
Gij denkt aan mij, en Gij verlangt naar mij!...
O mijn Schepper, naar mij!... naar mij?...
- Heer, ik ben niet waardig! ... neen, ik ben niet waardig!...
Ik ben zo’n jong en zwak kind!
Ik ben maar een van die kleinste schepselen uit uw grote wereld.
Almachtige Jezus, hoe bemint Gij mij!...wat zijt Gij toch goed!...
‘t Is omdat Gij zo goed zijt, dat ik bij U durf komen.
‘t Is omdat Gij mij zegt: “Laat de kleinen tot mij komen.”
‘t Is omdat Gij gebiedt: “Neemt et eet: dit is mijn Lichaam.”
- Lieve Moeder Maria, ik wil mijn goede Schepper goed ontvangen; bereid mijn ziel nog beter,
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geef mij een vaster geloof, geef mij veel meer liefde. Leen mij uw hart om er mijn God te laten in
komen.
Moeder des Scheppers, bid voor mij!
H. Jozef, Voedstervader van mijn goddelijke Jezus, bid voor mij!
H. Engelbewaarder, leid mij tot mijn Heer en mijn God.
Bij de H. Communie.
Mijn Jezus, uw Tabernakel gaat reeds open. De priester toont U reeds in de heilige Hostie:
Mijn God, mijn Schepper, kom in mijn hart!...
Mijn God, mijn Schepper, kom in mijn hart.
Ik zal ‘t U herhalen, tot ik U in mijn hart heb.
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
Maria: Mijn kind, Jezus is in u. Laat ons samen hem aanbidden.
Ik: - O, mijn Jezus!...
O mijn God!...
O mijn Schepper!...
Ik houd u onder mijn handen.
Ik heb U in mijn hart...
Ik aanbid U!...
Ik aanbid U!...
- Almachtige Schepper van de wereld, ik aanbid U...
Gij hebt de zon geschapen, die hier in de kerk schijnt: ...ik aanbid U!
Gij zijt het die de bomen laat groeien en al de vruchten op ‘t veld: ... ik aanbid U.
Gij hebt de vogelen geschapen. Gij hebt het vee van onze stallen geschapen. Gij hebt de vissen
geschapen in het water. Goede Schepper, nu zijt Gij in mijn hart... onder deze twee handen... in de
kleine Hostie, Lieve Jezus, ik aanbid U... ik aanbid U!...
- Zonder U zou ik nooit geleefd hebben... ik dank U!
Zonder U kan ik niet gaan... niet denken... niet werken: zelfs mijn vinger niet bewegen: ...ik dank
U! Gij zijt mijn Schepper, mijn Bewaarder, mijn Bestierder.
Gij zijt mijn God!... en nu zijt Gij in mij!...
- Lieve Jezus, ik wist niet, dat Gij mij zo liefhad!...
Ik wist niet, dat Gij zo groot en zo goed waart!...
O, nu zie ik, dat ik voor U alleen moet leven!...
Nu zie ik, dat ik geheel aan U moet toebehoren!...
Mijn Jezus, ik geef mij geheel aan U door de handen van Maria. Voor U wil ik leven en
sterven!...
Gij zijt mijn Heer en mijn God!
2° Dankzegging.
Maria: Mijn kind, alles wat gij hebt hoort Jezus toe. Schenk hem nu alles terug met liefde: uw
lichaam en uw ziel.
Ik: Neem mij, Jezus; maak U meester van mij; laat niets in mij, dat niet gans voor U weze.
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- Gij hebt mijn lichaam geschapen: het leeft voor U!... voor U, mijn lieve Meester. Al de
bewegingen, al de handelingen van mijn lichaam moeten U aangenaam zijn! Al wat ik doe, is voor
uw eer en glorie!
Gij hebt mij twee ogen gegeven, nooit zal ik ze nog laten kijken naar gevaarlijke dingen... in
slechte boeken...naar slechte prenten. O neen! nooit meer, lieve Jezus!
Gij hebt mij twee oren gegeven: nooit zal ik er mee luisteren naar slechte praat. Ik zal ze sluiten
voor de kwaadsprekers. Ik zal ze openhouden voor al wat mijn ouders gebieden, voor al wat de
priester mij leert of aanraadt.
- Gij hebt mij een mond gegeven, die kan spreken. O, ik zal hem nooit open doen om slechte
liedjes te zingen. Ik zal hem nooit open doen om kwaad te vertellen of om tegen te spreken. Wat!
U bedroeven met die mond, met die tong, die Gij zelf mij gaf. Niets dan zuivere woorden zal ik uit
mijn mond laten komen! niets dan vrome lofzangen en oprechte gebeden voor U, mijn God, en voor
Maria, uw Moeder.
- Gij hebt mij een hart gegeven; in dat hart rust Gij nu, mijn God!... O maak U nu meester van
dat hart: ik gaf het U geheel en al. Ontvlam het van liefde: ik wil niet, dat het nog bezig zij met geld,
met schone kleren, met werelds plezier. Mijn hart is voor U!... voor U alleen, mijn God!... voor U
alleen!
3° Dankzegging.
- O Maria, lieve Middelares, neem mijn hart... Schenk het aan Jezus. Bewaar het voor Hem
alleen!
- Heer, al wat ik heb is van U: mijn ziel, en mijn lichaam. Mijn ziel is datgene, waarmee ik denk,
waarmee ik bemin! Gij hebt mijn ziel geschapen voor U. Ik geef mijn ziel aan U. Ik geef U mijn
verstand... mijn wil... mijn gedachten en mijn begeerten. Voor U wil ik leven en sterven!...
- Maar ik ben zwak. Ik heb U reeds zo dikwijls bedroefd door mijn nalatigheden en door mijn
zonden!
Ik kan niets zonder U, Gij zijt nu in mij; Gij zijt mijn voedsel, Gij zijt mijn sterkte! Vernieuw
mij nu van binnen geheel en al. Doe mij denken gelijk Gij. Doe mij verlangen wat Gij gaarne hebt.
Doe mij willen wat Gij gebiedt. Doe mij werken en leven, gelijk Gij zelf geleefd hebt, toen Gij nog
op de wereld waart!
Ik vraag U hetzelfde voor al de makkers van de Kruistocht, voor al de kinderen van de school,
voor al de mensen van uw heilige Kerk!
Jezus: Uw gebed is mij aangenaam, mijn kind. Vraag het mij door Maria, mijn Moeder en uw
Middelares. Haar gebed verhoor ik altijd.
Ik: - Lieve Moeder Maria, bewaar in mij deze gevoelens en deze voornemens. Doe er mij aan
denken gedurende de dag, op school en thuis. Maak van mij een kleine Jezus. Help mij leven voor
God alleen. Vandaag zal ik bij elke nieuwe bezigheid dit schietgebed zeggen:
“Moeder des Scheppers, bid voor mij!”
-Spreek nu met Jezus en Maria ook over uw “bijzonder punt”.
- Spreek over de E.K. - Spreek over de intentie van de maand. - Beloof hen enige kleine
verstervingen voor vandaag.
Gebed voor de Roeping blz. 294.
Wilt ge nu de zieltjes in ‘t Vagevuur blij maken?...
Neem uw boekje blz. 146 - bid het gebed om de volle aflaat te verdienen!
_______
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IN DE ADVENT
____
Uitleg
De Advent is het begin van het kerkelijk jaar. Hij begint de 4de Zondag vóór Kerstdag. Hij is
voor de H. Kerk een tijd van verlangen naar de komst van Jezus, een voorbereiding tot het
Kerstfeest.
- Het Oude Testament was ook een soort van Advent. Toen verlangden de mensen, en vooral de
Joden naar de komst van Jezus als Verlosser.
Het Nieuwe Testament was ook een soort Advent. Nu bereiden de mensen zich voor tot de
komst van Jezus als Rechter bij het laatste Oordeel.
Heel het leven van een christenmens, heel on eigen leven moet een dagelijkse Advent zijn. Elke
dag moeten wij ons voorbereiden tot de komst van Jezus in de heilige Communie.
- Als gij elke morgen u wel voorbereidt om uw Jezus in u te laten komen, als Voedsel van uw
ziel, dan trekt ge het meeste vrucht uit Jezus’ komst als Verlosser.
Dan zult ge niet bang moeten zijn voor de vreselijke komst van Jezus als Rechter.
- Jezus is tot ons gekomen door Maria!
Wij ook moeten tot Jezus gaan door Maria!
Kom! Heer Jezus, kom!...
Vóór de H. Communie.
- H. Engelbewaarder, Gij zijt bij mij. Bid nu vurig: want ik wil mij goed voorbereiden tot Jezus’
komst.
Lieve Moeder Maria, geef mij uw groot verlangen om Jezus vurig te ontvangen; Want Jezus
komt!
- Mijn lieve Jezus, ik aanbid U in het Tabernakel. Gij zijt de Messias, die beloofd werd in het
Oud-Testament.
In het Oude Testament verlangden de Joden naar U. Zij dachten, dat Gij ging komen als een rijk
Koning om te vechten tegen de Romeinen en om al de landen aan de Joden te onderwerpen. Zij
waren mis.
Maria, uw Moeder, verlangde ook naar Uw komst. Maar zij verwachtte U als de Verlosser, om
tegen de duivel te vechten en om al de zielen van heel de wereld voor God te winnen.
Ik ook verwacht U, mijn Jezus. Ik verlang naar U gelijk Maria, en niet gelijk de Joden. Ik
verlang naar U als naar mijn Koning en mijn Verlosser. Ik verlang naar U als naar de geneesheer van
mijn ziel.
Gij waart niet verplicht uit uw hemel te komen. Gij kwam op de wereld, omdat Gij de mensen
gaarne ziet.
Gij zijt niet verplicht uit uw Tabernakel te komen. Gij komt in mijn hart, omdat Gij mij bemint.
Ik kom tot U: niet omdat ik waardig ben, maar omdat Gij het verlangt. Ik kom, omdat ik U
bemin...en omdat ik U nodig heb om deugdzaam te blijven.
Ik ben zo zwak, ik ben zo teer:
Ik heb U nodig, lieve Heer,
De slechte wereld doet mij beven;
‘k Kan zonder U, mijn God, niet leven,
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Daal in mijn arme ziele neer,
Dan vrees ik hel noch duivel meer!
Maria: Kijk nu naar het tabernakel kind: Jezus hoort u. Lach Jezus eerbiedig toe en zeg hem:
Met Maria, vol verlangen,
Wil mijn hart U nu ontvangen;...
Kom, mijn God: ik wacht naar U!
Kom, mijn God: ik smacht naar U!...
Kom, ik kwijn van liefdedorst!...
Kom, ik druk U aan mijn borst!...
Kom en maak mijn ziel gezond;...
Kom, mijn Jezus, wacht geen stond!
Herlees nu dit rijmgebedje nog eens: doch wacht een weinig na elk regeltje.
Bij de H. Communie.
Totdat ik U in mijn hart heb, zal ik blij herhalen:
“Jezuken, vriendeken, lieveken kom! Ik vraag en ik bid en ik smeek er U om!”
Na de H. Communie.
Maria: - Gelukkig kind: de Heer is met U. Jezus luistert. Spreek nu met hem. Ik bid voor U
terwijl gij samen spreekt.
Ik: - Lieve Jezus, Gij zijt nu bij mij... in mijn hart: ik aanbid U!... (3 maal). Lieve Jezus, ik ben
nu vervuld met U als met een geestelijk voedsel!
Maak mij zo krachtig dat ik de aardse goederen veracht en dat ik de hemelse goederen verdien!
Ik wil de onzedige modeklederen verachten, omdat Gij er bedroefd om zijt.
Ik zal nooit jaloers zijn op rijke kinderen. Ik zal nooit verlangen om veel geld te hebben.
Ik zal liet jaloers zijn op kinderen, die liever gezien worden dan ik.
Ik zal mij nooit boven anderen stellen.
Lieve Jezus, ik ben zo jong en de duivel is zo boos.
Help mij vechten tegen de duivel. Genees mijn ziel; maak ze sterk, maak ze heilig: dan zal ik
zeker de hemelse goederen verdienen.
- Lieve Jezus, ik vraag U nog meer. Ik wil uw Apostel zijn, als ik groot zal wezen. Laat mij
weten wat ik moet worden, niet alleen om mij gemakkelijker te heiligen, maar ook om het meest goed
te doen!
- Doch, laat mij van nu af aan reeds uw apostel zijn. Geef mij een vurig verlangen om uw komst
voor te bereiden bij de mensen.
Ik weet, dat ik dat kan doen met te bidden, met versterving te doen, en met het voorbeeld te
geven thuis en op de school.
Er zijn nog zoveel zondaren, in wier hart Gij niet kunt komen. Er zijn nog zoveel kinderen, in
wier hart Gij niet moogt komen. Er zijn nog zoveel ouders, die hun kinderen verbieden te Communie
te gaan!
Goede Jezus, Gij zijt nu dicht bij mij. Luister nu naar mijn gebed, verlicht het verstand van die
zondaren en van die moeders. Doe ze zodanig naar U verlangen, dat zij ook de genade van uw
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bezoek verkrijgen en dat zij ook te Communie gaan.
- Lieve Jezus, bezoek ook onze Kruistocht; maak van al onze kameraden heilige kinderen en
vurige Apostelen: kleine zielenredders.
- Kom, o Heer, om de volkeren te verlossen. Kom, Heer Jezus, kom!...
Heer, doe de mensen naar uw stem luisteren. Doe ze gehoorzamen aan de Paus, aan de
Bisschoppen, aan de Priesters. Red uw heilige Kerk. Want uw Rijk moet komen: Satans rijk moet
uit zijn. Gij moet de Meester zijn van de ganse wereld.
Want Gij zijt onze God, onze Verlosser, onze Opperkoning.
- O Maria, gij zijt almachtig door uw voorspraak. Doe al de mensen naar Jezus’ komst
verlangen. Doe Jezus erkennen en beminnen als Koning van de wereld! Doe Jezus heersen! - H.
Jozef, Patroon der H. Kerk, bid voor de komst van Jezus’ Rijk!
- Zeg nu aan Jezus, welke verstervingen gij vandaag zult doen voor de komst van zijn Rijk!
Jezus vraagt geen woorden, maar daden! Onderhoud vandaag zeer getrouw uw bijzonder puntje:
Welk is het?...
- Vertroost nu de zieltjes uit het Vagevuur. Zij lijden zo wreed! Neem uw boekje blz. 146 en
bid het Gebed voor de volle aflaat! De zieltjes zullen U zo dankbaar zijn! Zij verlangen ook zo naar
Jezus’ Komst! naar de schone hemel!...
_______
IN DE KERSTTIJD.
____
Welkom, Jezus!
____
Vóór de H. Communie.
- Kindje Jezus, Gij zijt God, en Gij zijt zeer gelukkig: Gij hebt niemand nodig. En toch zijt Gij
uit uw schone hemel gekomen! Gij hebt gedacht: “Ik wil de mensen gaan verlossen, Ik ga mens
worden en uitboeten wat de mensen door hun zonden misdaan hebben.” Grote God, Gij werd een
klein kindje... een arm kindje!... Gij werd geboren in een stal, en neergelegd in een kribbe, waar
beesten uit aten!... Arme Jezus!... lieve Vriend!... Wat zijt Gij toch goed!...
- Lieve Jezus, de Joden kwamen naar U niet kijken in het stalletje: Gij waart te arm voor hen.
Zij wilden U niet erkennen als hun Koning. Zij bleven thuis!... Maar uw Moeder Maria, de heilige
Jozef, de Engelen en de herders erkenden U wel. Zij knielden rondom uw kribbetje: Zij speelden en
zongen voor U; Zij aanbaden U. Maria zag U met de meeste liefde aan: zij aanbad U het best van
al!...
- Lieve Jezus, Gij woont hier in de kerk zoals te Bethlehem. Gij hebt hier ook een stalletje. ‘t Is
het Tabernakel, het Tabernakel, waar ik nu naar kijk!...
Gij hebt hier ook een kribje: een verborgen kribje. ‘t Is de kelk in het hoekje van het Tabernakel.
Hier ook leeft Gij arm en onbemind in de kleine hostie!
Ja, Gij leeft!.. Gij leeft!... o mijn Jezus! hier bij mij!... dicht bij mij!...
Gij kent mij!...
Gij bemint mij!...
Gij zoekt mij!...
Gij wilt in mij komen. Gij wilt mij goed doen. Gij wilt mij heilig maken!...
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O! mijn kleine Messias! Ik bemin U! mijn lieve Zaligmaker!... Ik verwacht U! ... Kom! Kom
gauw!
Gij ligt hier naar mijn hart te trachten, in ‘t Tabernakel van de kerk!...
O kom, mijn God, wil niet meer wachten!...
Kom, maak mij blij, kom, maak mij sterk!
Ik bleef niet thuis gelijk de Joden,
Ik liep als d’herderkens tot U!...
‘k Heb U mijn zieltje aangeboden:
Kom spoedig er in rusten nu!
Maria, maak mijn zielwoning
Ook van haar minste vlekjes rein;
Mijn ziel moet voor mijn kleine Koning een levend Kerstekribje zijn!...
Bij de H. Communie.
Maria: Toen de herders bij Jezus kwamen, lei ik hun het goddelijk Kindje eens in de armen. O,
wat een vreugde! Hun God in hun armen!...
Mijn kind, ga nu gauw op uw knieën zitten aan de communiebank; open uw mond en uw hart!
Gij zijt veel gelukkiger! Ga uw Jezus halen en keer er mee terug naar uw plaats. Herhaal hem reeds
van nu af:
“Welkom, lieve Jezus, Welkom!”
Na de H. Communie.
1° Dankzegging
Maria: Mijn kind! Nu draagt ge Jezus onder uw handen!
Nu draagt ge Hem in uw ziel!...ja, uw Jezus! het goddelijk Kindje!
Denk daar nu eens aan!...
Wees blij!...uw God!...uw God is in u!...
Zeg hem zacht!... heel zacht:
- Houd ik U onder mijn handjes geborgen?...
Jezuske zoet!...
Kwam Ge nu in mijn ziel deze morgen?...
Jezuske lief!
Jezuske zoet!
Wat zijt gij toch goed!...
- G’Hebt in de hemel een glanzende troon,
Kindeke zoet!
En ge neemt nu mijn need'rige ziel tot woon!
Kindeke lief!
Kindeke zoet!
Wat zijt Gij toch goed!...
Ik : - O mijn Jezus, ik kan U niets zeggen!... Ik ben te blij!...
Lieve engelen, die gezongen hebt in ‘t stalletje, komt boven mij zweven: Ziehier uw Jezus!...
Lieve herders, die kwamen kijken naar Bethlehem, - knielt rondom mij: Ik draag uw Jezus!...
Lieve vader Jozef, zet U aan mijn linkerzijde, - als bij ‘t kribje van Bethlehem: want uw
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pleegkind, uw Jezus, rust in mij!...
Gij vooral, o ja, gij vooral, lieve Moeder Maria, kniel aan mijn rechterzijde, hier dicht bij mij,
dicht bij uw goddelijk Zoontje. Ik draag Hem in mij!... in mij!... o mijn Jezus! mijn goddelijk
Broertje: wat ben ik blij!...
- Engeltjes, Herders, Wijzen uit het Oosten, Jozef en Maria, buigt nog wat dieper neer voor het
kerstkindje.
Komt laten wij Hem samen aanbidden!... stil aanbidden!... (Zwijg en aanbid mee) Engeltjes,
herders, Wijzen uit ‘t Oosten, Jozef en Maria... bedankt Hem in mijn plaats... bedankt Hem
hartelijk. (Zwijg en bedank.)
Engeltjes, herders, Wijzen uit het Oosten, Jozef en Maria, vraagt voor mij de deugden van mijn
kleine Jezus; o, vraagt ze hem vurig!
(Luister stil...hoor ze samen zeggen tot Jezus) : “Jezus, maak dat kindje godvruchtig!”
Zij vragen nog iets voor u: luister, luister goed:
“Jezus, houd dat kind zuiver!”
“Jezus, maak dat kind gehoorzaam!”
“Jezus, maak dat kind nederig!...”
Ik : - O ja, mijn Jezus, mijn kleine Jezus, vernieuw mij geheel en al; geef mij een hartje gelijk het
uwe.
Geef mij al uw deugden.
Geef mij vooral uw liefde, ja uw liefde.
Laat mij U beminnen gelijk de engelen.
Laat mij U beminnen gelijk de herders.
Laat mij u beminnen gelijk de Wijzen.
Laat mij U beminnen gelijk Jozef en Maria!...
- Lieve engelen, ik dank u voor uw hulp.
Lieve herders, lieve Koningen, weest wel bedankt.
Lieve vader Jozef, lieve Moeder Maria, waakt over mij als over Jezus; beschut mij voortdurend!
Vlucht met mij heen, als de duivel zijn slechte makkers afzendt om mijn ziel te doden. Voedt mij op,
gelijk Jezus, in deugd en wijsheid!
2° Dankzegging
Gloria in Excelsis !
Maria: - Mijn kind, zoveel mensen willen ‘t kindje Jezus niet erkennen! Zij doen juist zoals de
Joden...
Zoveel kleinen gaan vandaag niet te Communie, zij doen gelijk de mensen te Bethlehem die niet
naar de stal gingen.
Zoveel zondaren verlaten Hem en vervloeken Hem! Troost gij het Kindje Jezus.
Ik: - Lieve Moeder, ik wil ‘t Kindje Jezus troosten. Hoe zal ik dat kunnen?
Maria : - Ik zal u helpen, mijn kind. Wij zullen het samen loven en het smeken dat zijn Rijk zou
komen.
Herhaal met Mij in de plaats van al die ondankbare mensen de “lofzang der engelen” bij ‘t kribje.
Nodig al de engelen en al de heiligen uit om de lofzang mee te zingen...
- Zeg nu zachtjes mee met de engelen en de heiligen:
“Glorie zij aan God!... in de hemel!...
Vrede kome op de aarde over de mensen van goeden wil!
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Vrede over de H. Kerk!...
Vrede over ons Vaderland!...
Vrede over ons huisgezin!...
Vrede over mijn ziel!...
O God, wij prijzen U!...
O God, wij loven U!...
O God, wij aanbidden U!...
O God, wij bedanken U: wij zijn blij om uw grootheid, uw heerlijkheid! Gij zijt onze Heer en
onze God, hemelse Koning, almachtige God de Vader.
Jezus-Christus, Gij zijt onze Heer en onze God.
Gij neemt de zonden der wereld weg: heb medelijden met ons, aanhoor onze smekingen.
Gij zijt aan de rechterhand van God de Vader: heb medelijden met ons.
Want Gij zijt de Heilige!
Gij alleen de Opperheer!
Gij alleen zijt de Hoogstverhevene!
Gij, ja, Jezus-Christus, Gij, met de Heilige Geest in de glorie des Vaders!
Amen! (*)
- Vergeet de lijdende zielen niet. Bid het gebed voor de volle aflaat blz 146. Dan zal Jezus
wellicht een zieltje verlossen of minstens zijn lijden verkorten of verzachten.
- De drie Koningen schonken goud, wierook en myrrhe aan het goddelijk Kindje van Bethlehem.
Uw Jezus verwacht ook vandaag een Kerstgeschenkje van U! Zeg Hem welk een versterving gij
Hem zult schenken aan tafel... Zeg Hem, wanneer gij Hem met uw zusje of uw broertje zult
bezoeken hier in zijn stalletje... Een versterving, een bezoekje, een samenspraakje is Hem veel
kostbaarder dan goud en wierook!
- Vraag hem genade, veel genade om uw bijzonder punt wat beter te verzorgen!
(*) N.B. - In een kindermis of gezamenlijke Communiemis, zal de priester zinsneê na zinsneê
voorbidden en luidop doen nabidden door al de kinderen. Hij zal “mij” in “ons” (enkelvoud in
meervoud) veranderen.
_______
NA HET DRIEKONINGENFEEST.
______
Jezus is de Kindervriend.
____
Vóór de H. Communie.
Jezus is de vriend der kinderen!
Zie Hem zitten te midden van zijn Apostelen. Kinderen komen tot Hem met hun moeders. De
Apostelen staan op en willen de kinderen terugjagen. Want Jezus is moe! Maar zie! zie!... Jezus
staat recht. Jezus wil het niet hebben. Zijn lievelingen wegjagen! neen, neen!
Hij glimlacht tegen hen: Hij steekt zijn: beide armen naar hen uit. Hij spreekt. Luister... Hij
spreeekt: “Laat de kleinen tot mij komen,” zegt Hij. “Laat ze komen, zegt Hij, en houdt ze niet
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tegen. Voor hen is het Rijk der hemelen!”
En zie, de moeders komen tot Hem met hun kindjes: Zij komen dicht bij Hem. Hoe blij zijn de
kindjes!... Hoe blij is Jezus!... Hij neemt ze uit moeders armen. Hij omhelst ze. Hij zegent ze. Hij
geeft ze weer aan moeder. Zo doet hij met al de kindjes: één voor één.
Zie! u ook roept Hij! Hij roept u van in het Tabernakel.
Ga ook tot Hem met Maria, uw Moeder.
Maria: - Jezus is dààr, mijn kind: Hij roept u.
Ik: - Zal Hij mij ook in zijn armen nemen? Zal Hij mij ook omhelzen?
Maria : - O ja, mijn kind, Hij zal u geheel met Hem verenigen. Hij zal in uw hart komen. Hij
zal met liefde in u komen wonen. Hij zal u zegenen en sterken. Hij zal u blij en gelukkig maken.
Zie... Hij verwacht u. Hoor... Hij roept u!...
Ik : - O lieve Moeder, ik heb Hem zo dikwijls bedroefd!... Vraag Hem eerst vergiffenis voor mij.
Ik ben zo onstandvastig. Ik ben zo ellendig. Ik ben zo onwaardig. Ga mee met mij dan zal ik beter
durven. Met u zal ik zeker welkom zijn.
Maria : - Ja, lief kind, ik ga met u tot Jezus. Vrees niet. Hij is de vriend der kleinen. Hij is de
Kindervriend. Kom, kijk naar Hem, en laat ons gaan.
Bij de H. Communie.
O Jezus, lieve Broeder,
Ik kom tot U met Moeder :
O Lieve Kindervorst,
Druk mij nu aan uw borst!
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
Maria : Nu is de Kindervriend bij U!...
Rust nu in Jezus’ armen!...
