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Petrus Jozef Triest (1760-1836) was een 
spiritueel man, die zijn leven liet leiden door 
het diepe besef dat hij een geliefd kind was 
van de Vader. Doorheen de jaren, als vrucht 
van een verdiept gebedsleven, werd hij een 
charismatische en zelfs mystieke man, die 
heel bewust in die liefdesrelatie met God ging 
staan en van daaruit Gods liefde uitstraalde 
in de wereld, en heel speciaal in de wereld 
van de armen en de zieken. De caritas werd 
zijn speciaal charisma dat hij deelde met 
zijn medebroeders en medezusters die hij 
samenbracht om net zoals hij Gods liefde te 
laten schijnen in de wereld.

Vandaag klinkt zijn levensverhaal, ook na 
200 jaar, nog steeds zeer actueel, en ook zijn 
geschriften hebben niet ingeboet aan frisheid 
noch aan accuraatheid. In het kader van het 
proces van zaligverklaring werden ze verzameld 
en geordend, waaruit echt een groot man 
verschijnt, niet in fysieke gestalte, maar op 
geestelijk en sociaal gebied. Terecht werd hij bij 
zijn overlijden in 1836 de Belgische Vincentius 
a Paulo genoemd.

Minder gekend zijn wellicht zijn gebeden, 
die hij uitsprak als slot van een homilie of 
die hij speciaal aanbood aan zijn broeders en 
zusters. We hebben deze vanuit zijn geschriften 
gedistilleerd en thematisch samengebracht. 
Dit laatste was zeer gemakkelijk, want zijn 
bidden cirkelt rond de liefde van God en 
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daaraan verbonden zijn grote devotie voor 
de Eucharistie, het Heilig Hart van Jezus en 
het Heilig Kruis. Als een logisch uitvloeisel 
formuleerde hij een ganse reeks gebeden 
waarin hij Gods barmhartigheid afsmeekt. 
Liefde en barmhartigheid liggen in mekaars 
lijn waarbij de barmhartigheid als het ware de 
mutatie is van de liefde, de uitdrukking van 
God naar de mens die in zonde leeft. 

Triest had ook een grote devotie tot Maria, die 
hij zag als Moeder en Middelares, en ook aan 
haar zijn een aantal gebeden gewijd.

Ten slotte gaf hij aan zijn religieuzen drie 
gebeden mee om tot een betere beleving van de 
geloften te komen.

Moge dit boekje ons helpen om met Vader 
Triest te bidden, door in zijn leerschool van 
het gebed te treden. Het mag diepte geven 
aan ons gebedsleven, om zoals Triest echt een 
man en vrouw van gebed te worden, open voor 
Gods liefde, meer bewust van Gods liefde en 
bereid om op Zijn liefdesaanbod een positief 
antwoord te geven, beseffend dat we daarin 
de volle vervulling in ons leven zullen mogen 
ontvangen. 

Br. René Stockman, 
Broeder van Liefde 
 

Rome, Pasen 2015
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On divine Love

Over de goddelijke Liefde





O wonder van liefde, o Jezus, hoezeer hebt 
Gij ons lief ! 
O Jezus, met hoeveel liefde put U zichzelf 
niet voor ons uit, ook al zijt U God! Want 
wat zoudt U meer dan uzelf kunnen geven! 
U geeft ons een nieuw wonder van liefde: 
tijdens uw sterflijk leven waart U slechts 
op één plaats van de wereld aanwezig, 
maar nu stelt uw liefde U aanwezig op alle 
plaatsen, op ieder ogenblik en alle dagen! 
En uw liefde zal U blijven tegenwoordig 
stellen tot het einde der tijden, dat wil 
zeggen, zolang er mensen zijn.

Maar hoe zal ik van U kunnen spreken, 
o goddelijke liefde, vermits niemand U 
kan bevatten, U zijt een onmetelijke zee, 
een afgrond waarin men zich verliest! O 
vuurhaard van liefde, kom dan tegemoet 
aan mijn onvermogen en laat de harten 
van mijn toehoorders aanvoelen wat geen 
enkele rede of uitspraak van mensen kan 
duidelijk maken aan hun geest. “Jezus’ 
Hart heeft ons bovenmate bemind, 
laten wij Hem dan eveneens grenzeloos 
beminnen.”
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Goddelijke Jezus, beziel al mijn woorden 
met het vuur van uw liefde en ontsteek 
door dat vuur alle harten, opdat wij allen 
waardige kinderen van uw Hart mogen 
zijn.

O allerliefste en beminnelijke Jezus, U 
kent mijn kwetsbaarheid, de zwakheid 
van hart, mijn onwetendheid en mijn 
onbekwaamheid. Vooraleer ik verder ga, 
verzoek en bid ik uw goddelijke Majesteit 
om genade, om hulp en bijstand. Neem 
door de stralen van uw goddelijk licht de 
duisternis van mijn verstand weg. Schenk 
kracht en sterkte aan mijn borst, opdat 
mijn woorden als een trompet in de oren 
van mijn toehoorders mogen klinken, 
opdat hun hart erdoor geraakt worden en 
zij tot een oprecht leedwezen over hun 
zonden mogen komen. Ontsteek dan het 
vuur van de liefde die U al die pijnen en 
martelingen heeft doen ondergaan, in de 
harten van allen die hier tegenwoordig 
zijn, in het bijzonder in alle zondaars en 
zondaressen. Voor hen in het bijzonder 
smeek ik uw genade af, opdat zij nu 
tenminste de grootheid van uw liefde 
en de grootheid van hun zonden mogen 
kennen, deze verlaten en verfoeien en 
voortaan altijd mogen branden door het 
vuur van wederliefde tot U.
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Jesus in the Eucharist: the 
Sacrament of Love

