Noveen tot Titus Brandsma

“O Jezus, als ik U aanschouw”
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Dit Noveenboekje is een uitgave van de
Stichting Vrienden van Titus Brandsma.
Als Lievevrouweparochie maken
wij - met toestemming - graag
gebruik van deze Noveen.
Bezoek de websites:
www.titusbrandsmamemorial.nl
en/of
www.titusbrandsmavrienden.nl.
Contactpersoon:
Marieke Rijpkema o.carm.
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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In de geest Van Titus Brandsma
Titus Brandsma leeft bij God
en is Hem eeuwig dankbaar
voor zoveel goeds,
dat Hij ieder ogenblik geeft.
Titus eist niet
en roept God niet ter verantwoording.
Met zijn vriendelijke goedheid,
die rust uitstraalt,
maakt Titus de weg vrij naar God
in het hart van mensen die zich bedreigd voelen.
Als vrienden van Titus Brandsma
en bewonderaars van zijn ideaal
willen wij leven in zijn goede geest.
Titus spreekt ons aan,
daarom kan hij onze voorspreker zijn bij God.

NOVEEN
Een noveen is een gebed van negen dagen.
Tijdens deze noveen vragen we God
om een bijzondere gunst
op voorspraak van Titus Brandsma.
De noveengebeden staan
op de rechterpagina's.
Ons persoonlijk gebed
vormt hiervan de kern.
We openen ons hart voor God.
Hij kent onze zorgen en noden,
nog vóór we ze hebben uitgesproken.
We bidden deze noveen
in de geest van Titus Brandsma.
Daarom vindt u op de linker pagina’s
steeds een meditatie van Titus zelf.
U kunt de teksten voor elke dag
aan het begin van het eerste tientje bidden,
of verdelen over de vijf tientjes.
We laten ons leiden
door het vertrouwen
waaruit Titus leefde.
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Noveen tot Titus Brandsma
Gebeden in het rozenkransgebed
Ruimte voor eigen gebed
Het begingebed voor elke dag vindt u op bladzijde 8.
In het gebed van iedere dag is er de ruimte voor een eigen gebed.
Geloofsbelijdenis / Twaalf Artikelen van het Geloof
V.

6

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.

O n z e Vader
V.

A.

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.

Wees gegroet
V.

A.

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.

Doxologie / Lofprijzing
V.
A.
V.
A.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend,
van nu af tot in eeuwigheid.

7

GEBED VAN TITUS BRANDSMA
O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, O God.
O, laat mij hier maar stil alleen.
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe:
't Alleen zijn word ik hier niet moe.
Want Gij, O Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet:
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Gedicht, geschreven in de gevangenis van
Scheveningen, 12-13 februari 1942
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BEGINGEBED VOOR ELKE DAG
Goede God,
zie mijn zorgen,
hoor mij roepen.
Ik vraag U om hulp
op voorspraak van Titus Brandsma,
die heel zijn leven
op U vertrouwde
en al zijn zorgen
in uw handen heeft gelegd.
Titus wist God aanwezig
in het middelpunt van zijn leven.
Zijn eigen ik kon hij relativeren.
Bij alles kon hij zeggen:
'Als God het belieft'.
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GOD DIE IN ONS WOONT
Onder het vele,
dat voor ons het godsbegrip
zo dierbaar maakt,
is wel nauwelijks
een element aan te wijzen,
dat daaraan zo grote bekoorlijkheid geeft
als juist de voorstelling
dat God in ons woont,
wij Hem in onszelf
kunnen ontdekken en aanschouwen
en mét ons in alles wat ons omgeeft,
terwijl in heel ons leven
die goddelijke inwoning
tot heldere uitstraling kan worden.
Uit: Godsbegrip (1932)
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EERSTE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
uit het diepst van mijn hart
bid ik U
om hulp en bijstand:
[ruimte voor eigen gebed]
Kom met uw kracht,
sta mij bij.
Help ook allen
die met mij verbonden zijn.
Ik vraag U dit
op voorspraak van Titus Brandsma
die steeds met mensen meeleefde.
Titus, bid voor ons.