Leg uw hoofdje op zijn Hart!... Blijf zo, blij en eerbiedig rusten... Hij bemint u!... Rust lang!...
Rust zoet!...
Ik : O mijn Jezus!...
O mijn God!...
O mijn Vriend!... wat zijt Gij goed!... Wat zijt Gij goed!...
O lieve Kindervriend, ik aanbid U!...
O lieve Kindervriend, ik bemin U!... Ik bemin U...
Jezus : - Mijn kind. Ik heb u eeuwig bemind!...
Uit liefde riep ik U tot mij!...
Verlaat Mij nooit!... Verlaat Mij nooit!... Blijf in Mij!... en Ik in u!...
Ik : - Mijn Jezus, ik zal U nooit verlaten...
Jezus: - Blijf in mijn liefde!
Ik : - Jezus, in uw liefde wil ik leven... en sterven!
Jezus: - Zo is het goed, mijn kind. Vraag Me nu al wat ge wilt. Ik ben almachtig.
Ik : - Lieve Jezus, Gij zegende de kleine kinderen, die bij U kwamen. Wilt Gij mij ook
zegenen?...Dan zal ik braaf en blij zijn vandaag.
Jezus: - Lief kind, Ik zegen u!
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Ik : - Lieve Jezus, Gij zegende ook de moeders, die hun kindertjes tot U brachten.
Jezus: - Ja, mijn kind, die moeders zag ik gaarne.
Ik : - Jezus, ik smeek U, doe mijn moeder alle dagen meekomen met mij. Geef haar het verlangen
om alle dagen met mij t Communie te gaan... Lieve Jezus, zegen mijn goede moeder.
Jezus: - ja, lief kind: ik zegen uw beide ouders.
Ik : - Heer Jezus, zegen ook onze priesters. Geef ze een grote liefde tot de kleinen. Geef ze een
grote liefde tot U, opdat ze de kleinen tot U brengen.
Jezus: - Bid dikwijls voor de priesters; zij zijn uw grootste weldoeners!
2° Dankzegging.
Jezus : - Mijn ogen zijn rood van het wenen, en mijn Hart is geheel ontsteld!...
Ik : - Waarom, mijn arme Jezus?
Jezus : - Ik zie de kinderen kwijnen en vallen in de straten der stad.
Ik : - Welhoe, lieve Jezus?
Jezus : - De ziel der kleinen is zwak. Zij wordt bedorven. Zij gaat verloren. Mijn lieve
kleintjes gaan verloren!
Ik : - Arme Jezus, ja! er zijn nog zoveel kinderen, die niet tot U komen! Zoveel kinderen
mogen nooit te Communie gaan. Hun Moeder verbiedt het. Mijn Jezus, ik wou zo gaarne al de
kinderen tot U brengen.
Jezus : - Bid voor die verblinde moeders. De zielen van hun kinderen vragen brood, en zij laten
hun kleintjes honger lijden!...
Ik : - Lieve Jezus, raak het hart van die moeders. Raak hun hart!
Doe hen begrijpen, dat hun kinderen niet braaf blijven, als zij niet te Communie gaan!
Doe hen begrijpen, dat ze het geluk van hun kinderen tegenwerken.
O Jezus! laat die moeders gevoelen, hoe diep zij U bedroeven, als zij de kinderen beletten tot U
te komen! Laat hen gevoelen, hoezeer gij de kindjes bemint!...
Jezus : - ik ben de ware Kindervriend! De kinderen zijn mijn lievelingen! Mijn hemel ik voor de
kleinen. En alwie in mijn hemel komen wil, moet worden als een kind. Laat de kleinen tot Mij
komen!
Ik : - Lieve Jezus, er zijn ook veel kinderen, die tot U niet willen komen. Gij bemint hen zo
vurig en zij beminnen U zo weinig!... Zij zijn onverschillig voor U. Zij slapen te lang, of zij zijn
bang voor de koude! Geef hun meer moed! Geef hun meer liefde, goede Jezus.
Ik zelf heb reeds vele H. Communiën gemist. ‘t Was mijn schuld, lieve Jezus, het spijt mij!... Ik
zal geen enkele heilige Communie meer achterlaten.
- Gij bemint mij. Ik zal U ook beminnen. Gij komt wel uit de hemel in de kleine Hostie, en ik
zou in mijn bed blijven liggen?... Gij komt tot mij uit liefde: en ik zou niet tot U komen, omdat ik lui
ben?... Neen, lieve Jezus, dat is lelijk! dat is ondankbaar! Liefde vraagt wederliefde! Ik zal U
ontvangen zo dikwijls als ik kan!
O mijn Jezus, ik kan U niet missen: neen, geen enkele dag!... Ik moet alle dagen deugdzaam zijn.
Ik moet alle dagen door U gevoed worden. Gij zijt mijn dagelijks Voedsel. Gij zijt mijn dagelijks
Brood.
- O Maria, doe mij zozeer naar Jezus verlangen, help mij Jezus zozeer beminnen, dat ik elke
morgen tot Hem snel om Hem te ontvangen in de H. Communie! Breng mij alle dagen tot Hem.
Hecht mij zo vast aan Hem, dat ik Hem nooit meer verlaat!
3° Dankzegging.
De Kindervriend -65-

Ik : - Lieve Jezus, er zijn nog zoveel kinderen, die U niet kennen!
Jezus : - Ja, mijn kind, in de vreemde landen zijn er nog miljoenen ongedoopte zieltjes, die nog
dood zijn voor Mij! Zij zijn nog slaven van de duivel! Ook voor de zieltjes der wilden ben ik
gestorven; ook zij moeten door mij leven.
Ik : O ja, lieve Jezus, die zieltjes moeten ook voor U leven. Zeg me, lieve Kinderkoning, wat
kan ik daarvoor doen?
Jezus : - Spaar soms een centje voor het werk der Kindsheid. Met uw snoepcenten kunt ge de
missionaarissen helpen afkopen!... De kleintjes worden dan gedoopt en uit Satans klauwen verlost.
Om ze vrij te kopen, geef Ik mijn bloed. Wilt gij dan niet een centje geven?
Ik : - Zeker, mijn lieve Kindervriend. Elke week zal ik iets op zij leggen voor de kleine wilden.
Kan ik nog iets doen voor hen?
Jezus : - Ja, mijn kind, o ja! Bid en doe verstervingen!... Dan zal ik heilige priesters en
kloosterlingen zenden, om de kleinen de catechismus aan te leren en om hun de Sacramenten toe te
dienen. Door uw gebed en uw versterving helpt ge de zielen bekeren!
Blijf dagelijks te Communie gaan en bid voor uw roeping: dan zult ge gereed zijn om alles te
verlaten, als Ik u later mocht uitkiezen tot missionaaris voor mijn arme wilden!
Ik : - O Jezus, ik wil! ik zal! Ik geef mij geheel aan U door Maria! Ik laat haar meester over al
mijn werken en gebeden. Zij bestede ze, voor de komst van uw Rijk. Ik laat mij geleiden, mij
versterken, mij opvoeden door haar, opdat ik later moge medewerken om U als Koning te doen
heersen over al de kinderen!
- O Maria, Moeder van de Kindervriend, zorg voor mijn roeping; help mij medewerken aan de
komst van Jezus’ Rijk in de zielen der kleinen!
H. Jozef, beschermvader van Jezus, waak over mijn toekomst!
- Onderhoud vandaag uw bijzonder puntje. Welk is het?
Spreek er over met Jezus en Maria. Vraag gratie om er aan te denken en om moedig te zijn.
Getrouw zijn aan het bijzonder puntje, is teken geven van ware liefde tot Jezus. Dat is meewerken
aan Jezus’ Rijk.
- In het Vagevuur liggen kinderen te kermen en te klagen: kinderen van uw leeftijd!... Gij kunt ze
blij maken; Gij kunt ze helpen! Bid voor hen het “Gebed om de volle aflaat te verdienen” blz. 146.
- Vraag nu zelf iets aan de zieltjes die gij geholpen hebt:
“Lieve zieltjes van het Vagevuur, ik heb u blij gemaakt; ik heb voor u het gebed met volle aflaat
gebeden. Nu vraag ik u ook een dienst. Bidt Jezus en Maria opdat ik vandaag getrouw weze aan
mijn bijzonder puntje. Bidt Jezus en Maria opdat de kinderen van onze school meer te Communie
zouden gaan. Lieve zieltjes, ik dank U!
______
IN DE VASTEN
_____
Doet boetvaardigheid
___
Uitleg
De vasten is een tijd van boete en van voorbereiding tot het Paasfeest.
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De vastentijd duurt 40 dagen: van Aswoensdag tot Pasen: de Zondagen in de Vasten worden
hierbij niet meegeteld.
Mozes vastte 40 dagen op de berg Sinaï. Jezus vastte 40 dagen in de woestijn. De H. Kerk doet
ons allen jaarlijks 40 dagen vasten voor het Paasfeest. Wie niet kan boeten door te vasten, moet
boeten door andere versterving te doen.
In de Vasten gaan wij te Communie om van Jezus de liefde tot de versterving, de liefde tot het
lijden te bekomen.
Wilt gij weten of gij vorderingen maakt in de liefde, vraag u dan af, of gij vorderingen maakt in de
versterving. Beminnen is zich zelf overwinnen. Liefde is lijden. Liefde maakt ten slotte alles zoet.
Vóór de H. Communie.
(Wacht even bij de puntjes: dan bidt ge beter)
Maria : - Kijk naar het tabernakel, mijn kind. Jezus, de gekruiste Jezus, is daar!...
Ik: - Spreek, o Heer!... Spreek, o gekruisigde Jezus, spreek: uw dienaar luistert!...
Jezus : - Mijn kind, mijn lief kind!...
Ik: - Mijn Jezus, mijn lieve Jezus!...
Jezus : - Mijn kind, bemint ge mij?
Ik: - O mijn Jezus!...
Jezus : - Lief kind, bemint ge mij bovenal?
Ik: - Jezus!... Mijn lieve Jezus!... Ik bemin U bovenal!
Jezus : - Mijn kind, wilt ge mijn volgeling zijn?...
Ik: - Mijn Jezus, ik volg U, tot in de dood!...
Jezus : - Luister, mijn kind, luister, mijn dierbare schat! Wie mijn volgeling wil zijn, verzake
zich zelve!...
Ik: - Lieve Jezus, wat is dat: zich zelf verzaken?
Jezus : - Mijn kind, zich zelf verzaken is zich zelf overwinnen: zich zelf verzaken is versterving
doen.
Ik: - Lieve Meester ik wil mij zelf verzaken: ik wil mij overwinnen, ik wil verstervingen doen, nu
vóóral in de vastentijd.
Jezus : - Mijn kind, gij vergeet het zo dikwijls. Ik geef U zo dikwijls gelegenheid tot
overwinning. Ik ben zo bedroefd, als gij de gelegenheid niet waarneemt. Ga uw gedrag eens na, hoe
weinig verstervingen gij doet! Hoe gij uw grillen involgt...
Ik: - ‘t Is waar, mijn Jezus, ik laat soms ganse dagen voorbijgaan, zonder U maar een enkel
offertje te brengen...Daarentegen, ik bedroef U zo dikwijls met mij kwaad te maken. Ik geef met toe
in alles. Ik laat me gaan. Ik neem al wat mij lust. Ik snoep te veel en te dikwijls... Ik bezie als wat
ik ontmoet... Ik luister gretig naar alle nieuwtjes... Ik lees al wat me onder de handen komt!...Al wat
met in de gedachte komt, zeg ik maar aanstonds... - O ja, mijn Jezus, ik overwin mij niet genoeg. Ik
volg U niet na!... Ik heb U nog niet echt lief!...Zelfs mijn bijzonder puntje vergeet ik soms dagen
lang!... Lieve Jezus, ik geef U weinig vreugde... ik zie het...ik ben nog zeer, zeer zwak.
Jezus : - Lief kind: bezie me, ik ben het Brood des levens!.. Ik ben het voedsel van uw
ziel!...Kom elke dag hier bij mij, aan mijn heilige Tafel. Ik zal U voeden elke dag met mijn heilig
Lichaam... Laat geen enkele dag voorbijgaan! Want de H. Hostie is voor uw ziel het dagelijks
brood!...
Ik: - Mijn goede Jezus, ik heb U nodig. Mijn goede Jezus, ik kan zonder U niet leven. Mijn
lieve Jezus, ik kom tot U. Kom in mijn ziel. Spijs mij met uw goddelijk Lichaam! Spijs mijn
verstand; dan zal ik beter weten wanneer ik mij moet overwinnen. Spijs mijn wil: Dan zal ik meer
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moed hebben om te doen en te laten wat gij vraagt. Mijn Jezus, ‘t is waar: ik bemin U enkel met
woorden. Maar nu wil ik U beminnen met daden!... Ja, ik wil!...
Jezus : - Kom, mijn kind!... Kom, mijn lieveling!... Kom rusten op mijn hart gelijk Johannes.
Kom, ik zal u sterk maken. Ik zal u moedig maken. Ik zal u leren willen. Kom: met Mij kunt gij
alles. Ik verwacht u... kom!...
Ik : - O mijn Jezus!...
Bij de H. Communie.
Jezus: - Kom en eet! Zie, de tafel is gedekt... De priester toont mij reeds aan u... Laat mij niet
langer in de handen van de priester... Kom, mijn zwak kind... Kom, mijn kleine dienaar...
Ik: - Mijn Jezus, mijn geslachtofferde Jezus: mijn goddelijk Toonbeeld. Ik kom, o ja, ik kom!
- Lieve Moeder Maria, leid me tot Jezus: ik wil op hem gelijken.
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
1° Samenspraak.
Maria : - Jezus is in u, mijn kind. Laat u diep doordringen van Hem.
Ik: - O mijn Jezus!...
Maria : - Jezus voedt nu uw ziel... Zijn kracht is nu in u!...zijn goddelijke kracht!... Laat u nu
versterken...
Ik : - O mijn Jezus!...
O mijn Voedsel!...
O mijn Kracht!...
Maria : - Laat Jezus nu in u werken...houd gij u stil in aanbidding...
Ik : O mijn God!...
O mijn goede God!...
Maria : - Luister nu naar Jezus... Hij spreekt tot u...
Ik : - Wie ben ik, lieve Jezus... dat Ge tot mij spreekt! tot mij!... o mijn goede, goede God!...
Jezus : - Lief kind, ik geef me geheel aan u... geheel aan u, mijn kind!... met mijn liefde!... met
mijn kracht!... Liefde vraagt wederliefde!...
Ik : - Lieve Jezus, ik zal het doen! Vandaag nog wil ik U een ruiker aanbieden van kleine
overwinningen en verstervingen. Ik wil en ik zal!
2° Samenspraak.
Jezus : - Mijn kind, wat zult ge doen voor mij aan tafel? Vertel het mij eenvoudig.
Ik : - Goede Jezus, het zijn zulke kleine dingen: ik schaam me bijna ze U te zeggen.
Jezus : - Mijn lieveling, spreek vrij; Ik min de eenvoud. Er zijn geen kleine dingen, als ze met
grote liefde verricht worden. Spreek vrij, mijn kind, spreek vrij.
Ik : - Lieve Jezus, ik ben dikwijls te gulzig aan tafel, en ik eet reeds terwijl ik nog aan ‘t bidden
ben. Wel, als ik straks koffie drink, zal ik eerst mijn handen vouwen, - mijn ogen sluiten, - en
langzaam een Weesgegroetje bidden. Lieve Jezus, dat zal mij veel kosten...Ik ben het lang reeds
anders gewoon...maar ik reken op uw hulp: het zal wel gaan!
Jezus : - Goed, mijn kind: ik zal u helpen. Wat zult ge nóg?...
Ik : - Lieve Jezus, ik klaag nog al gemakkelijk, als ‘t eten niet naar mijn zin is. Vandaag zal ik
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zwijgen en niets zeggen over ‘t eten. ‘s Middags heb ik daar veel last mee, lieve Jezus. Maar ik zal
denken aan U en aan de arme kinderen, die honger lijden. Dan zal ‘t wel gaan... Ook als mijn broer of
zus naast mij te veel plaats inneemt, zal ik niet kwaad zijn: ik zal het verdragen uit liefde tot U. Ik
zal dan liever wat ongemakkelijker zitten.
Jezus : - ‘t Is goed, mijn kind, ‘t is goed. Elke overwinning is voor mij een troost. Ik zal ‘t u
vergelden.
Ik : - Lieve Jezus, ik heb soms veel moeite om aanstonds te gehoorzamen, als moeder spreekt.
Ik durf soms opmerkingen maken, als ik iets onaangenaam moet doen. Maar vandaag wil ik mij
overwinnen. Ik zal gehoorzamen op ‘t eerste woord: aan vader en ook aan moeder. Doe mij op U
denken, mijn Jezus; Gij waart de gehoorzaamheid zelf! - Ik zal ook helpen, zonder dat ze ‘t mij
moeten gebieden, in plaats van dadelijk te gaan spelen. Ik speel zeer gaarne, lieve Jezus; ik kan er
bijna niet van uitscheiden; zelfs als ‘t klept voor ‘t Lof, speel ik soms voort. - Maar vandaag zal ‘t
wel anders!... Help mij, Jezus: ‘t is Vasten, het moet!
Jezus : - Goed, mijn kind. Wees de slaaf van geen enkele drift: speel gaarne doch met maat.
Ik : - Ik zal er op letten, mijn Jezus. Ik zal gehoorzaam zijn als gij, zelfs als ‘t mij veel moeite
kost.
3° Samenspraak.
Jezus : - Ga nu uw gedrag eens na in de school. In de school vindt gij wellicht ook wel
gelegenheid tot versterving. Zeg me eens: zijn er geen makkers, die ge niet kunt verdragen?... Noem
ze mij...
Ik : - Ja, mijn Jezus, er zijn er... Het zijn... (Noem ze).
Jezus : - Lief kind, hieraan zult ge weten, of ge mijn volgeling zijt, zo ge de anderen bemint! Zult
ge met die makkers spelen voortaan?...Zult gij ze vriendelijk aanspreken?...
Ik : - Lieve Jezus, daar zal ik veel moeite mee hebben!... zeer veel...
Jezus : - Mijn kind, zo ge maar uw vrienden bemint, doet ge gelijk de heidenen. Ik heb mijn
vijanden bemind!... Ik heb u bemind, toen ge nog een slaaf waart van de duivel!...Ik bemin u nog, o ja,
ik bemin u nu, nu , nadat ge mij zo dikwijls hebt bedroefd. Gij hebt nu beloofd uw liefde te tonen
voor daden!...
Ik : - Lieve Jezus... ik wil! help me... ik wil! Ik zal weer vriendelijk zijn.
Jezus : - Mijn kind, ge zult zo blij zijn.
Ik : - Goede Jezus, ik wil, ja, ik wil: want ik bemin U.
Jezus : - Ziet ge soms ook geen kinderen alles staan? Spreek ze aan om te spelen. Laat ook
liefst door anderen het spel kiezen, en offer uw eigen voorkeur op... zult ge?
- Zijn er ook vandaag geen lessen, die u vervelen?... Welk een schone gelegenheid!
- Gaat ge vlug met gevouwen handen en met gesloten ogen zitten om te bidden? zelfs als de
anderen nog rumoer maken?...
Ik : - Lieve Jezus, ik ben daarvoor soms te beschaamd. Maar vandaag moet het en zal het... Ik
heb ook last om geen enkel woord te zeggen in de klas en in de studie. Een woordje ontsnapt zo
licht... Maar vandaag zal ik zwijgen!
Jezus : - Ja, mijn kind, doe dat! Elk woordje, dat ge tegenhoudt uit liefde tot mij, is een parel aan
uw kroon: zo boet ge uit voor zoveel onkuise en goddeloze woorden, die ik uit duizenden monden
tot mij hoor opstijgen!...ja, mijn kind, voortdurend!... De wereld is als een hel voor mij!...
Ik : - O mijn Jezus, ik zeg geen woord meer ! neen, mijn arme Jezus! geen woord!... Ik wil U
troosten. Lieve Jezus, help me vandaag in alles me zelf verzaken! Help me bijzonder die
verstervingen oefenen, welke ik beloofd heb. Ik bied ze U aan door Maria, uw Moeder, mijn lieve
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Genademiddelares. Ik zal ze verrichten in vereniging met haar. Dan zal ik er getrouw aan zijn. Deze
avond zal ik er U over spreken, bij mijn gewetensonderzoek, en ze U door Maria aanbieden! - O
Jezus, Gij zijt in mij gekomen, om mij sterk te maken, om mij op U te doen gelijken. Ja, mijn Jezus,
zo moet het zijn: door uw kracht wil ik leven gelijk Gij! Amen!.
2° Dankzegging.
- Mijn kind, na elke H. Communie houdt ge een samenspraak met Jezus over de versterving. Hoe zult ge dat doen?
Elke dag van de Vasten kunt ge Jezus als Communiegeschenk een nieuwe reeks overwinningen
aanbieden: nu enige verstervingen op de straat; nu enige verstervingen in de kerk, later enige
verstervingen van de smaak...(lekkers, snoepcenten, enz.)...het gezicht...het gehoor...het betasten,
enz. - Beloof niet veel, maar wees trouw aan uw voornemens.
3° Dankzegging.
Laat u vandaag door Jezus vragen na de H. Communie:
- Mijn kind, welke verstervingen en offers zult ge mij geven op de straat?...
Ik : - Ik zal de winkels voorbijgaan zonder binnen te kijken.
Ik zal de vensterruiten voorbijgaan, zonder er mij in te spiegelen.
Ik zal de voorbijgangers niet nieuwsgierig, niet oneerbaar bezien!...
Ik zal niet werpen, niet roepen, niet lopen, niet vechten op straat.
Ik zal niet beschaamd zijn de heiligenbeelden te groeten.
Ik zal buigen, of de muts afnemen, als ik in de kerk, waar Jezus is, voorbij ga.
Jezus : Zoudt ge vandaag niet een kort bezoekje brengen aan het H. Sacrament! dat heb ik zeer
gaarne! Gij zijt immers mijn Kruistochter!...
4° Dankzegging.
Spreek met Jezus vandaag enkel over uw bijzonder punt.
- Mijn kind, de getrouwheid aan uw bijzonder punt is een der verdienstelijkste verstervingen, die
gij mij kunt aanbieden.
Hoe lang is het geleden dat gij een bijzonder punt hebt gekozen?
Welk bijzonder punt hebt gij in uw laatste biecht vastgesteld?... Zijt gij er trouw aan?
Spreekt gij mij over uw bijzonder punt, elke avond?...
Bid nu het gebed voor de volle aflaat, blz. 146.
Doe de Zieltjes, die gij door de aflaat verlost, voor u bidden.
“Lieve Zieltjes, die nu in de hemel zijt, vraagt nu voor mij de geest van versterving. Vraagt aan
Jezus en Maria, dat ik genoeg boetvaardigheid doe op de wereld, om zonder Vagevuur in de hemel te
mogen komen na mijn dood!
_____
‘S VRIJDAGS, OF IN DE PASSIETIJD
Met de lijdende Jezus
Vóór de H. Communie.
1° Voorbereiding.
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Maria : - Kijk eens op naar ‘t Tabernakel, mijn kind: Jezus roept U!...
Hij is gelukkig omdat gij hier zijt. Hij bemint u!... O Hij snakt naar ‘t ogenblik van de H.
Communie. Luister...luister: Jezus spreekt.
Jezus: - Lief kind, zijt ge daar?
Ik: - Ja, mijn Jezus, ik ben hier... Ik kom U ontvangen, lieve Jezus. Ik kom ter heilige Tafel, lieve
Jezus.
Jezus: - Mijn kind, ik ben de lijdende Jezus!... Ik ben de gekruiste Jezus!...
- Lief kind, wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op... en volge mij! Helaas...Ik vind veel
vrienden van mijn H. Tafel, maar Ik heb weinig vrienden van mijn kruis!...
Ik: - Lieve Jezus, verlangt Gij iets van mij?
Jezus: - Arm kind, ik zie veel mensen die gaarne te Communie gaan. Ik tel er weinig, die met mij
willen lijden... Onder mijn getrouwste Kruistochters zelf tel ik, helaas! zo menig “vijand van het
kruis”. Zie, hoe ik heb geleden!... Zie!
Ik: - Mijn goede Meester, leer mij lijden...Ik ben zwak, maar ik wil.
Jezus: - Mijn kind, ik heb geleden... heel mijn leven lang!...grote armoede!... Ik was een
werkmanskind. Ik werd niet gerekend tot de rijke kinderen. Ik was arm gekleed. Ik woonde in een
arm huisje. Ik moest werken al de arme mensen: Ik!... uw God!...
Ik: - Lieve...lieve Meester!... En ik!... ik droom somtijds van rijk te zijn: ik bouw soms echte
kastelen in de toekomst!... Ik droom van schone huizen, rijke klederen, van vermakelijk leven!... Ik
ben soms afgunstig op rijke geburen!... Vergiffenis, lieve Jezus, o kom in mij: leer mij lijden, keer mij
de armoede beminnen.
Ik wil al die dromen verwerpen.
Jezus: - Lief kind... zalig zijn de armen!
2° Voorbereiding
tot de H. Communie in de Vasten.

Jezus: - Mijn kind, ik heb geleden...heel mijn leven lang!...groot verdriet.
Ik: - Arme Jezus! Hadt Gij verdriet? geheel uw leven lang?
Jezus: - Ja, mijn kind; mijn liefde deed me zo lijden.
Ik: - Waarom deed uw liefde u lijden, lieve Jezus?
Jezus: - Mijn kind: ik bemin mijn goddelijke Vader: ik ben op de wereld gekomen om Hem door
u allen te doen beminnen. Helaas! en ik zag niets dan zondaars. Ondankbare zondaars!... Ik zag
zonden gebeuren te Nazareth. Ik zag zonden gebeuren te Jeruzalem. Ik zag de zonden, die gij
bedreven hebt... ja, de uwe!... Ik zag ze vóór mijn ogen gedurig, gedurig!... Die zonden! o die
zonden!...kenden de mensen mijn smart om al hun zonden!
Ik: - Goede Jezus!... Ik wist niet, dat ik U zoveel heb doen lijden!... en zolang!... Arme Jezus,
zolang!... Vergiffenis, mijn Jezus, vergiffenis: Kom, mijn Jezus, kom!... Leer mij lijden en boeten
voor mijn zonden. Kom, maak mij tot een vriend van het kruis!... Kom! Ik heb U lief!...
3° Voorbereiding
tot de H. Communie in de Vasten.

