
Noveengebed tot Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede 

Een geschenk voor de Gospa (inleiding) 
Wat kunnen we haar aanbieden voor de verjaardag van de Verschijningen?  Veel pelgrims stellen zich deze 
vraag en wij antwoorden met een andere vraag: Zou het mooiste aller geschenken niet zijn echt haar 
boodschappen beleven?  
 
Het stramien van de boodschappen van de Gospa is haar oproep tot vrede en tot verzoening.  En nochtans 
heeft O. L. Vrouw niet opgehouden ons te zeggen dat we deze niet kunnen bekomen tenzij door het gebed. 
Daarom roept ze ons onvermoeibaar op tot het gebed, tot hernieuwen van het gebed (tot het gebed 
vreugde wordt voor ons), tot het bidden met het hart... 
 
We verlangen haar iets bijzonders aan te bieden voor deze verjaardag, een gebed dat al haar kinderen 
overal ter wereld zou verzamelen, een gebed dat helpt om haar boodschappen te beleven.  Hiervoor 
hebben we een eenvoudige noveen samengesteld. 
 

Waarom een noveen? 
Het begrip noveen komt uit het Nieuw Testament, de negen dagen na de Hemelvaart van Jezus. 
Gedurende deze dagen baden Maria en de leerlingen van Jezus als in één hart verenigd.  Ze wachtten, 
volhardend in gebed, op de komst van de beloofde Geest, de Beschermer die hen zou vervullen "de dag 
van Pinksteren" (Hand. 2,1).  Sedertdien maken novenen deel uit van de traditie van de Kerk.  O. L. Vrouw 
nodigt er ons zelf toe uit: "Lieve kinderen, bied novenen aan en offer u op daar waar ge u het meest 
gebonden voelt."  (25 juli 1993) 
 

Hoe bidden we deze noveen? 
Aan elke dag van de noveen is een intentie verbonden, intentie waarvoor men bidt en waarbij men de 
voorgestelde tekst mediteert, in het licht van de glorievolle mysteries van de Rozenkrans.  De eerste tekst 
komt uit het Evangelie, de tweede is een boodschap van de Gospa en de derde komt uit de Catechismus 
van de Katholieke Kerk.  Deze zijn gekozen om de gebedsintenties langs drie kanten te belichten: 
Evangelisch, Mariaal (geput uit de boodschappen van Medjugorje) en Kerkelijk, maar ook als hulp voor de 
gebedsvoorganger.  De uittreksels van de Catechismus over het gebed tonen ons de rijkdom, de diepte en 
de oneindigheid van de christelijke gebedservaring waarnaar de Gospa in Medjugorje verwijst.  Het gebed 
dat elk tientje afsluit verzamelt al de gebeden opgedragen voor de dagintentie. 
 

Samen naar de vernieuwing 
We geloven dat deze vereniging in gebed een nieuwe ervaring van Gods Liefde zal bijbrengen aan de 
biddende mensen, Liefde die door de H.Geest, die ons gegeven is, verspreid is in onze harten.  Deze 
ervaring stelt altijd een nieuwe start voor, het overschrijden van een nieuwe drempel in het leven.  En 
vermits, door het gebed, echte oorlogen alsook oorlogen ontstaan door twijfel of ongeloof, kunnen 
beëindigd worden en de natuurwetten kunnen veranderd worden, hopen wij van ganser harte dat dit 
gemeenschappelijk gebed, verenigd in het hart van Maria en aangeboden voor de overwinning van haar 
Onbevlekt Hart, de verandering van ons hart en in ons leven zal bekomen en het mooiste geschenk zal zijn 
dat we de Gospa kunnen aanbieden.  
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Noveen eerste dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus sprak tot hen: "Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij 
geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden." Toen maakte Hij 
hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: "Zó staat er geschreven: dat de 
Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis 
van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuigen 
hiervan. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge 
met kracht zult zijn toegerust."  (Lc. 24,44-49) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag dank ik u voor het beleven en getuigen van mijn boodschappen door uw manier 
van leven. Kindertjes, weest sterk en bidt zodat het gebed u sterkte en vreugde mag schenken. Alleen op 
deze wijze zal ieder van u van mij zijn en ik zal u op de weg naar de verlossing leiden. Kindertjes, bidt en 
getuigt van mijn aanwezigheid hier door uw manier van leven. Moge iedere dag een vreugdevolle 
getuigenis zijn voor u van Gods liefde. Dank dat u aan mijn oproep hebt gehoor gegeven."  (Boodschap van 
25 juni 1999) 
 
