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DE DEVOTIE 

TOT DE 

GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

De teksten van dit boekje zijn ontleend aan de originele 
Nederlandse vertaling van het dagboek van  

Zr. Faustina Kowalska. S.M.D.M. 
( met bisschoppelijke imprimatur ) 
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Zr. Maria - Faustina
  (1905 – 1938) 
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OM DE TUSSENKOMST VAN DE HEILIGE 
ZUSTER FAUSTINA TE BEKOMEN 

Heer Jezus, U hebt van de heilige Faustina een grote 
vereerster van uw onbegrensde barmhartigheid gemaakt. 
Ik smeek U, geef door haar bemiddeling indien het met 
uw heilige wil overeenkomt, de genade… die ik vraag. Ik 
ben een zondig mens en uw barmhartigheid niet waardig, 
maar kijk naar het offer van de heilige zuster Faustina, en 
verhoor door haar voorspraak mijn smeekgebed dat ik vol 
vertrouwen tot U richt. 

Onze Vader…  Wees gegroet…  3x   Eer aan de Vader… 
Heilige Faustina, bid voor ons. 

Zuster Maria Faustina werd zaligverklaard te Rome op 18 
april 1993 en heilig op 30 april 2000. 

Het volledige werk bestaat uit twee delen: 

a Jezus, ik vertrouw op U
    (uitgebreide biografie van zr. Faustina  
    tevens inleiding op het dagboek) 
b Goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
    (dagboek van zr. Faustina Kowalska) 

    Besteladres Ned. uitgave: 
    A.B. van ’t Hooft      (zie achterzijde) 
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Help mij dat mijn oren barmhartig mogen zijn zodat ik 
acht mag slaan op de noden van mijn naasten en niet 
onverschillig zal zijn voor hun pijnen en gekerm. 
Help mij, o Heer, dat mijn tong barmhartig zal zijn zo-
dat ik nooit negatief over mijn naasten zal spreken, maar 
een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen. 
Help mij, o Heer, dat mijn handen barmhartig mogen 
zijn en gevuld met goede werken zodat ik alleen goed zal 
doen aan mijn naasten en zelf de moeilijker en inspan-
nende taken op mij zal nemen.  
Help mij, dat mijn voeten barmhartig zijn zodat ik mij 
zal haasten om mijn naasten bij te staan en mijn eigen 
vermoeidheid en afmatting overwin. Mijn ware rust ligt 
in de dienst aan de naasten.  
Help mij, o Heer, dat mijn hart barmhartig mag zijn 
zodat ik zelf alle lijden van mijn naasten mag voelen. Ik 
wil mijn hart aan niemand weigeren. Ik zal zelfs oprecht 
zijn met degenen waarvan ik weet dat ze mijn vriende-
lijkheid zullen misbruiken       blz. 46 (nr.78)

GEBED VAN DANKZEGGING 

O Jezus, eeuwige God, dank U voor uw ontelbare ge-
naden en zegeningen. Laat iedere hartslag van mij een 
nieuwe lofzang van dankzegging tot U zijn, o God. Laat 
iedere druppel van mijn bloed voor U stromen, Heer. 
Mijn ziel is één lofzang in aanbidding voor uw barm-
hartigheid. Ik heb U lief, God, om Uzelf alleen.  

               blz. 343 (nr. 1794) 

“Zielen die de eer van mijn barmhartigheid verspreiden, 
bescherm Ik gedurende hun hele leven zoals een tedere 
moeder haar kindje beschut. Op het uur van de dood zal 
Ik geen Rechter voor hen zijn, maar de barmhartige Red-
der”.               blz. 211 (nr. 1075) 
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DE HEILGE FAUSTINA KOWALSKA
APOSTEL VAN DE GODDELIJKE 

BARMHARTIGHEID 

Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en 
ontving de doopnaam Helena. Haar ouders, arme land-
bouwers, hadden tien kinderen. In 1921 ging zij, 16 jaar 
oud, haar diensten aanbieden in een gezin om haar ouders 
financieel bij te staan. In 1922 wilde zij intreden in het 
klooster. Maar haar ouders hadden de middelen niet en 
met veel moeite kon zij haar uitzet bijeenkrijgen.  
Op 1 augustus 1925 werd Helena aanvaard bij de zusters 
van O.L.Vrouw van Barmhartigheid. Deze zette zich in 
voor de opvoeding van arme meisjes die in moeilijke 
omstandigheden verkeerden. Op 30 April 1926 ontving 
zij het habijt en de kloosternaam zuster Maria-Faustina. 
[Faustina betekent: begunstigde]  
Weinig onderlegd – ze had nauwelijks enige jaren lager 
onderwijs genoten – vervulde zij in de verschillende 
kloosters wat haar oversten haar opdroegen: de taak van 
o.a. keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot 
God en de naastenliefde brachten haar tot een buitenge-
wone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. 
Op bevel van haar geestelijke leider schreef zij haar 
dagboek, dat uiteindelijk zes delen bevat. [Hieruit zijn de 
belangrijkste teksten van dit boekje overgenomen]. Na 
veel lijden stierf zij aan tuberculose op 5 oktober 1938. 
Zij was pas 33 jaar. Op 25 november 1966 werd haar 
stoffelijk overschot overgebracht naar de kapel van de 
zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid te Lagiew-
niki. [Krakau]  
Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig op 18 april 
1993 en heilig op 30 april 2000. 
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HET GENADEBEELD 

De speciale zending van zuster Faustina begon in 1931, 
toen de barmhartige Verlosser haar verscheen op 22 
februari, feest van Sint Petrus’ Stoel. Vervuld van ont-
zag maar ook van grote vreugde, richtte de zuster haar 
verbaasde blik in stilte op de Heer, Jezus zei haar: 
“Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voor-
beeld dat je ziet, met het onderschrift:  
‘Jezus, ik vertrouw op U’.
Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw 
kapel en [daarna] over de hele wereld.
Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet 
verloren zal gaan. Ik beloof haar ook hier al op aarde 
overwinning over haar vijanden, in het bijzonder in het 
uur van de dood. Ik zal haar zelf verdedigen als mijn 
eigen eer”.                 blz. 13 (nr. 47-48)

“Ik bied de mensen een vat aan waarmee ze naar de bron 
van de barmhartigheid moeten blijven komen om ge-
naden. Dat vat is deze afbeelding met het onderschrift: 
Jezus, ik vertrouw op U”.      blz. 76 (nr. 327)
“De schoonheid van deze afbeelding is niet in de kleu-
renpracht of de kunstwaarde gelegen, maar in mijn 
genade”.        blz. 73 (nr. 313)

DE TWEE STRALEN 

“De twee stralen duiden bloed en water aan. De door-
zichtige straal duidt het water aan dat de zielen recht-
vaardig maakt. De rode straal duidt het bloed aan dat het 
leven van de zielen is. Deze twee stralen kwamen uit de 
diepten van mijn tedere barmhartigheid toen mijn hart 
dat folterende pijn had geleden op het kruis door een 
speer geopend werd. Deze stralen  beschermen de  zielen  
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blijven herhalen “Uw wil geschiede, o Heer”. 
O Redder van de wereld, Minnaar van de verlossing van 
de mensen die zichzelf in zulke verschrikkelijke folte-
ring en pijn vergat om alleen aan de zaligheid van zielen 
te denken, o allermededogendste Jezus, verleen mij de 
genade dat ik mijzelf vergeet zodat ik helemaal voor zie-
len kan leven en U naar de allerheiligste wil van uw 
Vader met het werk van de verlossing kan helpen. 

               blz. 243 (nr. 1265) 

O mijn God, laat alles wat in mij is U prijzen, mijn Heer 
en Schepper. Met iedere hartenklop wil ik uw ondoor-
grondelijke barmhartigheid prijzen. Ik wil de zielen over 
uw goedheid vertellen en ze aansporen om op uw barm-
hartigheid te vertrouwen. Dat is mijn zending die U zelf 
aan mij toevertrouwd hebt, o Heer, in dit leven en in het 
toekomstige leven.    blz. 256 (nr. 1325)

