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DAMIAAN VAN MOLOKAI  1   

Dienaar van God en van de mensen  

 

Jozef De Veuster - de latere pater Damiaan - werd in Tremelo 

geboren op 3 januari 1840 in een landbouwersgezin dat ook in 

graan handelde. Toen zijn oudste broer was ingetreden in de 

Congregatie van de Heilige Harten (ook ‘picpussen’ genaamd, 

naar de Rue Picpus, de straat in Parijs waar het generalaat 

stond), besloot ook Jozef die weg te volgen, hoewel zijn vader 

hem bestemd had als zijn opvolger in het familiebedrijf.  

In 1859 begon hij zijn noviciaat in Leuven, het klooster waar ook 

zijn broer al was. Daar nam hij de naam ‘Damiaan’ aan. In 1863 

zou zijn broer vertrekken naar de missie op de Hawaii - eilanden, 

maar hij werd ziek, terwijl de reis al geregeld was. Damiaan 

kreeg toen van de algemene overste toestemming om de plaats 

van zijn broer in te nemen. Op 19 maart 1864 ontscheepte hij in 

Honolulu waar hij vervolgens op 21 mei priester gewijd werd. 

Zonder dralen stortte hij zich met hart en ziel in het rauwe leven 

van de plattelandsmissionaris op Hawaii, het grootste eiland van 

de archipel. 

In die tijd had de regering, om de verspreiding van de lepra 

(melaatsheid) in te dammen, besloten alle mensen die besmet 

waren met de toen nog ongeneeslijke ziekte, te deporteren naar 

Molokai. De hele missie was met hun lot begaan. De bisschop, 

Mgr. Maigret, sprak erover met zijn priesters. Hij wilde niemand 

van hen in naam van de gehoorzaamheid verplichten daarheen 

te gaan, want hij besefte dat dit gelijk stond met een 

terdoodveroordeling. 

                                                           
1 Officiële schrijfwijze: Moloka’i. 
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Vier confraters boden zich aan; ze zouden beurtelings het eiland 

bezoeken en de melaatsen in hun ellende bijstaan. 

De eerste die vertrok was Damiaan; hij kwam op Molokai aan op 

10 mei 1873. Op zijn eigen verzoek en volgens de wens van de 

melaatsen bleef hij definitief op Molokai. 

Hij bracht hoop in de hel van wanhoop, werd trooster en bezieler 

van de melaatsen, hun herder en geneesheer naar ziel en 

lichaam, en dit zonder onderscheid te maken tussen ras of 

godsdienst. Hij gaf stem aan de stemlozen en bouwde een 

gemeenschap op waarin de zin voor het leven terugkeerde, 

samen met de levensvreugde en het getuigenis van Gods liefde. 

Hij vereenzelvigde zich volledig met die gemeenschap: “Wij 

melaatsen ...” Ten slotte werd hij zelf door de ziekte aangetast in 

1885. 

Pater Damiaan was op de eerste plaats een getuige van Gods 

liefde voor zijn mensen. De kracht hiervoor putte hij uit de 

eucharistie: “Aan de voet van het altaar vinden we de kracht die 

we nodig hebben in onze eenzaamheid ...”, schreef hij. Daar vond 

hij voor zichzelf en voor anderen de steun en bemoediging, de 

troost en de hoop die hij, samen met zijn rotsvast geloof, aan de 

melaatsen kon doorgeven. Dat alles maakte hem tot “de 

gelukkigste missionaris ter wereld”, dienaar van God en van de 

mensen. 

Hij stierf op 15 april 1889. Zijn stoffelijk overschot werd in 1936 

overgebracht naar België en werd bijgezet in de crypte van de 

kerk van de Congregatie der Heilige Harten in Leuven. Zijn faam 

verspreidde zich over de hele wereld In 1938 begon in Mechelen 

het proces voor zijn zaligverklaring. Het ‘Decreet over de 

heldhaftige beleving van de deugden’ werd op 7 juli 1977 

ondertekend door paus Paulus VI. Op 4 juni 1995 werd Damiaan 

door paus Johannes-Paulus II in Brussel zalig verklaard.  
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Zijn heiligverklaring in Rome door paus Benedictus XVI had 

plaats op 11 oktober 2009. 

Pater Damiaan wordt door de Kerk tot voorbeeld gesteld voor 

alle mensen. Zijn voorbeeld spoort ons aan de zin van ons leven 

te zoeken in het Evangelie en de Blijde Boodschap te brengen 

aan de armsten der armen van onze tijd. 

 

Inleidend gebed  

 

God, onze Vader, 

wij danken U voor pater Damiaan.  

Gij hebt hem geroepen, 

en hem geleid tot bij de melaatsen van Molokaï. 

Met hart en ziel heeft hij zich gegeven  

aan de armen en uitgestotenen. 

Door Damiaans leven en inzet toont Gij ons  

dat Gij voor ons zorgt als een vader voor zijn kinderen. 

Wij danken U daarvoor!  

