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Noveen tot  
Onze Lieve Vrouw van Genezing 

 

Gebeden in het rozenkransgebed  

 

Slotgebed voor elke dag: zie bladzijde 13 
 

Geloofsbelijdenis / Twaalf Artikelen van het Geloof  
 

V. 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.  

 

A. 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. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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Onze Vader 
 

V. Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

A. 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. 
 

Wees gegroet 
 

V. 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. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

Doxologie / Lofprijzing  
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 
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Eerste dag 
 

Maria, mijn Moeder, lijdende Maagd, bid voor ons. 

 

Maria,  

de weg is lang en moeizaam.  

Wij zijn zo zwak. 

Aanhoor ons weeklagen als wij bedroefd zijn. 

Aanhoor ons huilen, als we vallen. 

Help ons met zachtheid en geduld overeind,  

want ons neervallen is talrijk 

en het leven is breekbaar. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Tweede dag 
 

Maria, mijn Moeder, Maagd van de hoop, bid voor ons. 

 

Maria, 

blijf ons ondersteunen en ons genezen. 

Houd ons bij de hand. 

Ziehier de onze die wij aan U uitreiken,  

opdat we zeker zullen zijn  

dat wij ons nooit zullen verwijderen  

en u nooit in de steek laten,  

dat we nooit zullen afdwalen  

en uw verliezen in onze beproevingen van het leven. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Derde dag 
 

Maria, mijn Moeder, trouwe Maagd, bid voor ons. 

 

Maria,  

onze lichamen zijn vermoeid 

en onze harten zwaar, onze zielen bedroefd. 

Ondanks ons diep geloof,  

ondanks al ons vertrouwen in u,  

weten we dat u daar bent.  

Maar wij verblijven in de woestijn; 

het is nacht voor ons. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 

Vierde dag 
 

Maria, mijn Moeder, Maagd van de Armen, bid voor ons. 

 

Maria, onze Moeder, 

kijk naar de ernstige en bevreesde aangezichten  

van uw kinderen,  

lees in hun bezorgde ogen,  

de droefheid en de angst voor de dag van morgen. 

Zij roepen u aan, 

want zij kunnen niet meer.  

In hun harten klinkt het einde. 

Aanvaard ons zoals we zijn. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Vijfde dag 
 

Heilige Maria, bron van vertroosting, bid voor ons. 

 

Maria, onze Moeder, 

wees de ontmoedigden, de wanhopigen,  

de verdwaalden nabij  

en breng hen hoop en vertroosting. 

Waak over de zieken. 

Waak over allen die in doodstrijd verkeren. 

Wees ons nabij in de stilte van onze nachten. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Zesde dag 
 

Maria, onze Moeder, bron van de liefdadigheid, bid voor ons. 

 

Moeder,  

ziehier Uw Zoon, ziehier uw Moeder (Joh. 19:26). 

Met Johannes worden wij allen voorgesteld: 

voor alle verlaten kinderen, voor de wezen,  

voor de kinderen die verdwaald zijn 

en die men doet verdwalen, voor de armen en de zieken. 

Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder, 

wij bidden u om uw liefdadigheid te mogen ontvangen. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Zevende dag 
 

Maria, vertrooster van zij die huilen, bid voor ons. 

 

Maria, 

heb en krijg medelijden met ons, 

Krijg medelijden voor hen die lijden,  

voor hen die huilen, voor hen die verdriet hebben, 

voor hen die bidden,  

voor hen allen die U aanroepen. 

U mag ons niet verlaten. 

U bent de Moeder van de Almachtige, 

steeds dichtbij en zo geliefd. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Achtste dag 
 

Heilige Maria, hulp van de christenen, bid voor ons. 

 

Maria,  

wanneer een ziel u heeft ontmoet,  

heeft deze in u de zachtste, de liefste, 

de meest beminnelijke en de meest meewarige  

van alle moeders gevonden. 

De krachtigste tegen de duistere machten. 

De waardigste van alle schepselen van God. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Negende dag 
 

Heilige Maria, steun der zieken, bid voor ons. 