GEBED OM DE GENADE BARMHARTIG TE ZIJN 
VOOR ANDEREN  

O, allerheiligste Drieëenheid! Zoveel keren als ik adem-
haal, zoveel keren als mijn hart slaat, zoveel keren als 
mijn bloed door mijn lichaam pulseert, zoveel duizend 
keren wil ik uw barmhartigheid verheerlijken. Ik wil 
volledig in uw barmhartigheid omgevormd zijn en uw 
levende weerspiegeling zijn, o Heer. Moge de grootste 
van alle goddelijke eigenschappen, die van uw ondoor-
grondelijke barmhartigheid, door mijn hart en ziel heen-
gaan naar mijn naaste.  
Help mij, o Heer, dat mijn ogen barmhartig mogen zijn 
zodat ik nooit op grond van de uiterlijke schijn zal ver-
denken of oordelen, maar kijk naar wat mooi is in de 
zielen van mijn naasten en hen te hulp kom. 
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VOOR DE HEILIGE KERK EN VOOR DE 
PRIESTERS 

O mijn Jezus, ik smeek U ter wille van de hele Kerk: 
verleen haar liefde en het licht van uw Geest. Schenk 
kracht aan de woorden van de priesters zodat verharde 
harten tot berouw mogen komen en tot U terugkeren, o 
Heer. Heer, geef ons heilige priesters. Houd U hen zelf 
staande in heiligheid. O goddelijke en grote Hogepries-
ter, moge de kracht van uw genade hen overal vergeze-
len en hen beschermen voor de hinderlagen en valstrik-
ken van de duivel die voortdurend voor de zielen van de 
priesters opgezet worden. O Heer, moge de kracht van 
uw genade alles wat de heiligheid van de priesters zou 
mogen bezoedelen, vernietigen en op niets uit laten lo-
pen. Want U kunt alle dingen doen.        blz. 208 (nr. 1052)

OM LIEFDE TOT GOD TE VERKRIJGEN 

Allerliefste Jezus, laat mijn liefde voor U ontbranden en 
vorm mij om in Uzelf. Vergoddelijk mij zodat mijn 
daden aangenaam mogen zijn voor U. Moge dit door de 
kracht van de heilige communie die ik dagelijks ontvang 
tot stand gebracht worden. O, hoezeer verlang ik ernaar 
om helemaal in U omgevormd te worden, o Heer!  

               blz. 247 (nr. 1288) 

OM TROUW AAN GODSWIL 

O Jezus, die uitgestrekt werd op het kruis, ik smeek U, 
geef mij de genade de allerheiligste wil van uw Vader in 
alle dingen altijd en overal getrouw te doen. Als deze wil 
van God voor mij erg zwaar en moeilijk uit te voeren 
lijkt, dan  smeek  ik U, Jezus, moge sterkte en  kracht  uit 
uw wonden op mij  neer  vloeien en  mogen  mijn  lippen 
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voor de toorn van mijn Vader. Gelukkig is diegene die 
onder hun bescherming zal wonen, want de rechtvaar-
dige hand van God zal geen macht over hem hebben”. 
         blz. 71 (nr. 299)

“De mensheid zal geen vrede kennen totdat zij zich met 
vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”.

    blz. 71 (nr. 300) 

“Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart en met 
geloof voor een zondaar bidt, zal Ik hem de genade van 
bekering geven. Dit is het gebed: 
O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op 
U”.          blz. 52 (nr. 187)

HET FEEST VAN 
DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

“Ik wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de 
Barmhartigheid wordt. Vraag aan mijn trouwe dienst-
knecht [Pater Sopocko] om op deze dag de hele wereld 
over mijn grote barmhartigheid te vertellen. Dat wie zich 
ook maar op die dag tot de fontein van het leven wendt 
volledige vergeving van zonden en straf zal ontvangen”. 

    blz. 71 (nr. 300) 

“Ik wil dat het feest van de goddelijke Barmhartigheid 
een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen 
en in het bijzonder voor de arme zondaren. Op die dag 
staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid 
open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die 
zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid na-
deren. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige 
communie  zal ontvangen,  zal volledige vergeving van  
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zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle 
sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. 
Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, 
zelfs al zijn haar zonden als scharlaken. Mijn barm-
hartigheid is zo groot dat geen enkel verstand of het van 
een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat 
zal zijn om haar te doorgronden. Alles wat bestaat is uit 
de diepste diepten van mijn allertederste barmhartigheid 
voortgekomen. Iedere ziel zal in de hele eeuwigheid mijn 
liefde en barmhartigheid in haar verhouding tot Mij be-
schouwen. Het feest van de Barmhartigheid kwam op uit 
mijn diepste tederheid. Het is mijn wil dat het op de 
eerste zondag na Pasen plechtig gevierd wordt”.  

              blz. 149 (nr. 699) 

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster 
Faustina op zondag 30 april 2000 gaf Paus Johannes 
Paulus II gevolg aan het verlangen van Jezus. De zon-
dag na Pasen zal voortaan de naam dragen van:  
De Zondag van de goddelijke Barmhartigheid. 

DRIE UUR ‘S MIDDAGS: 
HET UUR VAN DE BARMHARTIGHEID

De Verlosser verlangt dat dit uur ons niet onverschillig 
laat: “Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral 
voor de zondaren. Verdiep jezelf al is het maar voor een 
kort ogenblik in mijn lijden, in het bijzonder in mijn ver-
latenheid op het ogenblik van de doodsstrijd. Dit is het 
uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal 
het je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. 
Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel die Mij op 
grond van mijn lijden een verzoek doet”. 

            blz. 252 (nr. 1320) 
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OVER DE VOORBEREIDING TOT DE HEILIGE 
COMMUNIE 

Voor elke heilige communie vraag ik de moeder van God 
om mij te helpen om mijn ziel voor te bereiden op de 
komst van haar Zoon. Ik voel haar bescherming over mij 
duidelijk. Ik smeek haar om zo genadig te zijn om in mij 
het vuur van Godsliefde te onsteken zoals dat in haar 
eigen zuiver hart gebrand heeft op het ogenblik van de 
vleeswording van Het Woord van God.

                blz. 216 (nr. 1114) 

SINT JOZEF EN DE GODSVRUCHT TOT DE 
GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Zuster Faustina schreef: “Sint Jozef spoorde mij aan om 
een voortdurende devotie tot hem te hebben. Hij zei mij 
zelf om eens per dag drie gebeden: [Het onzevader, het 
weesgegroet, het eer aan de Vader] en het memorare te 
bidden. Hij keek zeer vriendelijk naar mij en liet mij 
weten hoezeer hij dit werk van de barmhartigheid steunt. 
Hij heeft mij zijn bijzondere hulp en bescherming be-
loofd. Ik bid de verlangde gebeden iedere dag en voel zijn 
bijzondere bescherming”.  

  blz. 228 (nr. 1203)

MEMORARE

Gedenk, o heilige Jozef, allerzuiverste bruidegom van de 
heilige maagd Maria en onze goede beschermer, dat het 
nooit is voorgevallen dat iemand die uw hulp of uw 
voorspraak afsmeekte, niet verhoord werd. Vol vertrou-
wen komen wij tot u en bevelen ons dringend bij u aan. 
Verwerp onze bede niet, o voedstervader van Jezus, maar 
neem ze welwillend aan en verhoor ze. Amen.  
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GEBED TOT DE BARMHARTIGE JEZUS 

Jezus, Vriend van een eenzaam hart, U bent mijn veilige 
haven, U bent mijn vrede. U bent mijn redding. U bent 
mijn kalmte in ogenblikken van strijd en te midden van 
een oceaan van twijfel. U bent de heldere lichtstraal die 
het pad van mijn leven verlicht. U bent alles voor een 
eenzame ziel. U begrijpt de ziel zelfs alhoewel ze blijft 
stilzwijgen. U kent onze zwakheden en als een goede arts 
troost en geneest U. Deskundig als U bent, bespaart U 
ons lijden.        blz. 62 (nr. 247)

TOEWIJDING AAN DE BARMHARTIGE JEZUS 

Allerbarmhartigste Verlosser, ik wijd mij volledig en 
voor altijd aan U toe. Maak van mij een gewillig instru-
ment van uw barmhartigheid. O bloed en water dat uit 
het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartig-
heid voor ons, ik vertrouw op U.     blz. 52 (nr. 187)