Pater Damiaan, 

met groot vertrouwen beginnen wij deze noveen. (*) 

Vaak groeien de zorgen ons boven het hoofd  

en weten we niet hoe het verder moet,  

want ons geloof is te zwak en onze liefde te klein  

om als christen te leven. 

Daarom bidden wij: 

wees gij onze helper in alle nood,  

wees gij onze voorspreker bij God 

die leeft door de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 
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(*) De noveen  

 

Het woord noveen is afgeleid van het Latijnse woord novena, 

wat negen betekent.  

Het noveengebed is een vast gebed tot God, Jezus, de H. Maagd 

Maria of een van de heiligen, dat op 9 opeenvolgende dagen 

wordt gebeden. Er wordt dan ook vaak een noveenkaars 

gebrand, dat is een kaars die 9 dagen onafgebroken brandt.  

Een noveengebed wordt met een bepaalde intentie gebeden. Die 

intentie kan bijvoorbeeld zijn: voor een zieke, voor het 

beëindigen van een bepaald conflict, voor wereldvrede in het 

algemeen …  

De traditie van het noveengebed zou verwijzen naar het 

voortdurende gebed van Maria met de apostelen tijdens de 

negen dagen die verliepen tussen de Hemelvaart van de Heer en 

het Pinksterfeest, toen de belofte van de Heer in vervulling ging. 
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Noveen tot pater Damiaan  

 

1ste dag:  Gods stem horen 

2de dag:  Aanpakken en volhouden 

3de dag:  Zich inzetten voor de minsten 4de dag: Graag bidden 

5de dag:  Onbegrip verdragen 

6de dag:  Vragen om een sterk geloof  

7de dag:  Als een graankorrel ... 

8ste dag:  Aan Jezus Christus gelijkvormig worden 

9de dag:  Zalig 
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     Noveen tot de 

Heilige Pater Damiaan van Molokai 
 

Gebeden in het rozenkransgebed  

 

Inleidend gebed voor elke dag: zie bladzijde 5 

 
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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1ste dag: Gods stem horen  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

uw geloof was zo fijngevoelig  

dat gij Gods stem hebt erkend  

in de omstandigheden van uw leven.  

Een bezoek aan uw broer in het klooster  

deed u besluiten nog diezelfde dag  

het religieuze leven te beginnen. 

De ziekte van diezelfde broer  

hebt gij gezien als Gods uitnodiging  

om naar de missie te vertrekken.  

En de bezorgdheid van de bisschop  

voor de melaatsen van Molokai  

was voor u het signaal 

om u als vrijwilliger aan te bieden. 

Wij bidden u,  

dat wij in de gebeurtenissen van elke dag  

en in al de ervaringen van ons leven  

Gods stem mogen herkennen,  

en dat ons geloof sterk genoeg mag zijn 

 om die stem te volgen. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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2de dag: Aanpakken en volhouden  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

eenmaal Gods stem gehoord bent u op weg gegaan.  

Niets kon u nog tegenhouden  

of u op uw schreden doen terugkeren.  

U bent gaan leven te midden van honderden melaatsen  

die enkel de dood als vooruitzicht hadden:  

“de hel van Molokaï” heette dat.  

En gij hebt volgehouden! 

Wij bidden u:  

verkrijg voor ons de kracht om trouw te blijven  

aan een eenmaal genomen besluit 

 en om Jezus Christus te blijven volgen.  

Schenk ons de heerlijke vreugde 

van de volharding en de trouw. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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3de dag: Zich inzetten voor de minsten  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

vertrouwend op Gods kracht  

bent u als missionaris gaan leven tussen de melaatsen  

die uit hun families waren weggehaald  

en op Molokai waren afgezonderd.  

U bent zelf een uitgestotene geworden zoals zij. 

Daardoor heeft u hen laten voelen  

hoezeer God alle mensen liefheeft.  

Zo heeft u een wonder voltrokken: 

U heeft hen weer vertrouwen gegeven  

en hun leven menswaardig gemaakt. 

Wij bidden u:  

laat ons oog en hart hebben  

voor al wie niet meetelt, nagewezen wordt,  

doodgezwegen, uitgeschakeld of vergeten.  

Laat ons ontdekken dat God aanwezig is  

in het gelaat van de lijdende mens naast ons. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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4de dag: Graag bidden  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan, 

in een van uw brieven lezen wij: 

“dat u zonder de voortdurende aanwezigheid  

  van onze goddelijke Meester op het altaar,  

  het nooit zou hebben kunnen volhouden.” 

U bad graag.  

Ook het kerkhof,  

waar zovelen van uw parochianen begraven lagen,  

was voor u een uitgelezen plek van bezinning.  

Op die manier heeft u, sereen en vredevol,  

uw werk kunnen doen  

en uw lichamelijk en geestelijk lijden kunnen dragen.  

Wij bidden u:  

laat ons ontdekken hoezeer bidden  

ook ons leven kan beïnvloeden;  

hoe ons gebed ons in alle omstandigheden  

kan doen standhouden,  

en hoe het God is  

die, in goede en kwade dagen,  

ons leven leidt. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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5de dag: Onbegrip verdragen  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan, 

in zijn hoogste nood, op het kruis, heeft Jezus gebeden: 

”God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?”  