"Het gebed is de verheffing van de geest naar God toe of het verzoek aan God om passende goederen." 
Wanneer wij bidden, vanuit welke houding spreken wij dan? Vanuit de hoogte van onze trots en van onze 
eigen wil, of vanuit de 'diepte' (Ps. 130,1) van een nederig en berouwvol hart? Hij die zich vernedert, wordt 
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verheven. De nederigheid is de grondslag voor het gebed. "Want wij weten niet eens hoe wij behoren te 
bidden" (Rom. 8,26). Nederigheid is de instelling om voor niets de gave van het gebed te ontvangen: de 
mens bedelt om God.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 2559) 
 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 

4 
www.bedevaart.net 



Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Heer, gij roept alle christenen op om ware getuigen te zijn van uw leven en van uw liefde. Vandaag zeggen 
wij u dank voor onze zieners, voor hun zending om te getuigen van de boodschappen van de Koningin van 
de Vrede. Wij vertrouwen u al hun noden toe en we bidden voor ieder van hen persoonlijk opdat Gij hen 
nabij zoudt zijn en opdat zij zonder ophouden zouden groter worden door het ervaren van uw Kracht. Wij 
bidden u, leid hen door een dieper en nederiger gebed tot een meer en meer authentieke getuigenis van 
de aanwezigheid van de Gospa op deze plaats. Amen. 
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Noveen tweede dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus zegt: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, 
grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het 
doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik 
het doen."  (Joh. 14,12-14) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag ben ik met u op een speciale wijze en breng ik u mijn moederlijke vredezegen. Ik 
bid voor u en ik kom voor u tussenbeide bij God, zo dat u kunt begrijpen dat ieder van u een drager van 
vrede is. U kunt geen vrede hebben indien uw hart niet in vrede is met God. Daarom kindertjes, bidt, bidt, 
bidt, want gebed is het fundament van uw vrede. Opent uw hart en geeft aan God tijd zo dat hij uw vriend 
kan zijn. Wanneer ware vriendschap gevormd wordt met God, kan geen enkele storm haar vernietigen. 
Dank u omdat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven.  (Boodschap van 25 juni 1997) 
 