TOEWIJDING AAN ONZE LIEVE VROUW 

O Maria, mijn moeder en mijn lieve vrouwe, ik bied u 
mijn ziel, mijn lichaam, mijn leven en mijn dood en alles 
wat daarop volgt aan. Ik leg alles in uw handen. O mijn 
moeder, bedek mijn ziel met uw maagdelijke mantel en 
verleen mij de genade van zuiverheid van hart, ziel en 
lichaam. Verdedig mij met uw macht tegen alle vijanden 
en in het bijzonder tegen diegenen die hun boosaardig-
heid achter een masker van deugd verbergen. O lieflijke 
lelie! U bent een spiegel voor mij, o mijn moeder!  

                    blz. 21 (nr. 79) 
Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendig leven 
onderrichten. Moge het zwaard van het lijden mij nooit 
breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart 
en bewaak het.      blz. 184 (nr. 915)
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 “Mijn dochter, Ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak 
als je de klok drie uur hoort slaan volledig in mijn barm-
hartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en 
verheerlijken. Roep haar almacht in voor de hele wereld 
en vooral voor de arme zondaren. Want op dat moment 
werd de barmhartigheid voor iedere ziel wijd openge-
steld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles 
verkrijgen door er maar om te vragen. Het was het uur 
van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid 
zegevierde over de gerechtigheid.
Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je 
bezigheden dat toelaten op dit uur de staties van de kruis-
weg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de 
staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste 
een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig 
sacrament mijn hart dat vol barmhartigheid is. Als je niet 
in staat bent om even de kapel binnen te lopen, verzink 
dan al is het maar voor een zeer kort ogenblik op de 
plaats waar je bent, in gebed. Ik eis de verering van mijn 
barmhartigheid van ieder schepsel, maar in de eerste 
plaats van jou omdat Ik aan jou het diepste inzicht in dit 
mysterie gegeven heb”.                blz. 299 (nr. 1572)

Kort gebed om te bidden om drie uur ’s middags: 

U blies de laatste adem uit, Jezus, maar de bron van het 
leven begon te stromen voor de zielen en de oceaan van 
barmhartigheid opende zich voor de hele wereld. 
O Fontein van leven, onpeilbare goddelijke barmhartig-
heid, omgeef de hele wereld en schenk Uzelf leeg in ons. 

             blz. 252 (nr. 1319) 
“O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op 
U”.          blz. 52 (nr. 108)
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DE ROZENKRANS OF HET KROONTJE 
VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Toen ik ‘s avonds in mijn cel was, zag ik een engel. Hij 
was de uitvoerder van de goddelijke toorn. Hij was 
gekleed in een gewaad dat verblindend schitterde. Ook 
zijn gezicht schitterde prachtig en onder zijn voeten was 
een wolk. Vanuit de wolk sprongen donderslagen en 
bliksemstralen naar zijn handen. Zij gingen van zijn 
handen weer verder en pas daarna sloegen zij in op de 
aarde. Toen ik dit teken zag van de goddelijke toorn die 
op het punt stond de aarde en in het bijzonder een be-
paalde plaats, die ik om goede redenen niet zal noemen, 
te treffen, begon ik de engel te smeken zich een ogen- 
blik op een afstand te houden. De wereld zou boete 
kunnen doen. Maar mijn pleidooi richtte in het geheel 
niets uit tegenover de goddelijke toorn. Toen zag ik 
ineens de allerheiligste Drievuldigheid. Ik werd diep 
getroffen door de grootheid van hun majesteit en ik 
durfde mijn smeekbeden niet te herhalen. Precies op dat 
moment voelde ik innerlijk de kracht van Jezus’genade 
die in mij woont. Toen ik mij van deze genade bewust 
werd, werd ik ogenblikkelijk opgetrokken tot voor de 
troon van God. O, hoe groot is onze Heer en God en hoe 
ondoorgrondelijk is zijn heiligheid! Ik zal geen poging 
wagen om deze grootheid te beschrijven, want we zullen 
Hem weldra zien zoals Hij is. Ik merkte dat ik bezig was 
bij God voor de wereld te pleiten met woorden die ik 
inwendig hoorde. Toen ik op deze manier bad, zag ik dat 
de engel machteloos was. Hij kon de welverdiende straf 
die vanwege de zonden rechtvaardig was, niet ten uit-
voer brengen. Ik had nog nooit eerder met zo’n innerlijke 
kracht gebeden als ik toen deed. Dit zijn de woorden 
waarmee ik God smeekte: “Eeuwige Vader, ik offer U op 
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als ik val als U mij alleen laat? Ik ben een klein kind, 
Heer. Ik kan alleen dus niet vooruit komen. Boven alle 
verlating uit en ondanks mijn eigen gevoelens vertrouw ik 
echter. Ik word geheel in vertrouwen omgevormd, vaak 
ondanks hetgeen ik voel. Verminder geen enkele pijn van 
mij, geef mij slechts kracht om ze te dragen. Doe met mij 
zoals het U behaagt, Heer. Geef mij slechts de genade dat 
ik in staat ben om U in iedere gebeurtenis en omstan-
digheid lief te hebben. Heer, verminder mijn beker van 
bitterheid niet. Geef mij slechts kracht zodat ik in staat 
zal zijn om alles te drinken. 

TOEVERTROUWEN VAN ONS STERVENSUUR 
AAN JEZUS 

O Barmhartige Jezus, uitgestrekt op het kruis, denk aan 
mij in het uur van mijn dood. 
O allerbarmhartigst hart van Jezus, met een lans geopend, 
verdedig mij in het uur van mijn dood.  
O bloed en water dat uit het hart van Jezus stroomde als 
bron van barmhartigheid voor mij, bedaar de toorn van de 
Vader in het uur van mijn dood. 
O mijn Jezus, laat de laatste dagen van mijn ballingschap 
volledig in overeenstemming met uw allerheiligste wil 
doorgebracht worden. Ik verenig mijn lijden, de dingen 
die bitter voor mij zijn en mijn doodsstrijd zelf met uw 
heilig lijden. Ik offer mijzelf voor de hele wereld om een 
overvloed van Gods barmhartigheid voor de zielen af te 
smeken en in het bijzonder voor de zielen die in onze 
huizen zijn. Ik geef mijzelf helemaal over aan uw heilige 
wil die de barmhartigheid zelf is en ik vertrouw er vast 
op. In het laatste uur zal uw barmhartigheid alles voor mij 
zijn zoals U mij dat zelf beloofd hebt.  

blz. 300 (nr. 1574) 
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barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden 
en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, 
des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos 
vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor Mij, want 
Ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug Mij 
erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen 
om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben Ik 
treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun 
harten verengen”.                blz. 300 (nr. 1578)

“Vertel alle mensen mijn dochter, dat Ik de liefde en de 
barmhartigheid zelf ben. Als een ziel Mij met vertrou-
wen nadert, vul Ik haar met zo´n overvloed aan genaden 
dat zij die niet in zichzelf besloten kan houden, maar die 
uitstraalt naar andere mensen”.               blz. 211 (nr. 1074)

“Hoe pijnlijk word Ik door wantrouwen aan mijn barm-
hartigheid gewond! Zonden die uit gebrek aan vertrou-
wen voortkomen, wonden Mij buitengewoon pijnlijk”. 

               blz. 212 (nr. 1076) 

IN TIJD VAN LIJDEN 

Gedachten van zr. Faustina: 

O, als de lijdende ziel eens wist hoe ze door God wordt 
bemind, zou ze sterven van vreugde en buitensporig ge-
luk! Op een dag zullen we de waarde van het lijden 
kennen, maar dan zullen we niet langer in staat zijn om 
te lijden. Het huidige ogenblik is van ons. 
     blz. 194 (nr. 963) 

Jezus laat me niet alleen in het lijden. U weet, Heer, hoe 
zwak ik ben. Ik ben een afgrond van ellendigheid, ik ben 
de  nietigheid zelf. Wat zal er dus voor  vreemds aan zijn  
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het lichaam en bloed, ziel en Godheid van uw zeer 
geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening 
voor onze zonden en die van heel de wereld. Omwille van 
zijn bitter lijden, wees barmhartig met ons”. 
Toen ik de volgende morgen de kapel binnenkwam, 
hoorde ik inwendig deze woorden: “Spreek iedere keer 
wanneer je de kapel binnenkomt, onmiddellijk het gebed 
uit dat Ik je gisteren geleerd heb”. Toen ik het gebeden 
had, hoorde ik inwendig deze woorden: “Dit gebed zal 
dienen om mijn toorn te stillen. Je moet het gedurende 
negen dagen op de volgende manier op de kralen van de 
rozenkrans bidden. In de allereerste plaats moet je een 
onzevader bidden, een weesgegroet en de geloofsbelij-
denis. Dan moet je op de kralen van het onzevader de 
volgende woorden bidden:

“Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en bloed, 
de ziel en de Godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze 
Heer Jezus Christus, tot verzoening voor onze zonden 
en die van heel de wereld”.