(Mc. 15,34) 

Ook u bent gegaan door een nacht 

van onbegrip en verlatenheid:  

“Erger dan lepra” heeft u zich laten ontvallen. 

En toch bent u er niet aan ten onder gegaan.  

Uw geloof heeft u al dat lijden doen te boven komen  

en het heeft u gelouterd. 

Wij bidden u:  

help ons in de donkere dagen van het leven,  

het geloof en de moed niet te verliezen.  

Leer ons te vertrouwen  

dat God dicht bij ons is, altijd, 

en ons bijstaat in de uren van beproeving. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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6de dag: Vragen om een sterk geloof  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

God heeft u de genade geschonken van een sterk geloof.  

Uw ouders hebben u in geloof opgevoed. 

Uw religieuze gemeenschap heeft u geholpen  

dat geloof te verfijnen en te versterken.  

Het heeft u gedragen  

doorheen alle wederwaardigheden van uw leven, 

en het was uw houvast op dat speciale eiland, 

dat gij zelf “het dodeneiland” noemde. 

Wij bidden u:  

wees onze voorspreker bij God.  

Dat Hij ons dit grote geloof mag geven,  

dat ons alle dagen bezielt en richt, 

dat ons in alle omstandigheden de juiste beslissing doet nemen 

en dat ons edelmoedig genoeg maakt  

om God bovenal te beminnen,  

en onze naaste als onszelf. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor  ... 
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7de dag: Als een graankorrel . . .  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan, 

door tussen de melaatsen te gaan leven,  

door met hen een gemeenschap op te bouwen,  

en ten slotte zelf melaats te worden,  

bent u ‘gerijpt’ als christenmens.  

U bent verdraagzaam geworden 

en open voor andere levensovertuigingen.  

Door als melaatse tussen de melaatsen te sterven, 

heeft u het geweten van de wereld wakker geschud.  

Zelfs het vooruitzicht van de dood  

heeft uw gemoedsrust en sereniteit niet verstoord. 

Wij bidden u:  

doe ons inzien dat lijden niet noodzakelijk een mislukking is. 

Breng ons Jezus’ woord in herinnering:  

“als de graankorrel sterft, brengt hij rijke vrucht voort.”  

(Joh. 12, 24) 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor ... 
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8ste dag: Aan Jezus Christus gelijkvormig worden  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

zoals de apostel Paulus heeft u gezegd:  

“Ik ben gestorven en mijn leven is nu  

  met Christus verborgen in God.” (Kor. 3,3)  

Met de jaren bent u steeds meer  

aan Jezus Christus gelijkvormig geworden.  

Op uw doodsbed was u als Jezus die sterft aan zijn kruis.  

U heeft zich geheel weggeschonken, zoals Hij. 

Wij bidden u:  

laat onze liefde tot Jezus zo toenemen  

dat we Hem volgen  

doorheen de onthechting en de ontbering  

van het dienaar-zijn.  

Laat ons Hem volgen tot het kruis en de dood,  

om samen met Hem eenmaal verheerlijkt te worden. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor  ... 
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9de dag: Zalig  

 

Inleidend gebed op bladzijde 5 

 

Pater Damiaan,  

u heeft zestien jaar verbleven  

tussen honderden misvormde,  

voor de dood bestemde melaatsen.  

U heeft veel onbegrip en tegenwerking gekend.  

En toch getuigt u op het einde van uw leven:  

“Ik ben de gelukkigste missionaris ter wereld.”  

Zo is in u waar geworden  

wat Jezus in zijn Bergrede heeft gezegd:  

“Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  

  Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

  ondervinden.  

  Zalig de zuiveren van hart,  

  want zij zullen God zien.” (Mt. 5,4.7.8) 

Wij bidden u:  

laat ons naar die zaligheid verlangen  

en al het andere daaraan ondergeschikt laten zijn. 

 

Speciaal bidden wij vandaag voor  ... 
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Gebed 

 

God, onze Vader 

wij danken u voor Pater Damiaan. 

Om Jezus, Uw Zoon, in alles te volgen 

is hij naar Molokai gegaan, naar 

de uitgestoten lepralijders. 

Hij is er één van hen geworden, tot in de dood toe. 

Daardoor heeft hij ze 

hun menswaardigheid teruggeschonken 

en weer toekomst gegeven. 

In hem is duidelijk geworden 

hoezeer Gij alle mensen liefhebt. 

Nu vragen wij U: 

moge Uw Geest ons bewegen 

om in Damiaans voetspoor te gaan 

en moge zijn geloof het onze worden. 

Leer ons oog en hart te hebben voor 

mensen die niet meetellen 

of buitenspel zijn gezet. 

Laat hen door ons ontdekken wie Gij zijt. 

Doe mensen opstaan die dezelfde weg gaan 

die hij is gegaan. 

Dit vragen wij U, goede God, 

die ons blijft liefhebben, 

vandaag, en alle dagen, tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

(Gebed van de Paters en Zusters van de Heilige Harten) 
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