Jezus: - Mijn dierbaar kind, vooral op de dag van mijn lijden... op Witte Donderdag en op
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Goede Vrijdag heb ik pijnen geleden, die groter zijn dan al de pijnen der martelaren!... Ik, uw God!...
Mijn lijden was verschrikkelijk.
Ik : - Lieve Meester, open mijn ogen: ik wil uit mijn gedrag wegdoen alles wat niet met het uwe
overeenstemt!... Lijden is bitter, Jezus. Maar ik wil lijden: de dienaar is niet groter dan de Meester!
Jezus: - Goed, mijn kind, dat hoor ik gaarne. Zeg me dat dikwijls.
Ik : - Spaar mij niet, lieve Jezus. Laat me de volle waarheid zien.
Jezus: - Lief kind, zijt ge niet te gevoelig voor de achting der mensen?... Droomt gij niet dikwijls
van een grote plaats te bekleden?... Wilt gij soms niet boven de anderen staan?...
Zie! Ik werd veracht door de rijke Pharizeërs!...Ik werd vervolgd door de Hogepriester!... Ik
werd verraden door mijn eigen leerling!... door Judas!...
Ik werd verlaten door al mijn apostelen!... zelfs door Petrus!
Mijn voornaamste apostel zei driemaal: dat hij Mij niet kende! Mij, zijn Meester!... Hij zwoer
het!...driemaal!...
Ik : - Wat hebt ge veel geleden!...
Zie, lieve Jezus, ik zal niet meer treuren of droefgeestig blijven, als ik mij eenzaam en zonder
vriend gevoel. Ik zal mijn verdriet met het uwe verenigen en niet somber blijven. Dat is eigenliefde,
dat is zelfzucht. Ik zie het in: ik mag ook niet meer zo zeer uit zijn op eer en gunst. Ik ma zo
begerig niet zijn naar aanzien, naar ijdele glorie, naar een hoge toekomst. “Wie godvruchtig willen
leven, zullen vervolgd worden!...” Het is zo pijnlijk verlaten en verraden te zijn!
Jezus, sterk mij... Kom, ik zal U volgen!...
Jezus: - Mijn lieve kleine leerling: zalig zijn zij die vervolging lijden!...
4° Voorbereiding
tot de H. Communie in de Vasten.

Jezus: - Mijn goede leerling, nog veel heb ik u te leren, maar gij kunt het thans niet dragen.
Ik : - Heer, spreek; ik reken op U! met U kan ik alles! Uw heilig Lichaam is het Brood der
sterkte.
Jezus: - Lief kind, kunt ge zwijgen, als ge beschuldigd wordt?... Kunt ge een bitsig woord
verdragen, zonder u kwaad te maken?...
Ik : - Neen, lieve Meester, zelfs als ik schuldig ben, kan ik soms niet zwijgen. En als ik ongelijk
heb, ja, zelfs wanneer ik het inzie, wil ik het soms niet bekennen!...
Jezus: - Mijn kind, ik werd beschuldigd door de Joden... valselijk!...gij weet het!...En ik zweeg!
Pilatus vroeg mij naar verontschuldigingen... “Hoor, zegde hij, wat ze U ten laste leggen?... En ik
zweeg! Pilatus vroeg mij naar verontschuldigingen... “Hoor, zegde hij, wat ze U ten laste leggen?...”
Ik zweeg!...
Koning Herodes stelde mij vele vragen. Herodes’ gunst kon ik winnen: ik zweeg!... Ik, uw
God!...
Ik : - O, mijn Meester!... mijn zachtmoedige Meester!... Kom!... o kom!... maak mijn hart gelijk
aan het uwe!...
Jezus: - Mijn dierbaar kind, ik vraag u alleen kalm te zijn, als gij u verdedigt... Ik vraag u enkel
oprecht te zijn, als gij u verontschuldigt... Ik vraag u enkel te zwijgen, als gij schuld hebt!.. En wilde
gij soms een een onverdiende vermaning verdragen!... O mij kind!... Hoe zou ik het u lonen!... Wat
zoudt gij telkens gelukkig zijn!...Welk een stap naar de heiligheid toe!...Welk een liefdebewijs!
Ik : - Mijn Jezus, ik wil, ja, ik wil! Ik word niet gauw gestraft zonder reden. Maar zelfs dan
als ik het meen, zal ik bidden en zwijgen. ‘t Zal wel hard vallen: maar ik wil!... Ja, ‘t zal me dan zeer
De Kindervriend -72-

hard vallen te zwijgen. Maar, ik zal me geweld moeten aandoen! ja, veel geweld.
Jezus: - ‘t Is goed, mijn dierbaar kind: de hemel is voor de geweldigen!
5° Voorbereiding
tot de H. Communie in de Vasten.
Maria : - Mijn kind: bezie nu uw gegeselde Jezus.
Ik : - O Moeder, bid voor mij en druk zijn wonden diep in mijn hart.
Maria : - Luister, mijn kind, Jezus spreekt tot U. Aanhoor Hem stil.
Jezus : - Mijn kind, zie, Ik werd gegeseld!... Zie, hoe ik mij liet binden door de soldaten van
Pilatus. Ze binden Mij om een marmeren zuil... met zijn voeten beneden en met zijn handen hoog
boven mijn hoofd!...met mijn rug naar hem!... Bezie mij, kind.
Ik : - O mijn Jezus, en Gij zijt almachtig!... Ge kunt ze doden met een enkel woord!
Jezus : - Lief kind, daaraan dacht ik niet eenmaal! Ik liet ze slaan met hun geselroeden op mijn
gespannen rug!... Ik voelde de striemen van elke slag in mijn lichaam branden!... Ik voelde ‘t bloed
aflopen, en het plaste onder mijn voeten!... Ik hing te schudden van pijn...en ze sloegen voort...altijd
voort, op mijn rug die bloedde!...O mijn kind, ik liet ze doen: Ik dacht aan mijn Vader!... Ik dacht aan
de zonder der mensen. Ik dacht aan u...aan u, mijn kind!... Ik heb u eindeloos bemind!...
Ik : - Aan mij!... Aan mij!... O mijn goede Meester...o mijn dierbare Jezus, spreek, wat kan ik
doen?
Jezus : - Mijn kind, zie mij aan en volg mij na!
Ik : - O Meester, Gij laat U geselen, zonder U te verdedigen!... En ik... ik wreek mij over
alles!...Gij blijft stil en zacht... En ik...ik kan geen stootje verdragen, zonder aanstonds weer te
slaan!... Ik sla soms anderen, die zwakker zijn dan ik... O mijn Meester, help mij! Kom in mij!... O
mijn Meester, help mij! Kom in mij!... Verander mijn hart!... Leer mij vergeten en vergeven!...
Jezus : - Mijn kind, velen beschouwen het als een lafheid, iets te vergeven...of iets te laten
voorbijgaan, zonder zich te wreken!... Arme blinden!...
Ik : - Goede Meester, zo dacht ik het ook: maar ik zie nu wel in, het is veel moediger te
vergeven dan zich te wreken. Het kost veel meer moeite. En...Gij gaf ons ‘t voorbeeld!... Ik ben een
zondaar!... Gij, gij zijt God!... Ik zal me overwinnen!
Jezus : - Lief kind, aan de overwinnaar zal ik het verborgen Manna geven!...de zoete vreugde op
Mij te gelijken!...
6° Voorbereiding
tot de H. Communie in de Vasten.
Maria : - Mijn kind, wilt ge op uw vernederde Jezus gelijken? Bezie zijn hoofd dat bloedt van
de doornenkroon... Luister, hij spreekt.
Jezus : - Bij de geseling hebben de soldaten mij een kroon in het hoofd geslagen!... een
doornenkroon!...
Ze hebben mij een spotmantel omgehangen!... om de schouders van hun Verlosser!... Toen
hebben ze vóór Mij geknield!... Mij bespuwd, Mij in ‘t aangezicht geslagen! Ze hebben Mij
“koning” geheten, maar ‘t was om Mij te beledigen.
Ik : - Arme Jezus! O mijn arme beminde Meester.
Jezus : - Dan hebben ze Mij ten toon gesteld voor Pilatus zijn huis!” Ik stond daar
bespuwd!...bebloed!...gekroond!...
Het volk zag mij en huilde, Ik hoorde niets dan moordkreten!... “Ter dood!...” riepen ze, “ter
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dood!...aan ‘t kruis!...” En ik werd veroordeeld tot het kruis!.. gelijk de dieven en de moordenaars!
Ze joegen me dan, met het kruishout beladen, door de stad!... Ik voelde ze trekken en sleuren en
slaan!... Ze joelden en huilden!...Er waren kinderen bij: kinderen, die me op Palmzondag hadden
toegejuicht!...
Ik : - O zwijg, mijn Jezus! Ik smeek U: zwijg, mijn harte breekt!...
Vergiffenis, mijn God, vergiffenis!...
Wat hebben ze met U gedaan!... Hoe wreed hebben zijn U doen lijden! O mijn Jezus, ik wil niet
handelen gelijk de wrede soldaten.
Mijn Jezus, ik erken U als mijn eersten, als mijn opperste Koning.
Mijn Jezus, ik wil U doen heersen, doen regeren in mijn ziel.
Ik wil, dat Gij er meester van zijt.
Mijn Jezus, kom in mij! mijn versmade Koning, kom in mijn ziel.
Kom, vernederde Meester. Kom, mijn Koning, en doe mijn lauw hart gloeien van liefde tot U!
Kom en maak mij moedig om het menselijk opzicht te overwinnen!
Kom, en leer me met U het kruis dragen: kom en leer me zielen winnen door het lijden. Kom, en
leer me, hoe ik U kan doen heersen door het offer. Kom, mijn Koning, kom!... o kom!
- O Maria, ik geef mij gans aan U. Help me Jezus navolgen, gelijk Gij het gedaan hebt.
Na de H. Communie.
Maria : - Uw Jezus is gekomen, kind. Uw Jezus is in u!... aanbid Hem... Jezus spreekt tot u!...
luister eerbiedig en antwoord.
Jezus : - Lief kind, wilt ge voor mijn zijn gelijk de landman Simon van Cyrene ?
Ik : - Ja, mijn Jezus: ik zou er trots op geweest zijn U het kruis te helpen dragen te Jeruzalem.
De soldaten zouden me niet hebben moeten dwingen.
Jezus : - Zou ‘t waar zijn, kind?
Ik : - O zeker, Jezus. Zeker. Ik zou uw kruis fier hebben gedragen, in uw plaats!
Jezus : - Waarom klaagt ge dan, mijn kind, als ik een deeltje van mijn kruis op uw schouders laat
wegen?...
Waarom klaagt ge bij de minste hoofdpijn?...
Waarom moet iedereen het weten, als ge tandpijn hebt?...
Waarom zijt ge zo gauw ongeduldig, als ge ziek zijt?...
Waarom verlaat ge zo gauw de kerk, als het gebed u lastig valt?...
Waarom is de dankzegging zo kort, als gij u dor gevoelt?...
Ik : - Heer Jezus, is dat ook uw kruis dragen?
Jezus : - Ja, mijn kind: Ziekte, pijn en dorheid zijn splinters van mijn kruis. Het zijn kleine
offers, die mij helpen zielen redden!...
Ik : - Lieve Jezus, vandaag zal ik alles verdragen, zonder te klagen uit liefde tot U! Ik wil U
doen heersen over de zielen.
Jezus : - Gij wilt mij doen heersen? Gij wilt mij doen erkennen en beminnen als Koning?
Ik : - Ja, mijn Jezus.
Jezus : - Gij wilt uw makkers winnen voor de Kruistocht? Gij wilt misschien een familielid
bekeren? Gij wilt mijn apostel zijn?...
Ik : - O ja, mijn Jezus.
Jezus : - En wat zult ge daarvoor doen?
Ik : - Daarvoor wil ik bidden, Jezus.
Jezus : - Dat is nodig, mijn kind.
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Ik : - Daarom wil ik het goede voorbeeld geven, overal en zonder beschaamd te zijn.
Jezus : - Voorbeelden trekken, lief kind.
Ik : - Daarom wil ik lijden en sterven, met uw genade!
Jezus : - Ja, mijn kind: In cruce salus! “In het kruis ligt de redding!”
_____
Voornemen: Vandaag zal ik over niets klagen; uit liefde tot Jezus!
Ik zal overal een blij gezicht tonen en alles verdragen. Lieve Moeder Maria, Maria, help mij.
- Verlaat nooit de kerk, vooraleer de zieltjes van ‘t Vagevuur ter hulp te zijn gekomen. Bid altijd
eerst het gebed voor de volle aflaat blz. 146.
Elk zieltje, dat ge verlost, is een voorspreker in de hemel!
_____
Met Maria onder het kruis
Vóór de H. Communie.
1.
Maria : - Mijn kind, sta naast mij, onder ‘t kruis van Jezus.
Ik : - Moeder, lieve Moeder van Smarten, leer mij de les van het Offer.
Maria : - Beschouw uw Jezus met mij, hier vóór u... op het kruis. Houd u dicht bij mij... Leg
uw hoofd op mijn hart...
Ik : - O Moeder!...
Maria : - Zie, rondom ons staat het volk te kijken. Ze spotten met Hem!...
Ik : - Arme Jezus!...Ik spot niet met U... Ik bemin U!... ik bemin U!...
Maria : - Hoor, mijn kind, hoe de voorbijgangers schimpen!... Ze schudden het hoofd en zeggen:
“Zo Gij Gods Zoon zijt... toon het en kom al van het kruis!...”
Ik : - O Moeder, de rijke Farizeeërs spotten ook mee. De Schriftgeleerden schaterlachen: “Kom
neer van het kruis, “ zeggen ze ook.
Maria : -Lief kind, Jezus zal niet van zijn kruis komen.
Ik : - Waarom niet, lieve Moeder?
Maria : -Ja, lief kind, op zijn kruis: zo wil het zijn Vader!... Zo wil het Jezus ook!... Hij heeft
ons eindeloos lief!...
Ik : - O Jezus, welk een liefde!... Welk een liefde!...
Maria : - Mijn kind, drie jaar lang heeft Hij gepredikt: en zie, iedereen heeft Hem verlaten!...
Drie jaar lang heeft hij wonderen gedaan: en zie?... hier is niemand om Hem te danken... Drie jaar lang
heeft Hij ‘t voorbeeld gegeven; en kijk...hier is niemand om Hem te volgen...zijn apostelen zelf zijn
bijna allen gevlucht!...
Ik : - Lieve Moeder, hoe is het mogelijk!
Maria : - Maar nu, mijn kind, nu Hij daar hangt te sterven aan een kruis, nu doet Hij meer goed
dan in gans zijn leven!... Nu Hij daar hangt te lijden en te sterven, verlost Hij de wereld door zijn
kruisdood!...
Ik : - O mijn Jezus!... wij aanbidden U en loven U...omdat Gij door uw Kruis de wereld verlost
hebt!
Maria : - Mijn kind, de mensen menen nu, dat Jezus’ verlossingswerk mislukt is!...De
apostelen menen dan hun Meester overwonnen is!...De vijanden van Christus menen, dat zijn
leerling uitsterft met Hem!... O mijn kind, die mensen hebben ‘t mis! Nu Jezus op zijn kruis hangt,
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sticht Hij zijn H. Kerk in zijn bloed!...Ziet ge het bloed uit zijn wonden lopen?...Door dat bloed
verdient Hij de hemel voor al de zielen!... O mijn kind, zijn dood is zijn zegepraal!... Zijn kruisdood
is ons leven. Zijn lijden en dood zijn geen mislukking!... Weldra zult ge bekeringen zien!...Weldra
zult ge de ontrouwe apostelen zien, moedig predikende over de wereld...Weldra zullen al de
huisgezinnen zijn kruisbeeld op de ereplaats zetten, als het teken van hun zaligheid. Weldra zal
onze gekruiste Jezus aanbeden worden door al de volkeren der wereld!
2.
Maria : - Hoor, mijn kind : de stervende Jezus opent zijn bebloede mond. Hoor wat Hij zegt...
Jezus : - “Ik heb dorst!...” Sitio !
Ik : - O mijn Jezus, mijn stervende Jezus, kon ik uw dorst stillen!... O Moeder, zeg me: wat
moet ik doen?...
Maria : - Lief kind, Hij verstikt van dorst en zie, toch zet Hij nauwelijks de lippen aan de spons,
die de soldaat Hem toesteekt. Jezus voelt een dorst: niet naar drank...mijn kind, niet naar drank!... O
mijn Zoon!...mijn lijdende Zoon... ik versta uw droeve klacht. Gij hebt dorst naar zielen!... Ik ook
heb dorst...Ik ook brand van verlangen naar de zielen... O mijn Zoon, ik offer mij op met U... Ik
slachtoffer mij met U voor de zielen!... O mijn kindje, doe gelijk ik; offer u ook op aan God met
Jezus voor de zielen.
Ik : - O mijn God!... Samen met Maria, offer ik U mijn ziel op en mijn lichaam, mijn gedachten,
mijn genegenheden, mijn woorden en mijn werken. Ik offer U mijn leven en mijn dood, in vereniging
met het lijden en de door van mijn stervende Jezus: tot uw eer en glorie, tot voldoening van mijn
zonden...tot bekering der zondaren, tot heiligmaking der zielen.
Bij de H. Communie.
Maria : - Laat nu uw gekruiste Jezus binnen in uw ziel.
Ik : - Verlangt Hij het, lieve Moeder?
Maria : - O ja, mijn kind. Hij heeft ook dorst naar uw ziel! Daarom hernieuwt Hij zijn
Kruisoffer in de Heilige Mis. Daarom koos Hij het brood om het in zijn heilig Lichaam te
veranderen. Hij wil in u komen. Hij wil u aan Hem gelijkvormig maken!
Ik : - O Moeder, ik ga! Doch ga zelf met mij mede. Bid voor mij, terwijl ik Hem ontvang. Ik
wil een offertje worden van Jezus, gelijk Gij!...
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
Maria : - De gekruiste Jezus is nu in u!...
O mijn kind, nu stromen de genaden van Jezus’ Kruisoffer in uw ziel!
Nu komt de kracht van Jezus’ offer in u.
Laat u nu doordringen met de genaden van de gekruisigde Jezus!... lang! zeer lang!...
Luister nu naar Hem. Hij heeft u iets te vragen.
Jezus : - Mijn kind, bidt ge voor uw makkers? Zovelen kennen mij nog niet!... Zovelen
beminnen mij nog niet!...
Ik : - O ja, ik bid voor hen, mijn Jezus!
Jezus : - Mijn kind, geeft gij zelf hun ‘t voorbeeld?
Ik : - Ja, mijn lieve Jezus.
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Jezus : - Mijn kind, nu moet gij ook lijden voor uw makkers! Wilt gij?...
Ik : - Mijn Jezus, ja, ik wil...het koste wat het wil!
Jezus : - Mijn kind, grotere liefde bestaat er niet dan zijn leven te geven voor de zielen, die men
bemint!
Ik : - Zo zij het, lieve Jezus. Zo zij het. Maak mij tot een kleine offerziel! Ik wil, mijn Jezus.
zie, ik wil!...
2° Dankzegging.
Maria : - Jezus verlangt vandaag een bezoekje aan zijn H. Sacrament.
Ik : - O Jezus, ik beloof het U. (Zeg hem wanneer.)
Maria : - Jezus verlangt vandaag een vurige kruisweg.
Ik : - O Jezus, ik beloof het U (Zeg het wanneer.)
Maria : - Jezus verlangt van u een kleine versterving, een offertje onder elke maaltijd.
Ik : - O Jezus, ik beloof het U. (Zeg hem welk.)
Maria : - Dat is voldoende, mijn kind. Elke dag zal Jezus u wat meer vragen. Wees getrouw en
geef Hem al wat Hij u vraagt...
Ik : - O Moeder, ik zal het doen: en help mij!... Breng me stilaan tot het offer van mezelf. Ik
houd mijn woord.
Bid nu het “gebed voor de roeping”, blz. 294.
Bid ook de “Toewijding aan Maria”, blz. 325.
Bid het kort “Gebed voor de komst van het Rijk van Jezus’ H. Hart” blz. 309.
Gebed voor de aflaat, blz. 146.
_______
IN DE PAASTIJD
_____
Uitleg
In de Paastijd moet ge blij zijn. Want Jezus was dood,en nu is Hij verrezen, dat wil zeggen, nu is
Hij niet meer dood... Zijn dood Lichaam is op Pasen weer levend geworden, en nu zal het nooit meer
sterven! Jezus had het voorzegd. Alleluia!
- De verrezen Jezus liet zich zien aan Maria Magdalena.
Hij verscheen ook aan de andere godvruchtige vrouwen. Daarna verscheen Hij ook dikwijls aan
Petrus, aan zijn leerlingen en aan zijn Apostelen. Hij at en dronk met hen. Hij liet zelfs de
ongelovige Apostel Thomas de vinger in zijn wonden leggen. Hij sprak met hen over zijn Rijk, over
de komst van de H. Geest. En iedereen was blij, omdat Jezus verrezen was!...Wees ook blij, mijn
kind!
- Vroeger werden de mensen op Paasavond gedoopt.
Gedoopt worden is ook verrezen. Een ziel, die niet gedoopt is, is nog dood voor God. Een ziel,
die gedoopt is, leeft voor God. Christus leeft in de gedoopte ziel! Ook droegen die gedoopte
mensen een schoon wit kleed tot Beloken Pasen toe; want ze waren blij, omdat hun ziel verrezen
was, omdat zij door het Doopsel omkleed was met de heiligmakende genade.
- In de Paastijd moeten de mensen te biechten en te Communie gaan. Te biechten gaan is ook
verrijzen. De ziel, die doodzonde doet, is dood voor God: zij leeft voor de duivel. De ziel, die goed
biecht, leeft weer voor God. Christus herleeft in de ziel, die goed gebiecht heeft: Hij schenkt haar de
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heiligmakende genade weder! zij verrijst.
De H. Communie vermeerdert Jezus’ leven in onze ziel. Elke H. Communie doet onze ziel wat
meer op de verrezen Jezus gelijken. Elke H. Communie maakt onze ziel vrijer van het kwaad en
sterker in het goed!
Ons lichaam zal eens sterven en dood zijn. Maar op ‘t einde van de wereld zal het weer levend
worden gelijk Jezus’ Lichaam; want in de H. Communie komt Jezus met zijn verrezen Lichaam in
ons. Hij maakt ons lichaam gereed, om te verrijzen in het laatste Oordeel. Hoe meer wij te
Communie gaan, hoe schoner wij zullen verrijzen!
- Wees blij en bedank de verrezen Jezus! Ga dikwijls te Communie in de Paastijd, opdat gij meer
en meer moogt verrijzen uit uw zonden en gebreken; opdat gij gelijk Jezus, de duivel zoudt
overwinnen, telkens als gij bekoord wordt; opdat de duivel ook zou overwonnen worden in de zielen
van duizenden zondaars, die nog dood zijn voor Jezus!
Vraag, dat Jezus moge heersen over al de huisgezinnen. Vraag dat Jezus moge heersen over al
onze scholen. Vraag, dat Hij moge heersen over onze ongelukkige maatschappij. Vraag dat de gehele
wereld met Christus verrijze en herleve! De wereld hoort Hem toe! Hij is de Koning der wereld!
Alleluia!
____
Christus is verrezen : alleluia!
Vóór de H. Communie.
Maria : - Beschouw de verrezen Jezus, mijn kind. Hier is Hij, vlak vóór u, in het tabernakel, als
in een verlaten graf! Gij komt Hem zoeken gelijk Magdalena.
Hoor : Hij roept u. Hij noemt u bij uw naam!... Kniel neder aan Jezus’ voeten.
Ik : - O Meester! lieve Meester!...
Maria : - Zie Hem aan!... kijk naar zijn handen... en zijn voeten!...kijk naar zijn zijde... Zijn
wonden schitteren!...
Ik : - Lieve verrezen Jezus, wat is die wonde schoon in uw rechterhand!..
Hoe schoon zijn de wonden in uw beide voeten!...
En de wonde uwer zijde is als een vlammend diamant!... Hoe schoon zijt Gij nu!... Hoe
schoon!...
Jezus : - Resurexi! Ja, mijn kind! Ik ben verrezen!...
Ik : - O mijn Jezus, wie had dat gedacht, toen Gij op het kruis hing?... Wie had dat gedacht,
toen uw handen en voeten vol bloed waren?... Ge waart toen toch zo droef!...zo lelijk gewond!...En
nu! nu zijt Gij zo blij en schoon!...zo schitterend schoon!...
Jezus : - Zo moest ik lijden, mijn kind, om tot de heerlijkheid der Verrijzenis te geraken. Door
de droefheid moest ik tot de blijdschap komen. Door mijn kruis moest ik heel de wereld blij maken.
Ik : - Lieve Jezus, ik dank U!... Verrezen Meester, ik bemin U! ik wil U navolgen... Mag ik een
kus drukken op uw lieve wonden?
Jezus : - Ja, lief kind, dat moogt ge. Kom naar de Communiebank. Kom gauw. Ik zal u op mijn
hart drukken. Ik zal in uw ziel komen. Ik zal u voeden met mijn verrezen Lichaam. Ik zal u gans
met mij verenigen. Kom! mijn vrede zij met u!...
Ik : - Ik kom, mijn verrezen Koning, ik kim! O, druk mij op uw hart. Doe mijn zwakke ziel
verrijzen met U. Maak mij blij gelijk Gij. Schenk mij nieuw leven, nieuwe kracht. Ik zie u zo
gaarne, en ik ben zo zwak!...
- Lieve Moeder Maria, leid me tot uw verrezen Zoon : ik bemin Hem zozeer!
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Bij de H. Communie.
Maria : - Ga nu tot uw verrezen Jezus. Hij staat vóór het Tabernakel. Hij kijkt naar u met een
stralend oog. Hij komt tot u met open armen. Ga tot Hem, lief kind; ga gauw tot Hem!...
Ik : - Mijn Jezus, ik kom!
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
Maria : - De verrezen Jezus is in u, onder uw handen, in uw hart...
Ik : - Welkom, lieve Koning, welkom!
Maria : - Uw Koning is hij, ja! Uw Jezus heeft Satan overwonnen. Hij heeft de zielen
vrijgemaakt. Zing alleluia, kind, en dank Hem.
Ik : - Koning Jezus. Gij hebt de duivel overwonnen. Gij zijt verrezen! Alleluia!