 

Maria,  

wanneer een ziel U heeft ontmoet, 

kent deze de steun in de meest harde beproevingen,  

het vertrouwen in alle moeilijkheden, 

de vrede in elke strijd, het licht in de duisternis.  

Heilige Maagd Maria,  

genees onze lichamen en onze zielen. 

 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

wij richten onze ogen op u. 

Wie beter dan u kan ons begrijpen en ons naar Jezus leiden? 

 

Aanhoor onze nederig gebed 

waarin we u smeken om ons de genade te verlenen. 

Onze Lieve Vrouw van Genezing,  

u die zoveel lijden hebt verlicht, kom ons te hulp. 

 

Voor het dagelijks slotgebed zie bladzijde 13. 
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Slotgebed 
 

Het slotgebed wordt elke dag gebeden 

ter afronding van de Noveen. 

 

Prijzen wij God, de Almachtige Vader. 

Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, 

de moeder van zijn Zoon, zalig prijzen. 

Vragen wij Hem ootmoedig: 

Heer, verhoor op haar voorspraak 

ons gebed om genezing. 

God, wonderbaar zijn uw werken; 

Gij hebt de onbevlekte Maagd Maria naar lichaam en ziel 

in Christus’ glorie door delen; 

laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. 

Gij hebt ons Maria gegeven als moeder; 

schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, 

aan bedroefden vertroosting, 

aan zondaars vergiffenis, 

en aan ons allen heil en vrede. 

Dankzij U is Maria vol van genade; 

schenk ons allen de blijdschap van Uw overvloedige genade. 

Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde, 

en laat alle gelovigen eensgezind volharden 

in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. 

Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de Hemel; 

neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van Uw Rijk, 

samen met alle heiligen. 

Amen. 
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Gebed tot Maria 
 

Heilige Maria, Moeder van God, 

laat mijn hart blijven als het hart van een kind, 

zuiver en doorzichtig als een heldere bron. 

Vraag voor mij een hart vol eenvoud, 

dat niet opzettelijk bezig blijft 

met het koesteren van eigen leed. 

Een hart, dat zich blij weet te geven, 

dat mensen-zwakheid verstaat, 

en teder weet mee te lijden. 

Een trouw een edelmoedig hart, 

dat geen weldaad vergeet 

en geen aangedaan leed nadraagt. 

Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend 

zonder aanspraak te maken op wederliefde 

blij als het in een ander hart plaats mag maken 

voor uw goddelijke Zoon. 

Een hart, groot en onoverwinnelijk, 

dat geen ondank sluit 

en geen onverschilligheid moedeloos maakt. 

Een hart gekweld van verlangen 

naar de verheerlijking van uw Zoon, 

gewond door zijn liefde 

en voor wiens wonden slechts de hemel 

genezing kan brengen. 

 

naar: L. de Grandmaison SJ 
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De vele kleine zorgen 
 

Maria, 

laat ons in dank bidden, 

bewaar en koester in uw moederhart 

alles wat wij u toevertrouwen: 

de vele kleine zorgen die beginnen te wegen, 

de bedrukte vragen die blijven hangen, 

de weemoed van wat we niet begrijpen, 

de pijn bij vertrapte goedheid, 

het zoeken naar genegenheid en begrip. 
 

Maria, moeder van Jezus, 

bevestig met uw woord en uw hart 

de getrouwen van de Heer, 

als moeheid en machteloosheid hen lam leggen, 

als eenzaamheid zwaar drukt, 

als opeenhopende last hen te boven gaat, 

als gelovig enthousiasme slinkt en wankelt, 

als de trouw aan uw Zoon Jezus dreigt stuk te lopen. 

Moeder, wij danken u, dat gij ons in dit bidden steunt. 
 

Maria, 

bescherm in uw goedheid 

uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld, 

bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten, 

bewaar allen die u nu al jaren vergeten zijn 

en ook ons die nu bij u bidden. 

Blijf voor ons allen de moeder van Jezus. 

Maria, wij danken u,  

dat wij vandaag zo met u konden bidden.  
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