Op de kralen van het weesgegroet moet je de volgende 
woorden bidden:  

“Omwille van zijn bitter lijden wees barmhartig met 
ons en met heel de wereld”.

Tot slot moet je driemaal deze woorden zeggen:  

“Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige 
God, wees barmhartig met ons en met heel de we-
reld”.
            blz. 108 (nr. 475-476)
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DE BELOFTEN 

“Bid onophoudelijk de rozenkrans die Ik je geleerd heb. 
Wie die ook maar bidt zal grote barmhartigheid 
ontvangen op het uur van de dood. Priesters moeten 
die aan zondaren aanbevelen als hun laatste hoop op 
redding. Zelfs al zou het om een zeer verharde zondaar 
gaan, als hij deze rozenkrans maar één keer bidt, zal hij 
vanuit mijn oneindige barmhartigheid genade ontvan-
gen. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barm-
hartigheid kent. Ik wil aan die zielen die op mijn barm-
hartigheid vertrouwen onvoorstelbare genaden verlenen”. 

 blz. 147 (nr. 687) 

“O wat een grote genaden zal Ik verlenen aan de zielen 
die deze rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn 
tedere barmhartigheid worden opgewekt omwille van 
degenen die deze rozenkrans bidden. Schrijf deze woor-
den op, mijn dochter. Spreek tot de wereld over mijn 
barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare 
barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde 
der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid ko-
men. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van 
mijn barmhartigheid terwijl er nog tijd is. Laat hen baat 
hebben bij het bloed en het water dat voor hen stroom-
de”.       blz. 173 (nr. 848)

“Mijn dochter, spoor de zielen aan om de rozenkrans te 
bidden die Ik je gegeven heb. Het verheugt mij om alles 
te geven wat ze Mij door het bidden van de rozenkrans 
vragen. Als verharde zondaren die bidden zal Ik hun 
zielen met vrede vervullen. Het uur van hun dood zal een 
gelukkig uur zijn.
Schrijf  dit voor het nut van zielen die in nood  verkeren:  
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ben, nodig ik U uit om in mijn hart te komen. Ik zwierf 
rond, als een verloren kind liep ik op een dwaalweg, maar 
U hield niet op om mijn Vader te zijn. Vermeerder uw 
barmhartigheid jegens mij, want U ziet hoe zwak ik ben”. 

               blz. 281 (nr. 1485)

HET VERTROUWEN 

“Mijn dochter schrijf dat hoe groter de ellende van een 
ziel is, des te groter haar recht op mijn barmhartigheid is. 
Spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van 
mijn barmhartigheid te vertrouwen, want Ik wil ze alle-
maal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn 
barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de 
speer. Ik heb niemand uitgesloten”.         blz. 225 (nr. 1182)

“Er zal geen ziel gerechtvaardigd worden totdat die zich 
met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”.  
      blz. 126 (nr. 570) 

“Het zal jouw taak zijn om volledig op mijn goedheid te 
vertrouwen en het is mijn plicht om je alles te geven wat 
je nodig hebt. Ik maak Mijzelf afhankelijk van jouw ver-
trouwen. Als je vertrouwen groot is, zal mijn edelmoe-
digheid zonder grenzen zijn”.                    blz. 122 (nr. 548)

“Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven mijn 
barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de over-
vloed van genaden die Ik hen verleen, vloeit uit mijn 
barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich 
onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn 
barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van 
zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig 
hebben  om  heiligheid  te bereiken. De genaden van mijn  
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hartig te zijn. Zie, voor jou heb Ik een troon van barm-
hartigheid op aarde opgericht – het tabernakel – en vanaf 
deze troon verlang Ik je hart binnen te gaan. Ik word niet 
door een gevolg of bewakers omringd. Je kunt op ieder 
ogenblik en op ieder tijdstip naar Mij komen. Ik wil met 
je spreken en verlang ernaar om je genade te geven”. 

Ziel: “Heer, ik twijfel eraan of U mijn talrijke zonden 
wilt vergeven. Mijn ellende vervult mij met schrik”. 

Jezus: “Mijn barmhartigheid is groter dan jouw zonden 
en die van de hele wereld. Wie kan de omvang van mijn 
goedheid meten? Voor jou daalde Ik uit de hemel naar de 
aarde af. Voor jou stond Ik het toe dat Ik aan het kruis 
genageld was. Voor jou liet Ik mijn heilig hart doorboord 
worden met een lans om zo de bron van barmhartigheid 
wijd voor jou open te zetten. Kom dan met vertrouwen 
om genaden aan deze fontein te ontlenen. Ik verwerp een 
berouwvol hart nooit. Je ellende is in de diepten van mijn 
barmhartigheid verdwenen. Redetwist niet met Mij over 
je ellendigheid. Je zult Mij een plezier doen als je al je 
zorgen en verdriet aan Mij overhandigt. Ik zal je over-
stelpen met de rijkdommen van mijn genade”. 

Ziel: “U hebt mijn stenen hart overwonnen door uw 
goedheid, o Heer. Ik nader met vertrouwen en in nede-
righeid tot de rechterstoel van uw barmhartigheid waar U 
mijzelf door de hand van uw vertegenwoordiger abso-
lutie zult geven. O Heer, ik voel dat uw genade en uw 
vrede  mijn arme ziel vullen. Ik voel mij door uw genade 
overweldigd, o Heer. U vergeeft mij, wat meer is dan 
waar ik op durfde hopen of wat ik mij kon voorstellen. 
Uw goedheid gaat al mijn verlangens te boven. En nu, 
terwijl ik met dankbaarheid voor zoveel genaden vervuld 
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als een ziel haar zonden ziet en zich realiseert hoe ernstig 
die zijn en wanneer de hele afgrond van de ellende waar-
in zij zich heeft gestort zich daarbij voor haar ogen 
ontvouwt, laat haar dan niet wanhopen. Maar laat zij zich 
met vertrouwen in de armen van mijn barmhartigheid 
werpen, als een kind in de armen van haar geliefde moe-
der. Deze zielen hebben het recht van voorrang op mijn 
mededogend hart. Ze hebben als eerste recht op mijn 
barmhartigheid. Vertel hen dat geen mens die een beroep 
op mijn barmhartigheid heeft gedaan, teleurgesteld is 
geworden of beschaamd uit is gekomen. Ik schep in het 
bijzonder behagen in een ziel die haar vertrouwen op 
mijn goedheid heeft gesteld.
Schrijf dat als men deze rozenkrans in de aanwezig-
heid van stervenden bidt, Ik niet als de rechtvaardige 
Rechter, maar als de barmhartige Redder tussen mijn 
Vader en de stervende in zal staan”. blz. 294 (nr. 1541)

Vandaag werd ik wakker door een grote storm. De wind 
raasde en de regen viel in stromen neer. De bliksem sloeg 
keer op keer in. Ik begon te bidden dat de storm geen 
schade zou veroorzaken toen ik de woorden hoorde: “Bid 
de rozenkrans die Ik je geleerd heb en de storm zal 
ophouden”. Ik begon onmiddellijk de rozenkrans te bid-
den. Ik was er zelfs nog niet klaar mee toen de storm 
plotseling ophield en ik de woorden hoorde: “Door de 
rozenkrans zul je alles verkrijgen als wat je vraagt 
verenigbaar is met mijn wil”.                blz. 330 (nr. 1731) 