Ik ben blij! Alleluia!
Ik wens U geluk! Alleluia!
- O Jezus, Gij zijt de Koning van de wereld geworden!
Lieve Jezus, doe mij nu verrijzen met U!
Lieve Jezus, help mij ook de duivel overwinnen!
Lieve Jezus, neem al mijn oude gebreken uit mijn ziel. Schenk mij al uw deugden.
Almachtige Koning, word de Koning van mijn ziel!
Jezus : - Mijn kind, als ge waarlijk wilt verrijzen met Mij, zoek dan niets anders dan wat u kan
helpen om naar de hemel te gaan. Zoek dan geen wereldse voldoening meer.
Ik : - O mijn Jezus, ik wil leven als een verrezen mens. Ik wil de kleine verstervingen beminnen.
Ik zal zo driftig niet meer zijn bij het spel. Ik zal blij zijn wat lekkernij te derven voor U. Ik zal
trachten alles goed op te nemen. Ik zal met U lijden, om met U te verrijzen.
Jezus : - Kind, uw vrede zal groot zijn! Ge zult gelukkiger zijn, dan indien ge uzelf in alles
toegaf.
Ik : - O mijn Jezus, geef me die vrede. Laat me nu heel de dag blij zijn. Droefgeestige kinderen
ziet Ge niet gaarne. Geef mij de geestelijke blijdschap. Laat mij overal een vriendelijk gezicht tonen,
zelfs als ik lijd.
Jezus : - Ja, mijn kind, ik min een opgeruimde ziel.
2° Dankzegging.
Ik : - Mijn goede Jezus, zijt Gij niet voor alle mensen gestorven en verrezen?
Jezus : - Ja, mijn kindje, vóór allen. Waarom vraagt Gij dat?
Ik : - O, lieve Jezus, er zijn zoveel zondaars, die met Pasen niet verrijzen!... Ik smeek U: raak
hun hart. Doe ze een afkeer krijgen van hun lelijke zonden. Doe ze liefde gevoelen voor U. O
Jezus, breng ze liefde gevoelen voor U. Trek ze aan door uw liefde. Maak, dat ze weer hun Pasen
houden.
Jezus : - Lief kind, bid veel voor de verloren schaapkens. Ik min ze zozeer.
Ik : - O Jezus, ‘t is nu Paastijd, tijd van herleving. Ontruk de zielen aan de klauwen van de
duivel. Geef aan die arme zondaars de moed om te biechten te gaan... Laat ze zonder vrees al hun
zonder bekennen. O, doe hun ziel verrijzen! Doe ze herleven! Breng ze terug tot de heilige Tafel...
Voed ze weer, en maak ze ook wederom godvruchtig en vurig. Verrijs in de ziel van de ongelukkige
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zondaars. Geef ook aan hen uw zoete vrede. Wees hun koning! O lieve Jezus, wees hun Koning!...
- O Maria, Moeder van de verrezen Jezus, toevlucht der arme zondaars, doe uw gebed bij het
mijne. Gij zijt zo machtig op Jezus’ Hart. Gij verlangt zo innig de komst van zijn Rijk. Bid met mij
in deze Paastijd voor de bekering van de versteende zondaars, opdat Jezus herleve in hun ziel.
Maria : - Gaarne, mijn kleine apostel, zeer gaarne. Want die zielen zijn mij dierbaar. Zeg
samen, met mij tot Jezus driemaal het schietgebed voor hun bekering. Denk aan Jezus:
“H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!...”
“H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!...”
“H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!...”
3° Dankzegging.
Jezus : - Mijn kind, ik ben de Koning der huisgezinnen!... Ik wil heersen in al de huizen door
mijn liefde.
Ik : - Lieve Jezus, en zijn zoveel huisgezinnen die U niet vereren. In vele huisgezinnen bidt men
nooit ‘s morgens of ‘s avonds. Men ziet er uw beeld niet op de schoorsteen. Men ziet er uw kruis
niet aan de muur! Men hoort er nooit uw naam noemen!...
Jezus : - Ja, mijn kind, in vele huisgezinnen ben ik nog een vreemdeling! In vele huishoudens
ben is nog geen koning. Vele huisgezinnen leven voor de wereld en voor het geld. Vele huisgezinnen
zijn als dood voor mij...Daarom is er zo weinig vreugde, zo weinig eendracht, zo weinig geluk.
Ik : - O Jezus, geef ook uw vrede aan die huisgezinnen! Doe ze weer voor U leven. Doe ze
verrijzen uit hun wereldse gewoonten. Doe ze weer de oude christelijke gewoonte aannemen.
O Jezus, word de Koning van die huisgezinnen.
Mijn lieve Jezus, vandaag nog zal ik aan moeder vragen om U te doen introniseren als Koning
van ons huisgezin.
Jezus : - Dat is goed mijn kleine apostel. Ik zal de woningen zegenen, waar mijn H. Hart
vereerd wordt.
Ik : - Ik zal bidden en versterving doen, tot Moeder haar toestemming geeft.
Jezus : - Mijn kind, in vele huizen is mijn beeltenis te zien. Doch mijn schoonste troon is het
hart der mensen.
Ik : - Lieve Jezus, ik zal vragen om deze avond met heel het huishouden rond uw beeld te
knielen. En dan zullen we te zamen ons avondgebed aan uw voeten bidden.
Jezus : - Ik dank u, lief kind.
Ik : - O mijn Jezus, ik zal ook vragen aan mijn ouders om met heel het huishouden te komen
knielen aan de heilige Tafel! Dan zult Gij zelf uw troon hebben in onze harten. Dan zal ons
huisgezin voor U een klein koninkrijk zijn!
Jezus : - Wees moedig, kind! houd aan! bid en boet!... Ik zal het hart van uw lieve ouders
raken. Zeg hun dat Ik hen zal zegenen in al hun ondernemingen. Zeg hun, dat ik hun kinderen braaf
en onderdanig zal maken. Zeg hun dat ik hun toevlucht zal zijn en hun troost in het uur van de
dood!
Ik : - O mijn Jezus, kon ik U als koning doen erkennen in alle huisgezinnen! Wat zou ik blij
zijn!
Jezus : - Lief kind dat kunt ge.
Ik : - Hoe kan ik dat, lieve Jezus?
Jezus : - Bid, mijn kind, voor de komst van mijn Rijk.
Ik : - Dat zal ik doen lieve Jezus.
Jezus : - Doe vandaag enige verstervingen voor de komst van mijn Rijk.
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Ik : - Dat zal ik ook doen, lieve Jezus (Welke?)
Jezus : - Spreek dan over de intronisatie met uw beste makker. Zeg hem, dat hij zijn moeder
kan overhalen om mijn beeld te doen introniseren en om mij te doen erkennen als Koning van zijn
familie.
Ik : - Ja, mijn lieve Jezus. Ik zal doen wat ge vraagt om U te doen heersen over de
huisgezinnen!
Jezus : - En ik, mijn kind, ik beloof dat zij, die de eredienst tot mijn heilig Hart verspreiden, in
mijn Hart zullen geschreven staan. Hun naam zal er nooit uit worden gewist!...
Ik : - Heb dank, lieve Jezus, heb dank!...
Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer bemin!
O Jezus, Koning der kinderen, maak dat al de kinderen U beminnen en U doen beminnen in het
huisgezin!
O Maria, toonbeeld der christelijke huismoeders, doe Jezus leven, doe Jezus heersen in het hart
van onze moeders en in al de harten van onze huisgenoten.
H. Jozef, toonbeeld van de christelijke huisvaders, bid, opdat de vaders van de huisgezinnen
Jezus als Koning erkennen, beminnen en vereren!
Gebed voor de Roeping, blz. 294.
- Toewijding aan Maria, blz. 325.
- Gebed voor de Aflaat, blz. 146.
______
IN DE PINKSTERTIJD
_____
Uitleg
Jezus-Christus had de H. Kerk gesticht door zijn prediking, zijn voorbeeld en vooral door zijn
kruisdood. Hij had een hoofd aangesteld: de Paus, om ze te besturen. Hij had Apostelen gelast op
zijn leerling te prediken, en Hij had de heilige Sacramenten ingesteld om de leden van de heilige Kerk
te helpen heilig te worden.
- Nu op het Pinksterfeest wordt de H. Geest over de H. Kerk gezonden om Jezus’ werk te doen
groeien en bloeien en vrucht dragen.
De H. Geest komst de H. Kerk besturen, haar verlichten, versterken en heiligen. De H. Kerk is
geen gebouw van steen. De H. Kerk, waar de H. Geest in komt, betekent de Paus, de Bisschoppen,
de Priesters, en al de christenmensen. Gij ook behoort tot de H. Kerk, mijn kind.
De H. Geest komst ook in uw ziel. Hij komt er door de heiligmakende genade in wonen. Hij
komt ze helpen door de dadelijke genade en door zijn zeven gaven. Hij komt u goede gedachten
geven. Hij komt u verlangen en kracht geven om Jezus’ voorbeelden na te volgen. Hij komt u heilig
maken. Hij doet u, als een kleine apostel, medewerken aan Jezus’ werk: aan de bekering van de
zielen.
Zo breidt de H. Geest Jezus’ Rijk uit over al de zielen. Zo doet Hij Jezus heersen.
- De H. Maagd Maria is de Bruid van de H. Geest.
Door Haar zendt de H. Geest al de genaden in onze zielen.
Zij is de Middelares van al de genaden.
Die genade komt het overvloedigst in ons door de H. Communie.
Vraag dan altijd aan Maria dat zij uw hart voorbereide tot de genade van de H. Communie. Zij
zal het doen, en dan zult gij beter te Communie gaan.
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- In de Pinkstertijd gaat ge te Communie om de zeven genadegaven van de H. Geest te
ontvangen: voor U, voor uw makkers, en voor geheel de H. Kerk. De gaven van de H. Geest helpen
om getrouw te zijn aan de genade en om heilig te worden.
___
Wees Apostel
Vóór de H. Communie.
De apostelen en de leerlingen van Jezus zijn vergaderd in het Cenakel te Jeruzalem. Sedert de
Hemelvaart van Jezus wachten ze daar op de komst van de H. Geest.
Ze zijn nog bevreesd. Ze zijn nog zwak. Ze durven niet laten zien dat ze Jezus beminnen.
Maar de H. Geest zal over hen komen. Hij zal hen tot moedige en vurige Apostelen maken!
Ik : - O Jezus, ik ben ook soms beschaamd in U!...
Ik ben soms verlegen om weg te gaan, als ik bij kwaadsprekers sta!...
Ik spreek soms mee, als ik mijn oversten hoor afkeuren!...
Ik ben soms verlegen om te tonen, dat ik uw leerling ben.
Jezus : - Arm kind! Schep moed : Ik wil, dat gij mijn apostel zijt.
Doe gelijk de Apostelen deden. Ze waren zwak zoals gij: maar zij baden; zij volhardden in het
gebed. Zij smeekten de komst van de H. Geest af. Zij deden het samen met Maria. En ik zond hun
de H. Geest, de Geest van sterkte vanwege de Vader.
Ik : - O Maria, Gij zijt de Moeder van Jezus. Gij zijt de Bruid van de H. Geest. Laat mij
knielen aan uw zijde. Smeek met mij mede. Bereid mijn hart op de komst van de H. Geest.
Kom neder, kom, o heilig Geest,
Versterk mijn wil, verlicht mijn geest!...
Gij hebt mijn ziel voortgebracht :
Kom nu, en vul ze met uw kracht!...
Maria : - Lief kind, blik op naar Jezus: Hij komt tot u. Hij is vervuld met de kracht van de h.
Geest. Ga te Communie; uw hart zal ontvlamd worden van de liefde. Uw ziel zal de geest van
sterkte ontvangen. Gij zult een apostel worden. Gij zult ijver krijgen om te werken voor zijn Rijk!
Ik : - O Jezus, maak me moedig! Jezus, maak me sterk!
Bij de H. Communie.
Maria : - Laat u nu door mij tot Jezus leiden. Herhaal u nu door mij tot Jezus leiden. Herhaal
zachtjes met mij:
“Kom, mijn Jezus, Liefste mijn: ‘k wil uw kleine apostel zijn!...”
Na de H. Communie.
Maria : - Nu is Jezus in u : hij versterkt u, hij voedt u.
Ik : - Lieve Jezus, nu zijt Gij in mij: Ik aanbid U! Lieve Jezus, nu vervult Gij mij met uw H.
Geest: ik ben blij! Lieve Jezus, nu versterkt Gij mij met Gods kracht: ik dank U! ik dank U!...
Lieve, Jezus, nu ontvlamt Gij mij met Gods kracht: ik dank U! ik dank U!... Lieve Jezus, nu
ontvlamt Gij mij met Gods liefde!...ik bemin U!...ik bemin U...
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Jezus : - Lief kind, toen de Apostelen de kracht van de H. Geest ontvangen hadden, voelden ze
geen vrees meer. De deuren gingen open. Ze begonnen te spreken over Mij tot de Joden. Ze lieten
overal zien, dat ze Mij beminden. Ze wilden iedereen winnen voor mijn Kerk. Ze waren vurige
apostels voor mijn Rijk! voor mijn Liefderijk!...
Ik : - O Jezus, ik ook, ik wil uw Apostel zijn. Ik wil ook over U spreken, U doen kennen, U
doen beminnen, U doen vereren!... Ik wil U doen heersen over al de kinderen, over heel ons
huisgezin, over al de mensen. Mag ik uw apostel zijn?
Jezus : - Mijn kleine lieveling, ja, gij zult mijn apostel zijn.
Ik : - Ik dank U, Jezus, ik dank U!
Jezus : - Maar geen apostel gelijk Petrus: daarvoor zijt gij nog te jong. Gij zult een apostel zijn
gelijk Maria, mijn Moeder.
Ik : - Lieve Jezus, wat zal ik daarvoor doen?
Jezus : - Ziedaar uw Moeder; zij zal het u leren.
Ik : - O Maria, ik ben uw kind. Ik wil uw leerling zijn. Zeg me wat Ge deed na de komst van de
H. Geest. Leer me een Apostel zijn gelijk Gij.
Maria : - Mijn kind, ik preekte nooit in het openbaar; maar ik bad voor de Apostelen die
preekten.
Ik maakte niet veel gerucht, maar ik gaf overal het goede voorbeeld: zo trok ik de zielen tot mij,
en daarna tot Jezus.
Ik bad en leed. Ik offerde mij op voor de bekering van de zondaars en voor de komst van Jezus’
Rijk.
Ik gaf soms ook een goede raad. Ik sprak soms met kennissen over Jezus’ liefde.
Ik : - O Moeder, ik wil ook prediken in stilte. Ik zal ook bidden voor de priesters. Ik zal het
goede voorbeeld geven, zonder nog bang te zijn. Ik zal me niet schamen weg te gaan, als er slechte
praat verteld wordt. Ik zal Jezus beminnen. Ik zal doen zien, dat ik Hem vurig bemin.
Ik wil ook mijn moeilijkheden en mijn kruisen dragen voor de komst van Jezus’ Rijk, voor de
bloei van zijn H. Kerk, voor de bekering van de zielen.
Maria : - Ik zal u helpen, mijn kind! blijf dicht bij mij!
* * *
- Bid de “Toewijding aan Maria” blz. 325.
- Bid nu drie Weesgegroetjes opdat Onze Lieve Vrouw zorge voor uw roeping. Dan zal Zij
bidden, opdat gij later de levensstaat zoudt kiezen waarin gij het gemakkelijkst heilig wordt en
waarin gij het meest kunt werken voor Jezus’ Rijk!...
Offerliedje.
O God, Gij daalde van uw troon,
Gij kwam als arme werkmanszoon
Uw arme broeders zoeken!...
Gij preekte hun uw zaal'ge leer,
Gij leed en stierf voor hen, o Heer!
Zo leren d’heil’ge boeken.
Gij zaagt hun zwakke ziel in nood:
Gij gaf U zelf als dagelijks Brood
En ach, ik zie ze vluchten!...
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Ze vluchten van uw Tafel, Heer...
Ze keren tot hun zonden weer
En gaan in boeien zuchten!...
Ik kan niet preken, ‘k ben nog klein;
Toch wil ik zielenredder zijn:
‘k Zal bidden, lijden, boeten!...
O Koning van het zielenrijk,
‘k Wil, door Maria, arm en rijk
Doen knielen aan uw voeten!...
Vergeet de arme zieltjes niet!
Bid voor hen het gebed om de volle aflaat te verdienen, blz. 146.
_____
De H. Communie, bron van genade
Vóór de H. Communie.
Maria : - Mijn kind, zie naar het Tabernakel, Uw Jezus is blij, omdat Gij Hem komt ontvangen.
Zeg hem enige vriendelijke woordjes. (Doe het.)
Maria : - Mijn kind, Jezus, God de Zoon, is de bron van genade! O, wist ge, hoe nauw ge met
Jezus verenigd zijt door de genade! In Jezus is de volheid van de dadelijke genade en van al de
gaven!... Die Jezus, ja, die Jezus is hier, in het Tabernakel!
Ik : - O Jezus, ik aanbid U! Gij zijt vol van genade. Gij blinkt en schittert van schoonheid!
Maria : - Ja, mijn kind, Jezus’ ziel is het meesterwerk van de H. Geest. Onze heiligheid is maar
een vrucht van Jezus’ liefde, van Jezus’ verdiensten. Onze genade is een vrucht van Jezus’
kruisdood. Ik hem is al onze schoonheid en heiligheid.
Ik : - O mijn Jezus, ik bewonder U! Ik bemin U! Ik bedank U! Hoe gaarne zou ik op U
gelijken! O, maak mijn ziel schoon en heilig gelijk de uwe! Ziel van Jezus, heilig mij!...
Maria : - Lief kind, ga te Communie. Dan komst Jezus met zijn genade in u! Dan werkt de H.
Geest in uw ziel. Dan stort de H. Geest in uw ziel die rijke genaden uit! O mijn kind, als gij te
Communie geweest zijt, dan drukt de H. Geest Jezus’ beeld in uw ziel! Dan doet Hij u op Jezus
gelijken!...Dan ontvlamt Hij u met Jezus’ liefde en Hij vervult u met Jezus’ kracht!...
Ik : - O kom, mijn Jezus, kom!...
Maria : - O mijn kind, hoe schoon is uw ziel, als gij te Communie geweest zijt! Hoe schoon! de
engelen en de heiligen bewonderen u dan!...
“Wat voor een schoon ziel!” zeggen ze dan. “Welk een genadenrijke ziel!”
Ik : - O Moeder, hoe verlang ik naar de H. Communie! Hoe verlang ik om op Jezus te gelijken!
O Moeder, hoe tracht ik naar de liefde en de kracht van Jezus!...
Maria : - Hij komt, mijn kind, Hij komt!... Weldra zal in u de heiligmakende genade vermeerderd
worden. Uw ziel zal leven gelijk Jezus’ ziel. Dat goddelijk leven zal in haar nog toenemen. God de
Vader zal u nog meer beschouwen als een “kleine Jezus”: als zijn aangenomen kind!... De H. Geest
zal in u wonen gelijk in Jezus.
Ik : - O Moeder!...
Maria : - Ja, mijn kind, Hij zal nog liever en nog zoeter in u wonen dan te voren!...Hij zal uw
ziel nog heiliger en nog schoner maken. Dat is het zoet geheim der heiligmakende genade! Dat is een
der uitwerkselen van de H. Communie!...
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Bij de H. Communie.
Ik : - O mijn Moeder! o mijn Jezus! o mijn God! zult Gij zo goed zijn voor uw arm kindje?...
O, ik bemin U! ik bemin U!... Ik ben niet waardig, neen, ik ben dat niet waardig!
Maria : - Ga, mijn kind, ik ben uw Middelares, ik ga met u mede!...
Na de H. Communie.
1° Dankzegging.
Maria : - Mijn kind, Jezus is gekomen!...nu woont de H. Drievuldigheid in u!... Aanbid ze met
Mij!...Aanbid ze diep!...
Ik : - O mijn Jezus, nu zijt Gij in mij! Ik aanbid U! Ik dank U! Ik bemin U!
Maria : - Zie, God de Vader aanziet u als zijn kind, als een kleine Jezus.
Ik : - O God de Vader!... Gij beschouwt mij als uw kind!... Ik aanbid U!... Ik bemin U!... Ik
bemin U!...
Maria : - Denk nu aan de H. Geest: Hij woont in u.
Ik : - O God de H. Geest!... Gij woont in mij!... Ik ben uw kleine tempel!... Ik ben uw kleine
woning! O mijn God!... mijn eindeloos goede God!...Zijt ge nu in mij?... Heilige Geest, bron van alle
zaligheid!... Zijt Gij nu in mijn arme ziel?... Ik dank U!...Ik dank U!... Ik bemin U!...
Ik smeek U, H. Geest! doe mij meer en meer om Jezus gelijken. Maak mij heiliger en heiliger.
Bewaar mij altijd in staat van genade! O, maak dat ik nooit zondige! Door een doodzonde zou ik U
uit mijn hart verjagen. Door een doodzonde zou ik de heiligmakende genade verliezen. Door een
doodzonde zou ik de vijand worden van God de Vader. Ik zou zijn kind niet meer zijn!
Ik zou geen recht meer hebben op zijn hemel. Ik zou een voor eeuwig veroordeelde zijn!
Ik smeek U met Maria: bewaar mij altijd in staat van genade.
Maria : - Lief kind, nu stroomt de heiligmakende genade in uw ziel! Zijt gij nu niet blij?
Ik : - O Moeder!...Moeder!...
Maria : - Lief kind, nu worden in u Jezus’ deugden geplant...
Ik : - O mijn Jezus, blijf in mij!
Maria : - Nu vervult de H. Geest uw ziel met vele dadelijke genaden!...Nu bereidt Hij uwe ziel
voor, om te strijden tegen de bekoringen, om ze gereed te maken voor de verstervingen, om ze te
helpen goede werken te doen!
O, wat zijt gij nu rijk! Wat zijt gij nu krachtig! Wat zijt gij nu schoon!...
Ik : - O Moeder, wat ben ik nu blij! Wat ben ik nu gelukkig! Hoe heb ik zovele H. Communiën
kunnen nalaten!... O, wat ben ik gelukkig!... Hoe dank ik U!...
2° Dankzegging.
Maria : - Mijn kind, wilt gij heilig worden en veel goed doen aan de zielen?
Ik : - O ja, lieve Moeder, dat is mijn vurig verlangen!...
Maria : - Wees dan getrouw aan de genade van de H. Geest.
Ik : - Lieve Moeder, men noemt U “de getrouwe Maagd”, Ik bid U, leer mij wat het is: getrouw
zijn aan de genade.
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Maria : - Mijn kind, getrouw zijn aan de genade is stipt doen wat de H. Geest door de genade
ingeeft: ‘t is de ingevingen volgen.
Ik : - Wat zijn dat: “ingevingen”, lieve Moeder?
Maria : - Als gij een goede gedachte krijgt om iets te doen uit liefde tot God: dat is een ingeving
der genade. Als gij de begeerte gewaar wordt om uit liefde tot Jezus te zwijgen, wanneer gij kwaad
zijt; als gij de gedachte krijgt om uit liefde tot Jezus vriendelijk te zijn tegenover een lastig kind; als
gij onder het spel de gedachte krijgt om naar het Lof te gaan; als ge u getroffen gevoelt om een
schietgebedje te zeggen, om een bezoekje te brengen aan uw lieve Jezus; in één woord; als ge verlangt
naar een deugdzame daad, dan is het gewoonlijk een werking van de H. Geest. Dan zendt Hij u
ingevingen. Dan krijgt gij verlangen om te bidden en om versterving te doen, om u te overwinnen.
Ik : - Zijn dat ingevingen, lieve Moeder?
Maria : - Ja, lief kind, maar wees dan getrouw aan die ingevingen. Doe dan wat God van u
vraagt, want dat is een dadelijke genade. Werk dan mee met de hulp van de dadelijke genade.
Ik : - Ja, lieve Moeder, dat wil ik.
Maria : - Verwerp geen enkele genade; want al de genaden hangen samen als schakels van een
gouden ketting! Een genade verwerpen is de keten verbreken!...En zo verliest ge misschien de
kostbare schakels, die God voor u reeds gereed hield.
Ik : - O Maria, getrouwe Maagd, vandaag zal ik beter luisteren, als ik een goede gedachte heb.
Ik zal vlugger de verstervingen doen, die God van mij vraagt. Ik zal mij altijd gereed houden om te
doen wat God van mij verlangt.
- Maar ik ben te luidruchtig, Moeder, ik weet bijna nooit wat God van mij verlangt. Ik word zijn
ingevingen niet gewaar!
Maria : - Mijn kind, wandel in Gods tegenwoordigheid en gij zult volmaakt zijn!...Hij woont in
u door de heiligmakende genade. Laat Hem niet alleen!...Hij spreekt niet in het gerucht: wees
ingetogen, dan zult ge Hem horen.
Ik : - O mijn God, ik zal u altijd voor ogen hebben. Want Gij zijt altijd bij mij, opdat ik niet
wankele. Spreek tot mij: ik zal luisteren. Leer mij uw woorden kennen en volbrengen.
Maria : - Mijn kind, blijf dikwijls te Communie gaan. Ontvang Jezus dagelijks in uw hart, want
in Hem is de volheid van al de genaden. Van zijn volheid moeten wij allen ontvangen! Hoe meer gij
te Communie gaat, hoe meer genade gij ontvangt!... blijf ook altijd met mij verenigd. Ik ben de
Middelares van al de genaden. Ik deel u al de genaden mede. Ik bereid uw hart om ze te ontvangen.
Ik help u om er aan te beantwoorden!
Ik : - O Maria: ik dank U! Ik bemin U!... Ik geef mij geheel aan U!... Leer mij Jezus vinden en
Jezus navolgen!...
Maria : - Wie mij gevonden heeft, zal het Leven vinden, en hij zal mogen drinken aan de
bronnen van de Zaligmaker!
- Toewijding aan Maria, blz. 325.
- Gebed voor de Aflaat, blz. 146.
_______
De zeven gaven van de H. Geest
Vóór de H. Communie.
Maria : - Mijn kind, wilt ge gemakkelijk heilig worden, wilt ge gedwee en getrouw zijn aan de
raadgevingen van de H. Geest?
Ik : - O ja, lieve Moeder, leer mij dat. Want dat valt mij dikwijls moeilijk.