"Als ge enig begrip had van de gave Gods" (Joh. 4,10). Het wonder van het gebed komt juist daar aan het 
licht, bij de bronnen waar wij het water komen zoeken; daar komt Christus elk menselijk wezen tegemoet, 
Hij gaat als eerste op zoek naar ons en Hij vraagt te drinken. Jezus heeft dorst, zijn vraag komt uit de diepte 
van God die verlangt naar ons. Of wij ons hier nu van bewust zijn of niet: het gebed is de ontmoeting 
tussen de dorst van God en die van ons. God dorst ernaar dat wij dorsten naar Hem. 
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"Ge zoudt het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven" (Joh. 4,10). Het 
gebed waarin wij iets vragen, is vreemd genoeg een antwoord. Een antwoord op de klacht van de levende 
God: "Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouwen, vol 
barsten!" (Jer. 2,13), een gelovig antwoord op de gratis belofte van het heil, een antwoord van liefde op de 
dorst van de eniggeboren Zoon.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 2560 – 2561) 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
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Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Heer, Gij zijt de enige bron van leven, de enige die onze dorst naar liefde en vriendschap kan lessen. Dank u 
voor uw nederigheid waardoor gij aan uw volk doorheen de persoon van de priester – die ook maar een 
mens is  – uzelf geeft in de H. Mis, in de sacramenten, in de zegen... Vandaag bidden wij u heel speciaal 
voor al de priesters ten dienste van het heiligdom van de Koningin van de Vrede opdat zij de kracht van het 
geloof meer en meer zouden ontdekken. Door dit geloof zult ge alles doen wat ze u vragen. Maak van hen 
echte vredebewerkers en dit als vrucht van hun toenemende vriendschap met U. Amen. 
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Noveen derde dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men 
brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, 
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten 
draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn."  (Joh. 15,5-8) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag dank ik u voor al de offers die u mij deze dagen hebt gegeven. Kindertjes, ik 
nodig u uit u voor Mij open te stellen en te beslissen u te bekeren. Kindertjes, uw hart is nog niet helemaal 
open voor mij en daarom roep ik u nog eens op: stel u open voor het gebed opdat in het gebed de Heilige 
Geest u zou helpen en uw harten, harten van vlees zouden worden en geen harten van steen. Kindertjes, 
dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven en besloten hebt met mij mee te gaan op de weg naar de 
heiligheid."  (Boodschap van 25 juni 1996) 
 
Waar komt het gebed van de mens vandaan? Wat ook de taal van het gebed (gebaren en woorden) is, heel 
de mens bidt. Maar om de plaats aan te geven waaruit het gebed opborrelt, heeft de heilige Schrift het 
soms over de ziel of over de geest, maar meestal over het hart (meer dan duizend keer). Het hart bidt. Als 
het ver van God verwijderd is, heeft het geen zin om zich in een gebed te uiten.  (Catechismus van de 
Katholieke Kerk 2562) 
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Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der christenen, 
Koningin van de Engelen, 
Koningin van de Patriarchen, 
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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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Dank u, Heer, voor uw liefde; dank u voor uw oproep om met ons hart in uw liefde te vertoeven en zoveel 
vruchten voort te brengen. Dank u dat ge deze parochie speciaal uitgekozen hebt door uw Moeder, 
Koningin van de Vrede, te zenden. Van hieruit roept ze de wereld op tot vrede en verzoening, tot bekering 
door vasten en bidden. Dank u voor ieder hart dat zich opengesteld heeft en erin slaagde Maria te 
verwelkomen en zo haar afbeelding geworden is ten dienste van allen die naar hier komen. Vandaag 
bidden wij u, Heer, om van deze parochie nog een groter teken van het Koninkrijk van God te maken. Help 
ook de inwoners om vreugdevolle en heilige vruchten te zijn van de aanwezigheid van de Gospa. Amen. 
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Noveen vierde dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus richtte het woord tot hen en sprak: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in 
de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten."  (Joh. 8,12) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag ben ik gelukkig dat u hier zo talrijk aanwezig zijt, dat u geantwoord hebt en dat u 
gekomen zijt om mijn boodschappen te beleven. Ik nodig u uit, kindertjes, mijn blijde vredebrengers te zijn 
in deze verwarde wereld. Bid voor de vrede, opdat zo vlug mogelijk een tijd van vrede kome, waar mijn 
hart met ongeduld op wacht. Ik ben dicht bij u, kindertjes, en kom voor ieder van u tussenbeide bij de 
Allerhoogste en zegen u allen met mijn moederlijke zegen. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt 
gegeven."  (Boodschap van 25 juni 1995) 
 
Het hart is de plaats waar ik mij bevind, waar ik woon (volgens de semitische of bijbelse uitdrukking: waar 
ik "mijn intrek neem"). Het is ons verborgen middelpunt, niet te bevatten voor onze rede en evenmin voor 
een ander; alleen de Geest van God kan het peilen en kennen. Het is de plaats van de beslissing, in het 
diepste van onze psychische neigingen. Het is de plaats van de waarheid, daar waar wij kiezen voor het 
leven of voor de dood. Het is de plaats van de ontmoeting; want naar het evenbeeld van God leven wij in 
een relatie: het hart is de plaats van het verbond.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 2563) 