Toen ik voor Polen aan het bidden was, hoorde ik de 
woorden: “Ik draag Polen een bijzondere liefde toe. Als 
ze gehoorzaam zal zijn aan mijn wil zal Ik haar in macht 
en heiligheid verhogen. Aan haar zal de vonk ontsprin-
gen die de wereld op mijn wederkomst zal voorberei-
den”.                                                         blz. 330 (nr. 1732)
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Een ander keer zegt Jezus: 
“Houd een noveen ter intentie van de heilige Vader. Die 
moet uit drieëndertig akten bestaan. Dat wil zeggen dat 
het korte gebed tot de goddelijke Barmhartigheid dat Ik 
je geleerd heb, zoveel keren herhaald moet worden: O 
bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op 
U”.                                                              blz. 78 (nr. 341)

NOVEEN VAN DE 
GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

De Heer zei me  de rozenkrans of het kroontje te bid-
den op de negen dagen vóór het feest van zijn barm-
hartigheid, te beginnen op Goede Vrijdag. Hij be-
loofde mij: “Door deze noveen zal Ik alle mogelijke 
genaden aan de zielen verlenen”.          blz. 164 (nr. 796)

“Ik wil dat je gedurende deze negen dagen zielen naar de 
bron van mijn barmhartigheid brengt opdat zij daaruit 
kracht en verkwikking mogen putten en welke genaden 
zij ook maar nodig hebben in de moeilijkheden van het 
leven en in het bijzonder op het uur van de dood. 

 Op iedere dag zul je een andere groep zielen naar mijn 
hart brengen en hen onderdompelen in deze oceaan van 
mijn barmhartigheid. Ik zal al deze zielen in het huis van 
mijn Vader brengen. Je zult dit in dit leven doen en in het 
volgende. Ik zal niets weigeren aan een ziel die jij naar 
de fontein van mijn barmhartigheid zult brengen. Op 
iedere dag zul je mijn Vader omwille van mijn bitter 
lijden om genaden voor deze zielen smeken”.  
                                                                blz. 229 (nr. 1209) 
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andere manier barmhartigheid beoefent, zal zij op de dag 
van het oordeel mijn barmhartigheid niet verkrijgen. O, 
als de zielen toch eens wisten hoe ze een eeuwige schat 
voor zichzelf konden verzamelen, zouden ze niet veroor-
deeld worden, want ze zouden mijn veroordeling met hun 
barmhartigheid voorkomen”.                   blz. 251 (nr. 1316)

Ik wijs je drie manieren aan waarop je barmhartigheid 
aan je naaste kunt bewijzen: 

De eerste: door de daad.
De tweede: door een woord.
De derde: door gebed.

In deze drie graden is de volheid van barmhartigheid 
vervat en ze zijn het onbetwistbare bewijs van liefde voor 
Mij. Hierdoor eert een ziel mijn barmhartigheid en be-
wijst er eerbied aan. Ja, de eerste zondag na Pasen is het 
feest van de Barmhartigheid, maar er moeten ook daden 
van barmhartigheid zijn. Ik verlang de verering van mijn 
barmhartigheid door middel van een plechtige viering van 
het feest en door de verering van de geschilderde af-
beelding. Door middel van deze afbeelding zal Ik vele 
genaden aan zielen verlenen. Het moet een herinnering 
zijn aan de eisen van mijn barmhartigheid, want zelfs het 
sterkste geloof is zonder werken vruchteloos”.

                 blz. 155 (nr. 742) 

DE GOEDHEID VAN GOD 

Gesprek van de barmhartige God met een zondige ziel.  

Ziel: “Heer, ik erken uw heiligheid en ben bang voor U”. 
Jezus: “Mijn kind, ben je bang voor de God van barm-
hartigheid? Mijn heiligheid belemmert Mij niet om barm- 
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Eeuwige God in wie de barmhartigheid eindeloos is en 
de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie 
goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartig-
heid in ons zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen 
wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot 
vertrouwen onszelf aan uw heilige wil die liefde en 
barmhartigheid zelf is onderwerpen. 

O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid 
Wie kan U op waardige wijze verhogen en aanbidden? 
Hoogste eigenschap van de almachtige God 
U bent de zoete hoop voor de zondige mens

Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee en zing 
vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke 
goddelijke barmhartigheid.        blz. 191 (nr. 949-951)

DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 

“Dochter, Ik heb een offer nodig, dat met liefde gebracht 
wordt, want alleen dat heeft betekenis voor Mij. De 
schulden die de wereld aan Mij moet betalen, zijn in-
derdaad geweldig groot. Zuivere zielen kunnen die door 
hun offer betalen als ze in de geest barmhartigheid be-
oefenen”. Ik begrijp uw woorden Heer, en hoe groot de 
barmhartigheid moet zijn die in mijn ziel behoort te 
schitteren.
Jezus: “Ik weet, mijn dochter, dat je dit begrijpt en dat je 
alles doet wat in je macht ligt, maar schrijf dit voor de 
vele zielen die zich er vaak zorgen over maken dat ze 
niet over de materiële middelen beschikken waarmee ze 
een daad van barmhartigheid kunnen uitvoeren. Toch is 
geestelijke barmhartigheid die noch toestemming noch 
voorraadschuren behoeft en binnen het bereik van iedere 
ziel ligt, veel  verdienstelijker. Als een ziel niet op een of
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Noveen van de goddelijke barmhartigheid 
(Op iedere dag behoort de rozenkrans gebeden te worden) 

Eerste dag 

“Breng vandaag de hele mensheid bij Mij, in het bij-
zonder alle zondaren en dompel hen in de oceaan van 
mijn barmhartigheid. Op deze wijze zul je Mij troosten in 
het bittere verdriet waarin het verlies van zielen Mij 
stort”.

Allerbarmhartigste Jezus wiens diepste aard het is om 
medelijden met ons te hebben en ons te vergeven, zie niet 
op onze zonden maar op het vertrouwen dat wij in uw 
oneindige goedheid stellen. Ontvang ons allen in de 
schuilplaats van uw allermededogendst hart en laat ons er 
nooit uit ontsnappen. Wij smeken dit van U door uw 
liefde die U met de Vader en de heilige Geest verenigt. 

O, almacht van de goddelijke Barmhartigheid 
Zaligheid van zondige mensen 
U bent een zee van barmhartigheid en medelijden 
U staat hen bij die U nederig smeken  

Eeuwige Vader, keer uw barmhartige blik naar de hele 
mensheid en in het bijzonder naar de arme zondaren die 
allemaal door het allermededogendst hart van Jezus 
omvat worden. Toon ons omwille van zijn bitter lijden 
uw barmhartigheid zodat wij de almacht van uw barmhar-
tigheid mogen prijzen in de eeuwen der eeuwen.  

Tweede dag 

“Breng vandaag de zielen van priesters en religieuzen
bij  Mij en dompel hen in mijn  ondoorgrondelijke  barm- 
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hartigheid. Zij waren het die Mij de kracht gaven om 
mijn bitter lijden te verdragen. Door hen vloeit mijn 
barmhartigheid als door kanalen uit over de mensheid”. 

Allerbarmhartigste Jezus, van Wie alles komt wat goed 
is, vermeerder uw genade in ons zodat wij waardige 
daden van barmhartigheid mogen verrichten en dat allen 
die ons zien de Vader der barmhartigheid die in de hemel 
is mogen verheerlijken. 

De fontein van Gods liefde 
Woont in zuivere harten 
Die gereinigd zijn in de zee van barmhartigheid 
Stralend als sterren, helder als de dageraad

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de kring 
van uitverkorenen in uw wijngaard. Vestig die op de zie-
len van priesters en religieuzen en begiftig hen met de 
kracht van uw zegen. Omwille van de liefde van het hart 
van uw Zoon waarin zij gehuld zijn, deel aan hen uw 
kracht en licht mee zodat zij in staat zullen zijn om 
anderen op de weg van de zaligheid te leiden en uw 
grenzeloze barmhartigheid in de eindeloze eeuwigheid 
eenstemmig lof toe te zingen. Amen. 