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Maria : - Mijn kind, ik had een grote godsvrucht tot de H. Geest. Ik vroeg Hem dikwijls om
zijn kostbare gaven !
Ik : - Moeder, waartoe dienen die gaven...?
Maria : - Die gaven helpen ons om gemakkelijker te luisteren naar de goede gedachten, die de H.
Geest ons ingeeft en om ze dieper te begrijpen. Zij maken ons gedwee en vlug om te doen wat God
de H. Geest van ons begeert Zij helpen ons om zeer getrouw te zijn aan de ingevingen van zijn
dadelijke genaden. O, kenden de mensen de waarde der zeven gaven!...
Ik : - Lieve Moeder, wat moet ik doen om die kostbare gaven te genieten?
Maria : - Ga dikwijls te Communie, mijn kind, dan krijgt ge zijn gaven. Bezie uw Jezus. Hij is
hier in het Tabernakel.
Welnu, in Jezus is de volheid van de gaven!...Al de gaven van de H. Geest zijn in Jezus’ ziel. Hij
gehoorzaamde met blijdschap aan al de ingevingen van de H. Geest. Hij deed aanstonds alles wat
zijn Goddelijke Vader van Hem verlangde. Zijn ziel schitterde van heiligheid!
Ik : - O mijn Jezus, hoe gaarne zou ik U navolgen! Ik ook wil luisteren naar de stem van de
genade. Ik wil ook altijd gereed zijn om te doen wat de H. Geest ingeeft.
Maria : - Ga Hem ontvangen, lief kind. Hij zal in u komen. Hij zal zijn gaven aan uw ziel
mededelen. Hij zal u gewillig en moedig maken om altijd met de genade mee te werken. Hij zal u blij
maken in de dienst van God!
Ik : - O mijn Jezus, kom! Ik verlang naar U!... Kom mijn zwakke ziel versterken. Zet uwe
kostbare gaven over in mijn verstand en in mijn wil. Dan zal ik niet meer ontrouw zijn als God iets
van mij vraagt, als Hij tot mij spreekt.
Dan zal ik God vuriger beminnen. Dan zal ik heiliger leven. Dan zal ik altijd blij en moedig zijn.
Kom, mijn Jezus, kom!
Na de H. Communie (1).
(1) Neem elke dag een deel van deze dankzegging.
Maria : - Nu is Jezus in u. Zijn ziel is in u!... Zijn schone ziel! Zijn ziel met de zeven
goddelijke gaven!...
Ik : - Ziel van Jezus, heilig mij!...
Maria : - Laat nu die zeven gaven in uw arme ziel overbrengen. Gij hebt ze zo nodig! Hij geeft
ze u zo gaarne. Verlang er naar... Vraag ze vurig!... Ik bid met u mede.
Ik : - O mijn God, ik vraag U door de voorspraak van Maria, uw zeven gaven.
Maria : - Vraag nu de gave van verstand, mijn kind. Vraag ze voor u en voor uw priesters en
onderwijzers.
Ik : - Ik vraag U de gave van verstand om beter de zin van Gods woord te verstaan: om liever te
luisteren naar de uitleg van de catechismus en naar de preek... - Geef ook aan de priesters en de
missionarissen de gave van verstand. Dan zullen ze uw leerling zeer klaar en zeer treffend prediken.
Dan zullen ze de mensen diep overtuigen en hun hart raken.
Maria : - Mijn kind, vraag ook de gave van wetenschap. Zij zal u helpen om Gods Waarheden
te geloven en om in alles wat gij hoort en ziet steun te vinden voor uw geloof.
Ik : - H. Geest, ik vraag U met Maria de gave van wetenschap om beter de schoonheid en de
orde van Gods werken in te zien. Laat me vooral de waarheid en de schoonheid van het geestelijk
leven smaken. Help me om heel de schepping en al de schoonheden er van maar te beschouwen als
een weerspiegeling van de schoonheid en de wijsheid van God. Geef ook die gave van wetenschap
aan de priesters en de geleerden. Dan zullen zij niet afdwalen door valse wetenschap. Dan zullen ze
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de mensen van de schepselen tot de Schepper doen opstijgen. Dan zullen ze God in zijn werken
doen kennen en doen beminnen.
Maria : - Mijn kind, in Jezus’ ziel was ook de gave van de wijsheid! Welk een kostbare gave is
de Wijsheid: Welk een vurige liefde en zoete kennis zal ze u helpen ontvangen! Vraag ze met
vurigheid: ge zult ze krijgen.
Ik : - H. Geest, ik smeek U met Maria om de gave van wijsheid. Dan zal ik de liefde van God
herkennen in al wat mij omringt en in al wat mij overkomt. Dan zal ik nooit twijfelen aan Gods
goedheid: dan zal ik gaarne en goed kunnen bidden en overwegen. O geef me die schone gave van
Wijsheid!... Geef ook die gave aan de zieke mensen en aan de beproefde zielen: dan zullen zij hun
kruisen aanvaarden uit Gods hand. Dan zullen ze hun moeilijkheden beschouwen als liefdeblijken
van een wijze Vader. Zij zullen u bedanken om het kruis. - Geef die gave aan de kloosterlingen en de
priesters en aan de vrome zielen. Dan zullen ze gaarne mediteren en daarin de zoetheid van Gods
liefde en Gods waarheid leren smaken.
Maria : - Mijn kind, dikwijls weet gij niet wat te doen om wel te doen. Dikwijls twijfelt er
aarzelt gij. Vraag dus de gave van raad. Zo zult gij gemakkelijker weten wat Gods wil is over u: zo
zult ze zonder overdrijving oordelen: zo zult ge ook beter uw roeping leren kennen.
Ik : - H. Geest, ik vraag U de gave van raad om altijd met zekerheid te weten wat God vraagt
of wat ik kan doen om hem te behagen.
Maria : - Vraag die gave ook voor de Priesters en de Oversten.
Ik : - H. Geest, geef ook die kostbare gave aan de biechtvaders, aan de zieleherders. Dan zullen
zij altijd met zekerheid weten wat God van hun biechtelingen wil. - Geef ook die gave aan onze
Bisschoppen, aan onze H. Vader de Paus. Dan zullen ze altijd hun onderdanen besturen en
voorlichten volgens de H. Wil van God, voor hun tijdelijk en eeuwig welzijn.
Maria : - Vraag nu aan de H. Geest de zoet gave van godsvrucht. Bid er vurig om. Gij zult
dan ondervinden, dat God uw Vader is, en gij zult blij zijn van hem af te hangen als een kind. Deze
gave zal u een groot betrouwen geven, als gij bidt of met God omgaat.
Ik : - H. Geest, ik vraag U, met Maria de gave van godsvrucht om altijd kinderlijk om te gaan
met God als met mijn vader.
Maria : - Vraag ook die gave voor de zielen, die skrupuleus zijn. Helaas, die zielen durven niet
geloven, dat ze van God worden bemind: Zij vrezen hun lieve Vader!...
Ik : - O Heilige Geest: Geef ook die zoete gave aan al de angstvallige en wanhopige zielen. Dan
zullen ze moed hervatten en weer met liefde en vrijheid tot U naderen. - Geef ook die gave aan de
christenmensen. Dan zullen zij U als hun lieve Opperste Vader erkennen. Dan zullen al de mensen
elkaar als kinderen van dezelfde God beschouwen en elkaar als broeders beminnen!... O, geef ons
allen die zoete gave!
Maria : - Mijn kind, God vrezen helpt u om ten slotte God te beminnen. Vraag de gave van de
vrees des Heren. Zij zal u helpen volharden in de liefde Gods. Want de vrees zal u weerhouden van
de zonde.
Ik : - O Moeder, ik word zo dikwijls tot zonde bekoord: die gave is mij zo nuttig. Vraag ze met
mij, opdat ik ze zeker ontvange.
Maria : - Ja, mijn kind, wij gaan ze vragen: eerst voor u, en dan ook voor al de ander mensen.
Want de mensen vrezen God niet meer: er wordt zo veel gezondigd!...
Ik : - H. Geest, ik vraag U met Maria de gave van de vrees des Heren: om altijd en in alles
eerst God, als mijn oneindige Opperheer te bevredigen, en om de mensen nooit te vrezen. O, geef
mij en aan alle mensen die nuttige gave. Dan zullen wij noot meer beschaamd zijn in U! Dan zullen
wij niet meer bang zijn voor spotters en ongelovigen. Dan zullen wij U hoogschatten boven alles.
Dan zullen we de zonde waarlijk haten. Dan zullen we een afschuw hebben van alle lauwheid en
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nalatigheid. Dan zullen we altijd gereed staan om uw minste wens te volbrengen. - Geef vooral deze
gave aan de versteende zondaars. Dan zullen ze u vrezen en zich bekeren!
Maria : - Mijn kind, om heilig te worden moet gij u geweld aandoen. De gave van sterkte zal u
helpen moedig worden. Zij zal u met blijdschap uzelf helpen overwinnen. Vraag die gave. Me die
gave gingen de martelaars al juichend naar de marteldood. Zij stierven blij voor Jezus!
Ik : - O, H. Geest, ik vraag U met Maria de gave van sterkte. Ik wil altijd met moed en met
blijdschap Gods wil en Gods wens volbrengen, hoe lastig het ook weze. Geef me die gave. Dan zal
ik vlug zijn om de verstervingen te doen, die Gij mij ingeeft. Dan zal ik niets te heet of te zwaar
vinden, om U aangenaam te zijn, om U voldoening te geven. Dan zal ik mij door geen beletselen en
door geen moeilijkheden laten ontmoedigen.
Maria : - Vraag die gave ook voor al de kruistochters, opdat ze getrouw blijven op de fabriek en
in de kazerne.
Ik : - O ja, geef aan al de Kruistochters uw geest van sterkte. Dan zullen ze niet afvallen. Dan
zullen ze getrouw blijven aan de veelvuldige Communie, aan het gebed, aan de versterving. Dan
zullen zij volharden met blijdschap, tot de dood! - Geef ook die onmisbare gave van sterkte aan de
werklieden: dan zullen ze zich niet laten verleiden door goddeloze leiders. Dan zullen ze liever
honger lijden dan aan hun geloof te verzaken. Dan zullen ze liever vervolging lijden dan hun Jezus te
verlaten.
O Jezus, de wereld is zo slecht, de vijanden van de godsdienst zijn zo machtig!... Ik smeek U,
zend uw Geest van sterkte in deze gevaarvolle tijden: opdat wij liever alles zouden derven, opdat wij
liever zouden sterven dan U te verraden!
- O Maria, Bruid van de H. Geest, Moeder van de H. Kerk, bid voor ons, smeek voor ons, opdat
de H. Kerk door de vervolging niet zou verzwakken: bid, o machtige Maagd, opdat de H. Kerk vele
en ware heiligen zou zien opstaan in deze bedreigde tijden; bid, opdat over al de moedeloze en
wankelende zielen nieuwe kracht en nieuwe sterkte zou nederdalen.
- Heilige Jozef, Patroon van de H. Kerk, bid de H. Geest voor al uw beschermelingen, bewaar ze
en red ze!
- Toewijding aan Maria blz. 325.
- Gebed voor de aflaat, blz. 146.
_______
IN DE MAAND VAN HET H.HART
______
De Liefde-koning
Vóór de H. Communie.
Te Paray-le-Mondial in Frankrijk leefde er een godvruchtige kloosterzuster. Zij heette
Margaretha-Maria. Zij beminde zeer vurig het H. Hart van Jezus. Zij aanbad Hem gaarne aan de
voeten van het Allerheiligste Sacrament in de kapel van het klooster. Op zekere dag was zij weer in
de kapel; zij zat op haar knieën vóór Jezus’ Tabernakel, juist gelijk gij, mijn kind. En zie, opeens
komt er uit het Tabernakel een schoon licht. Het was alsof de hemel openging. In dit licht ziet
Margaretha een mens, een mens schoner dan een engel!... ‘t Was Jezus! Jezus met zijn H. Hart!...
Bezie zijn Hart. Hij wijst naar zijn Hart... In zijn Hart is een wonde: een brede diepe wonde!... maar
uit die wonde komt een zoete vlam!... ‘t Is een Liefdevlam!... Hoe schoon! hoe droef is het H.
Hart!... Hoe schoon en hoe droef!...
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O Goddelijk Hart...
O liefderijk Hart!...
O minzame Liefde-koning!...ik aanbid U!...ik bemin U!...
Maria : - Bezie Jezus’ aangezicht... mijn kind, Hij beziet u zacht en minzaam, maar Hij schijnt
droef: om zijn mond ligt een pijnlijke plooi;...Hij klaagt!...Bezie Hem en luister:
Jezus : - Mijn goddelijk Hart bemint u boven mate!... Mijn kind, mijn Hart bemint u ook...ja,
u!...
Gij : - O mijn Jezus!...bemint gij mij?...
O mijn God!... ben ik uw lieveling?
O mijn dierbare Liefde-koning, ik ook bemin U! Ik bemin U boven al!...
Maria : - Zie, mijn kind, zie hoe zijn aangezicht verheldert!... Zie, hoe blij uw Jezus is!...
Herhaal Hem nogmaals die liefdewoordjes - langzaam, minzaam...
Jezus : - Mijn Hart brandt van liefde. Zie: het brandt zozeer dat de liefdevlammen er uit stralen.
Ik wil mijn liefde bewijzen aan de mensen. Ik wil mijn Liefdevlam ontsteken in de zielen. Kom,
mijn kind. Kom, geef me uw hart. Ik zal het ontvlammen door het Mijne. Ik zal het doen gloeien
van liefde. Liefdevuur kom ik brengen op de wereld: Ik dorst naar wederliefde! Ik heb dorst! dorst
naar uw liefde.
Gij : - O mijn Jezus, o mijn liefde, ik kom tot U!... Vlammend Hart van Jezus, ik verlang naar
U!... Liefdevol Hart van Jezus, ik tracht naar U!... Ik ga U ontvangen in de H. Hostie!... Ik ga U
ontvangen in uw Liefdesacrament!... Kom, ik open U mijn mond. Ik open U mijn hart! Kom, het is
zo zwak!...het is zo arm!...het is zo dikwijls zo koud!...Kom, mijn Liefde-Koning, maak mijn hart
sterk... Kom, maak het rijk aan deugden... Kom, laat het rusten op uw goddelijk Hart... Ontsteek
mijn hart van liefde tot U. Doet het branden!...
Bij de H. Communie.
Gij : - Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, bereid mijn hart op Jezus’ komst.
Maria : - Dat doe ik gaarne, lief kind.
Gij : - O Moeder, help mij Jezus ontvangen met uw gevoelens.
Help mij Jezus beminnen met uw hart.
O Maria, breng mij tot de zuivere liefde van Jezus.
Ga samen met mij tot Hem.
Maria : - Zie, nu komt het H. Hart tot u. Aanzie uw Jezus in de hand van de priester.
Hij komt uw hart ontvlammen van liefde! Hij komt!... Ga gauw uw Liefde-koning tegemoet.
Na de H. Communie.
Maria : - Zwijg en wees blij!...aanbid stil!...
Jezus is in u!... onder uw handen! in uw hart!
Jezus’ liefde woont in u!...
Gij : - O mijn Jezus!...
Maria : - Laat Jezus’ H. Hart rusten op de uwe!... ‘t Is het Hart van uw God!...’t Is het Hart
van uw God!... ‘t Is het Hart dat U zo bemint!... ‘t Is het Hart van uw Liefde-koning!...
Gij : - Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde!...
Maria : - Herhaal dat stil.
Gij : - Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde!...
Maria : - Zeg het nogmaals: Jezus hoort dat gaarne, kind.
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Gij : - Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde!...wees mijn opperste liefde!
O mijn Jezus, wat verlangt ge van mij?...Spreek, mijn Liefde-koning, spreek!...
Jezus : - Mijn kind, geef Me uw hart!...
Gij : - O Jezus, neem mijn hart!
Ik geef het U...geheel en al voor altijd!...
Jezus : - Mijn kind, bemint gij Mij?
Gij : - O ja, lieve Jezus, ik bemin U!
Jezus : - Mijn dierbaar kind, ik heb u eeuwig bemind!...
Gij : - O lieve Jezus, Gij ziet mij gaarne, dat weet ik; maar ik zie U ook gaarne.
Ik ben zo gaarne bij U!... Gij zijt mijn liefste Vriend!...
Jezus : - Mijn kind, bemint ge Mij bovenal?
Gij : - Ja, lieve Jezus, ik bemin U bovenal: Gij zijt mijn Opperste Goed.
Ik zie mijn moeder gaarne, en mijn vader ook. Ik zie mijn broeders en zusters gaarne, en mijn
makkers ook. Maar ik zie niemand zo gaarne als U. O beste Jezus, U zie ik het liefst van al. Zeg
me, lieve Jezus: wat moet ik doen?
Jezus : - Mijn kind, wie Mij bemint onderhoudt mijn geboden.
Kind! Lief kind! zondig nooit meer! Wie zondigt, bemint Mij niet. Wie zondigt, bedroeft mijn
Hart!
Gij : - Goede Jezus, ik zal nooit meer zonde doen, want ik wil U mijn liefde bewijzen. Ik zal
vooral niet meer ongehoorzaam zijn: ik zal met geen slechte makkers meer lopen. Ik wil liever
sterven dan U door een enkele doodzonde te bedroeven. Zijt Gij nu tevreden, lieve Jezus?
Jezus : - Dat is goed, lief kind. Dat heet God beminnen bovenal.
Jezus : - Mijn kind, vermijd ook de dagelijkse zonde! Wist ge, hoezeer die zonden mijn Hart
mishagen. Ge zoudt zelfs de kleinste vrijwillige fouten vermijden.
Gij : - O Jezus, help me; geef me de zuivere liefde: ik wil, ja, ik wil alles vermijden wat U
bedroeft. Ik wil alles doen wat Gij van mij begeert: alles, alles!
Jezus : - Lief kind, ge bemint Me oprecht; dat troost Me, o dat troost Me!
Er zijn zoveel mensen, die Me gaarne zagen toen ze klein waren als gij. Maar nu zijn ze groot
geworden, en nu beminnen ze Mij niet meer!... Ze bedroeven mijn Hart! Ze verlaten Mij!... Gij zijt
nog jong. Gij bemint Me nog. Maar ge zult ook eens groter worden!... O mijn kindje, zult ge Me
getrouw blijven?...
Gij : - Lieve Jezus, als ik groot ben, zal ik U niet ontrouw worden. Ik zal U niet verlaten. Ik
zal U blijven beminnen, heel mijn leven lang! tot de dood!... Ja, mijn Jezus: tot de dood!... In uw
liefde wil ik leven en sterven...
Jezus : - Zo is het goed, mijn kleine trouwe dienaar. Blijf in mijn liefde!...
Gij : - Lieve Moeder Maria, Gij bemint Jezus meer dan al de mensen. Gij bemint Hem meer dan
al de engelen. Help mij Jezus beminnen. Verkrijg me, dan ik Hem altijd meer en meer beminnen.
Maak dat mijn hart gelijk worde aan het Zijne.
Voornemen : - Vandaag zal ik al mijn werkjes doen uit liefde. Ik zal thuis, in de school en op de
straat denken aan Jezus’ liefde voor mij. Telkens als ik vandaag het beeld van zijn Heilig Hart zie,
zal ik stilletjes zeggen: “Heilig Hart van Jezus, Gij zijt mijn liefste Vriend!”

Op de 1ª vrijdag: “Hij wordt niet meer bemind”
Communie van Eerherstel
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Vóór de H. Communie.
Jezus’ H. Hart verschijnt opnieuw aan de heilige Margaretha-Maria. Hij is zo droef. Zijn Hart
heeft de mensen eindeloos bemind. Vele mensen geven Hem ondank! Zij erkennen Hem niet. Zij
verlaten Hem. Zij zondigen. Zij zondigen afschuwelijk!...
De mensen zondigen in de grote steden!...Zij zondigen in de kleine dorpen!...Zij zondigen
overal!...De wereld is als een beul voor ‘t goddelijk Hart van Jezus!...
Zie naar dat arm Hart! er is een wonde in...een diepe, gapende wonde...dat is het werk van de
ondankbare zielen!...
Er komt een kruis uit zijn Hart: zijn Hart wordt nog alle dagen gepijnigd en gekruist!...’t Zijn de
zondaars, die Hem kruisigen, de vele zondaars!...En nochtans! dat Hart bemint nog altijd voort: want
er komen nog altijd vlammen uit en stralen! Dat zijn de tekenen van zijn liefde, van zijn eindeloze
liefde.
Maria : - Hoor...mijn kind, Jezus klaagt stil en droef: Hij spreekt tot u!... “Ik word niet meer
bemind!... Herstel die ondank, kind!”
Gij : - O Moeder, ik wil, ik wil de ondank herstellen, Moeder, wat zal ik doen?
Maria : - Ga nu te Communie, kind, ga Jezus ontvangen om Hem eerherstel te brengen! Bemin
Hem in de plaats van die duizenden mensen, die Hem haten. Vertroost Hem in plaats van die
duizenden mensen, die Hem bedroeven. Bedank Hem in de plaats van al de mensen, die zijn
kruisdood vergeten!... Omhels Hem vurig, druk Hem innig aan uw Hart want duizenden kinderen
ontvangen Hem zonder voorbereiding! Duizenden zielen zijn koud en onverschillig na de H.
Communie! Duizenden mensen gaan zijn heilig Tabernakel voorbij zonder neer te knielen! O ja,
zelfs zijn vrienden, zijn toegewijde zielen hebben Hem soms geen enkel woord te zeggen, als ze bij
Hem zijn in de kerk!...
Gij : - O Moeder, ik wil Hem beminnen. O ja, mijn Jezus, ik heb U lief.
Maria : - Zeg gij Hem nu eens tien zoete woordje, kind, om Hem uit te nodigen in uw hart.
Bezie Hem, zeg Hem al de liefdewoordjes, die in uw gedachte komen. Hij luistert!...
Bij de H. Communie.
Gij : - O Maria, lieve Middelares, uw hart gloeit van liefde tot het H. Hart van Jezus.
Geef mij uw brandende liefde. Ik wil mijn verlaten Jezus ontvangen met een vurig hart. Ik wil
Hem de ondankbaarheid van de mensen doen vergeten. Ik wil Hem eerherstel brengen voor de
zonden! Ik wil Hem vereren door mijn liefde!
- “O Jezus, kom: ik zal U beminnen!”
Maria : - Herhaal dat voortdurend, met mij, terwijl gij naar de communiebank gaat.
Na de H. Communie.
-1Maria : - Het heilig Hart van Jezus is in U!... Het verwacht liefde en eerherstel voor de zonden
en voor de ondankbaarheid van de mensen.
Spreek nu met het onteerde Hart van Jezus.
Gij : - O mijn Jezus, Gij zijt mijn Heer en mijn God!...
Zoveel mensen zeggen, dat Gij hun God niet zijt. Zoveel mensen erkennen U niet. Zoveel
mensen loochenen uw Godheid.
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O mijn arme Jezus: Ik erken U in hun plaats!...
Ik aanbid U in hun plaats!...
“Gij zijt mijn Heer en mijn God!”
Schenk hun vergiffenis, goede Jezus, barmhartigheid!
- O mijn Jezus, Gij zijt voor ons mens geworden. Gij zijt voor ons gestorven!... Zoveel mensen
denken er niet aan. Zo weinig mensen danken er U om! Zoveel mensen kruisigen U opnieuw door
hun zonden! O mijn arme Jezus, ik bedank U in hun plaats.
Ik aanbid en ik loof U, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
Vergiffenis, o Jezus, want zij weten niet wat zij doen!
Mijn Jezus, barmhartigheid! Mijn Jezus, barmhartigheid!
-2- O mijn goede Jezus, Gij komt in de H. Hostie om onze zwakke zielen te voeden. Gij geeft U
zelf tot spijs in uw Liefdesacrament!... Welk een liefde!...
Helaas, uw liefde wordt niet erkend! Zoveel mensen houden hun Pasen niet. Duizenden mensen
ontvangen U nooit!... Vele mensen, die tijd hebben, ontvangen U zelden!...
O mijn Jezus, ik zal U ontvangen in hun plaats.
O mijn Jezus, ik zal zo dikwijls te Communie gaan als ik kan.
Vergiffenis, lieve Jezus, vergiffenis voor die onverschillige zielen!
- Zoveel zielen ontvangen U in staat van doodzonde!
Arme Jezus! hun hart is als een hel voor U!
O mijn Jezus, ik vraag U vergiffenis voor al die heiligschennissen.
O mijn Jezus, ik zal altijd rechtuit biechten, vóór ik te Communie ga.
O mijn Jezus, ik wil liever sterven dan te Communie te gaan in staat van doodzonde!...
Vergiffenis, mijn Jezus, vergiffenis voor de mensen, die in staat van doodzonde te Communie
gaan!...
Mijn Jezus, barmhartigheid!... Mijn Jezus, barmhartigheid!...
-Vele mensen ontvangen U dikwijls; maar zij gaan te Communie zonder zich voor te bereiden.
Zij gaan uit de kerk bijna dadelijk na de H. Communie. Hun hart is koud en zonder vurigheid.
Mijn lieve Jezus, ik vraag U vergiffenis voor die koude zielen.
-3Mijn lieve Jezus, ik vraag U vergiffenis voor mij zelf.
Ik ook ontving U soms, zonder hartelijk met U te spreken!
Ja, ik heb soms gepraat of rondgekeken, als Gij in mijn hart waart!...
Vergiffenis, lieve Jezus, ik deed verkeerd, ik wist niet wat ik deed!
Mijn Jezus, barmhartigheid!
- Ik wil deze lauwheid en deze onverschilligheid herstellen.
Gij komt tot mij uit liefde, uit loutere liefde!... O mijn lieve Jezus, ik zal U liefde wederschenken.
Ik zal geen enkele heilige Communie achterlaten om wille van ‘t koud weer of van tegenzin.
Ik zal me voorbereiden, van zodra ik opsta.
Ik zal zwijgen en bidden, terwijl ik naar de kerk ga.
Ik zal U vriendelijk aanzien en vurig naar U verlangen, vóór ik te Communie ga.
Ik zal altijd aan Maria vragen om mijn hart te bereiden op uw komst.
Lieve Jezus, ik wil U troosten door mijn vurige H. Communiën.
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- Ik zal ook mijn Dankzegging beter verzorgen.
Als ik niets zeggen kan, zal ik mijn boekje nemen en daarin bidden.
Ik zal niet weggaan, als ik dor ben: dat is zo ondankbaar.