  

18 
www.bedevaart.net 



Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der christenen, 
Koningin van de Engelen, 
Koningin van de Patriarchen, 
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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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Dank u, Heer, dat u ons de Kerk als Moeder en Bruid gegeven hebt opdat ze ons over een verlichte weg 
naar u leidt. Dank u omdat we allen, in haar, broeders zijn en leden van een zelfde mystiek lichaam. Wij 
bidden u vadaag voor allen die de Kerk leiden opdat ze inwendig voortdurend hun verbond met u, het 
enige en echte Hoofd, vernieuwen om zo trouwe en vreugdevolle dragers van vrede en Waarheid, in deze 
onrustige wereld, te zijn. Amen. 
  

21 
www.bedevaart.net 



Noveen vijfde dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: "Wie mijn 
volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn 
leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het 
redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen 
leven? Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven?"  (Mc. 8,34-38) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag ben ik gelukkig, zelfs al is er in mijn hart nog wat droefheid voor allen die zich op 
weg gezet hebben en die hem daarna verlaten hebben. Mijn aanwezigheid hier is er om u te leiden op een 
nieuwe weg: de weg van het heil. Daarom roep ik u dag na dag op tot bekering. Maar als u niet bidt, kunt u 
niet zeggen dat u bezig zijt u te bekeren. Ik bid voor u en kom bij God tussenbeide voor de vrede. Eerst 
voor de vrede in uw harten en dan voor de vrede in uw omgeving, opdat God uw vrede mag zijn. Dank u 
dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven."  (Boodschap van 25 juni 1992) 
 
Het christelijk gebed is een relatie van verbond tussen God en de mens in Christus. Het christelijk gebed is 
zowel goddelijk als menselijk handelen; het komt voort zowel uit de heilige Geest als uit ons, het is 
helemaal gericht op de Vader en het is in vereniging met de menselijke wil van de mensgeworden Zoon 
van God.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 2564) 
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Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der christenen, 
Koningin van de Engelen, 
Koningin van de Patriarchen, 
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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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Ons leven, Heer, ligt in uw handen. Gij alleen weet wat we nodig hebben om gered te worden. We danken 
u dat ge ons dit sedert 30 jaar leert, hier in Medjugorje, doorheen Maria, uw Moeder. Zij komt om ons te 
begeleiden op een nieuwe weg, de weg van het heil. Zegen en sterk al diegenen die hier op stap gegaan 
zijn op de weg van bekering en gebed. Versterk hun geloof, hun hoop en hun naastenliefde opdat ze nooit 
hun verbond met u zouden ontkennen. Amen. 
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Noveen zesde dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: "Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 
Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan 
kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent 
de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil 
openbaren.  
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt 
mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden 
voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."  (Mt. 11,25-30) 
 
"Lieve kinderen! Ook vandaag verheug ik mij dat u hier zijt. Ik zegen u met mijn moederlijke zegen en voor 
ieder van u kom ik bij God tussenbeide. Opnieuw roep ik u op mijn boodschappen te beleven en ze in uw 
dagelijks leven toe te passen. Ik ben met u en zegen u allen van dag tot dag. Lieve kinderen, deze tijden zijn 
heel bijzonder en daarom blijf ik bij u om u te beminnen en u te beschermen tegen Satan, en u allen steeds 
dichter bij het Hart van mijn Zoon Jezus te brengen. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 
(Boodschap van 25 juni 1993) 
 