Derde dag 

“Breng vandaag alle vrome en gelovige zielen bij Mij en 
dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze 
zielen brachten Mij vertroosting op de kruisweg. Zij 
waren die druppel troost midden in een oceaan van bit-
terheid”.

Allerbarmhartigste Jezus, uit de schatkamer van uw 
barmhartigheid deelt u in grote overvloed uw genaden 
mee  aan  iedereen  en  allen. Ontvang  ons  in de  schuil-  
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Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven 
schenkt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van 
ons leven begeleidt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur 
van de hel, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde 
zondaren, ... 
Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de 
engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle 
mysteries van God, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende 
uittilt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en 
geluk, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het 
bestaan roept, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn 
handen omsluit, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods 
werken, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn onder-
gedompeld, ... 
Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige 
harten, ... 
Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige 
zielen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te 
midden van angst, ... 
Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de 
heiligen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle 
wanhoop in, ... 
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Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de 
Vader stroomt,  ik vertrouw op U.
Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van 
God, ...
Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het 
mysterie van de allerheiligste Drieëenheid, ...  
Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk 
verstand zowel van mensen als van engelen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk 
geluk voortkomt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen, 
Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en     
wonderen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die op de aarde neerdaalt in 
de persoon van het vleesgeworden Woord, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonde van 
het hart van Jezus stroomde, ... 
Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart 
van Jezus en in het bijzonder voor de arme zondaren, ... 
Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling 
van het heilig Sacrament, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de 
heilige Kerk, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het 
heilig doopsel, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door 
Jezus Christus, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang 
vergezelt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op 
het uur van de dood omhelst, ... 
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plaats van uw allermededogendst hart en laat ons er nooit 
uit ontsnappen. Wij smeken U dit door die zeer wonder-
volle liefde voor de hemelse Vader waarmee uw hart zo 
vurig brandt. 

De wonderen van de barmhartigheid zijn ondoorgrondelijk     
Noch de zondaar noch de rechtvaardige zal ze peilen 
Wanneer U een medelijdend oog op ons slaat 
Trekt U ons allemaal dichter tot uw liefde

Eeuwig Vader, wend uw barmhartige blik naar de ge-
trouwe zielen als op de erfenis van uw Zoon. Verleen hen 
omwille van zijn bitter lijden uw zegen en omgeef hen 
met uw voortdurende bescherming. Zo zullen zij nooit in 
liefde tekortschieten of de schat van het heilig geloof 
verliezen, maar veeleer met alle engelenscharen en hei-
ligen uw grenzeloze barmhartigheid verheerlijken in de 
eindeloze eeuwigheid. Amen. 

Vierde dag 

“Breng mij vandaag degenen die nog niet in Mij 
geloven en die Mij nog niet kennen. Tijdens mijn  bitter 
lijden dacht Ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst 
troostte mijn hart. Dompel hen in de oceaan van mijn 
barmhartigheid”.

Allerbarmhartigste Jezus, U bent het licht van de hele 
wereld. Ontvang de zielen van hen die nog niet in U 
geloven en die U nog niet kennen in de schuilplaats van 
uw allermededogendst hart. Laat de stralen van uw 
genade hen verlichten zodat ook zij samen met ons uw 
heerlijke barmhartigheid mogen verhogen. Laat hen niet 
uit de schuilplaats van uw allermededogendst hart ont-
snappen.
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Moge het licht van uw liefde 
De zielen die in duisternis zijn verlichten 
Geef dat deze zielen U zullen kennen 
En samen met ons uw barmhartigheid zullen verhogen

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
van hen die nog niet in U geloven en naar hen die U nog 
niet kennen, maar die omsloten zijn door het allerbarm-
hartigst hart van Jezus. Trek hen naar het licht van uw 
evangelie. Deze zielen weten niet wat het voor een groot 
geluk is om U lief te hebben. Geef dat ook zij de edel-
moedigheid van uw barmhartigheid in de eindeloze eeu-
wigheid mogen prijzen. Amen. 

Vijfde dag 

“Breng vandaag de zielen van de afgescheiden broe-
ders bij Mij en dompel hen in de oceaan van mijn barm-
hartigheid. Tijdens mijn bitter lijden verscheurden zij 
mijn lichaam en mijn hart. Dat is mijn Kerk. Wanneer zij 
terugkeren tot eenheid met de Kerk genezen mijn won-
den en zo verlichten zij mijn lijden”. 

Allerbarmhartigste Jezus, U die de goedheid zelf bent, U 
weigert het licht niet aan hen die het bij U zoeken. Ont-
vang de zielen van onze afgescheiden broeders in de 
schuilplaats van uw allermededogendst hart. Trek hen 
door uw licht tot de eenheid van de Kerk en laat hen niet 
ontsnappen uit de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart, maar maak dat ook zij de edelmoedigheid van uw 
barmhartigheid zullen prijzen. 

Zelfs voor hen die het gewaad van uw eenheid hebben ver- 
Vloeit de bron van barmhartigheid uit uw hart             [scheurd 
De almacht van uw barmhartigheid, o God  
Kan deze zielen ook uit de dwaling leiden 
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is, neem deze kelk van Mij weg”. Voor hen is de laatste 
hoop op redding dat zij naar mijn barmhartigheid 
vluchten”.

Allerbarmhartigste Jezus, U bent het medelijden zelf. Ik 
breng de lauwe zielen naar de schuilplaats van uw aller-
mededogendst hart. Laat in dit vuur van uw zuivere liefde 
deze lauwe zielen, die u met zo’n diepe walging ver-
vulden alsof het lijken waren, opnieuw ontvlammen. O, 
allermededogendste Jezus, maak gebruik van de almacht 
van uw barmhartigheid en trek hen binnen in de gloed 
van uw liefde en verleen hen de gave van heilige liefde, 
want niets gaat uw macht te boven. 

Vuur en ijs kunnen niet worden samengevoegd  
Het vuur gaat uit of het ijs smelt 
Maar door uw barmhartigheid, o God  
Kunt U alles aanvullen wat ontbreekt

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de lau-
we zielen die desondanks door het allermededogendst 
hart van Jezus omhuld zijn. Vader der barmhartigheid ik 
smeek U door het bitter lijden van uw Zoon en door zijn 
drie uren durende doodsstrijd op het kruis: laat ook hen 
de afgrond van uw barmhartigheid verheerlijken.  

              blz. 229 t/m 234 (nr. 1210-1229) 

LOFPRIJZING VAN DE GODDELIJKE 
BARMHARTIGHEID 

De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. 
Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de 
goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. 

Zeg na elke aanroeping:      “ ... ik vertrouw op U”. 
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rend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun 
schuld aan mijn rechtvaardigheid afbetalen”. 
Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd dat U 
barmhartigheid verlangt. Dus breng ik de zielen in het 
vagevuur naar de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart. Zielen die U zeer dierbaar zijn en die toch genoeg-
doening aan uw rechtvaardigheid moeten schenken. 
Mogen de stromen van het bloed en water die uit uw hart 
vloeiden de vlammen van het zuiverend vuur doven 
zodat ook in die plaats de macht van uw barmhartigheid 
geprezen zal worden. 

Vanuit de verschrikkelijke hitte van het reinigend vuur 
Stijgt een weeklacht op tot uw barmhartigheid 
Zij ontvangen troost, verfrissing, verlichting 
In de stroom van bloed en water vermengd

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
die in het vagevuur lijden en die omgeven worden door 
het allermededogendst hart van Jezus. Ik smeek U door 
het bitter lijden van Jezus uw Zoon en door alle bit-
terheid waardoor zijn allerheiligste ziel overstroomd 
werd, toon uw barmhartigheid aan de zielen die uw 
rechtvaardige onderzoek ondergaan. Zie op hen op geen 
andere wijze neer dan door de wonden van Jezus, uw 
zeergeliefde Zoon. Want wij geloven vast dat er geen 
grens is aan uw goedheid en medelijden.  