Ik zal mij overwinnen om wat langer te blijven, als ik moeite gevoel.
Dat zal U troosten, nietwaar, lieve Jezus?
Ik zal altijd vragen aan Maria om mij te helpen in mijn dankzegging. Dat hebt Gij het liefst,
nietwaar, lieve Jezus?
-4- Goddelijk Hart van Jezus, Gij zijt hier heel de dag zo alleen in de kerk!... Gij ziet zoveel
mensen voorbijgaan, zonder U te groeten, zonder U een kort bezoekje te brengen. Ik zelf ga soms de
kerk voorbij, zonder aan U te denken.
Vergeef het mij, goede Jezus: ik zal het herstellen.
Vandaag nog zal ik U in het Tabernakel een bezoekje brengen.
Vandaag zal ik naar het Lof komen, om met U wat te spreken.
Alle dagen zal ik U eens komen groeten in de kerk.
Ik zal vragen aan mijn broertjes en zusjes om U samen eens te komen bezoeken.
Ik zal ook de braafste kinderen uit de school het bezoekje aanleren.
Als de kerk gesloten is, zal ik U ten minste vriendelijk groeten. Ik zal zeggen: “Geloofd zij Jezus
en Maria, nu en altijd.” (100 dagen aflaat.)
Dan zal ik ook aan mijn vrienden leren. Dat hebt Ge gaarde, niet waar, lieve Jezus?
-5- Zoet Hart van Jezus, ik wil U beminnen. Ik zal U doen beminnen door heel ons huisgezin. Ik
zal U doen introniseren op de ereplaats van ons huis. Vandaag nog vraag ik het aan moeder.
Ik zal U doen beminnen door al mijn vrienden en kennissen.
O mijn Jezus, o mijn Koning, ik wil U doen beminnen door al de mensen van de ganse wereld.
O Jezus, Gij zijt onze Liefde-koning!
Gij moet heersen over de kinderen, over al de christenmensen, over al de zielen.
Zie, ik offer U mijn ziel en mijn lichaam. Ik offer U mijn gebeden, mijn verstervingen en mijn
werken.
Ik offer U mijn leven en mijn dood.
Ik offer U gans mij zelf door handen van Maria.
Ik offer mij samen aan God met U, geslachtofferde Jezus, opdat Gij Koning zoudt zijn van de
zielen.
H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!
Maria : - Luister, kind, luister: het H. Hart van Jezus, antwoordt u. “Mijn kind, zegt Hij, mijn
liefste kind: Ik dank U!...”
Maria : - Doe Jezus nu ook heersen over de zielen van ‘t Vagevuur. Help de zielen binnengaan
in Jezus’ hemelrijk. Bid daarom het:
Gebed voor de volle aflaat, blz. 146
Bid de toewijding aan Maria, blz. 325.
_______
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GEESTELIJKE KOMMUNIES
_____
Een trouw kind verzuimt geen enkele H. Kommunie door zijn schuld. Toch kan ‘t gebeuren, dat
ge niet moogt van moeder, dat ge ziek zijt, of dat ge thuis moet helpen.
Wat dan? - Wel, dat doet gij een geestelijke Kommunie. Er zijn kinderen, die dikwijls de
geestelijk Kommunie doen. - Hoe gaat dat? Wel! Ge denkt eens aan Jezus, die in het Tabernakel is
in de kerk. Ge zegt:
“Lieve Jezus, ik zou zo gaarne te Kommunie komen; maar ik kan niet. Ik verlang toch zo naar
U. Ik bemin U zozeer. Kom, als ‘t u belieft, in mijn hart.”
Dat is een geestelijke Kommunie. Dan komt Jezus niet met de heilige Hostie in uw hart; maar
dan komt Hij toch tot u op een geestelijke wijze! Want God verenigt zich met elke mens, die Hem
oprecht bemint en die naar Hem verlangt.
* * *
- Ik ken een ziek meisje, dat de geestelijke Kommunie doet, elke keer als het uur slaat.
- Er was eens een jongen, die te lang had geslapen; en hij kwam te laat op te Kommunie te gaan.
Toen zeide hij vol spijt. “Lieve Jezus, een dag zonder heilige Kommunie valt me zo pijnlijk. Het
spijt mij, dat ik niet vroeger opgestaan ben. Kom, als ‘t U belieft, in mijn hart en geef mij al de
genade, die ik nodig heb om vandaag braaf te zijn.”
- Dan ontving die jongen door zijn geestelijke Kommunie nog vele van de genaden, die hij gemist
had door niet werkelijk te Kommunie te gaan.
- Ik ken mensen, die onder hun werk zich soms onopgemerkt keren naar de kant van de kerk,
naar Jezus in het tabernakel. Zij denken dan eens aan Jezus; en dan zeggen zij stil en vurig: “O mijn
Jezus, o mijn God, kom in mijn hart.” Er zijn er die dit doen van uit hun huis. Anderen doen het
van op de akker, waar zij werken. Anderen zelfs van op de speelplaats en van uit de klas.
* * *
- Buiten die geestelijke Kommunie is het zeer voordelig een meer innige, een langere geestelijke
Kommunie te doen. Doe dit, voor gij slapen gaat en rond de middag. Gij moet dan spreken met
Jezus, juist alsof gij u voorbereidt om tot de heilige Tafel te gaan. Als gij u vurig voorbereid hebt,
houdt gij u stil, heel stil, juist alsof Jezus op uw tong gelegd werd en in uw hart daalde, gij bedankt,...
gij smeekt,...gij bemint,...gij belooft,...alsof gij wezenlijk te Kommunie geweest waart.
Beproeft het eens, vriendjes. Gij zult zien, hoe innig u dat met Jezus verenigt, hoe goed u dat
doet bidden, hoe moedig u dat maakt, zulk een geestelijke Kommunie!
Om u te helpen, laten wij enige schone geestelijke Kommuniën volgen. Ge kunt ze lezen onder
‘t lof. Gij kunt ze ook langzaam bidden als voorbereiding tot de H. Kommunie. Zij kunnen
bovendien nog dienen als bezoekjes aan het Allerheiligste Sacrament.
1° Geestelijke Kommunie volgens de H. Alphonsus.
Maria : - Spreek tot Jezus, kind: Hij luistert.
Gij : - Mijn Jezus... ik geloof, dat Gij in het Allerheiligste Sacrament... waarlijk en wezenlijk
tegenwoordig zijt; ... ik bemin U uit geheel mijn hart; ...en omdat ik U bemin, spijt het mij U door
mijn zonden beledigd te hebben; ...kom in mijn ziel...Ik omhels U, o mijn liefde, ik schenk mij geheel
aan U; gedoog niet, dat ik mij ooit wederom van U scheide. - Lieve Moeder Maria, bewaar Jezus
altijd in mij.
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* * *
Vele christenen kennen deze geestelijke Kommunie van buiten.
2° Kortere geestelijke Kommunie.
Mijn Jezus, ik geloof, dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt; Ik bemin U;...ik
verlang naar U!...O, kom in mijn hart...Ik omhels U; wij scheiden nooit meer!... O.L.Vrouw van het
Allerheiligste Sacrament, bid voor ons.
* * *
3° Geestelijke Kommunie met Maria.
Verenig u eerst met Maria... Zeg nu, samen met Haar, tot Jezus:
Met Maria, vol verlangen,
Wil mijn hart U nu ontvangen;
Kom, mijn God, ik tracht naar U,
Kom, mijn God, ik smacht naar U,
Kom, ik kwijn van liefdedorst.
Kom, ik druk U op mijn borst,...
Kom, en maak mijn ziel gezond,
Kom, mijn Jezus, wacht geen stond!...
Herhaal nu nog eens deze geestelijke Kommunie. Doch wacht een weinig na elk regeltje. Dan
zult ge ondervinden hoe zoet de geestelijke Kommunie aandoet.
4° Geestelijke Kommunie.
Doe hetzelfde met de volgende geestelijke Kommunie; denk eerst eens goed aan Jezus. Zeg dan,
juist alsof gij Hem daar vóór U zaagt staan:
Ik ben zo zwak, ik ben zo teer,
ik heb U nodig, lieve Heer.
De slechte wereld doet mij beven,
‘k Kan zonder U, mijn God, niet leven...
Daal in mijn arme ziel neer,
Dan vrees ik hel noch duivel meer!
Maria lief, houd Jezus bij!
En waak hier biddend aan mijn zij.
5° Geestelijke Kommunie.
Maria : - Mijn kind, keer u naar de kant toe waar de kerk staat. Denk eens aan het tabernakel
vooraan in de kerk: daar is Jezus. Hij ziet u van in de kerk. Zeg Hem stil:
Gij zijt ginds naar het hart aan ‘t trachten,
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in ‘t tabernakel van de kerk!
O kom, mijn God, wil niet meer wachten,
kom, maak mij blij, kom, maak mij sterk!...
Lijk Gij U geeft, wil ik mij geven:
ik schenk mij gans aan U, o Heer;
Gij zijt mijn God, Gij zijt mijn leven,
wij scheiden nimmer, nimmer meer!...
6° Geestelijke Kommunie.
Als gij in de kerk zijt, bijv. in ‘t Lof, kijk dan naar de H. Hostie: ‘t is Jezus. Lach Hem eerbiedig
toe: en zeg Hem heel zoet:
‘k Geloof dat Ge in de Hostie zijt...
Ik hoop op uw barmhartigheid...
Ik min U, die mij eindeloos mint...
Kom in mijn ziel... ik ben uw kind!
‘k Aanbid...’k omhels...ik dank U zeer!...
Maak van mijn hart uw hemel, Heer!
Twaalf Kruistochters hebben onder elkaar een voornemen gemaakt.
Elke avond, na hun avondgebed, keren zij zich van op hun slaapkamer naar de kant van de
parochiekerk toe, zij knielen nog een laatste maal vóór Jezus in het Tabernakel: dat is hun eregroet.
Doe dat ook; en zeg dan met Maria tot Jezus, voor heel de nacht:`
Zo dikwijls als mijn harte slaat,
Zo dikwijls als mijn adem gaat,
Verzucht ik vurig: Lieve Heer,
Kom aanstonds in mijn ziele neer!
Maria lief, houd Jezus bij,
En waak hier biddend aan mijn zij.
Zo bidt gij de ganse nacht al slapend.
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IX.
BEZOEKJES AAN HET ALLERH. SACRAMENT.
______
De volgende gebeden kunnen gebruikt worden als dankzegging na de H. Communie, ofwel als
samenspraak bij een bezoekje aan het allerheiligste Sacrament, ofwel bij een aanbidding of onder het
Lof. Wacht goed bij de puntjes.
Lief kind, Jezus verwacht van u dikwijls een bezoekje! Hij, uw God, komt in de kerk wonen om
u te bezoeken!... Moogt gij dan de kerk voorbijgaan, zonder Hem te bezoeken? Uw goddelijke
vriend ligt daar zo alléén!...zo verlaten!... Ga dikwijls wat spreken met Hem!... Doe soms uw jonge
broertjes of zusjes met u meegaan om Jezus te bezoeken. Als ge met moeder voorbij de kerk gaat,
zeg dan: “Moeder, willen we eens binnengaan? Jezus is daar.”
* * *
Als ge weinig tijd hebt, ga dan even knielen: werp Hem als ‘t ware een handkusje toe en zeg Hem
eerbiedig een kort liefdewoordje: “Dag, mijn liefste Jezus: dag, liefste Vriend!... tot weerziens!” Hebt ge meer tijd, spreek dan met Hem over de Paus, over de Bisschop, over uw Priesters, over uw
ouders en vrienden. Spreek Hem ook over u zelf. Luister dan naar Hem. Misschien geeft Hij u een
goede gedachte of een goede begeerte. Weet gij niets meer te zeggen, blijf dan blij aan zijn voeten
rusten.
* * *
De H. Johannes Berchmans bezocht Jezus elke dag vijfmaal. De H. Franciscus van Borgia
bezocht zijn lieve Jezus zevenmaal daags! De zalige Margaretha van het H. Sacrament ging nooit
een kerk voorbij, zonder er binnen te gaan en Jezus te groeten. Jezus zelf zeide tot de H. Magdalena
van Pazzis: “Mijn dochter, bezoek mijn Lichaam en mijn Bloed in het Tabernakel 32 malen per dag.”
Van u vraagt Jezus zoveel niet. Bezoek Hem dikwijls van verre!... Keer u naar de kant der kerk toe
en groet Hem. Dat kunt ge honderden malen daags.
_______
Bezoekje aan de verlaten Kindervriend.
-1Jezus : - Kijk eens naar het altaar, naar het deurtje van het Tabernakel. Kijk eens naar mij: Ik
ben dààr in de H. Hostie. Ik, Jezus!... Ik ben daar reeds heel de nacht en heel de dag. Ik blijf hier
bijna altijd alleen!...
Gij : - Arme Jezus!...
Jezus : - Ik heb u zien komen, en ik ben blij, dat gij hier zijt!
Gij : - Zijt gij daar blij om, mijn liefste Jezus?
Jezus : - Ja, mijn kind, ‘t is Mij een vreugde bij de mensen te zijn. Maar acht, er komen er zo
weinig!... En als ze in de kerk zijn dan denken zij nog zo weinig aan Mij!... er zijn zo weinig die met
Mij spreken... Vriendje, lief vriendje, spreek gij nu wat met Mij. Kijk toch niet rond: denk aan Mij,
troost Mij; ik houd zoveel van u...
(Antwoord nu aan Jezus:)
Gij : - Lieve Jezus, zijt Gij hier alleen?... zo heel de dag alleen?... in die verlaten kerk?... Gij zijt
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toch God de Zoon!... Waarom, Jezus, komt Gij hier?... Waarom blijft Gij hier zo alleen, bij de
mensen die niet tot U komen, bij mensen die U niet gaarne zien?...
(Luister goed: Jezus antwoordt u.)
Jezus : - Zeker, Ik ben God. Ik heb in de hemel duizend engelen en nog meer. Ik ben de meester
van heel de wereld! Maar ik zie de mensen zo gaarne!... Ik wil ze braaf maken; Ik wil ze troosten: Ik
wil ze naar de hemel doen gaan. Daarvoor ben ik hier. Maar helaas, ze komen niet!... Mijn kind, Ik
ben hier ook voor U! U ook wil ik braaf maken, en naar de hemel doen gaan. Ik woon hier ook voor
u...ja, voor u!...
Gij : - Voor mij, lieve Jezus, voor mij?...ik ben zo’n arm klein kindje, ik ben nog maar enkele
jaren oud, en Gij denkt al aan mij; Gij bemint mij!... en ik ken U zo weinig... Ik denk zo weinig aan
U...
Jezus : - Ik denk reeds lang aan u, mijn kind. Ik heb altijd aan u gedacht. Ik ben altijd met u
bezig... Toen gij Mij nog niet kende, toen gij nog heel klein waart en op moeders schoot zat, dan
dacht Ik al aan u... “Dat kindje zal Ik helpen braaf worden en naar de hemel doen gaan.” Ach, gij
kent Mij nog niet, lief kind. Gij weet nog niet hoe veel ik van u houd!...
Gij : - Neen, lieve Jezus, dat wist ik niet, dat had ik nooit durven denken...Nu, ik weet, hoe zeer
Gij mij bemint, zal ik U ook beminnen. Ik wil U wederliefde schenken. Ik zal de kerk nooit meer
voorbijgaan, zonder U te groeten. Ik zal U dikwijls komen bezoeken! Gij zijt mijn God! Gij zijt
mijn Vriend! mijn beste Vriend!
-2Jezus : - Ja, mijn kind, ze noemen Mij, “Jezus de Kindervriend”. Inderdaad, Ik ben de Vriend
der kinderen. Ik nam ze op mijn schoot weleer. Ik gaf ze een kruisje. Ik gaf ze een kus: de moeders
kwamen ze bij Mij brengen, zij wisten, dat Ik hun kleinen zo gaarne zag.
Maar ach, de kinderen! Ik zie ze hier bijna nooit! Ik zie ze bijna nooit te Communie gaan! Er
zijn er zelfs die ‘s Zondags niet naar de Mis gaan!...O, die kinderen doorsteken mijn Hart!...
Ik : - Arme Jezus.
Jezus : - Mijn kind, gij ook bedroeft Me soms. Ik zie u soms praten in de kerk... Gij verzuimt
soms te bidden ‘s morgens...Gij zijt soms ongehoorzaam en koppig... O mijn kind, dat doet Mij zo’n
pijn; daar ben ik bedroefd om!
Gij : - Ach, Jezus, daar dacht ik niet aan. Ik zal het nu niet meer doen. Ik beloof het U. Ik
beloof het U vast.
Jezus : - Dit is goed, mijn kind. Maar ge kunt niets zonder Mij. Gij kunt niets zonder mijn
genade.
Gij : - ‘t Is waar, goede Jezus; maar alles kan ik, als Ge mij versterkt. Ik bid U: help mij. Ik
vraag het U samen met Maria, uw Moeder. Leer me U beminnen en U navolgen.
Jezus : - Aan mijn Moeder weiger Ik niets. Ik zal u helpen, lief kind.
Gij : - Lieve Jezus, nu moet ik weggaan. Doch ik laat U niet alléén. Ik stel al de engeltjes van de
hemel in mijn plaats. Zij zullen U gezelschap houden samen met uw Moeder Maria.
Tot weerziens, lieve Jezus!
Jezus : - Tot weerziens, lief kind. Ik ook, ik laat u niet alleen. Ik blijf door mijn genade dicht bij
u!... in uw ziel!... Denk aan Mij!”
_____
Bezoekje over de Nederigheid
De Kindervriend -99-

Jezus : - Kijk eens naar Mij, lief kind. Kijk naar de H. Hostie. Zie, hoe Ik mij verberg onder de
gedaante van een klein stukje brood! Ik...uw God! Ik, de Koning van de hemel...de Koning van de
wereld!...Ik schitter in de hemel als de zon!...en hier verberg Ik al mijn schoonheid!...Ik word in de
hemel aanbeden en bezongen van duizenden engelen!...en hier ben Ik verdoken en verscholen in stilte
en eenzaamheid. Zie eens naar Mij... naar uw oneindige God!... Zie eens, hoe Ik mijn uitwendige
glorie verberg!... Zie eens hoe Ik mij verneder... Mijn kind, Ik geef u ‘t voorbeeld!...
Gij : - O Jezus, zacht en nederig van Hart, maak mijn hart gelijk aan het uwe!... Ik ben zo
hovaardig... Ik ben zo trots... en zo ijdel...Ik heb zo gaarne klederen naar de laatste mode...
Jezus : - O kind, haat de slechte mode.
Gij : - Ik wil, mijn Jezus, help me. Ik sta ook gaarne vóór spiegels en vensters... Ik word zo
gaarne geprezen en opgehemeld... Ik ben zo afgunstig op rijke kinderen... O Jezus, ik ben niets; ik
ben een klein schepseltje...en toch stel ik me zo hoog boven de anderen! Kom in mijn hart. Maak
het nederig gelijk het Uwe...
- O Maria, nederige Maagd, help me op Jezus gelijken. Help me Jezus navolgen, gelijk Gij deed.
Gij waart de heiligste aller vrouwen en toch bleef ge eenvoudig en onbekend. Iedereen nam U voor
een gewone huismoeder. O Maria, help me!
St. Jozef, nederige werkman, bewaar mijn hart voor de ijdelheid! Houd mij klein.
Jezus : - Mijn kind, wie zich vernedert, zal verheven worden!...
___
Dankzegging of bezoekje voor de Paus.
Jezus : - Mijn kind, ik ben het onzichtbaar hoofd der H. Kerk!... Ik ben de goddelijke
Leermeester der zielen. Maar ik heb de Paus aangesteld om mij te vervangen. De Paus bestuurt de
H. Kerk in mijn plaats. Hij is het zichtbaar opperhoofd.
Gij : - O mijn Jezus, ik zal gehoorzamen aan de Paus gelijk aan U zelf.
Jezus : - Zo moet het zijn, mijn kind. Want wat de Paus voorhoudt te geloven, dan heb Ik
geopenbaard! Wat de Paus gebiedt, dat beveel ik! Wie de Paus aanhoort, aanhoort Mij! Wie de
Paus versmaadt, versmaadt Mij. Mijn kind, bid voor de Paus!... Ik zie gaarne kinderen die bidden
voor de Paus.
Gij : - O mijn Jezus, zegen O. H. Vader de Paus!
Help hem door de H. Geest uw Kerk onderrichten, besturen en heiligen.
Geef dat al de Bisschoppen hem onderdanig wezen.
Geef dat de de Priesters hem kinderlijk gehoorzamen!
Geef dat al de christenmensen naar hem luisteren, gelijk naar U zelf! Geef, dat ze aan Hem
gehoorzamen als aan hun Opperherder! Geef, dat ze hem oprecht beminnen als hun geestelijke
Vader.
Geef, dat al de afgedwaalde mensen van de gehele wereld terugkeren tot de H. Kerk; geef, dat de
volkeren gehoorzamen aan uw Plaatsvervanger. Geef, dat in de gehele wereld maar één herder en één
schaapstal weze! Dan zal er vrede zijn. Dan zal deze arme wereld reeds een klein hemel zijn!...
O Maria, Moeder van de H. Kerk, bescherm onze H. Vader de Paus.
___
Gebed voor zijn Hoogwaardigheid de Bisschop.
O God, Gij zijt de Opperherder en de Bestuurder van al de gelovigen. Maar aan het hoofd van
elk bisdom laat Gij een bijzondere herder om het te besturen in uw plaats.
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Gij hebt gewild, dat Z. Hoogwaardigheid Monseigneur.... ons bisdom besture. Ik smeek U: zie
genadig neder op uw dienaar. Geef, dat zijn woorden ons verlichten. Geef dat zijn voorbeelden ons
opwekken. Geef, dat al zijn priesters één zijn met hem. Geef, dat al zijn onderdanen hem
gehoorzamen en beminnen. Geef, dat de herder van ons bisdom al de schaapjes, die aan zijn zorgen
toevertrouwd zijn, samen met hem ten hemel leide.
Dat vragen wij U door Jezus-Christus, uw Zoon onze Heer. Dat vragen wij U samen met
Maria, aan wie ons bisdom is toegewijd.
___
Dankzegging of bezoekje voor de zondaars.
Jezus : - Spreek me nu over de arme zondaars. Voor hen ben ik op de wereld gekomen...Ik ben
voor hen gestorven...Ik wil ze redden...allen!... Ik bemin ze gelijk een vader zijn verloren zoon
bemint.
Gij : - Mijn Lieve Jezus, ik vraag U voor de arme zondaars:
Dat ze weer naar de kerk zouden komen!
Dat ze weer te biechten zouden gaan!
Ik vraag u dat ze een nieuw leven zouden beginnen!
Dat ze nooit meer zouden hervallen in hun zonden van vroeger!
Dat ze U weer waarlijk beminnen! Dan zullen ze heilig worden en gelukkig zijn, niet waar?
Ik vraag het U met Maria. Zij is de toevlucht van de zondaren.
___
Dankzegging of bezoekje voor de brave mensen.
Jezus : - Mijn kind, ik hoor gaarne de mensen voor elkander bidden. Ik geef dan ook zelf wat ze
voor anderen vragen...spreek Mij nu over de brave mensen. Ik wil ze doen opstijgen tot de zuivere
liefde!...Vraag vrij, lief kind. Ik luister:
Gij : - Mijn goede Jezus, ik vraag U voor de brave christenen:
Dat ze nog braver zouden worden!...
Dat ze meer te Communie zouden gaan! Want vele brave mensen durven nog niet alle dagen te
Communie gaan.
Jezus : - Dat is waar, mijn kind. Ik heb nochtans zo duidelijk gesproken door de mond van mijn
Paus!...
Gij : - Mijn Jezus, geef ook dat de brave mensen leren bidden en ook dagelijks mediteren!
Jezus : - Ja, mijn kind, want de dagelijkse meditatie is een krachtig middel om heilig te worden.
Gij : - Heer, geef hun ook de geest van ware boetvaardigheid. Geef dat ze de kleine
verstervingen zouden beminnen!...Ik vraag U vooral, dat ze gehoorzaam zouden blijven aan hun
priesters, aan hun bisschop, aan de Paus!
Ik vraag voor hen ook een groot mistrouwen van zich zelf! en daarbij een groot betrouwen op
uw genade!
Jezus : - O mijn kind, twijfel nooit aan mijn liefde. Zoveel brave mensen blijven steken, omdat
zij niet durven geloven, dat ik ze bemin.
Gij : - Heer, geef hun een groot betrouwen.
Ik vraag voor hen, een grote liefde voor uw lieve Moeder. Want dat is een voorteken van
zaligheid.
Ik smeek U, help ze dat ze volharden tot het einde toe!
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Lieve Jezus, ik vraag dat ook voor mij.
Ik vraag het U met Maria. Zij is de hulp der christenen!
___
Dankzegging of bezoekje voor de kinderen.
Jezus : - Ik ben de ware Kindervriend. Spreek me vandaag over de lieve kleinen!... Wat begeert
ge voor de kinderen?... Vraag me veel: vraag me alles, alles! Want ze zijn de lievelingen van mijn
Hart!
Gij : - Beminde Vriend der kleinen, ik vraag U, dat de kinderen braver zouden zijn in de kerk!
Dat ze gehoorzamer zouden zijn in de school en thuis!
Dat ze zuiver zouden zijn overal! O mijn Jezus, houd ons altijd zedig! Houd ons altijd zuiver!
Onze zuiverheid is onze schat!...
Jezus : -Dat is waar, mijn kind. Uw zuiverheid is uw schat. Ik min de zuivere kinderen, zij zijn
de leliën van mijn bloementuin.
Gij : - Mijn Jezus, maak de kinderen ook moedig: zeer moedig. Help ze hun bijzonder puntje
onderhouden. Help ze veel kleine verstervingen doen. Wij hebben zoveel gelegenheid. Geef hun de
moed om altijd rechtzinnig te biechten. Maak ook dat ze meer te Communie zouden gaan!
Dat ze beter te Communie zouden gaan!
Bewaar ze, opdat ze nooit met slechte kameraden zouden lopen!
Jezus : - Ja, mijn kind, want een bedorven makker is een groot gevaar voor uw ziel.
Gij : - Ik vraag u vooral dat ze een grote liefde zouden hebben voor Jezus en voor Maria! Ja,
dat vooral vraag ik U, lieve Jezus. Een kind van Maria is immers een kind van de hemel!...
