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MARTELAREN VAN GORCUM 

De Martelaren van Gorcum stierven op 9 juli 1572. Ze werden 
zalig verklaard 14 november 1675 en heilig verklaard op 29 
juni 1867. Paus Pius IX onderstreepte daarbij hun 
geloofsgetuigenis, hun band met Christus, hun volgehouden 
liefde. Martelaarschap in de Kerk zoekt niet zichzelf, is niet het 
met geweld ombrengen van mensen. Het martelaarschap van 
de Martelaren van Gorcum is een getuigenis van het geloof in 
Pasen, van hun overgave aan de levende Heer, die het kwaad 
en de dood overwint door liefde en vergevingsgezindheid. 

De Martelaren van Gorcum zijn de wereldheren: Leonardus 
van Veghel, Nicolaas Janssen van Poppel, Govaert van Duynen, 
Andries Wouters. De franciscanen: Nicolaas Pieck, Jeroen van 
Weert, Nicasius van Heeze, Govaert van Mervel, Willehad de 
Deen, Dirk van der Eem, Antoon van Weert, Antonius van 
Hoornaar, Franciscus de Roye van Brussel, Petrus van Assche, 
Cornelis van Wijck. De augustijn: Johannes Lenaerts van 
Oisterwijk. De dominicaan: Jan van Keulen. De norbertijnen: 
Adriaan van Hilvarenbeek, Jacob Lacops. 

GELOOFSGETUIGEN, TOEN EN NU 

De Martelaren van Gorcum waren ten diepste overtuigd van 
de liefde van God, die voor alle mensen bestemd is. Menigeen 
had zich ingezet voor de verkondiging van Gods heil en het 
sacrament van boete en verzoening toegediend. Menigeen 
heeft zich zo ingezet om mensen bij de Heer te houden, door 
zielzorg en gebed. Het geloof in de levende Heer was de kracht 
in hun hart. 

Als je leest wat de Martelaren van Gorcum destijds moesten 
verduren, komt het angstig dicht bij wat mensen vandaag 
moeten meemaken. Denk aan christenen in het Midden-
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Oosten. Hier in Nederland sta je er misschien niet zo bij stil, 
maar het leven daar wordt getekend door geweld en 
vervolging en door gebrek aan vrijheid van godsdienst. 

In Brielle denken we, op de plek dicht bij het martelveld, aan 
de vele mensen die nu in het Midden-Oosten en op andere 
plekken in de wereld op een vreselijke manier worden 
bedreigd en die van hun geloof moeten getuigen. Van ons 
wordt gevraagd niet alleen in gebed verbonden met hen te 
zijn, maar ons ook in hen te blijven verdiepen en hen te 
steunen waar we kunnen. 

Mogen we alle mensen in ons gebed insluiten die vervolgd 
worden. Christenen op de eerste plaats, want met hen vormen 
we één familie van de Heer. Maar ook alle anderen. Voorbij 
haat en geweld mogen we in Jezus’ Naam Gods liefde 
verkondigen om te bouwen aan wat tot eenheid strekt en tot 
eer van God. 

+ J. van den Hende 

Bisschop van Rotterdam 

INLEIDEND GEBED 

Wij, broeders van Gorcum  
kruisvaarders gewapend  
met Uw scherpe Woord.  
De duivel hij foltert  
en verleidt ons  
om het Geloof in U  
te verloochenen.  
Met negentien broeders –  
blijven bidden:  
Heer, ontferm U over ons. 
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Wij, martelaren van Gorcum,  
de duivel hij martelt  
en beproeft ons een eeuwigheid.  
Hij troggelt ons  
drie broeders af  
van God los.  
Later nog één  
zijn ziel breekt  
nog voor zijn nek.  
Met negentien broeders –  
blijven bidden:  
Heer, ontferm U over ons. 
 

Wij, martelaren van Gorcum,  
in de Naam van God  
twaalf etmalen verhalen  
van de hel  
op aarde.  
Wat is de waarde  
van je gelovig leven?  
Wij, broeders in Geloof  
blijven bidden:  
Heer, ontferm U over ons. 
 

Wij, bange mannen van Gorcum,  
in de aarde-donkere turfschuur  
op dit Uur U.  
Wat hebben wij  
in Godsnaam toch misdaan  
om deze ontzielende slachting 
te ondergaan? 
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Wij, martelaren van Gorcum,  
verlangen naar Uw almachtige handen met  
onze geest, ons lichaam, ons bloed.  
Heer, ontferm U over ons. 
 

Waarom doen ze ons 
onmenselijk veel pijn?  
Hoeveel kan een mens verdragen  
voor hij van pijn vergaat  
en bezwijkt?  
Tergend kwellend en  
kwetsend traag,  
zoals ze ons, één voor één,  
afmaken in Gods Naam:  
broeder na broeder,  
strop na strop,  
druppel na druppel,  
steeds leger het levend lijf  
tot in de dood. 