Negende dag 

“Breng vandaag de zielen bij Mij die lauw geworden 
zijn en dompel hen in de afgrond van mijn barmhartig-
heid. Deze zielen wonden mijn hart uitermate pijnlijk. 
Mijn ziel leed de vreselijkste walging in de hof van 
Olijven vanwege de lauwe zielen. Zij waren er de 
oorzaak van dat Ik uitschreeuwde: “Vader, als het uw wil  
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Eeuwige Vader, wend uw blik op de zielen van de afge-
scheiden broeders die uw zegeningen hebben verkwist en 
uw genaden hebben misbruikt door koppig in hun dwa-
lingen te volharden. Zie niet op hun dwalingen, maar op 
de liefde van uw eigen Zoon en op zijn bitter lijden dat 
Hij omwille van hen onderging aangezien ook zij een 
plaats hebben in het allermededogendst hart van Jezus. 
Maak dat ook zij uw grote barmhartigheid mogen prijzen 
in de eindeloze eeuwigheid. Amen. 

Zesde dag 

“Breng vandaag de zachtmoedige en nederige zielen en 
de zielen van de kleine kinderen bij Mij en dompel hen 
in mijn barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op 
mijn hart. Zij sterkten Mij gedurende mijn bittere doods-
strijd. Ik zag hen als aardse engelen die de nachtwaken 
zouden houden bij mijn altaren. Ik stort hele stromen van 
genade over hen uit. Alleen de nederige ziel is in staat om 
mijn genade te ontvangen. Ik begunstig nederige zielen 
met mijn vertrouwen”. 

Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. 
Ontvang alle zachtmoedige en nederige zielen en de 
zielen van de kleine kinderen in de schuilplaats van uw 
allermededogendst hart. Deze zielen brengen de hele 
hemel in verrukking en zij zijn de gunstelingen van de 
hemelse Vader. Zij zijn een zoetgeurend boeket voor de 
troon van God. God zelf schept behagen in hun geur. 
Deze zielen hebben een vaste verblijfplaats in uw al-
lermededogendst hart, O Jezus, en zij zingen zonder op-
houden een loflied van liefde en barmhartigheid. 
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Een werkelijke zachte en nederige ziel  
Ademt reeds hier op aarde de lucht van het paradijs in 
In de geur van haar nederig hart 
Verheugt zich de Schepper zelf

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de 
zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de 
kleine kinderen die omhuld worden in de schuilplaats die 
het allermededogendst hart van Jezus is. Deze zielen lij-
ken het meest op uw Zoon. Hun geur stijgt van de aarde
op en  bereikt  uw troon. Vader van barmhartigheid
en van alle goedheid ik smeek U door de liefde die U 
deze zielen toedraagt en door de vreugde die U in hen 
schept, zegen de hele wereld opdat alle zielen samen de 
lofprijs van uw barmhartigheid mogen zingen in de 
eindeloze eeuwen der eeuwen”. Amen. 

Zevende dag 

“Breng vandaag de zielen bij Mij die mijn barmhartig-
heid bijzonder vereren en verheerlijken en dompel ze in 
mijn barmhartigheid. Deze zielen waren het meest be-
droefd over mijn lijden en drongen het diepst in mijn 
geest door. Zij zijn levende afbeeldingen van mijn mede-
lijdend hart. Deze zielen zullen met een bijzondere glans 
schitteren in het hiernamaals. Niet een van hen zal naar 
het vuur van de hel gaan. Ik zal ieder van hen op bijzon-
dere wijze verdedigen op het uur van de dood”. 

Allerbarmhartigste Jezus, wiens hart de liefde zelf is, 
ontvang in de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart de zielen van hen die uw barmhartigheid in het bij-
zonder verheerlijken en vereren. Deze zielen zijn mach-
tig met de kracht van God zelf. Temidden van alle ver-
driet en tegenspoeden gaan ze voorwaarts, vertrouwend 
op uw barmhartigheid. Deze zielen zijn met  Jezus  vere- 
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nigd en dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze 
zielen zullen niet streng geoordeeld worden, maar uw 
barmhartigheid zal ze omhelzen als zij uit dit leven schei-
den.

Een ziel die de goedheid van de Heer prijst 
Wordt bijzonder door Hem bemind 
Zij is altijd dicht bij de levende fontein 
En onttrekt genaden aan de goddelijke barmhartigheid 

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
die uw grootste eigenschap, uw onpeilbare barmhartig-
heid, verheerlijken en vereren en die besloten zijn in het 
allermededogendst hart van Jezus. Deze zielen zijn een 
levend evangelie. Hun handen zijn vol daden van barm-
hartigheid en hun geest die overvloeit van vreugde zingt 
een loflied van barmhartigheid tot U, o Allerhoogste! Ik 
smeek U, o God, toon hen uw barmhartigheid overeen-
komstig de hoop en het vertrouwen door hen op U 
gesteld. Laat in hen de belofte van Jezus vervuld worden 
die tegen hen zei: “Ik zal zelf die zielen die mijn onpeil-
bare barmhartigheid zullen vereren gedurende hun leven 
en in het bijzonder in het uur van de dood als mijn eigen 
eer verdedigen”. 

Achtste dag 

“Breng vandaag de zielen die in de gevangenis van het 
vagevuur zijn bij Mij en dompel hen in de afgrond van 
mijn barmhartigheid. Laat de stromen van mijn bloed de 
verschroeiende vlammen afkoelen. Al deze zielen wor-
den door Mij zeer bemind. Zij schenken genoegdoening 
aan mijn rechtvaardigheid. Het ligt in jouw macht om hen 
verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van 
de Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je de 
kwellingen  waaraan zij lijden eens kende zou je voortdu- 
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Een werkelijke zachte en nederige ziel  
Ademt reeds hier op aarde de lucht van het paradijs in 
In de geur van haar nederig hart 
Verheugt zich de Schepper zelf

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de 
zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de 
kleine kinderen die omhuld worden in de schuilplaats die 
het allermededogendst hart van Jezus is. Deze zielen lij-
ken het meest op uw Zoon. Hun geur stijgt van de aarde
op en  bereikt  uw troon. Vader van barmhartigheid
en van alle goedheid ik smeek U door de liefde die U 
deze zielen toedraagt en door de vreugde die U in hen 
schept, zegen de hele wereld opdat alle zielen samen de 
lofprijs van uw barmhartigheid mogen zingen in de 
eindeloze eeuwen der eeuwen”. Amen. 

Zevende dag 

“Breng vandaag de zielen bij Mij die mijn barmhartig-
heid bijzonder vereren en verheerlijken en dompel ze in 
mijn barmhartigheid. Deze zielen waren het meest be-
droefd over mijn lijden en drongen het diepst in mijn 
geest door. Zij zijn levende afbeeldingen van mijn mede-
lijdend hart. Deze zielen zullen met een bijzondere glans 
schitteren in het hiernamaals. Niet een van hen zal naar 
het vuur van de hel gaan. Ik zal ieder van hen op bijzon-
dere wijze verdedigen op het uur van de dood”. 

Allerbarmhartigste Jezus, wiens hart de liefde zelf is, 
ontvang in de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart de zielen van hen die uw barmhartigheid in het bij-
zonder verheerlijken en vereren. Deze zielen zijn mach-
tig met de kracht van God zelf. Temidden van alle ver-
driet en tegenspoeden gaan ze voorwaarts, vertrouwend 
op uw barmhartigheid. Deze zielen zijn met  Jezus  vere- 
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nigd en dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze 
zielen zullen niet streng geoordeeld worden, maar uw 
barmhartigheid zal ze omhelzen als zij uit dit leven schei-
den.