Jezus in de Eucharistie: 
het sacrament van de 
Liefde





Ach Heer, ik ben bedroefd als ik zie 
hoe men U alleen laat in zoveel kerken 
over de wereld. Hoe zou ik wensen die 
onverschilligheid te herstellen door 
mij overal en tegelijkertijd te kunnen 
bevinden waar men U verlaat. Maar wat 
ikzelf niet kan doen, o mijn God, laat 
mij dat door anderen doen. Aanvaard dat 
ik mij verenig met de aanbidding die de 
engelen U bewijzen!

Minnelijke Zaligmaker, geef ons 
die genade, wij smeken U, maak ons 
hart gelijkvormig aan het uwe. Wij 
hebben ons aan U toegewijd. Vandaag 
vernieuwen wij onze toewijding met de 
grootste vurigheid. Ja, al wat wij hebben, 
geven wij U zonder voorbehoud. Wij 
dragen U deze kerk op, maakt dat uw 
Heilig Hart hier dag en nacht vurig wordt 
aanbeden. Wij dragen U deze parochie 
op, wees steeds haar herder. Wij dragen 
U onszelf op, dat wij ons woord nooit 
meer zouden terugnemen.

Gewaardig U onze offerande te 
aanvaarden en vervul ons met uw 
weldaden. Bekeer de zondaars, doe de 
rechtvaardigen volharden, troost de 
bedroefden, verlicht de zieken, sta de 
stervenden bij.
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Maak, o goddelijk Hart, dat wij allen, 
door U op deze wereld trouw te dienen 
en oprecht te beminnen, eens het geluk 
mogen genieten met U verenigd te zijn in 
de hemel.

O mijn God, ik beken mijn 
onachtzaamheid en zie nu dat, hoe 
meer ik mij verwijderde van uw heilige 
tafel, hoe dieper ik gevallen ben in de 
afgrond van de zonde waarvoor ik mij 
schaam. Maar nu wil ik door de biecht 
mijn hart zuiveren opdat ik er U waardig 
mag ontvangen. Ik wil behoren tot 
uw regelmatige genodigden. Omdat 
ik zwak ben, wil ik mij voortdurend 
sterken. Omdat ik ellendig ben, wil ik 
voortdurend uw vertroosting zoeken. 
Geef dat de vurige godsvrucht van wie 
U dikwijls ontvangt mij met heilige 
schaamte vervult en mij een heilige ijver 
schenkt. En zoals ik U steeds meer en 
meer moet beminnen en beter dienen, zo 
moet ik U ook vaker en met christelijke 
gesteltenis ontvangen. Geef mij, Heer, 
deze gesteltenis. Maak mij los van de 
wereld en maak mij waardig dat ik in 
het ontvangen van uw aanbiddelijk 
lichaam en bloed de zoetheid mag 
smaken die daarin verborgen is, zodat 
- terwijl ik altijd verzadigd - toch steeds 
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blijf hongeren naar dat brood van de 
uitverkorenen. Dan zal ik waarlijk op 
aarde een voorsmaak vinden van dat 
onzichtbare brood waarmee wij eeuwig 
in de hemel zullen verzadigd worden. 
Amen.
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O Sacred Heart of Jesus

O Heilig Hart van Jezus





Allerbeminnelijkste Hart van Jezus, 
vermits U mijn hart vraagt, zie, ik geef 
het U. U alleen zijt het waardig en alleen 
U kunt het gelukkig maken. Ik geef het U 
opdat het zou genezen van alle wonden 
van hoogmoed, eigenliefde, gehechtheid 
aan aardse zaken en nog grotere 
gehechtheid aan mijzelf, gebrek aan liefde 
voor mijn evenmens, in één woord, van 
al mijn wonden. Laat er toch geen enkele 
meer achterblijven tenzij de wonde die uw 
liefde zal gemaakt hebben. Jezus Christus, 
mijn God, ik wens maar één ding: een 
plaats in uw Hart. Ik ben mij zeer goed 
bewust dat ik, om binnen te gaan in uw 
Hart, geen andere ingang vind dan het 
wenen en zuchten over mijn verblinding 
en mijn dwalingen.

O allerheiligste Hart van Jezus, o bewerker 
van alle genaden, oorsprong van alle 
volmaaktheid, leid onze gedachten, zuiver 
onze verlangens, heilig onze gevoelens, 
ontvang onze aanbidding en onze 
offerande! Wij zouden U alle harten willen 
aanbieden en ze aan U onderwerpen! 
Geef ons, bidden wij, dat wij ootmoedig, 
zachtmoedig en geduldig zijn in het lijden 
en dat wij niets anders zoeken dan uw eer 
en glorie, dat wij niets anders liefhebben 
dan U in tijd en eeuwigheid. Amen.
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Ja, goddelijk Hart van Jezus, wij dragen 
ons opnieuw aan U op, met al wat wij 
hebben en al wat wij zijn. Ontvang ons 
hart dat oprecht bedroefd is over alle 
versmadingen die U van onze kant hebt 
ontvangen. Wij willen nog slechts leven 
om uw allerheiligste wil te volbrengen. 
Sterk ons in die voornemens opdat wij, 
nadat wij hier in dit leven liefde voor liefde 
hebben gegeven, ook het geluk mogen 
kennen U in de eeuwigheid te beminnen. 
Wij willen nog slechts leven en ademhalen 
om U te aanbidden, te beminnen en al 
het onrecht te herstellen dat wij U hebben 
aangedaan. Dit zijn onze voornemens en 
onze vurige verlangens. Amen.

