
Parochie noveen voor een aantal ernstig zieken 

Aanvang dinsdag 12 oktober - Afronding woensdag 20 oktober (Maria ter Weghe) 

Laten we dagelijks dit gebed rustig bidden: 

Goede Jezus, met elkaar bidden we deze noveen. We kloppen bij U aan. 

Zegen de zieken van onze parochie. 

Schenk hun momenten van uw troost en nabijheid. 

Geef hun een groot vertrouwen dat door uw liefde alles goed zal komen. 

Verleen hun uw genezing naar geest, ziel en lichaam. 

We bidden ook voor hun dierbaren om uw genade. 

Hoort u onze gebeden als één smeekgebed voor hen, 

op voorspraak van Maria, Sint Joseph en onze heiligen. 

Heer Jezus Christus, ontferm U over ons. 

Onze Vader … - Wees gegroet … -  Eer aan de Vader … 

Tijdens deze Noveen: 

Kom zo mogelijk een keer extra naar een Mis om voor deze intentie te bidden. 

En dan elke dag wat extra’s ter ondersteuning van het bovenstaande gebed: 

Dinsdag 12 okt – Lees en overweeg rustig dit Evangeliegedeelte (Mt.7, 7-12): 

Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie 

vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon 

een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraagt om een vis? Als gij dus, ofschoon 

gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, 

het goede geven aan wie Hem daarom vragen. Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor 

hen. Dat is Wet en Profeten.  

Woe 13 okt – Bid de litanie van Sint Joseph (z.o.z.). 

Don 14 okt - Bid rustig een tientje van de Rozenkrans voor een Maria beeld/afbeelding. 

Vrij 15 okt – Sta stil bij het lijden van de Heer bij één van de Kruiswegstaties. 

Zat 16 okt – Schrijf een kaartje met mooie tekst, die aan de zieken wordt doorgegeven. 

Sturen/in brievenbus doen: P. Smith - noveen, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden. 

Zon 17  okt - Bid voor de intentie met eigen woorden en vraag de voorspraak van een heilige, 

die je zelf verkiest. 

Ma 18 okt  - Volbreng een vorm van vasten. 

Di 19 okt – Probeer vandaag in alles geduld te bewaren en tussendoor een schietgebedje te 

zeggen: Heer, help mij - Heer, zegent U hem/haar/hen - Heer, dank U wel voor …  

Woe 20 okt  - Maria ter Weghe verwijst naar een Maria-beeldje dat naar de zieken werd 

toegebracht waardoor veel genezing en genade werd ontvangen. We bidden dit gebed als 

afronding van de noveen: Barmhartige God, uw Zoon is voor ons de weg, de waarheid en het leven. 

Wij vragen U: neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud; help ons op 

voorspraak van onze Moeder, Maria ter Weghe, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren 

wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer. Amen. 

  



LITANIE SINT JOSEPH 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. 

God, hemelse Vader,      ontferm U over ons 

God, Zoon, Verlosser van de wereld, 

God, Heilige Geest,  

Heilige Drievuldigheid, één God,   

Heilige Maria,       bid voor ons 

Heilige Jozef,        bid voor ons 

Roemrijke afstammeling van David, 

Licht van de aartsvaders, 

Bruidegom van de Moeder van God, 

Bewaarder van de Verlosser, 

Kuise bewaarder van de Maagd, 

Voedstervader van de Zoon van God, 

Zorgvolle verdediger van Christus, 

Dienaar van Christus, 

Helper van het heil, 

Hoofd van het heilig Huisgezin, 

Zeer rechtvaardige Jozef, 

Zeer kuise Jozef, 

Zeer voorzichtige Jozef, 

Zeer sterke Jozef, 

Zeer gehoorzame Jozef, 

Zeer getrouwe Jozef, 

Spiegel van geduld, 

Beminnaar van de armoede, 

Voorbeeld van de werklieden, 

Luister van het huiselijk leven, 

Beschermer van de maagden, 

Steun van de huisgezinnen, 

Steun in moeilijkheden,  

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 

God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis, 

en tot beheerder van als zijn bezittingen. 

Laat ons bidden: 

Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als trouwe dienaar te waken 

over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak, altijd zorgdraagt voor de 

voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Troost van de ongelukkigen, 

Hoop van de zieken, 

Patroon van de ballingen, 

Patroon van de bedroefden, 

Patroon van de armen, 

Patroon van de stervenden, 

Schrik van de duivelen, 

Beschermer van de heilige Kerk,  

 