EERSTE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met negentien  
blijven bidden:  
Heer, hoor mijn gebed,  
laat mijn hulpgeroep tot U naderen,  
wendt Uw aanschijn niet van mij af (psalm 102, 2-3)  
Uw Leonardus van Veghel 

Met achttien  
blijven bidden:  



6 

Hoor naar mijn woorden, Heer,  
versta mijn smartelijk klagen (psalm 5,2)  
Uw Nicolaas Janssen van Poppel 

Slotgebed (zie blz. 11) 

TWEEDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met zeventien  
biddend bloeden:  
Geef Uw wederwoord op mijn aanroep,  
God die immer mij recht hebt gedaan (psalm 4,2)  
Uw Govaert van Duynen 

Met zestien  
bloedend  bidden:  
Waarom Heer, verwerpt Gij mijn leven,  
keert Gij Uw aanschijn van mij af (psalm 88, 15)  
Uw Johannes Lenaerts van Oisterwijk 

Slotgebed (zie blz. 11) 

DERDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met vijftien 
blijven bloeden:  
Heer Jezus Christus (Jezusgebed, 1)  
Uw Nicolaas Pieck 

Met veertien  
bid en bloed:  
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Zoon van God (Jezusgebed, 2)  
Uw Jeroen van Weert 

Met dertien  
bloed druipt   
in de aarde.  
Ontferm U over mij (Jezusgebed, 3) 
Uw Nicasius van Heeze 

Slotgebed (zie blz. 11) 

VIERDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met twaalf  
hij baadt in bloed  
terwijl de haan kraait  
en dood zaait.  
God kent de Heer als de toevlucht,  
de Allerhoogste weet Gij uw schutse (psalm 91, 9).  
Uw Antoon van Weert 

Met elf  
de dood kleurt de lucht  
bij het morgenrood.  
Waarom blijft Gij, o Heer,  
zo onbereikbaar ver (psalm 10, 1) 
Uw Willehad de Deen 

Slotgebed (zie blz. 11) 
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VIJFDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met tien  
en de haan kraait  
voor de derde keer.  
Heb je vijanden lief  
en bid voor wie jullie vervolgen (Mattheus 5: 44).  
Uw Petrus van Assche 

Met negen  
bloed  
hij bloedt bloed.  
Houd dit voor ogen:  
Ik ben met jullie, alle dagen,  
tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheus 28: 20).  
Uw Cornelis van Wijck 

Slotgebed (zie blz. 11) 

ZESDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met acht  
benauwd en blauw  
geaderd zijn nek.  
Wie zijn leven verliest omwille van Mij, 
zal het behouden (Marcus 8: 35).  
Uw Antonius van Hoornaar 

Met zeven  
rooddoorlopen ogen  
in het ochtendgloren.  
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Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook wanneer hij sterft (Johannes 11, 25).  
Uw Franciscus de Roye van Brussel 

Slotgebed (zie blz. 11) 

ZEVENDE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met zes  
gebroken de man zijn wervels en  
vervlogen zijn hoop.  
Heer, ontferm U over mij.  
Uw Adriaan van Hilvarenbeek 

Met vijf  
paars dooraderd de slapen  
eeuwige slaap gaapt.  
Het is de Heer die redt (Jona 2: 10).  
Heer, ontferm U.  
Uw Jacob Lacops 

Slotgebed (zie blz. 11) 

ACHTSTE DAG 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met vier  
schreeuwend bidden:  
De tijd is gekomen,  
het Koninkrijk van God is nabij (Marcus 1: 15).  
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Heer, ontferm U. 
Uw Jan van Keulen 

Met drie  
waanzin nabij.  
Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?  
Heer, ontferm U. 
Uw Andries Wouters 

Slotgebed (zie blz. 11) 

NEGENDE DAG. 

Inleidend gebed (zie p. 3) 

Met twee  
hard schreeuwen om U  
maar zacht de klank.  
Heer, vergeeft het hen,  
want ze weten niet wat ze doen.  
Uw Govaert van Mervel 

Alleen … … 
Uw Dirk van der Eem  
 

Wij, martelaren van Gorcum,  
wij waren met negentien broeders.  
Hoe standvastig het Godsvertrouwen  
in het ochtendgloren:  
sterker dan de dood en  
door de dood heen gedragen  
naar het Eeuwig Leven. 

Het is volbracht (Johannes 19: 30). 

(Katouchka Pool, februari 2008) 
Slotgebed (zie blz. 11) 
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SLOTGEBED 

Heer Jezus, 

wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven, 
voor het geloof dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd 
en dat U ook in ons hart hebt gelegd. 

Wij danken U voor het getuigenis 
van de heilige Martelaren van Gorcum 
die ons in het geloof zijn voorgegaan. 

Op hun voorspraak vragen wij: 

dat wij kracht en moed putten uit de heilige eucharistie, 
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid; 

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen 
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren. 

help ons om trouw te blijven aan uw evangelie, 
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde. 
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