- Goede Moeder Maria, Gij zijt de Moeder van goeden Raad! Zorg voor de toekomst der
kinderen. Bid voor onze volharding. Bid voor onze roeping. Doe er vele onder ons uitkiezen, om
mede te werken aan de bekering van de zielen en aan de komst van Jezus’ Rijk!
___
Dankzegging of bezoekje voor de zieke mensen.
Jezus : - Mijn kind, toen ik nog op aarde leefde, was ik de troost en de hulp der zieke mensen.
Ik bemin ze nog altijd. Vraag me nu veel voor hen.
Gij : - Lieve Jezus, ik vraag U voor de zieke mensen:
Moed en troost, - een groot geduld, - help ze veel aan de hemel denken, - geef hu een groot
betrouwen in uw goedheid, - geef dat ze genezen, als ‘t zalig is...of heilig sterven: want dat is ‘t
voornaamste.
Geef aan de mensen die de zieken verplegen, veel geduld en zachtheid.
-Lieve Moeder Maria, Behoudenis der zieken, bid Jezus met mij voor de mensen die lijden. Leer
hen de waarde van het lijden kennen. Leer hen de pijn en de verveling van hun ziekte opdragen:
voor de bekering der zondaren en voor de komst van Jezus’ Eucharistisch Rijk.
___
Dankzegging of bezoekje voor de zielen in ‘t vagevuur.
Jezus : - Mijn kind, bemint ge de arme zielen in ‘t Vagevuur?
Gij : - O ja, lieve Jezus: zuiver de lijdende zielen, verlos ze zo gauw mogelijk. Zij beminnen u
zozeer. Zij verlangen zo vurig naar de Hemel. Zij lijden zo schrikkelijk.
Jezus : - Ja, mijn kind, zij lijden wreed.
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Zij kunnen niet in de hemel opgenomen worden vooraleer ze door het vuur gezuiverd zijn van de
overblijfselen van hun zonden. Maar gij, gij kunt ze helpen.
Gij : - Hoe zo, mijn Jezus?
Jezus : - Door mis te horen, door aflaten, door schietgebeden...
Gij : - Mijn Jezus, ik zal nooit weggaan na de H. Communie, vooraleer het gebed voor de aflaat
gebeden te hebben. Ik zal dikwijls de H. Mis horen voor hen. Ik zal vandaag vóór elk werkje het
schietgebed bidden: “Jezus! Maria! Jozef!” Zo zal ik elke keer een aflaat verdienen van 7 jaar en 7
quadr. Dan zullen die arme zielen blij zijn, nietwaar?
Jezus : - O ja, mijn kind.
Gij : - Spreek nu tot Jezus over de mensen van uw familie, en over uw kennissen, die gestorven
zijn. Noem ze...
___
Dankzegging of bezoekje voor de wilden en de heidenen.
Jezus : - Mijn kind, wat vraagt ge voor de wilden, voor de heidenen: uit Congo?...uit China?...
en uit de vreemde streken?... Ook voor hun ziel ben ik gestorven!
Gij : - Lieve Jezus, voor de heidenen, voor de wilden vraag ik U:
Veel rijke weldoeners: want met het geld kunnen de kleine wilden afgekocht worden; en dan
worden zij gedoopt.
Veel mensen, die er voor bidden: want aan Gods zegen is alles gelegen.
Ik vraag U veel missionarissen en vooral veel heilige priesters en kloosterlingen.
Ik vraag voor de heidense mensen oprechte bekering...het heilig Doopsel, en de volharding na hun
bekering.
- Lieve Middelares Maria, bid met mij voor de bekering der arme wilden. Dan zal Jezus ook
door hen gekend en bemind worden. Dan zal Hij ook ginder verre kerken en tabernakelen hebben!
Dan zal zijn H. Sacrament ook in vreemde streken ontvangen en aanbeden worden! Dan zal Jezus
ook Koning zijn van de arme wilden!
Maria : - Mijn kind, zeg nu driemaal met mij : “H. Hart van Jezus, bekeer de arme heidenen”.
___
Bezoekje vóór de school.
Mijn lieve Jezus, ik kom U een kort bezoekje brengen.
Gij ligt hier zo alleen! zo verlaten! Hier komt bijna niemand door de dag!...
Ik groet U in naam van heel ons huisgezin.
Ik groet U in naam van al de schoolkinderen, die hun bezoekje vergeten.
Ik groet U met de engelen, die U omringen.
Ik groet U met uw lieve Moeder, onze Middelares, die U zo vurig bemint.
Zegen ons allen. Help ons onderdanig zijn.
Help ons oplettend zijn. Help ons alles doen uit liefde tot U en tot Maria.
Kom in mijn hart en maak het gelijk aan het Uwe.
Zo gij een les voorziet, die gij niet gaarne hebt, zeg het dan aan Jezus en beloof Hem in die les
bijzonder aandachtig te zijn uit liefde tot Hem. Dat zal Hem troosten.
___
Bezoekje na de school.
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Mijn lieve Jezus, ik kom U vriendelijk groeten in uw allerheiligste Sacrament. Ik vraag uw zegen
voor vader, die op zijn werk is. Ik vraag uw zegen voor moeder, die thuis voor ons zorgt.
Ik vraag uw zegen voor mijn goede(n) meester(es), die ons vandaag les heeft gegeven. Ik vraag
uw zegen voor al de mensen van de parochie: voor Mr. Pastoor, voor de armen, voor de zieken.
Ik vraag uw zegen voor al de leerlingen van de school. Kom in ons hart. Blijf bij ons. Leer ons
U na te volgen.
Help ons thuis gehoorzamen en vriendelijk zijn. Help ons alles doen uit liefde tot U en tot
Maria. Help ons braaf en zedig zijn in het spel. Doe ons dikwijls aan u denken: gij zijt onze beste
Vriend.
- Lieve Moeder Maria, ik groet U ook uit ganser harte. Blijf voor ons bidden hier bij Jezus, Gij
zijt onze liefste Moeder!
- Tot weerziens, lieve Jezus. Tot weerziens, lieve Middelares.
___
Langer bezoekje.
Bid hetzelfde bezoekje als het voorgaande. Doch voeg er telkens bij wat ge vraagt voor elkeen
van de personen die ge noemt, bijv. voor vader: gezondheid, moed, heiligheid, enz.; voor moeder...
voor Mr. Pastoor...enz.
- Als er een slecht kind is, dat u gewoonlijk vraagt om te gaan spelen, beloof dan aan Jezus,
vlakaf te weigeren. Jezus wil het zo!
___
LOFGEBEDEN.
_______
Mijn kind, onder het Lof of bij uw bezoekjes moogt ge soms de communieoefeningen bidden
(blz. 136). Er moet bijna niets aan veranderd worden. De voorbereidingen dienen als geestelijke
Communie. De dankzeggingen kunt ge ook bidden. Want door de genade leeft Jezus ook in uw ziel.
Hij is dan niet in u met de heilige Hostie. Maar Hij is toch waarlijk in u als God en als het geestelijk
leven van uw ziel. Ge moogt Hem dan in u vereren, Hem aanspreken, Hem smeken, zo wel in uw
aanbiddingen en bezoekjes als na de echte Communie. Wist ge dat?... Zalig zijn de kinderen, die
Jezus nooit alleen laten in hun ziel...!
Gebed voor de Roeping.
Zeer lieve Jezus, al wat ik ben, wat ik heb, wat ik kan, ‘k heb het al van U! Gij hebt mij
geschapen; Gij hebt mij verlost; door U kan ik zalig worden. Ik moet dus ook in alles voor U leven
en uw heilige wil volbrengen.
Het is uw wil, dat ik heilig word. Gij zelf hebt gezegd: “Wees volmaakt, gelijk mijn hemelse
Vader volmaakt is.”
Heer Jezus, ik wil heilig worden, ik wil volmaakt worden. Ik vraag daartoe de genade. Zorg voor
mijn opvoeding, bereid mijn toekomst voor. Aan elke mens bereidt uw Voorzienigheid een
levensweg. Het ene kind roept Gij om een heilig priester of kloosterling te worden: verwek veel
heilige priesters en kloosterlingen, want uw Kerk heeft ze nodig. Een ander kind bestemt gij om een
heilig huisvader of huismoeder te worden. Ik vraag U geen tijdelijke voordelen, ik vraag U maar een
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enkele zaak: geef mij de roeping, waarin ik U het meest zal beminnen, waarin ik het gemakkelijkst
heilig zal worden, waarin ik het meest goed kan doen aan de zielen, waarin ik het meest kan
meewerken aan uw Rijk!
Want ik wil zelf heilig worden en alzo ook de andere mensen tot de heiligheid brengen. Ik wil U
beminnen en U doen beminnen.
O Maria, Middelares van alle genaden, gij kreeg de schoonste roeping van al de vrouwen! Gij
werd uitverkoren als Moeder van God, als Moeder van de zielen: vraag voor mij en mijn
medeleerlingen de genade van een heilige roeping.
O goede H. Jozef, Gij werd geroepen om Jezus’ te zijn. Wees ook de mijne. Met Maria hebt
Hij Jezus opgevoed. Leid ook mij op tot een heilig leven. Waak over mijn roeping. Bereid mijn
toekomst voor: dan zal ik later gereed zijn om Jezus’ stem te volgen, als Hij mij mijn levensstaat zal
doen kennen.
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X.
DE EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT.
______
God wil het!
Kind, word Kruistochter van het H. Sacrament! Word een godvruchtig, werkzaam, heilig kind!
Word apostel van Koning Jezus: Hij is uw vriend en uw God. Win zielen voor Hem... Doe Hem
heersen. Wilt ge dat?... Ga dan dikwijls en vurig naar de H. Mis en te Kommunie... Geef het goede
voorbeeld, bid wel en doe gaarne verstervingen.
1. Wie heeft de Kruistocht gewild?
Z.H. Paus Pius X, de Paus van de Kommunie, heeft de hele wereld tot een grote Eucharistische
Kruistocht opgeroepen. Z. H. Paus Benedictus XV heeft de Kruistocht dikwijls aangemoedigd. Hij
heeft in 1916 de jeugd gesmeekt: “hem de hand te willen reiken” om de wereld te redden.
Z. H. Paus Pius XI heeft gezegd tot de bestuurder van de kruistocht: “God wil de jeugd redden
door de H. Hostie”. Hij heeft u aangemoedigd en gezegend met vreugde.
Hunne Doorl. Hoogw. de Bisschoppen van België hebben de E.K. gezegend en goedgekeurd.
- O kinderen, die Jezus’ vrienden wilt worden en blijven, kleine apostelen van zijn H. Hart, doet
mede aan de Kruistocht. God wil het!
2. Wat doet een Kruistochter?
Hij laat geen enkele Mis, geen enkele H. Kommunie na, door zijn schuld. Want de H. Kommunie
is het dagelijks Brood voor zijn ziel:
a) Een Kruistochter gaat minstens ééns in de week te Kommunie, hij doet ook zijn best om
meermalen in de week te gaan, zelfs elke dag.
b) Hij draagt elke morgen zijn dag op aan het H. Hart van Jezus. Hij offert zijn hart en zijn dag
op met Jezus als deze zich slachtoffert in de H. Mis.
Daartoe zegt hij mondeling de volgende opdracht: “ O goddelijk Hart van Jezus, door Maria’s
handen draag ik u op: al de gebeden, de werken en het lijden van de dag. Ik verenig mij met al de
inzichten, waarvoor Gij u voortdurend slachtoffert in de H. Mis”.
Wie die twee voorwaarden vervult, is Kruistochter.
3. Wat doet een vurig Kruistochter nog meer?
Hij aanziet al de plichten van zijn kinderleven als Gods Wil, en volbrengt ze met liefde.
Hij doet gaarne kleine verstervingen, hij verdraagt verduldig zijn kleine moeilijkheden. In de dag
denkt gij dikwijls aan Jezus en Maria, en dan fluistert hij een vurig schietgebed. Zó heiligt hij zijn
dag.
In de kerk is een Kruistochter als ‘t kan elke dag op zijn post voor de H. Mis, voor de H.
Kommunie. Hij weet dat Jezus in het Tabernakel woont. Hij gaat Hem soms bezoeken, knielt voor
Hem ten gronde toe, praat niet, kijkt niet om, maar biedt stil.
Op straat is hij niet wild... Hij plaagt de oude en gebrekkige mensen niet. Hij wil niet alles zien
en horen. Hij vlucht de slechte kinderen, de slechte plaatsen, de slechte cinema’s. Hij groet altijd de
Priesters.
N.B. - Om getrouw en vurig te blijven, vult de Kruistochter elke week het E.K. - weekbriefje in.
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4. Wat doet een Apostel van de E.K.?
Hij wint vier of vijf nieuwe leden bij en maakt er echte Kruistochters van. Hij bidt voor hen en
geeft hun in alles het goede voorbeeld. Elke dag bidt hij voor zijn roeping!
5. Wat mag een Kruistochter niet vergeten?
- Een Kruistochter staat als een goed soldaat geheel ten dienste van Koning Jezus. Hij dient hem
op zijn best!
- Zijn wapens zijn: 1. de veelvuldige en welverzorgde Mis met H. Kommunie; 2. het gebed; 3. de
versterving en het voorbeeld.
- Zijn leuze is: “Doe wel en zie niet om!” Weg met de valse schaamte en ‘t menselijk opzicht.
Een Kruistochter draagt fier zijn herkenningsteken.
- Hij zal elke dag bidden voor zijn roeping!
- Hij is een “Kind van Maria”. Hij wil liever sterven dan iets te doen tegen de engelachtige
zuiverheid. Geen onzedige klederdracht!
- De Kruistochter kan niets alleen, maar hij kan alles met Jezus’ genade en door Maria’s
voorspraak! Hij is nederig, maar moedig.
Gebed voor de jonge Kruistochter.
O Jezus, die gedurende uw sterfelijk leven de kleine kinderen zo lief hebt gehad en die in de
Hemel omringd zijt van Engelen en Heiligen, ik wil goed zijn, gehoorzaam, nederig, rein, om te
behagen aan uw Hart en om veel goed te kunnen doen aan mijzelf en aan anderen, als waar
Kruistochter van gebed en Eucharistie.
- Daarom draag ik U elke morgen mijn dag op, en daarom ga ik dikwijls te kommunie.
Daarom wil ik me nu geheel en voor altijd toewijden aan uw Hart en vraag ik aan dit Hart deze
grote genaden:
- Zegen mijn ziel en bevrijd haar van de zonde en de gelegenheden tot zonde.
Zegen mijn familie en heilig ons lief en leed.
Zegen al de Belgische kinderen, en ook al de kinderen van de hele wereld, en doe ons, naar uw
voorbeeld, toenemen zowel in deugd en in genade als in leeftijd.
Zegen ons dierbaar Vaderland; behoed het voor de gesels, die de zonde doet neerkomen over de
volkeren, en laat uw liefde er in weer regeren.
Zegen de Kerk, uw Plaatsvervanger op aarde, uw priesters, de katholieke scholen, de christelijke
huisgezinnen en al degenen, die de godsvrucht tot uw H. Hart bevorderen.
- O Maria, Moeder van Jezus, wees ook onze Moeder.
O minnelijke H. Jozef, aan wie het goddelijk Kind is toevertrouwd geweest, neem mij onder uw
bescherming.
O mijn Engelbewaarder, waak over mijn schreden en beschut mij tegen alle gevaar. Amen.
(Telkenmale aflaat van één jaar; volle aflaat éénmaal in de maand voor wie minstens éénmaal
per week kommuniceert en dit gebed opzegt.)
____
Bestuur en Sekretariaat van E.K. zijn gevestigd in de Norbertijner Abdij van Averbode.
Daarheen kan men zich wenden voor de inschrijving en verdere inrichting van E.K., voor boekjes,
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weekbriefjes, herkenningstekens, gedragskaartjes, enz. Het weekblaadje van E.K. voor de kinderen
“Zonneland” kost 15 c. per nummer. Het Maandblad voor de groten “De E.K. Heraut” 5 fr. per
jaar. Redaktie en Beheer: Abdij, Averbode.
Gebed tot verspreiding van de veelvuldige Kommunie.
O allerzoetste Jezus, die in de wereld gekomen zijt om aan alle zielen het leven van uw genade te
schenken en die dagelijks, om dit leven in hen te onderhouden en te ontwikkelen, in het hoogwaardig
Sacrament des Altaars het heilzaam geneesmiddel hunner krankheden en het goddelijk Voedsel wilt
worden, wij smeken U ootmoedig, uw goddelijke Geest goedgunstig op hen neer te storten; opdat
zij, die in staat van doodzonde mochten zijn, tot U terugkomen, en aldus het door de zonde verloren
leven der genade herwinnen; en zij, die door een weldaar uwer barmhartigheid reeds met U verenigd
leven, zoveel mogelijk iedere dag tot uw hemels Gastmaal naderen, zodat zij dagelijks het tegengif
voor hun dagelijkse fouten ontvangen en het leven uwer genade in zich voeden, en aldus zich meer en
meer reinigend eindelijk de eeuwige gelukzaligheid des hemels verwerven. Amen.
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XI.
DE VOORNAAMSTE DEVOTIES VAN DE KRUISTOCHTER.
____
A.
VEREER HET H. HART VAN JEZUS.
___
Litanie van het H. Hart van Jezus.
(300 dagen aflaat.)
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, in de schoot van de Moedermaagd door de heilige Geest gevormd,
Hart van Jezus, met het Woord van God zelfstandig verenigd,
Hart van Jezus, van oneindige Majesteit,
Hart van Jezus, heilige tempel van God,
Hart van Jezus, tabernakel van de Allerhoogste,
Hart van Jezus, huis van God en deur des hemels,
Hart van Jezus, brandoven van liefde,
Hart van Jezus, blakende gloed van liefde,
Hart van Jezus, heiligdom van rechtvaardigheid en liefde,
Hart van Jezus, bergplaats van rechtvaardigheid en liefde,
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,
Hart van Jezus, alle lof hoogstwaardig,
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten,
Hart van Jezus, waarin alle schatten van de wijsheid en van de wetenschap zijn,
Hart van Jezus, waarin al de volheid der Godheid woont,
Hart van Jezus, in wie de Vader zijn welbehagen vindt,
Hart van Jezus, uit wiens volheid wij allen ontvangen hebben,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
Hart van Jezus, geduldig en allerbarmhartigst,
Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroepen,
Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid,
Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
Hart van Jezus, om onze zonden vermorzeld,
Hart van Jezus, tot de dood gehoorzaam,
Hart van Jezus, met de lans doorstoken,
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Hart van Jezus, bron van alle troost,
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
Hart van Jezus, slachtoffer der zondaars,
Hart van Jezus, zaligheid van die in u hopen,
Hart van Jezus, hoop van die in u sterven,
Hart van Jezus, wellust aller heiligen,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van Hart.
Maak ons hart aan het uwe gelijk.
Laat ons bidden,
Almachtige en eeuwige God, zie nederig op het Hart van uw allerliefste Zoon, en op de
lofprijzingen en voldoeningen, welke Hij U in Naam der zondaars opdraagt; en door deze bevredigd,
verleen aan hen, die uw barmhartigheid afsmeken, vergiffenis, in de naam van diezelfde JezusChristus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Gebed voor de komst van het Rijk van Jezus’ H. Hart.
Heilig Hart van Jezus, zend uw overvloedige zegeningen over de H. Kerk, over onze
Opperherder en over al de priesters; geef aan de rechtvaardigen de volharding; bekeer de zondaars;
verlicht de gelovigen; zegen onze ouders, onze vrienden, onze weldoeners, sta de stervende mensen
bij; verlos de zielen uit het Vagevuur en bevestig over al de harten het zoete Rijk uwer Liefde.
Amen.
(300 dagen aflaat.)
(Pius X.)
____
Oefeningen op de litanie van het H. Hart (Zie blz. 332.)
________
Twaalf Beloften, door Jezus-Christus gedaan aan de H. Margaretha Maria, ten gunste
van hen die zijn H. Hart vereren.
Maria : - Mijn kind, kniel vóór het Tabernakel, Jezus is dààr. Lees nu, één voor één, de schone
beloften die volgen. Lees ze, juist alsof Jezus spreekt tot u.
Zeg na elke belofte een vurig liefdewoordje of een schietgebedje:
“Zoet Hart van Jezus, ik dank U, ik dank U!”
“Heilig Hart van Jezus, ik geloof in uw liefde tot mij!” (300 d. afl.)
“Heilig Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U!” (300 d. aflaat.)
“Heilig Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer bemin!” (300 d. aflaat.)
“Heilig Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!” (300 d. aflaat.)
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Luister nu wat Jezus belooft aan de mensen, die zijn H. Hart vereren:
1.
Jezus : - Ik zal hun al de genaden geven, die zij in hun staat behoeven.
Ik : - Zoet Hart van Jezus, wat zijt Ge toch goed!...
Zoet Hart van Jezus, ik dank U, enz.
2.
Jezus : - Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
Ik : - Zoet Hart van Jezus, wat zijt Ge toch goed, enz.
3.
Jezus : - Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
Ik : - Zoet Hart, enz.
4.
Jezus : - Ik zal hun een veilige toevlucht wezen gedurende het leven, en vooral in het uur van de
dood.
Ik : - Zoet Hart, enz.
5.
Jezus : - Ik zal overvloedige zegeningen uitstorten over al hun ondernemingen.
Ik : - Zoet Hart, enz.
6.
Jezus : - De zondaars zullen in mijn Hart de oorsprong en de eindeloze oceaan der
barmhartigheid vinden.
Ik : - Zoet Hart, enz.
7.
Jezus : - De lauwe zielen zullen vurig worden.
Ik : - Zoet Hart, enz.
8.
Jezus : - De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid geraken.
Ik : - Zoet Hart, enz.
9.
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Jezus : - Ik zal de huizen zegenen, waar het beeld van mijn H. Hart zal geplaatst en vereerd
worden.
Ik : - Zoet Hart, enz.
10.
Jezus : - Ik zal de priesters de gave verlenen de meest versteende harten te raken.
Ik : - Zoet Hart, enz.
11.
Jezus : - De personen, die deze godsvrucht zullen verspreiden, zullen in mijn Hart hun naam
geschreven hebben; die naam zal daar nooit meer uitgewist worden.
Ik : - Zoet Hart, enz.
12.
Jezus : - (Dat is de grote belofte) Ik beloof u in de overmatige barmhartigheid van mijn Hart,
dat zijne almachtige liefde aan allen, die negen Eerste Vrijdagen der maand achtereenvolgens te
Kommunie gaan, zal verlenen de eindgenade der boetvaardigheid; zij zullen niet in zijn ongenade
sterven, noch zonder de Sacramenten te ontvangen.
Ik : - Zoet Hart, enz.
De voornaamste oefeningen ter ere van het H. Hart van Jezus.
Zij staan te lezen blz. 64: “In de Junimaand”:
1. Doe vooral met vurigheid de akte van toewijding aan het H. Hart.
2. De H. Kommunie van eerherstel (blz. 256) van de 1° Vrijdag.
3. Vier de negen eerste Vrijdagen door een eerherstellende H. Kommunie.
4. Doe elke dag getrouw het uur van erewacht.
5. Onderhoud het heilig Uur: elke Donderdag avond in vereniging met Jezus in doodstrijd een
uur doorbrengen.
6. Doe het beeld van het H. Hart van Jezus in uw woning en in andere woningen introniseren.
__________
B. VEREER MARIA
___
Mijn kind!
De liefde tot de Allerheiligste Maagd is een voorteken van zaligheid! Wilt gij heilig worden:
bemin Maria.
Met Maria’s hulp gaat alles gemakkelijker. Men draagt zijn kruis liever en men ontmoedigt zich
niet zo licht. O mijn kind, bemin uw Moeder.
Wilt gij naar de hemel gaan: bemin Maria. Wilt gij de bekoringen overwinnen: bemin Maria.
Wilt ge veel goed doen: bemin en aanroep Maria.
Maria zal u tot Jezus leiden. Maria zal u op Jezus doen gelijken. Maria zal u zuiver en
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godvruchtig helpen blijven midden in de bedorven wereld. Maria zal u gelukkig maken hier en
hiernamaals.
1° - Draag haar Scapulier!
Als ge haar scapulier draagt, zult ge de genade verkrijgen van een goede dood. Maria zal u
spoedig uit het Vagevuur verlossen. Het scapulier was vroeger het kleed der slaven die helemaal aan
hun meester toebehoorden. Uw klein scapulier is het kleed der liefdeslavernij. Het betekent dag gij
helemaal aan Maria toebehoort uit liefde. Kus het elke morgen.
2° - Bid dagelijks uw Rozenhoedje.
‘t Rozenhoedje is de gesel van die duivel!
Vraag aan moeder om het met geheel het huishouden te bidden elke avond. ‘t Zal voor u allen een
zegen zijn!
3° - Bid minstens elke avond en elke morgen uw 3 Weesgegroetjes. Zeer trouwe dienaars van
Maria bidden ‘s morgens en ‘s avonds het “Angelus”, ofwel het “Regina cœli” in de Paastijd.
4° - Vier elke maand de 1° Zaterdag: met aan Maria een Kommunie van eerherstel en enige
kleine verstervingen te geven voor al de zonden van de ketters, die haar niet willen erkennen, die haar
bespotten, die haar belasteren!
Vier de 1° Zaterdag, om Maria te troosten voor het gedrag van zoveel christenen, die haar
vergeten, haar niet vereren, die ondankbaar zijn tegenover haar of die haar bedroeven. Want zulke
zijn er veel, zeer veel!...
5° - Vier de Maand van Maria : ‘s morgens in de kerk door de Heilige Kommunie, ‘s avonds
door het Lof. Doe ze ook vieren thuis: versier haar beeld en bid er vóór samen met uw broertjes en
zusjes!
Wie Maria doet vereren, is zeker van zijn zaligheid, zegt de H. Bonaventura.
Wie mij doet kennen, zegt Maria, zal het eeuwig leven hebben!
6° - Wijd u geheel aan haar toe: met al wat gij zijt en met al wat gij hebt. Geef Maria uw
lichaam en ziel, uw werken en uw verdiensten. Zij zal ze bewaren en helpen vermeerderen; zij zal
ze doen dienen tot Gods grootste eer en tot het grootste welzijn der zielen. Is dat geen groot
voordeel?
Herhaal dikwijls uw toewijding met deze woorden:
“O Maria, mijn Middelares en mijn Moeder, ik geef mij gans aan U, met al wat ik heb en met al
wat ik ben. Geef gij mij aan Jezus, voor eeuwig.”