In het nieuwe verbond is het gebed de levende relatie van de kinderen van God met hun oneindig goede 
Vader, met zijn Zoon Jezus Christus en met de heilige Geest. De genade van het rijk Gods bestaat in "de 
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vereniging van de hele heilige Drieëenheid met de hele geest". Zodoende betekent het leven in gebed: 
gewoonlijk in de aanwezigheid van de drievuldig heilige God verkeren en in gemeenschap met Hem zijn. 
Die gemeenschap van leven is altijd mogelijk, omdat wij door het doopsel met Christus één en hetzelfde 
wezen geworden zijn. Het gebed is christelijk voor zover het gemeenschap met Christus is en zich verbreidt 
in de kerk, die immers zijn Lichaam is. De reikwijdte van het christelijke gebed is de reikwijdte van de liefde 
van Christus. (Catechismus van de Katholieke Kerk 2565) 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
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Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Wij hebben u niet uitgekozen, Heer, maar gij hebt ons uitverkozen! Gij alleen kent al deze kleinen, die de 
openbaring van uw liefde doorheen uw Moeder, hier in Medjugorje, zullen ontvangen. We bidden u voor 
alle bedevaarders die hier gaan komen opdat gij hun hart beschermt tegen elke aanval van Satan en opdat 
ge hen open stelt voor alle ingevingen van uw Hart en van het Hart van Maria. Amen. 
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Noveen zevende dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus onderrichtte hen en zei: "Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is 
Wet en Profeten. Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en 
breed, en velen slaan hem in. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en 
weinigen vinden hem.  (Mt. 7,12-14) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag nodig ik u uit tot de liefde die trouw is aan God en die Hem behaagt. Mijn lieve 
kinderen, die liefde aanvaardt alles, ook wat bitter is en hard, terwille van Jezus die zelf liefde is. Daarom, 
bid tot God zodat Hij u te hulp komt, maar niet zoals u dat wenst, maar volgens Zijn liefde. Geef u over aan 
God, zodat Hij u genezen en troosten kan en al datgene vergeeft wat voor u een hindernis is op de weg 
naar de liefde. Verheerlijk God, kindertjes, zoals in het hooglied van de liefde, zodat de liefde van God van 
dag tot dag, tot volmaaktheid in u kan groeien. Ik dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 
(Boodschap van 25 juni 1988) 
 
In het gebed verenigt de heilige Geest ons met de persoon van de eniggeboren Zoon in diens verheerlijkte 
mensheid. Door en in die mensheid voelen wij ons als kinderen van God in de kerk verbonden met de 
moeder van Jezus. Sinds de instemming die Maria vol geloof bij de aankondiging betuigd heeft en waarin 
zij zonder enige aarzeling volhard heeft onder het kruis, strekt haar moederschap zich voortaan uit tot de 
broeders en zusters van haar Zoon "die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren". 
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Jezus, de enige middelaar, is de weg van ons gebed; Maria, zijn moeder en onze moeder, is één en al 
verwijzing naar Hem: zij "wijst de weg" (Hodoghitria), zij is "het teken" van de weg, overeenkomstig de 
traditionele weergave op afbeeldingen in het oosten en het westen.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 
2673 – 2674) 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
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Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 

Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 

 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 
samen met de jonge zieners, 
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om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 

 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
De liefde is het teken waaraan men uw leerlingen kent, Heer. Dank u, voor elk antwoord in liefde gegeven 
doorheen de gave en de dienst aan de anderen. Wij bidden u voor alle leden van de gebedsgroepen van 
Medjugorje en voor al de Vredescentra opdat ze de smalle weg, de enige die tot bij U leidt, zouden tonen. 
Mogen ze dit verwezenlijken samen met uw Moeder, op de plaatsen waar en in de gezinnen waarin ze 
vertoeven, en dit met meer en meer moed en vastberadenheid. Help hen van dag tot dag groter te worden 
tot in de volheid van uw Liefde! Amen. 
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Noveen achtste dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus zegt: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, 
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet 
naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. 
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft 
geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld 
gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. 
Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn 
werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden 
moge blijken dat zij in God zijn gedaan."  
(Joh. 3,16-21) 
 