Ik schaam mij, Heer Jezus, dat mijn 
hart zo koud is voor U terwijl het uwe 
zo brandend van liefde is voor mij. Ik 
hoop dat mijn hart U voortaan met meer 
vurigheid zal beminnen. Ook al zullen 
alle weldaden vervagen met de tijd, ook 
al zullen alle gunsten worden ontkend 
door ondankbaarheid, ook al wordt de 
herinnering verstoord door de ouderdom, 
de liefde die U mij in dit Heilig Hart 
betoont, zal nooit meer uit mijn geheugen 
verdwijnen. Met Paulus zal ik steeds 
indachtig zijn dat U mij teder bemint en 
dat U zichzelf voor mij hebt gegeven. 
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Voortaan zal ik dan alle krachten van 
mijn ziel opwekken tot wederliefde: 
mijn verstand om mij met volledige 
onderdanigheid te onderwerpen aan dit 
geloofspunt en het steeds krachtdadig te 
verdedigen; mijn wil om U mijn grootste 
eerbied te bewijzen; mijn geheugen om 
deze liefde nooit te vergeten.

Maar vooral zal ik mijn liefde tonen, 
wanneer ik nader tot uw heilig altaar om 
er U te nuttigen of om het onbloedige 
offer op te dragen. O God van liefde, 
mijn hart, gesterkt door uw genade, zal 
voor U branden met liefdesvuur.
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O holy Cross

21

O heilig Kruis





O kruis van mijn God, ik aanbid u en ik 
wil u dragen; ik leg mijn hart op die plaats 
waar Jezus zijn lichaam gerust heeft. Ik 
groet u, heilig kruis, u die de roem zijt 
van de wereld, onze ware hoop, en de 
reddingsplank nadat wij schipbreuk hebben 
geleden. En U, aanbiddelijke Zaligmaker, 
die het kruis hebt gekozen om ons vrij te 
kopen, leg het als een zegel op ons hart 
opdat wij het zouden vereren; leg het in 
onze armen opdat wij het zouden dragen. 

Maak door uw eindeloze barmhartigheid 
dat, zoals het gediend heeft tot een werktuig 
van onze verlossing, het in ons dezelfde 
vruchtbaarheid mag voortbrengen door de 
oprechte dienst die wij het zullen bewijzen, 
door het geduld, de overgave en de liefde 
waarmee wij het zullen dragen in dit 
leven, om in het andere leven uw eeuwige 
en gelukzalige aanschouwing te mogen 
genieten. Amen.

O gebenedijde en goedertieren Zaligmaker 
Christus Jezus, die met diepe ootmoed 
en liefde dit teken van dwaasheid, van 
aanstoot, dit teken van vervloeking 
en verwensing, het hout van het kruis 
ontvangen hebt om daarop te liggen gelijk 
op een zacht bedje: ik bid U: geef mij hulp 
en sterkte. 
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Dat ik naar Uw voorbeeld ook het 
kruis van beproeving, ziekten en 
kwellingen met liefde ontvang. 
Omwille van dat goddeloos vonnis, dat 
onrechtvaardig doodvonnis dat door 
Pilatus uitgesproken werd en dat Gij met 
liefde en geduld, zonder een woordje 
van tegenspraak volbracht hebt en als 
een zachtmoedig lam ontvangen, bid ik 
U, Christus Jezus gebenedijd: wanneer 
Gij komt met volle macht en majesteit, 
wanneer Gij op die jongste dag komt 
als rechtvaardig Rechter om levenden 
en doden te oordelen, “treed niet in 
het gericht met uw knecht” (Ps. 143, 
2). Wees evenmin mijn voorgaande 
zonden indachtig. Maar schenk mij 
deze genade volgens uw grote genade 
en barmhartigheid, dat ik aan uw 
rechterhand onder het getal van de 
uitverkorenen mag staan, opdat ik zo 
verdien dat aangename en blijde oordeel 
uit uw gezegende mond te horen: 
“Komt, gezegenden van mijn Vader” (Mt. 
25, 34). Amen.

24

O
 H

EI
LI

G
 K

RU
IS



Prayers for Gods mercy

Gebeden voor Gods 
barmhartigheid





Ach, mijn God, geef mij de 
bekwaamheid en de sterkte om alle 
harten die van U afgekeerd zijn opnieuw 
tot U te brengen en te ontsteken opdat zij 
U zouden beminnen.

Heer Jezus, kijk daarom naar onze 
zwakheid. Want als U ons niet inwendig 
aankijkt, zullen zelfs uw woorden niet 
krachtig genoeg zijn om ons versteend 
hart te bewegen en er leedwezen in op te 
wekken. 
Heer Jezus, zie naar hen en ons allemaal 
met die genadige blik waarmee Gij Maria 
Magdalena hebt aangekeken en zo bitter 
hebt doen wenen dat zij niet alleen uw 
heilige voeten gewassen heeft, maar 
ook haar besmeurd geweten gezuiverd 
heeft. Heer Jezus, zie ons aan met die 
ogen van genade en barmhartigheid 
waarmee Gij Petrus in het paleis van 
Kajafas hebt aangekeken: hierdoor ging 
hij onmiddellijk naar buiten, en weende 
bittere tranen.