Mogen wij beseffen,
dat God in ons woont
en dat we Hem kunnen ervaren
in de mensen om ons heen.
Mogen wij een spoor zijn
van zijn licht en zijn goedheid.
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DE RIJKDOM VAN GODS AANWEZIGHEID
Onze verbeelding speelt met de godsvoorstelling
een rijk gevarieerd spel.
Hij is onze keizer en koning.
Hij is de goede herder,
de trouwe geleider.
Hij is onze vader,
onze beschermer.
Hij blies ons de levensadem in,
Hij is ons behoud.
Hij leidt sterren en planeten op hun baan,
schenkt leven aan planten en dieren.
Hij draagt de wereld op zijn hand
en waarborgt haar rustig voortbestaan.
Hij woont in ons
en opent het oog van ons verstand
voor de eerste waarheden,
fluistert ons zijn eerste geboden in
en dringt ons die te onderhouden.
Uit: Godsbegrip (1932)
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TWEEDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
bij U zoek ik mijn toevlucht,
ik smeek U om hulp:
[ruimte voor eigen gebed]
Blijf bij ons,
laat ons niet alleen,
sterk ons met uw kracht.
Ga met ons uw weg,
vernieuw ons leven
op voorspraak van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

God is op zoveel manieren bij ons.
Hij is de goede Herder,
die naar ons zoekt en ons in leven houdt.
Hij roept ons op
een herder te zijn voor anderen.
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GEWONE DINGEN GROOTS DOEN
Wij zijn niet geroepen
om in het openbaar levend
grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is met een zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.
Uit: De gewone dingen op grootse wijze doen
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DERDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
Goede God,
uit angst en nood
roep ik tot U,
kom mij te hulp:
[ruimte voor eigen gebed]
Luister naar mijn smeken,
zie mijn nood.
Schenk mij uw licht en uw bijstand,
zodat mijn leven geborgen is in U
op voorspraak van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

Met hart en ziel bij de dingen zijn
en oprecht inzet tonen voor elkaar
is de wens van Titus die weet,
hoe kwetsbaar wij zijn.
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BERUSTING
Ik weet wel dat er zijn
die de prediking van berusting uit de tijd achten,
die veeleer verzet en opstand prediken
dan berusting,
maar wij leven nu eenmaal in een wereld
waarin het leed niet te vermijden is,
waarin het lijden om onze eigen zonden
en tekortkomingen een plaats heeft.
Het getuigt van miskenning
van de ware verhoudingen,
indien wij ons niet instelden
op iets dat wij niet kunnen ontgaan.
Uit: Met Jezus wij (1934)
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VIERDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
bij alles wat ons overkomt,
bent U bij ons.
Help ons nu wij in nood zijn:
[ruimte voor eigen gebed]
Blijf bij ons, Heer,
verlicht onze zorgen.
Wij zien hoopvol uit naar U
en vertrouwen ons toe aan U,
zoals Titus Brandsma, uw dienstknecht.
Titus, bid voor ons.

Wij ontkomen in ons leven niet aan
kruis en lijden.
Mogen wij in zorg en pijn God nabij weten
en ons verbonden voelen met allen
die in nood verkeren.
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DE WERELD ZIEN MET GODS OGEN
Van het leven een voorsmaak maken van de hemel
door hier reeds zoveel mogelijk
God met ons verenigd te zien,
God in alles levend en werkend.
Ons hart niet verdelen tussen God en de wereld.
De wereld zien met God op de achtergrond,
zodat Hij er geen tegenstelling mee schept.
God niet dienen met zuchten.
Blij en vol goede moed laten zien dat het waar is:
'Mijn juk is zoet en mijn last is licht'.
Er een blij gezicht bij houden
en het leed zien in een hoger licht,
waarin het een uitverkiezing wordt
en reden tot blijdschap.
Vreugde is geen deugd,
maar een effect van de liefde.
Uit: Fragmenten (1935)
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VIJFDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
U bent er altijd,
voor ieder mens,
U bent naar ons op zoek.
Sta ons bij:
[ruimte voor eigen gebed]
Toon ons wie U bent:
Liefde sterker dan de dood.
Vervul ons
met vreugde en goede moed
in de geest van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