"Lieve kinderen! Vandaag, de grote dag die u mij hebt aangeboden wil ik u zegenen, en u zeggen dat de 
dagen waarop ik bij u ben genadevolle dagen zijn. Ik wil u onderrichten en u helpen verder te gaan op de 
weg van de heiligheid. Er zijn vele mensen die de boodschappen niet willen begrijpen en wat ik zeg niet 
ernstig willen aanvaarden. Maar u roep ik daarom op en vraag u van mijn aanwezigheid te getuigen door 
uw houding in het dagelijks leven. Als u bidt zal God u helpen om de ware reden van mijn komst te 
ontdekken. Daarom, lieve kindertjes, bid en lees de Heilige Schrift, opdat u door mijn komst de boodschap, 
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van de Heilige Schrift, die voor u is bestemd, moogt ontdekken. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt 
gegeven."  (Boodschap van 25 juni 1991) 
 
Maria is de volmaakte Orante, zij staat model voor de kerk. Wanneer wij tot haar bidden, stemmen wij, 
samen met haar, in met het heilsplan van de Vader, die zijn Zoon gezonden heeft om alle mensen te 
redden. Net als de welbeminde leerling, nemen ook wij de moeder van Jezus bij ons in huis; zij is immers 
de moeder van alle levenden geworden. Wij kunnen samen mèt haar alsook tòt haar bidden. Het gebed 
van de kerk wordt als het ware gedragen door het gebed van Maria. Het is met haar gebed in dezelfde 
hoop verenigd.  (Catechismus van de Katholieke Kerk 2679) 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
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Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Dank U, Vader, dat ge ons uw Zoon en Maria, zijn Moeder, gegeven hebt opdat niemand die gelooft in hen 
en die naar hen luistert, verloren zou gaan. Dank U voor uw zorg voor iedere mens en dat Gij, in uw 
barmhartigheid, niemand veroordeelt. We bidden U vandaag voor al wat de Gospa U gevraagd heeft, voor 
al de genaden die hier uitgestort zijn en die over de wereld uitgestort zijn, vanop deze plaats opdat ze de 
vruchten van heiligheid zouden voortbrengen en zouden gebruikt worden voor uw heilsplan. Amen. 
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Noveen negende dag 

Gebed tot de Koningin van de Vrede 
Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de Vrede! 
Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. 
Bekom voor ons de genade, niet alleen om te zeggen: 
"Uw wil geschiede met mij!", 
maar ook om echt de wil van God te vervullen, 
zoals Gij dat gedaan hebt, bidden wij u! 
We plaatsen onze handen tussen Uw handen, 
opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden, 
Gij ons naar God zoudt leiden. 
Door Christus, onze Heer.  Amen. 
Geloofsbelijdenis 
7 Onze Vaders 
7 Weesgegroetjes 
7 Glorie zij de Vaders 
 

Aanroepen van de Heilige Geest 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 
worden; 
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 

 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

De Glorievolle mysteries van de Rozenkrans 
1. De Verrijzenis van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
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Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
2. De Hemelvaart van de Heer 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
3. De Nederdaling van de H. Geest 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
4. De Tenhemelopneming van Maria 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 
5. De Kroning van Maria in de Hemel 
Onze Vader, ... 
Wees gegroet, Maria, ... (10 X) 
Glorie zij de Vader, ... 
O, mijn Jezus, ... 
Heilige Aartsengel Michaël,... 
 

Tekst om te mediteren 
Jezus zegt: "Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de 
grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en 
dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit 
blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen."  (Joh. 
17,24-26) 
 
"Lieve kinderen! Ik dank u en ik nodig u allen uit te delen in Gods vrede. Ik wens dat ieder van u in zijn hart 
die vrede kent die God geeft. Vandaag wil ik u allen zegenen. Ik zegen u met Gods zegen en ik smeek u, 
lieve kinderen, mij te volgen en te leven zoals ik leefde. Ik houd van u, daarom heb ik u zo dikwijls 
geroepen. Ik dank u voor alles wat u doet overeenkomstig mijn bedoelingen. Help mij, ik vraag het u, zodat 
ik u kan bewaren en leiden op de weg van het heil. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 
(Boodschap van 25 juni 1987) 
 