Christus Jezus, vermits Gij dan de 
boetvaardige moordenaar onmiddellijk 
ontvangen hebt in genade en 
barmhartigheid, en hem volledige 
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vergiffenis gegeven hebt, niet alleen 
over al zijn zonden, maar ook over alle 
straffen voor de zonden en hem ook 
beloofd hebt dat hij heden uw goddelijk 
aanschijn in het paradijs zou genieten: 
laat toe dat ik U met dezelfde woorden 
van de goede moordenaar aanspreek: 
“Heer, denk aan mij wanneer ge nu zit in 
uw rijk aan de rechterhand van de Vader” 
(Lc. 23, 42). Barmhartige Zaligmaker, 
die de biddende Manasse, Jona, Maria 
Magdalena en zoveel andere zondaars 
verhoord hebt, wil mij niet verwerpen 
van uw aanschijn die hier aan de voeten 
van uw kruisbeeld bid. Het is waar, 
gebenedijde Zaligmaker, als Gij mijn 
verdiensten beschouwt, verdien ik niet 
verhoord te worden, want ik heb er geen. 
Wanneer Gij mijn zonden beschouwt, 
verdien ik voor eeuwig van uw goddelijk 
aanschijn verstoten te worden. Want 
mijn zonden zijn zo talrijk dat ik met 
David openlijk bekennen moet: “Ja, mijn 
schuld rijst boven mij uit” (Ps. 38, 5). 
En zo heb ik voor wat mij aangaat, geen 
reden noch grond om barmhartigheid 
van U te vermochten. Nochtans zeg 
ik tot U, mijn God, steunend op uw 
oneindige verdiensten en als kind van 
de H. Kerk, met haar, mijn Moeder: Gij 
die de moordenaar aanhoord hebt, hebt 
ook mij hoop gegeven. Gij hebt mij de 
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hoop geschonken dat ik vergiffenis van al 
mijn zonden bekom, hetgeen ik ootmoedig 
afsmeek en met de boetvaardige David tot 
U, fontein van barmhartigheid, uitroep: 
“Ontferm U over mij” (Ps. 4, 2).

Zachtmoedige en geduldige Zaligmaker, 
met de verloren zoon moet ik openlijk 
bekennen: “Ik heb misdaan tegen de 
hemel en tegen u” (Lc. 15, 18). Ik ben dat 
ik de smaad en het kwaad dat mij werd 
aangedaan, zo weinig naar uw voorbeeld 
met liefde en geduld verdragen heb. 
Ik beken dat ik getracht heb wraak te 
nemen op mijn evenmens die mij iets 
misdeed. Maar nu, o Jezus, ben ik door uw 
zachtmoedigheid overwonnen. Uit de grond 
van mijn hart vergeef ik alle kwaad en alle 
schuld die iemand mij heeft aangedaan of 
trachtte mij aan te doen. Voortaan wil ik 
alles geduldig verdragen uit liefde tot U! 
Ondersteun dan mijn zieke en kwade natuur 
door uw hulp en genade, opdat ik, volgens 
uw leer, ook de andere kaak kan aanbieden 
aan diegene die mij op een kaak slaat. Zo 
mag ik ook van U vergiffenis voor al mijn 
schulden bekomen omwille van mijn geduld 
en de vergiffenis van de smaad die mij werd 
aangedaan. En zo mag ik met U in de hemel 
verenigd zijn door de eeuwige band van 
liefde, rust en vrede. Amen.
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O lieve, kostbare en langgewenste 
dag, waarop mijn God bezit wil komen 
nemen van mijn ziel en lichaam en mij 
tot voedsel geven zijn eigen vlees, zijn 
dierbaar bloed en zelfs zijn Godheid! 
Was het dan niet genoeg dat U, o mijn 
God, door een bijzondere en onverdiende 
liefde, mij onder zoveel duizenden 
ongelovige volkeren uitverkoren had 
voor die geestelijke hergeboorte van mijn 
heilig doopsel? Het nieuwe leven dat 
ik er ontvangen heb, die doorluchtige 
eretitels die U mij daar gegeven hebt 
van christenmens, van kind Gods, van 
broeder en leerling van Christus Jezus, 
van tempel en bruid van de H. Geest en 
van lidmaat van de H. Kerk, de hoop 
en het recht dat ik er bekomen heb tot 
het eeuwig leven, waren dit niet zoveel 
gunsten en weldaden die ik oneindig 
groter achten moest dan alle eer en 
voordelen van de wereld? Heel zeker, ik 
moest deze dag altijd aanzien hebben als 
de gelukkigste van al mijn dagen, maar 
helaas, ik bleef tot nog toe ver van te 
beantwoorden aan deze uitmuntende en 
onbepaalde weldaden van uw liefde voor 
mij zoals ik verplicht was. Nauwelijks 
was ik in staat om ze te kennen, of ik 
ben er ondankbaar voor geweest door 
een leven helemaal onwaardig aan mijn 
edele hergeboorte en de heiligheid van 
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mijn roeping in plaats van mijn verstand 
en mijn rede te gebruiken om U te loven, 
te danken en te eren. Tot mijn schande 
erken ik heden dat ik duizendmaal tegen 
U gezondigd heb. O minnelijkste van alle 
vaders, hierdoor onwaardig geworden 
uw kind genoemd te worden bid ik U 
dan om zoveel onachtzaamheden, zoveel 
ondankbaarheden, zoveel zonden van 
mijn kindsheid niet te willen indachtig 
zijn. Ik verzaak die uit de grond van mijn 
hart en wil, om ze met uw heilige gratie 
te herstellen, U te beminnen, dienen en 
eren met een standvastige trouw alle 
dagen van mijn leven. Het is hierom, 
o goddelijke Zaligmaker, dat U uit 
medelijden met mijn overgrote ellende, 
vandaag wilt bezit komen nemen van 
mijn hart. Het is om te beantwoorden 
aan deze tweede en overvloedige 
barhartigheid voor mij, dat ik met 
lichaam en geest voor de voeten van uw 
aanbiddelijke Majesteit neergeknield, 
bevestig en vernieuw de beloften die 
in mijn naam gedaan werden en de 
verbintenissen die ik aanvaard heb in 
mijn doopsel.

