
Laten vooral de zielen die naar volmaaktheid streven
Mijn barmhartigheid aanbidden, want de overvloed
van genaden die Ik hun schenk, komt voort uit Mijn
barmhartigheid. Ik verlang dat deze zielen zich zullen
onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen in Mijn
barmhartigheid. Ikzelf zorg voor de heiliging van deze
zielen, Ik zal hun alles geven wat nodig is voor hun
heiligheid. De genaden van Mijn barmhartigheid
worden genomen met slechts één vat, en dat is
vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, hoe meer zij
zal ontvangen. De zielen die grenzeloos vertrouwen
zijn Mijn grote troost, want in zulke zielen stort Ik al de
schatten van Mijn genaden. Ik verheug Mij erover dat
zij veel vragen, want het is Mijn verlangen veel te
geven, zeer veel. Ik word droevig, aan de andere kant,
als zielen weinig vragen, vernauwen zij hun hart. 

(Dagboek van de Heilige Faustina, 1578)

Rozenhoedje van de
Goddelijke

Barmhartigheid

Dienaressen van de Heer en
van de Maagd van Matará

“Looft de Heer, goedertieren is Hij;
tot in eeuwigheid is zijn genade.” 

(Psalm, 118:1)

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/salmos/118/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Het Kruisteken

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen

 Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt; uw naam worde
geheiligd; uw rijk kome; uw wil geschiede op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons

dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons
van het kwade. Amen

Weesgegroet Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met
u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en

gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige
Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en

in het uur van onze dood. Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,

onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die
nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de

doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik

geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de
gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig

leven. Amen.

Eeuwige Vader

 Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed,
de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon,
onzeHeer Jezus Christus, tot vergeving van onze

zonden en die van de hele wereld.

Omwille van zijn smartelijk lijden (10x)

Omwille van zijn smartelijk lijden, wees barmhartig
voor ons en voor de hele wereld

Heilige God (3x)

Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke,
ontferm U over ons en over de hele wereld.