Het gebed van Maria wordt ons geopenbaard bij het aanbreken van de volheid van de tijd. Vóór de 
menswording van de Zoon van God en vóór de uitstorting van de heilige Geest, werkt haar gebed op 
unieke wijze mee aan het heilsplan van de Vader: tijdens de aankondiging met het oog op de ontvangenis 
van Christus, op pinksteren voor de vorming van de kerk, het lichaam van Christus. In het geloof van zijn 
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nederige dienstmaagd krijgt de gave van God de ontvangst die Hij vanaf het begin van de tijden verwacht 
heeft. De vrouw die door toedoen van de allerhoogste "vol van genade" is geworden, antwoordt door haar 
hele wezen aan te bieden: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord". "Fiat", dat is het 
christelijke gebed: helemaal van Hem zijn, omdat Hij helemaal van ons is.  (Catechismus van de Katholieke 
Kerk 2617) 

Litanie van de heilige Moeder van God 
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 van God, 
Heilige Maagd der maagden, 
Moeder van Christus, 
Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, 
Allerreinste Moeder, 
Allerzuiverste Moeder, 
Ongeschonden Moeder, 
Onbevlekte Moeder, 
Minnelijke Moeder, 
Wonderlijke 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 rechtvaardigheid, 
Stoel van wijsheid, 
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat, 
Eerwaardig vat, 
Schoon vat van godsvrucht, 
Geestelijke roos, 
Toren van David, 
Ivoren toren, 
Gulden huis, 
Ark van het verbond, 
Deur van de Hemel, 
Morgenster, 
Behoudenis der kranken, 
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Toevlucht van de zondaars, 
Troosteres der bedrukten, 
Hulp der 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 erfzonde ontvangen, 
Koningin ten hemel opgenomen, 
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, 
Koningin van de vrede,                                       bid voor ons 
 
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. 
 
Laat ons bidden: Verleen, bidden wij, o Heer God, dat wij, uw dienaren, een gedurige welstand naar ziel en 
lichaam mogen genieten en door de heerlijke voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd, van de 
tegenwoordige droefheid bevrijd worden en met de eeuwige blijdschap begunstigd. Door Christus, onze 
Heer. Amen. 
 

Salve Regina 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd 
Maria 
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Moeder, Koningin van de Vrede 
 
Moeder alle volken komen, 
rond uw beeld om U te groeten, 
en wij brengen U ons lijden, 
onze hoop en onze vreugde. 
Moeder, Koningin van de Vrede, 
Troost ons met uw milde glimlach. 
Wil op ons uw handen leggen, 
en voor ons tot Jezus bidden. 
 
Op U blijft de Kerk vertrouwen, 
hoogste Ster van heil en zegen, 
luister naar ons smekend bidden, 
heel onze versteende harten. 
 
Medjugorje zingt uw glorie, 

samen met de jonge zieners, 
om uw schone Naam te loven, 
opdat wij in U geloven. 
 
Moeder om uw grote liefde 
die wij meer en meer ervaren, 
willen wij ons hart bekeren 
en oprecht voor Jezus leven. 
 
Gij zijt onze hoop, Maria, 
laat ons bij U wederkeren, 
blijf ons voor het kwaad behoeden, 
blijf ons dag en nacht beschermen. 
 

Slotgebed 
Dank U, Vader, voor de gave van het bidden waardoor we uw hart kunnen raken. In het gebed geeft Gij U 
helemaal aan ons en leert ge ons onszelf helemaal aan U over te geven. Vandaag bidden we U voor al de 
intenties van de Koningin van de Vrede, voor al wat noodzakelijk is opdat de wereld door Maria kan 
binnentreden in uw glorie, de glorie van de Heilige Drievuldigheid. Amen. 
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