Ik verzaak dan opnieuw en uit de 
grond van mijn hart aan de duivel. 
Ik wil voortaan met hem geen 
gemeenschap meer hebben. Ik verzaak 

31

G
EB

ED
EN

 V
O

O
R 

G
O

DS
 B

A
RM

HA
RT

IG
HE

ID



alle bedriegerijen van de duivel, ik wil 
zeggen: alle ijdelheden, goederen, eer, 
plezier, pracht en in het algemeen alle 
slogans van de wereld. Ik verzaak aan 
alle werken van de duivel, ik wil zeggen: 
alle zonden en boosheden. Het is aan 
U alleen, o minnelijke Jezus, dat ik wil 
gehecht zijn. Het is voor U alleen dat ik 
wil leven en sterven. Ik beloof het U vast, 
mijn God, en laat niet toe dat ik ooit zo 
ongelukkig zou zijn van deze beloften 
die ik nu doe, te breken, maar versterk ze 
liever in mij door uw genade en bezegel 
ze door uw dierbaar bloed dat U aan mij 
uit overvloed van liefde gaat schenken en 
dat ik met een vurig verlangen wens te 
ontvangen. Amen.

O gebenedijde Zaligmaker, waar wil ik 
lopen weg van U? Gij hebt mij met zoveel 
banden van liefde aan U gebonden, dat 
geen vriend, geen mens, geen schepsel 
zo aan een ander gebonden is als ik 
aan U. Gij hebt mij verlicht met het 
ware geloof. Ik die door zulke talloze 
weldaden naar ziel en lichaam met U 
verbonden ben. Gij hebt mij zo dikwijls 
gevoed met uw vlees en bloed, Ik ben 
met U verbonden met alle aderen, met 
alle zenuwen, met alle delen van mijn 
lichaam, o zoete Jezus. Ik geef mij dan 
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geheel aan U gevangen. Blinddoek mijn 
ogen opdat zij de ijdelheid niet zouden 
zien. Bind mijn tong, opdat zij niets 
onbehoorlijk zou spreken. Bind mijn wil, 
opdat ik niets begeer, niets wens, niets 
wil buiten U, opdat ik met Paulus zeggen 
mag: ‘dat ik uw gevangene ben’ (Ef. 4, 
1). Opdat ik verdienen mag verhoord 
te worden, werp ik mij aan uw voeten 
en roep met de boetvaardige David uit: 
“Ontferm U, Heer” (Ps. 4, 2).

O genadige en barmhartige Zaligmaker 
die over Uzelf gezegd hebt: “Ik ben 
de Waarheid” (Joh. 14, 6). Ik bid u in 
alle ootmoed: geef mij uw goddelijke 
genade door de verdiensten van uw 
dierbaar bloed, opdat ik uw stem en 
de stem van al diegenen door wiens 
mond Gij spreekt, altijd mag horen en 
er mijn leven altijd naar mag schikken. 
Het is waar, ik moet bekennen dat ik 
dikwijls de bekende waarheid bestreden 
heb en mijn evenmens dikwijls door 
leugens en valsheid bedrogen heb. Ik 
moet bekennen dat ik dikwijls niet naar 
uw goddelijke inspraken geluisterd 
heb; dat ik met Pilatus niet naar de 
zalige vermaningen en de raad van 
mijn evenmens geluisterd heb, maar 
integendeel naar de slechte raad, naar 
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de ingevingen van de duivel luisterde. 
Maar, Heer Jezus, vergeef mij mijn 
blindheid. Het spijt mij uit de grond van 
mijn hart. Voortaan wil ik altijd luisteren 
en uw goddelijke inspraken volgen. 
Voortaan wil ik altijd de vermaningen 
van de biechtvaders en de predikanten 
aanhoren. Versterk dan mijn zwakheid, 
opdat ik verhoord mag worden. Daarom 
werp ik mij aan uw voeten en roep met de 
boetvaardige David uit: “Ontferm U” (Ps. 
4, 2).