Zeg vóór elk werkje : “Maria, sta mij bij,” ofwel “Maria, werk met mij.” Zeg na elk werkje:
“Draag dit werk op aan Jezus.”
________
Korte overwegingen over de Moeder Gods.
1° Overweging.
Maria is de Moeder van God!
Ga vóór het beeld van Onze Lieve Vrouw zitten.
Kijk naar het beeld: met aandacht! ‘t Is het beeld van de Moeder van God!... Buig eerbiedig het
hoofd...groet Gods Moeder...Zeg haar nu, stil en zachtjes, zoals de engel Gabriël.
Wees gegroet, Maria!... enz.
* * *
De Kindervriend -113-

Zie nog eens op naar Maria...
Bekijk ze eens goed... en denk eens, hoe groot zij is!... Maria is meer dan de moeder van onze
koningin!... Maria is groter dan de moeder van zijn Hoogwaardigheid de bisschop!... Maria is
verhevener dan de moeder van zijn Heiligheid de Paus!...Denk eens: een vrouw, die naast de paus
zou staan en die zou mogen zeggen: “Deze paus, deze Plaatsvervanger van Christus is mijn zoon!...”
Welk een waardige vrouw zou dat zijn!... Welnu, Maria is nog waardiger dan die vrouw! Zij is de
Moeder van Jezus Christus zelf. Zij is de Moeder van God, ja, zijn ware Moeder!...
Zij mag zeggen tegen God, tegen de oneindige God: “Gij zijt mijn Zoon: ik heb u ter wereld
gebracht!” O Moeder!... O goddelijke Moeder!
- Kijk nu eens eerbiedig op tot die verhevene Moeder van God!... Kijk lang... en zeg Haar nog
eens, langzaam...heel langzaam:
“Wees gegroet, Maria!...” enz.
- Telkenmale als ik vandaag het Weesgegroet bid, zal ik vooral op die twee schone woordjes
drukken: “Heilige Maria, Moeders Gods.”
Mijn schietgebed gedurende de dag zal zijn: “Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.”
2° Overweging.
Maria is de Onbevlekte Ontvangenis.
Mijn kind, vóór ons Doopsel waren wij Gods vrienden niet. Wij waren afgekeerd van God!...
Vóór ons Doopsel waren wij arme slaven van de duivel! Want wij zijn ontvangen en geboren met de
erfzonde in onze ziel!...zonder heiligmakende genade! Dat is zo met alle mensen na Adams zonde
geweest!
- Bezie nu Maria!... Zij alleen is vrij bewaard!...Zij alleen onder al de mensen!...Welk een
voorrecht!...
In haar is nooit de vlek der erfzonde geweest!... God wilde dat zó. Zij moest immers de moeder
zijn van de Verlosser...de Moeder van Gods Zoon!...
Aan haar ziel heeft God de heiligmakende genade geschonken, van het eerste ogenblik van haar
bestaan!... Maria is onbevlekt ontvangen!... Zij alleen!...Bezie Haar...en bewonder Haar.
- O Maria, gij zijt onbevlekt ontvangen, omdat gij de moeder van God moest worden. Ik
bewonder U!... Ik bemin U!...Gij zijt geheel schoon door de heiligmakende genade!... En er is geen
enkel vlekje in U!... Ave Maria!...Wees gegroet, Maria!... vol van genade.
- Telkenmale als ik vandaag een beeld van Maria ontmoet, zal ik naar haar opzien en zeggen:
“Maria, onbevlekt ontvangen, bid voor ons!”
3° Overweging.
Gods Moeder is met ziel en lichaam in de hemel!
Maria is met ziel en met lichaam in de hemel opgenomen!
- Na uw dood gaat uw ziel naar de hemel, naar de hel of naar het vagevuur! Uw lichaam wordt
in een kist gelegd en naar het kerkhof gedragen. Daar bederft uw lichaam in de grond: het wordt door
de wormen opgeknaagd, het vergaat weer tot stof. Zo is het met alle mensen: ‘t Is de straf der
erfzonde.
- Bezie nu Maria!... Zij heeft nooit zonde op haar ziel gehad... Maria’s ziel is aanstonds na haar
dood naar de hemel gegaan. Maria is na haar dood niet met haar lichaam in ‘t graf blijven liggen.
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God heeft Maria’s lichaam niet laten bederven! Hij heeft haar lichaam doen opnemen in de hemel
drie dagen na haar dood!... Welk een gunst, o Maria!... Welk een eer!... O Moeder van God, o
zondeloze Moeder, Gij zijt nu met ziel en lichaam in de hemel!... God heeft u verheven boven alle
heiligen!... boven alle engelen!...Ik bewonder u, Maria! Ik prijs u met heel de hemel!... Ik bemin u!...
- Zeg nu met de blijde engelen en met de jubelende heiligen tot Maria: “Wees gegroet, Maria!...”
enz....
- Bij elke verandering van bezigheid zal ik stilletjes zeggen:
“ O Maria, breng mij ook met ziel en lichaam in de hemel.”
4° Overweging
Maria is de Middelares van al de genaden!
- Maria is onze Middelares!...
Bezie Haar: Zij is de Moeder van Jezus!...
Maria is ook onze Moeder: Zij is de moeder van onze ziel!... Want Zij heeft ons helpen
verlossen met Jezus: Zij is onze Medeverlosseres. Hij heeft haar toestemming gegeven in Jezus’
Kruisoffer!... Zij heeft Jezus bijgestaan, toen Hij op het kruis de genaden verdiende.
Jezus, onze Verlosser, heeft Haar daarom aangesteld tot uitdeelster van al zijn genaden! Zonder
die genaden kunnen wij geen een werkje of gebedje verrichten voor de hemel. Welnu, Maria mag al
die genaden uitdelen aan onze zielen!... De genade is als het geestelijk leven van onze ziel. Die
genade zal ons toegang geven tot de hemel. Daar zal die genade veranderen in blijdschap en glorie!...
En die genade wordt ons uitgedeeld door Maria!...door de lieve Middelares!...
- O Maria, hoezeer heeft God U bemind!...
- O Maria, hoe rijk heeft God u gemaakt!...
- O Maria! Welk een grote macht heeft God u gegeven over de zielen!...
God heeft u tot moeder gemaakt van al de zielen!...
God heeft u tot Middelares gemaakt van al zijn genaden!
‘t Is omdat gij Moeder zijt van God, dat gij al die voorrechten hebt verkregen.
_________
Dankgebed tot Maria Middelares.
O Lieve Middelares, Maria! al de heiligen uit de hemel zijn U hun zaligheid verschuldigd...Al de
zieltjes uit het Vagevuur zijn U hun redding verschuldigd!... O lieve genademiddelares, al de leden
van de H. Kerk zijn U hun geestelijk leven verschuldigd. O zoete Bruid van de heilige Geest, door U
worden al de schatten van Jezus’ Kruisdood uitgedeeld!... Wat heb ik U te danken! Uit uw handen
heb ik de genade van mijn doopsel gekregen. Uit uw handen heb ik de genade van mijn talrijke
biechten ontvangen. Uit uw handen ontvang ik zo dikwijls de genadestromen van de H.
Kommunie!...Al mijn goede gedachten, al mijn godvruchtige verlangens, al mijn gebeden en goede
werken zijn als schone parelen, waarmede Gij mijn arme ziel versiert...en mij aan Jezus doet gelijken.
O Maria!...lieve Moeder van mijn ziel!...machtige Genademiddelares!...wat zijt gij rijk! wat zijt gij
goed!...Ik bewonder U!...Ik dank U!...Ik bemin U!...Met gans de heilige Kerk, met at de heiligen van
de hemel, met al de zieltjes uit het vagevuur herhaal ik blijde en dankbaar:
Wees gegroet, Maria, vol van genade!...
________
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Aan Jezus door Maria.
- Wijd u nu geheel toe aan Jezus’ Moeder!... Gij kreeg alles van Jezus door Maria’s handen!...
Geef u nu ook geheel en gans door haar handen aan Jezus weder. Zo heeft het Jezus het liefst.
Die volledige toewijding is een grote daad. Deze toewijding is de vernieuwing van uw
doopbeloften door de tussenkomst van Maria. Doe ze na de H. Kommunie op een grote Feestdag
na een vurige noveen.
- Vraag nu aan al de Heiligen uit de hemel, vraag aan al de Engelen om u bij te staan, om u te
helpen, om u oprecht en volhardend te maken in uw toewijding!... Zie nu: God is in u!... Maria
luistert!...De engelen omringen u!... Bid langzaam woord voor woord...
Toewijding aan Maria, algemene Middelares der Genade.
Lieve Moeder van God, edelmoedige Medeverlosseres van het mensdom, algemene Middelares
der genade: wat zijt Gij groot, wat zijt Gij machtig, wat zijt Gij goed!
Hoeveel ben ik U niet verschuldigd! Gij zijt de Moeder van mijn Jezus. Gij denkt voortdurend
aan mij. Gij bemint mij elk ogenblik. Uw liefde geeft mij honderdmaal per dag een goede gedachte,
een goede begeerte, de kracht tot een versterving, tot een schietgebed, of tot een ander goed werk.
Gij bekomt mij duizend dadelijke genaden, om mij te helpen God te dienen, heilig te worden en naar
de hemel te gaan.
Ik dank U, lieve Moeder van Jezus; ik dank U, edelmoedige Medeverlosseres; ik dank U, milde
Genademiddelares. Door U is Jezus tot ons gekomen. Door U wil ik tot Jezus gaan. Ik behoor
gans aan Jezus toe door geheel en altijd voor Hem moet leven. Dat heb ik beloofd door Peter en
Meter in het Doopsel. Dat wil ik volbrengen. Welnu: Ik geef mij gans aan Jezus, door U. Ik geef al
mijn werken, al mijn verdiensten in uw handen, gelijk ik zelf uit uw handen al de genaden ontving.
Ontvang mijn nederig liefdegeschenk. Ontvang mijn goede werken en gebeden. Zuiver ze, versier ze
en bied ze zelf Jezus aan. Beschik over mij, beschik naar Jezus’ welbehagen over al wat ik bezit,
voor eeuwig! Ja, voor eeuwig!
Ik vraag U maar een enkele zaak, een enkele beloning: Maak, dat ik aan Jezus al de glorie geef,
die Hij van mij verwacht. Help mij al het goede doen, waartoe Jezus mij wil laten meehelpen. Doe
mij leven, gelijk Gij, uit zuivere liefde tot God hier op aarde en in de hemel. Amen.
Het Angelus.
Elke keer kunt ge 100 dagen aflaat verdienen, en zo ge het elke dag bidt, kunt ge daarbij
maandelijks een volle aflaat verdienen. Bid het als de klok slaat, en geknield.
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
- En ze heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, enz.
Zie de dienstmaagd des Heren;
- Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria, enz.
En het Woord is vlees geworden;
- En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria, enz.
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Bid voor ons, Heilige Moeder Gods;
- Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden
Wij bidden U, Heer: stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap des
Engels de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn Lijden en Kruis tot
de heerlijkheid der verrijzenis gebracht worden. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.
____________
Regina Cœli.
(wordt gebeden in plaats van het Angelus: van Paasavond tot op ‘t einde van het Oktaaf van
Pinksteren.)
Koningin des hemels, verheug U, alleluia!
Omdat Hij die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia!
Verrezen is, zoal Hij gezegd heeft, alleluia!
Bid, Bid voor ons, alleluia!
Verheug en verblijd U, o Maagd Maria, alleluia!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!
Laat ons 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.
Litanie van Onze Lieve Vrouw van Loretto
(300 dagen aflaat.)
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder der goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder,
Ongeschonden Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Minnelijke Moeder,
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Wonderbare Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van de rechtvaardigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Ivoren toren,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren Toren,
Gulden huis,
Ark van het Verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Behoudenis van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedrukten,
Bijstand van de christenen,
Koningin van de Engelen,
Koningin van de Patriarchen,
Koningin van de Profeten,
Koningin van de Apostelen,
Koningin van de Martelaren,
Koningin van de Belijders,
Koningin van de Maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder vlek van de erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede,
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
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Laat ons bidden,
Wij bidden U, o Heer God, verleen ons, uw dienaren, dat wij steeds de gezondheid naar ziel en
lichaam genieten, en, door de glorierijke voorspraak van de Allerheiligste Moeder Maria, altijd
Maagd, geef ons, dat wij verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de toekomende vreugde
eeuwig mogen genieten.
Door Christus onze Heer. Amen.
Oefeningen op de Litanie.
- Een kind, welks vader ziek was, bad deze litanie op de volgende manier:
H. Maria, genees mijn vader, als het hem zalig is.
H. Moeder Gods, genees mijn vader, als het hem zalig is, - zo bad het voort tot het einde der
litanie.
- Ge kunt dat ook doen om andere gunsten te bekomen: “Bekeer mijn broeder” - “Zorg voor
ons huisgezin” - “Zegen onze Kruistocht”.
- Wilt ge een kleine meditatie doen over Maria? Zeg dan langzaam enige namen der litanie op.
Maar in plaats van te zeggen “bid voor ons”, kunt ge zoetjes zeggen: “Ik bemin U!... ik bemin U uit
geheel mijn hart”, ofwel “ik vertrouw op U! Gij zijt mijn Middelares!”
Zó zie:
“H. Maria, ik bemin U!... ik bemin U uit geheel mijn hart.
- Ge kunt ook achter elke eretitel langzaam zeggen:
H. Maria, ik ben uw kind...toon dat gij mijn Moeder zijt...
H. Moeder Gods, ik ben uw kind: toon dat gij mijn Moeder zijt.
H. Maagd der maagden, ik ben uw kind, enz.
* * *
- Wilt gij u geheel aan haar toewijden? Zeg dan in plaats van “bid voor ons”: “Ik geef mij
geheel aan U... met al wat ik heb... en al wat ik ben”, ofwel: “Ik geef mij geheel aan U...: geef gij mij
geheel aan Jezus...voor eeuwig!”
- Wilt ge voor uw zuiverheid bidden, zeg dan achter elke titel: “Bewaar mij van de slechte
makkers.” Bidt ge voor uw roeping, zo zeg dan telkens: “Zorg voor mijn roeping.”
- Zijt ge een vurig Kruistochter, herhaal dan achter elke naam der Litanie: “Zegen onze
Kruistocht. Zegen onze school.”
- Wees Maria ook dankbaar!...
Want al uw genaden hebt ge aan haar te danken! Bid dan soms enige titels van de Litanie en
voeg er telkens achter: “Ik dank U voor al de genaden,” ofwel: “Wat zijt ge toch goed!”
- Zeg daarom niet de gehele Litanie. Kies de titels, die ge ‘t liefst hebt, zolang gij er trek toe
gevoelt. Beter kort en vurig, dan lang en vlug!
Ge kunt die oefeningen ook maken, of met een schietgebed, of met uw eigen woorden op de
titels van de litanie van het heilig Hart van Jezus of van de heilige Jozef.
bv. H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk.
H. Hart van Jezus, tempel van de Allerhoogste, ons toekome uw Rijk.
H. Hart van Jezus, in Wie de Vader zijn welbehagen vindt...ons toekome uw Rijk,
enz.
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C. VEREER DE H. JOZEF
Litanie van de H. Jozef.
____
(goedgekeurd door O. H. Vader, Paus Pius X.)
300 dagen aflaat eens per dag.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef,
Heilige Jozef, doorluchtige afstammeling van David,
Heilige Jozef, licht der Patriarchen,
Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God,
Heilige Jozef, zuivere bewaarder van de H. Maagd,
Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God,
Heilige Jozef, zorgvuldige beschermer van Jezus,
Heilige Jozef, hoofd van de H. Familie,
Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef,
Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef,
Heilige Jozef, allerkloekmoedigste Jozef,
Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef,
Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef,
Heilige Jozef, spiegel van verduldigheid,
Heilige Jozef, minnaar van de armoede,
Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden,
Heilige Jozef, roem van ‘t huiselijk leven,
Heilige Jozef, beschermer van de maagden,
Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen,
Heilige Jozef, troost van de noodlijdenden,
Heilige Jozef, hoop van de zieken,
Heilige Jozef, patroon van de stervenden,
Heilige Jozef, schrik van de duivelen,
Heilige Jozef, beschermer van de H. Kerk,
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Hij heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
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En tot gebieder over al zijn goederen.
Laat ons bidden.
O God, die door een wonderbare voorzienigheid U gewaardigd hebt de H. Jozef tot bruidegom
van uw Allerheiligste Moeder te verkiezen, wij bidden U; verleen ons de genade dat wij hem, die wij
hier op aarde vereren als onze beschermer, in de hemel mogen hebben tot voorspreker. Gij die leeft
en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Oefeningen ter ere van Sint Jozef.
1° Vier de maand Maart: in de kerk door de H. Kommunie en door het bijwonen der
plechtigheden en sermoenen, die te zijner eer geschieden.
2° Vier de maand van St. Jozef in de huiselijke kring, met gezamenlijk avondgebed te bidden of
een lezing over St. Jozef te houden.
3° Bereid u voor tot zijn feestdag op 19 Maart en zijn Beschermfeest, en vier die dagen als ware
feesten.
4° Overweeg dikwijls zijn zeven vreugden en zeven smarten.
5° Draag het “koordje van St. Jozef” om de zuiverheid te bewaren.
6° Volg de deugden van St. Jozef na. St. Jozef was zuiver: blijf ook zuiver. St. Jozef, die grote
heilige, was nederig: hij trachtte niet naar lof, naar eer en rijkdom: word ook nederig en werk enkel
om God te behagen. St. Jozef heeft veel geleden, en hij was geduldig: leer ook uw kruisjes dragen en
klaag niet gauw. St. Jozef was een minnaar van Jezus en Maria: leer van Hem alles doen en alles
verdragen uit liefde tot Jezus en Maria.
7° Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn ziel en mijn leven.
Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in mijn laatste doodstrijd.
Jezus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam sterven in uw heilig gezelschap. (300 d. aflaat).
______
D. VEREER UW PATROON
1. Uw dooppatroon.
- Uw patroon is de heilige wiens naam gij draagt.
Heet gij Jozef? wel, dan is St. Jozef uw patroon. Heet gij Elisabeth? wel, dan is de Heilige
Elisabeth uw patrones. Toen gij enige dagen oud waart, werd gij gedoopt. Dan gaf men u de
doopnaam, die gij nu draagt. ‘t Was de naam van de heilige; want ander namen laat de H. Kerk niet
toe te geven aan een gedoopt kind.
Welnu, die heilige moet uw beschermer en uw voorbeeld zijn: de uwe in ‘t bijzonder!
Als gij in gevaar zijt, moogt gij die heilige bijzonder aanroepen. Hij is aangesteld om u te helpen.
Maar uw Patroon is ook aangesteld tot uw voorbeeld: gij moet hem navolgen. Daarom moet ge
zijn leven kennen, niet waar? Welnu, vraag eens aan uw zuster of aan uw Moeder het leven van uw
H. Patroon te lezen?
* * *
Er was eens een jongen, en hij heette Edward. En hij las in ‘t leven van zijn patroon, dat die de
arme mensen gaarne zag. Van toen af liet hij nooit een bedelaar weggaan van de deur, vóórdat
moeder iets gegeven had. En hij droeg dikwijls zijn lekkernijen naar arme en zieke mensen. Zijn
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patroon vereren is immers diens deugden navolgen, nietwaar?
Wel, volg gij ook uw patroon na.
2. De patroon van de parochie.
Wij hebben ook een Patroon van onze parochie, een dorpspatroon. Bij ons is het St. Martinus.
Wel, die is aangesteld om onze parochie tot algemeen voorbeeld te dienen. Daarom wordt die
Patroonsdag alle jaren meer plechtig in de kerk gevierd. Hoe heet de patroon van uw parochie?
3. De patroon van uw bisdom.
Zo hebben wij ook voor heel ons bisdom een patroon. Te Mechelen is het St. Rombout. Te
Gent is het St. Bavo, te Brugge is het St. Donatiaan, te Luik is het St. Lambertus, te Namen is het St.
Albinus, te Doornik is het St. Eleutherius. De patroon van het bisdom is gewoonlijk een missionaris
of een bisschop die er het geloof is komen prediken. Die is de beschermer van het Bisdom. Hem
moeten wij aanspreken om priesters te bekomen voor het bisdom.
Jammer dat wij zijn leven zo weinig leren kennen!
Gebed tot mijn dooppatroon.
Heilige Patroon...toen ik gedoopt werd, kreeg ik de naam, die gij draagt. Gij zijt dus mijn
dooppatroon.
Gij zijt dus aangesteld door de H. Kerk tot mijn bijzondere beschermer en tot mijn Voorbeeld.
Ik bid U, machtige Beschermer, bevrijd mij van alle ongelukken; versterk mij tegen alle
bekoringen; verwijder mij van alle gevaarlijke plaatsen en van alle slechte gezellen. Bid voor mij,
telkenmale als gij mij in gelegenheid van zonde ziet.
H. Patroon, gij zijt ook mijn Voorbeeld. Ik wil Jezus navolgen gelijk gij het gedaan hebt en aldus
een heilige worden. Leer mij uw bijzonderste deugden kennen: ik wil ze beoefenen. Help mij om
mijn roeping te kennen die voor mij de zekerste weg ter heiligheid is. Verkrijg mij de genade Jezus en
Maria te beminnen tot de dood. Dan zal ik U eeuwig danken in de hemel. Amen.
______
E.
VEREER UW ENGELBEWAARDER
Mijn kind, gij hebt een Engelbewaarder!...Weet gij dat?...Hij is altijd bij U!... Denkt gij soms aan
Hem?
God heeft u die engel gegeven om u te helpen heilig te worden en naar de hemel te gaan...Zeg
eens: “Mijn God, ik dank U, omdat Gij mij een engel gegeven hebt om mij bij te staan”.
Die engel bemint u zeer. Hij verlaat u nooit. Waarom zegt gij bijna nooit een woordje tot uw
Engelbewaarder? Gij doet juist alsof hij daar niet is. Hij ziet u, mijn kind. Denk eens aan hem en
zeg hem eens: “Lieve Engelbewaarder, ik dank u, omdat gij altijd bij mij zijt: ik zal u niet meer alleen
laten en u dikwijls een vriendelijk schietgebed zeggen”.
Uw Engelbewaarder is daar om u te helpen bidden en om uw gebed aan God op te dragen. Uw
Engelbewaarder kan zo goed bidden: hij ziet God zonder ophouden. Als gij gaat bidden, laat hem
dan meebidden met u; zeg hem dan: - Heilige Engel, ik ga bidden. Wilt gij, als ‘t u belieft, met mij
meebidden?... En dan doet uw Engel dat, mijn kind. Ja, dan bidt hij met u. En als gij uitscheidt met
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bidden, zegt ge: - “Lieve Engel, wilt gij nu ons gebed aan Jezus en Maria opdragen. Ik dank U.” En
dan draagt uw engel dat gebed op aan Jezus en Maria. Als gij te Kommunie gaat, zeg dan : “Lieve
Engel, ga nu met mij en bid voor mij terwijl ik met Jezus bezig ben.” En dan begint uw Engel innig
voor u te bidden; en dan kunt ge met veel meer vrucht te Kommunie gaan.
God heeft ook tot uw Engel gezegd, dat hij u moet beschermen tegen de boze vijand. Uw boze
vijand is de duivel, kind. Als gij bekoord wordt om te praten en rond te zien in de kerk: roep dan
zacht uw Engel aan en zeg: “Lieve Engel, help mij zwijgen en bidden.” Als gij bekoord wordt om
kwade dingen te doen, als de duivel u doet verlangen om zonde te doen, o kind, denk dan eerst eens
aan uw goede engel, en bedroef hem niet. Hij ziet al wat gij doet. Doe niets wat hij niet gaarne heeft.
Vraag hem: “Lieve engel, ik heb weinig moed: help mij” - “Lieve Engel, de duivel bekoort mij tot
zonde, bid ook voor mij!” Hoe meer gij dat zegt, hoe meer moed gij zult krijgen; want uw
engelbewaarder is veel machtiger dan de duivel en dan helpt hij u de bekoring te overwinnen. Zelfs
als gij in gevaar zijt van te verdrinken of van een ander ongeluk moogt ge uw lieve engel aanroepen.
Ook als gij een lastig schoolwerk maakt of een moeilijke les leert, moogt gij hem bidden; “Lieve
Engel, help mij dit moeilijk werk doen uit liefde tot Jezus” - “Lieve Engel, help mij dit moeilijk werk
doen uit liefde tot Jezus” - “Lieve Engel, ik heb niet veel zin om te werken, maar ik wil het doen
voor Jezus en Maria. Help me.” In twijfel zegt ge: “Lieve Engel, wat zou ik nu best doen? Geef nu
eens een goede gedachte, als ‘t U belieft.”
Als ge zo met uw Engel omgaat, zal hij voor u een machtige vriend worden. Hij zal u van veel
zonden bevrijden en zelfs van vele ongelukken. Hij zal u ook dikwijls aan een kleine versterving
doen denken en u stilaan helpen op Jezus en Maria te gelijken. En als gij zult sterven, zal hij de
duivel tegenhouden en u bevrijden van een slechte dood. Sommige heiligen hebben hun
engelbewaarder mogen zien. In de hemel zult ge hem ook zien, hem echt zien!...En dan zult gij blij
zijn en dan zult gij hem vriendelijk omhelzen en hem zeggen: “O mijn goede engel, wat zijt gij
schoon! Ik dank u, omdat gij mij zowel hebt geholpen om naar de hemel te gaan!”
Rijmgebedje
Mijn Engelbewaarder!
Engel, mij door God gegeven
Tot een gids naar ‘t eeuwig leven
Gij, die ziet Gods aangezicht,
Help me bidden in uw licht.
Kniel, mijn Engel, en bid mede
Offer God mijn kinderbede.
Fluister mij een heilzaam woord.
Als de duivel mij bekoort!
Waak en houd me zachtjes tegen
Als ik insla kwade wegen.
Leid mij langs de rechte baan.
Help mij naar de hemel gaan,
Saam met Jezus en zijn Moeder
en met U... mijn hemelbroeder.
AVE MARIA !
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_____________________________
Mechliniae, 7 Septembris 1929.
NIHIL OBSTAT :
J. NAULAERTS, can. lib. cens.
IMPRIMATUR :
F. TESSENS, vic. gen.
_____________________________
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