God vergeet ons nooit.
Hij is blij met ons.
Dit dragen wij mee bij alles wat wij doen.
Ook bij tegenslag kan dit
ons staande houden.
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MET ELKAAR IN GOD VERENIGD
Wij leven veel te veel ons eigen leven
en denken er veel te weinig aan,
hoe wij door God met elkaar
en allen tezamen met Hem
verenigd zijn.
We moeten ons door niemand
in liefde laten overtreffen.
We moeten er steeds op uit zijn
onze medemens te helpen.
Onze tegenwoordigheid, waar dan ook,
moet voor de mensen een lust,
een feest, een troost zijn.
Uit: Aantekeningen
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ZESDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
wij leven in U,
U leeft in ons.
Blijf ons nabij
in moeilijke tijden:
[ruimte voor eigen gebed]
Mogen wij uw wil aanvaarden
en een sterke verbondenheid voelen
met U en met elkaar.
Dat vragen wij U op voorspraak
van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

God wil bij ons zijn,
liefde is het hart van al zijn spreken,
voor ons een geschenk en een opgave.
Mogen wij in liefde leven met elkaar.
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GEWOON HELPEN
Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen.
Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het Gelaat
van Christus in hem eren.
Achter al de verborgenheden
van grootsteedse nood,
achter al de wildheid
van grootsteedse decadentie,
achter al de waanzin
van deze heidense steden staat,
het aller diepst,
toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, vervullend.
Kniel neer voor het Gelaat van God
in je broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet.
Ik heb geen contact met hem ...
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.
Niet vragen.
Niet omzien.
Niet oordelen.
Gewoon helpen.
Uit: Heldhaftigheid (1934)
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ZEVENDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
in stilte bid ik tot U.
Dankbaar denk ik aan Jezus,
uw Zoon.
Blijf ons in Hem nabij:
[ruimte voor eigen gebed]
Christus onze broeder,
vriend van mensen,
velen zijn door U genezen.
In onze kwetsbaarheid
vertrouwen wij ons toe aan U,
help ons in onze nood
op voorspraak van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

In onze zusters en broeders zien wij
het gelaat van Christus.
Titus straalde het beeld van Jezus uit.
Hij hielp anderen
en had zijn naaste lief.
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LIJDEN EN LIEFDE
Het is niet voldoende
het lijden van de Heer te zien,
ervan te horen spreken,
er de gedachtenis aan te bewaren,
evenals Christus te lijden.
Het Kruis en Lijden van de Heer moet
een openbaring van Zijn liefde zijn.
De liefdesopenbaring moet
tot wederliefde wekken,
Het 'vonkje van onze ziel' moet
een vuur worden
en een verblindend licht.
Uit: Het bloedig offer (1939)
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ACHTSTE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
Heer Jezus,
in uw lijden toonde U ons
uw liefde,
verlaat ons niet:
[ruimte voor eigen gebed]
Christus onze broeder,
uw lijden is voor ons een bron van leven.
In uw gelaat gaat God verborgen.
Draag ons bij alles wat ons overkomt
op voorspraak van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

In het lijden toont Christus
ons zijn liefde.
Die liefde kan een vuur worden in ons:
een licht voor anderen.
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GOD LEEFT IN ONS
Wij moeten Hem niet zoeken op pleinen of straten,
maar in het meest innerlijke van ons wezen,
opdat wij Hem daar zien met ons verstand,
liefhebben met onze wil,
vasthouden met al onze vermogens,
opdat Hij in ons leeft,
steeds meer.
God geve,
dat wij geen beletselen stellen
aan wat Hij in ons zou willen doen.
Hij leeft in ons,
moge Hij in ons leven.
Moge dit feest
in ons dat blijde besef van
met Hem verenigd te zijn
versterkt hebben.
Het is tevens de hechtste waarborg
van uw solidariteit.
Want in u allen leeft de ene Heer.
Uit: Mystiek en pseudo-mystiek (1929)
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NEGENDE DAG
Begingebed voor elke dag - bladzijde 8
God Vader,
bij U is niets onmogelijk,
bij U zijn wij geborgen,
help ons dan als wij U vragen:
[ruimte voor eigen gebed]
God, geef ons de ware liefde,
die zich niet opsluit in zichzelf,
maar uitgaat van de ander
naar het voorbeeld van Titus Brandsma.
Titus, bid voor ons.

God leeft in ons.
Wij leven in Hem.
Dit geheim beseffen
is een bron van solidariteit
en verbindt ons in vreugde met elkaar.
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telefoon: 0164-233574
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