Gebenedijde en genadige Jezus, die alle 
liefde waardig zijt, en verdient door alle 
schepselen bemind te worden: ik beken 
mijn verblinding en dwaasheid waardoor 
ik de vriendschap van de mensen liever 
zocht dan U te behagen: dat ik U, 
mijn Schepper en mijn Al, zo dikwijls 
vergramd heb om deze vriendschap te 
behouden, vermits deze vriendschap 
strijdig is met de uwe, en hij niet uw 
dienaar kan zijn die, zoals de apostel 
zegt: “Als ik nog de gunst van mensen 
zocht, zou ik geen dienaar van Christus 
zijn” (Gal. 1, 10), zal ik nooit gerust zijn 
tenzij ik dit bekom: dat ik van U zeggen 
kan, gelijk Gij over uw Vader gezegd hebt 
(Joh. 8): omdat Ik altijd doe wat Hem 
behaagt (Joh. 8, 29). Want het is een 
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onuitsprekelijk geluk U te behagen. Want 
die U aangenaam zijn, worden door 
U bemind. En aan hen die Gij bemint, 
schenkt Gij uw gaven en genaden. 
Dientengevolge is het onmogelijk 
verdoemd te worden. Ik maak dan op 
dit ogenblik het vaste besluit U altijd te 
behagen en te beminnen, al moest ik 
aan heel de wereld mishagen. Daarom 
verzoek ik U ootmoedig om uw hulp en 
bijstand. Om dan verhoord te worden, 
roep ik uit heel de kracht van mijn ziel 
met de profeet David uit: “Ontferm U 
over mij” (Ps. 4, 2).

Goedertieren en beminnelijke Jezus, 
ik moet bekennen dat ik meer ertoe 
bereid was om U na te volgen op de Berg 
Thabor, om te genieten van de glorie, 
het plezier en het vermaak dan U na te 
volgen op de Berg van Olijven om daar 
met U angst en droefheid te doorstaan. 
Ik heb er meer naar verlangd om met U 
te zijn op de bruiloft van Kana in Galilea 
om mijn zinnelijkheid in eten en drinken 
te voldoen dan om bij U in het stalleke 
van Bethlehem te zijn om koude, honger 
en dorst, armoede en gebrek te verduren. 
Maar nu ben ik overwonnen door Uw 
grote liefde tot onze arme ziel. Ik wil U 
voortaan overal navolgen.
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Ik ben bereid met U te lijden, want ik 
weet heel goed en ik overdenk dat het 
waar is wat Gij door uw apostel Paulus 
gezegd hebt: “Wij weten dat gij, delend 
in onze smarten, ook zult delen in onze 
vertroosting” (2 Kor. 1, 7).

O goedertieren en barmhartige 
Zaligmaker, ik wil het voorbeeld van 
Judas niet navolgen. Al ben ik een groot 
zondaar, al heb ik zo dikwijls de hel 
verdiend, toch zal ik niet wanhopen. 
Want ik weet dat uw barmhartigheid 
en ontferming al mijn zonden en 
boosheden oneindig te boven gaan. Ik 
weet, o Jezus, dat uw dierbaar bloed, 
ja, zelfs een kleine druppel daarvan, 
genoeg is om alle zonden van de hele 
wereld en van duizenden werelden uit te 
wassen. Ik weet dat Gij almachtig zijt en 
dat Gij mij zalig kunt maken. Tot U kom 
ik dan gelopen met een berouwvol en 
vermorzeld hart over al mijn zonden en 
roep met de verloren zoon uit: “Vader, ik 
heb misdaan tegen de hemel en tegen u” 
(Lc. 15, 18). Ik beken dat ik niet waardig 
ben een van uw kinderen genoemd te 
worden. Maar maak mij tot de minste 
van uw dienaren. Met een vaste hoop en 
betrouwen van U genade te bekomen, 
neem ik mijn toevlucht tot U. In deze 
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hoop en dat betrouwen wil ik tot de 
laatste adem van mijn leven volharden, 
opdat Gij mij bij mijn dood zult zeggen: 
“Ik ben uw zaligheid”. Amen.

Goedertieren en barmhartige Jezus, ik 
kom tot U, ook - zoals ik vertrouw met 
al mijn toehoorders. Ik kom tot U niet 
als een Judas met de soldaten, om U te 
verraden, om U gevangen te nemen en 
over te leveren aan uw vijanden, maar 
met een vermorzeld en ootmoedig hart. 
Wij verklaren en belijden openlijk dat 
het ons leed is uit de grond van ons hart, 
uit heel onze ziel, uit al onze krachten 
dat wij U, met Judas, zo dikwijls die 
verraderlijke kus hebben gegeven; dat 
wij, als een andere Joab, uw goddelijke 
goedheid zo dikwijls door het zwaard 
van onze zonden gekwetst hebben. 
Geef ons dan de kus van vrede en 
vriendschap. Sluit ons dan in uw armen. 
Ontvang ons in de schoot van genade 
en barmhartigheid. Wij werpen ons 
allemaal aan uw voeten en roepen uit met 
de boetvaardige David: “Ontferm U” (Ps. 
4, 2).
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O beminnelijke en bebloede Zaligmaker, 
Bruidegom van mijn ziel, vandaag hebt 
Gij te midden van de wereld getoond 
dat Gij niet alleen goed en barmhartig 
zijt en de Vader van barmhartigheid, 
maar dat Gij de oneindige goedheid en 
barmhartigheid zelf zijt. De eerste slag 
trok genoeg bloed om de zonden van 
alle mensen uit te wassen. Ja, een kleine 
druppel was genoeg. En nochtans hebt 
Gij uw dierbaar bloed als fonteinen laten 
ontspringen, om zo uw oneindige liefde 
tot de mens te tonen. Zoveel wonden, 
zoveel monden roepen voor ons om 
genade en barmhartigheid. Jezus, die 
naakt gestaan hebt aan de kolom, U 
verzoek ik ootmoedig voor ons, ellendige 
zondaars, dat Gij in ons het ongeregelde 
vuur van de onkuisheid, naaktheid 
en lichtzinnigheid wilt uitblussen en 
ons wilt bekleden met het witte kleed 
van de heiligmakende genade. Gij die 
vastgebonden zijt geweest, bind ons door 
uw hulp en bijstand met de banden van 
uw liefde. Gij werd voor ons verscheurd 
en vernield omwille van onze zonden 
en boosheden. Daarom bid ik, omwille 
van de prijs van uw dierbaar bloed en 
omwille van uw pijn en martelingen die 
Gij door de geseling hebt doorstaan: 
ontferm U over mij. En omdat Gij weet 
dat onze ellende, onze broosheid groot 
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is, daarom roep ik met de profeet David 
uit: “Ontferm U” (Ps. 4, 2).

O Christus Jezus, ik vrees in hoge mate 
dat ik voor eeuwig verdoemd ben omdat 
Gij rechtvaardig zijt. Maar ik hoop 
ook vast dat ik zalig word, omdat Gij 
goedertieren en barmhartig zijt en mijn 
Opperste Goed. Uw Godheid jaagt mij 
vrees aan, maar uw mensheid versterkt 
mijn hoop.

Heer, was mijn hoofd dat zo 
weerspannig is tegen U, zo ijdel, zo 
trots, zo lichtvaardig, zo met het stof van 
de ijdelheid van deze wereld overdekt 
is. Was mijn hoofd dat zoveel onreine 
verbeelding en zoveel onkuise lusten. 
Was die handen die zo bezoedeld zijn 
door onrechtmatig goed, die vol zijn van 
het bloed van verdrukte weduwen en 
wezen. Was die handen die zo dikwijls 
uitgestoken zijn tot oneerbaarheid en 
onkuisheid. Was mijn voeten die zo 
dikwijls naar geheime plaatsen en naar 
gezelschappen liepen.
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O genadige en barmhartige Jezus, wij 
erkennen U als onze Koning. Wij willen 
U voortaan altijd eren, gehoorzamen, 
vrezen en beminnen. Op uw krachtige 
hulp en bescherming willen wij 
betrouwen. Wij willen dapper strijden 
voor uw glorie en voor de zaligheid van 
onze ziel. Geef ons uw bijstand zodat 
wij, naar uw voorbeeld, nooit trachten 
naar wereldse eer, glorie, rijkdom of 
wereldse wellust, zodat wij zeggen 
mogen: “Bestuur, Heer, al mijn zinnen 
tot uw dienst”. Zodat wij de wereld 
verfoeien met al wat de wereld heeft 
en eens het Rijk der Hemelen mogen 
bekomen. Amen.

Goedertieren en barmhartige 
Zaligmaker, Gij weet hoe algemeen deze 
zonde van achterklap hier bij sommigen 
is. Gij weet hoe zij haar geringschatten, 
hoe weinig belang zij daaraan hechten, 
ja, dat zij er zich zelfs in verheugen en 
verblijden. Gij weet welke grote smaad 
zij uw Opperste Waarheid aandoen, 
vermits Gij anders geleerd hebt en 
ook met uw voorbeeld getoond. Ik bid 
nochtans voor dergelijke kwatongen 
dat zij door uw genade verlicht worden, 
en U en hun evenmens voortaan met 
meer liefde mogen omhelzen om hun 
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deugden aan de wereld kenbaar te maken 
en over hen geen kwaad te spreken. Of 
tenminste, wanneer zij geen goed van 
hun evenmens weten te zeggen, dat zij 
naar uw voorbeeld geen kwaad over hem 
zeggen.

Bedroefde Zaligmaker, ik schaam mij 
als ik zie dat Gij uzelf uit liefde tot mij 
zo volmaakt overgeeft aan de wil van 
uw Hemelse Vader; als ik zie dat Gij 
met zulke liefde die bittere lijdenskelk 
aanvaardt terwijl ik zo ongehoorzaam 
en weerspannig ben aan uw geboden en 
mijn wil zo moeilijk ondergeschikt maak 
aan uw goddelijke wil; dat ik niet een 
kleine druppel die Gij uit uw kelk laat 
vallen, geduldig en liefdevol met U kan 
drinken.

Wij komen dan tot U, genadige en 
barmhartige Zaligmaker, die de dood 
van de zondaar niet wil. Die het water 
uit de steenrots doet vloeien, besproei 
ook ons dorre hart met de dauw van 
uw genade, opdat wij met Petrus 
waarachtige tranen van leedwezen over 
onze zonden storten. Wij willen voortaan 
alle gelegenheden die ons zo dikwijls tot 
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zonde gebracht hebben, vluchten. In een 
woord, wij willen voortaan met Petrus 
weggaan uit het huis van Kajafas, uit alle 
naaste gevaren tot zonde en onze vorige 
zonden bitter bewenen. Heer Jezus, 
keer U dan tot ons gelijk Gij U tot Petrus 
gekeerd hebt. Bekijk ons met dezelfde 
ogen vol barmhartigheid waarmee Gij 
het hart van Petrus hebt doorstraald. 
Opdat wij mogen verdienen verhoord te 
worden, werpen wij ons aan uw voeten 
en roepen met David uit: “Ontferm U 
God” (Ps. 4, 2).
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To Mary our Mother

Tot Maria onze Moeder





O allerzuiverste Maagd, u werd geheiligd 
van bij uw ontvangenis, en tot het einde 
van uw leven zijt u groter geworden 
in deze genade. Tot u komen wij allen 
gelopen, wij, bevlekte zondaars, om door 
u bij uw genadige Zoon onze gewonde 
ziel te zuiveren.

Hierom smeken wij u om uw 
beschermende vertrouwen en 
bescherming, want de voorrechten die 
u ontvangen hebt om bevrijd te zijn 
van al onze ellende kunnen u niets dan 
mededogen inboezemen. U zijt een 
Moeder van barmhartigheid voor ons 
allen: Mater misericordiae. Daarom 
knielen wij met een vast vertrouwen op 
u neer, wij, ongelukkig geslacht van 
een zondige moeder. Maar in u hebben 
wij een heilige en liefdadige Moeder 
gevonden. Onder het zware juk van onze 
ellende verzuchten wij tot u om door 
uw bijzondere hulp hiervan ontlast te 
worden. En laat toch niet toe dat wij ooit 
van een plicht of een genade afwijken, 
maar dat ons hart eerder verdroogt dan 
dat het vrijwillig ophoudt u te beminnen. 
Wanneer ik u erom verzoeken mag, lieve 
Moeder maak dat ons hart gelijk wordt 
aan dat van de jonge Stanislas dat zoet 
verteerd werd door de kracht van de 
liefde tot u, opdat onze ziel, in het uur 
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van onze dood versierd met genade, in 
alle eeuwigheid verheugd mag zijn met 
u in wie de genade nooit vruchteloos is 
geweest. Amen.

Gewaardig u, o glorierijke Maagd, de 
gebrekkige pogingen van de minste van 
uw dienaren te ondersteunen terwijl ik, 
tot troost van alle bedrukte harten, ga 
handelen over de hemel, die u onder 
het zoete gezang van alle gelukzalige 
geesten met ziel en lichaam bent 
binnengetreden. Dat smeek ik u door het 
grote vermogen dat u bij de Allerhoogste 
bekomen hebt en groet u met de 
aartsengel.
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To pray as a religious

Bidden als een religieus





Gebed om oprechte zuiverheid

Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons 
tot maagden verkoren opdat wij, vrij van 
zinnelijke banden en rein naar lichaam en 
geest, onverdeeld de uwen zouden zijn.

Wij danken U om deze uitverkiezing en 
willen er aan beantwoorden. Wij weten 
echter dat uw genade onze zuiverheid 
beschermen en louteren moet. Help ons 
dan te sterven aan iedere ongeregeldheid 
die wortelt in het vlees, aan al het minder 
gave in onze gedachten en gevoelens. 
Help ons te luisteren naar de oproep 
uit de psalm: “Luister, dochter, zie en 
neig uw oor; vergeet uw volk en het huis 
van uw vader” (Ps. 45, 11). Dan zult Gij, 
barmhartige God, “onze schoonheid 
begeren” en wij zullen bruidelijk 
neerzitten voor uw voeten “als een reine 
maagd, aan Christus’ zijde” (2 Kor. 11, 2). 
Amen.

 
Gebed om ware armoede

O goede Jezus, die ons door het licht van 
uw heilig Evangelie geleerd hebt, aan het 
aardse te verzaken en het hemelse lief te 
hebben, geef ons de ware armoede die wij 
U bij onze professie beloofd hebben.
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Wij verlieten de wereld om gelijkvormig 
te worden aan U, die geen steen 
hadt waarop uw hoofd kon rusten. 
Wij verzaakten vrijwillig aan al het 
geschapene om, los van gehechtheid en 
ijdele kommer ons hart te verruimen voor 
uw eindeloze Liefde.

Barmhartige Jezus, neem onze armoede 
aan. Wij staan U onze ziel en ons lichaam 
af. Maak ze zo arm als Gij het verlangt 
opdat wij in U onze rijkdom vinden en 
het rijk van Uw Vader erven; opdat wij, in 
armoe aan U verpand en louter van geest, 
voor eeuwig uw genade loven. Amen.

Gebed om ootmoedige 
gehoorzaamheid

O Christus Jezus, die “de gedaante 
van een slaaf hebt aangenomen” en 
“gehoorzaam geworden zijt tot de dood 
aan het kruis”, Gij leert ons hoe wij 
afstand zullen doen van eigen wil.

Onze erfelijke trots en persoonlijke 
zonden hebben zo dikwijls aan 
God weerstaan. Door de gelofte van 
gehoorzaamheid hebben wij Hem 
alles kunnen geven, wat wij eens in 
weerspannigheid weigerden.
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Laat ons, naar uw voorbeeld, een 
voortdurend offer zijn, niet enkel door 
ons in het lijden met U te verenigen, 
maar door zelveloos te buigen voor de 
wil van de Oversten. Maak dat wij ons 
wagen in dit niet, om uwentwil. Geef dat 
wij niet grootmoedig, niet kleinmoedig, 
maar ootmoedig zijn.

Toen Gij gehoorzaam geweest waart tot 
de dood, heeft de Vader U verheven. Laat 
ons, na een dienstbaar leven, delen in uw 
heerlijkheid. Amen.
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