Een ziel die de goedheid van de Heer prijst 
Wordt bijzonder door Hem bemind 
Zij is altijd dicht bij de levende fontein 
En onttrekt genaden aan de goddelijke barmhartigheid 

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
die uw grootste eigenschap, uw onpeilbare barmhartig-
heid, verheerlijken en vereren en die besloten zijn in het 
allermededogendst hart van Jezus. Deze zielen zijn een 
levend evangelie. Hun handen zijn vol daden van barm-
hartigheid en hun geest die overvloeit van vreugde zingt 
een loflied van barmhartigheid tot U, o Allerhoogste! Ik 
smeek U, o God, toon hen uw barmhartigheid overeen-
komstig de hoop en het vertrouwen door hen op U 
gesteld. Laat in hen de belofte van Jezus vervuld worden 
die tegen hen zei: “Ik zal zelf die zielen die mijn onpeil-
bare barmhartigheid zullen vereren gedurende hun leven 
en in het bijzonder in het uur van de dood als mijn eigen 
eer verdedigen”. 

Achtste dag 

“Breng vandaag de zielen die in de gevangenis van het 
vagevuur zijn bij Mij en dompel hen in de afgrond van 
mijn barmhartigheid. Laat de stromen van mijn bloed de 
verschroeiende vlammen afkoelen. Al deze zielen wor-
den door Mij zeer bemind. Zij schenken genoegdoening 
aan mijn rechtvaardigheid. Het ligt in jouw macht om hen 
verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van 
de Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je de 
kwellingen  waaraan zij lijden eens kende zou je voortdu- 
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rend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun 
schuld aan mijn rechtvaardigheid afbetalen”. 
Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd dat U 
barmhartigheid verlangt. Dus breng ik de zielen in het 
vagevuur naar de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart. Zielen die U zeer dierbaar zijn en die toch genoeg-
doening aan uw rechtvaardigheid moeten schenken. 
Mogen de stromen van het bloed en water die uit uw hart 
vloeiden de vlammen van het zuiverend vuur doven 
zodat ook in die plaats de macht van uw barmhartigheid 
geprezen zal worden. 

Vanuit de verschrikkelijke hitte van het reinigend vuur 
Stijgt een weeklacht op tot uw barmhartigheid 
Zij ontvangen troost, verfrissing, verlichting 
In de stroom van bloed en water vermengd

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
die in het vagevuur lijden en die omgeven worden door 
het allermededogendst hart van Jezus. Ik smeek U door 
het bitter lijden van Jezus uw Zoon en door alle bit-
terheid waardoor zijn allerheiligste ziel overstroomd 
werd, toon uw barmhartigheid aan de zielen die uw 
rechtvaardige onderzoek ondergaan. Zie op hen op geen 
andere wijze neer dan door de wonden van Jezus, uw 
zeer geliefde Zoon. Want wij geloven vast dat er geen 
grens is aan uw goedheid en medelijden.  

Negende dag 

“Breng vandaag de zielen bij Mij die lauw geworden 
zijn en dompel hen in de afgrond van mijn barmhartig-
heid. Deze zielen wonden mijn hart uitermate pijnlijk. 
Mijn ziel leed de vreselijkste walging in de hof van 
Olijven vanwege de lauwe zielen. Zij waren er de 
oorzaak van dat Ik uitschreeuwde: “Vader, als het uw wil  
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Eeuwige Vader, wend uw blik op de zielen van de afge-
scheiden broeders die uw zegeningen hebben verkwist en 
uw genaden hebben misbruikt door koppig in hun dwa-
lingen te volharden. Zie niet op hun dwalingen, maar op 
de liefde van uw eigen Zoon en op zijn bitter lijden dat 
Hij omwille van hen onderging aangezien ook zij een 
plaats hebben in het allermededogendst hart van Jezus. 
Maak dat ook zij uw grote barmhartigheid mogen prijzen 
in de eindeloze eeuwigheid. Amen. 

Zesde dag 

“Breng vandaag de zachtmoedige en nederige zielen en 
de zielen van de kleine kinderen bij Mij en dompel hen 
in mijn barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op 
mijn hart. Zij sterkten Mij gedurende mijn bittere doods-
strijd. Ik zag hen als aardse engelen die de nachtwaken 
zouden houden bij mijn altaren. Ik stort hele stromen van 
genade over hen uit. Alleen de nederige ziel is in staat om 
mijn genade te ontvangen. Ik begunstig nederige zielen 
met mijn vertrouwen”. 

Allerbarmhartigste Jezus, U hebt zelf gezegd: “Leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. 
Ontvang alle zachtmoedige en nederige zielen en de 
zielen van de kleine kinderen in de schuilplaats van uw 
allermededogendst hart. Deze zielen brengen de hele 
hemel in verrukking en zij zijn de gunstelingen van de 
hemelse Vader. Zij zijn een zoetgeurend boeket voor de 
troon van God. God zelf schept behagen in hun geur. 
Deze zielen hebben een vaste verblijfplaats in uw al-
lermededogendst hart, O Jezus, en zij zingen zonder op-
houden een loflied van liefde en barmhartigheid. 
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Moge het licht van uw liefde 
De zielen die in duisternis zijn verlichten 
Geef dat deze zielen U zullen kennen 
En samen met ons uw barmhartigheid zullen verhogen

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de zielen 
van hen die nog niet in U geloven en naar hen die U nog 
niet kennen, maar die omsloten zijn door het allerbarm-
hartigst hart van Jezus. Trek hen naar het licht van uw 
evangelie. Deze zielen weten niet wat het voor een groot 
geluk is om U lief te hebben. Geef dat ook zij de edel-
moedigheid van uw barmhartigheid in de eindeloze eeu-
wigheid mogen prijzen. Amen. 

Vijfde dag 

“Breng vandaag de zielen van de afgescheiden broe-
ders bij Mij en dompel hen in de oceaan van mijn barm-
hartigheid. Tijdens mijn bitter lijden verscheurden zij 
mijn lichaam en mijn hart. Dat is mijn Kerk. Wanneer zij 
terugkeren tot eenheid met de Kerk genezen mijn won-
den en zo verlichten zij mijn lijden”. 

Allerbarmhartigste Jezus, U die de goedheid zelf bent, U 
weigert het licht niet aan hen die het bij U zoeken. Ont-
vang de zielen van onze afgescheiden broeders in de 
schuilplaats van uw allermededogendst hart. Trek hen 
door uw licht tot de eenheid van de Kerk en laat hen niet 
ontsnappen uit de schuilplaats van uw allermededogendst 
hart, maar maak dat ook zij de edelmoedigheid van uw 
barmhartigheid zullen prijzen. 

Zelfs voor hen die het gewaad van uw eenheid hebben ver- 
Vloeit de bron van barmhartigheid uit uw hart             [scheurd 
De almacht van uw barmhartigheid, o God  
Kan deze zielen ook uit de dwaling leiden 
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is, neem deze kelk van Mij weg”. Voor hen is de laatste 
hoop op redding dat zij naar mijn barmhartigheid 
vluchten”.

Allerbarmhartigste Jezus, U bent het medelijden zelf. Ik 
breng de lauwe zielen naar de schuilplaats van uw aller-
mededogendst hart. Laat in dit vuur van uw zuivere liefde 
deze lauwe zielen, die u met zo’n diepe walging ver-
vulden alsof het lijken waren, opnieuw ontvlammen. O, 
allermededogendste Jezus, maak gebruik van de almacht 
van uw barmhartigheid en trek hen binnen in de gloed 
van uw liefde en verleen hen de gave van heilige liefde, 
want niets gaat uw macht te boven. 

Vuur en ijs kunnen niet worden samengevoegd  
Het vuur gaat uit of het ijs smelt 
Maar door uw barmhartigheid, o God  
Kunt U alles aanvullen wat ontbreekt

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de lau-
we zielen die desondanks door het allermededogendst 
hart van Jezus omhuld zijn. Vader der barmhartigheid ik 
smeek U door het bitter lijden van uw Zoon en door zijn 
drie uren durende doodsstrijd op het kruis: laat ook hen 
de afgrond van uw barmhartigheid verheerlijken.  

              blz. 229 t/m 234 (nr. 1210-1229) 

LOFPRIJZING VAN DE GODDELIJKE 
BARMHARTIGHEID 

De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. 
Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de 
goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. 

Zeg na elke aanroeping:      “ ... ik vertrouw op U”. 
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Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de 
Vader stroomt,  ik vertrouw op U.
Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van 
God, ...
Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het 
mysterie van de allerheiligste Drieëenheid, ...  
Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk 
verstand zowel van mensen als van engelen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk 
geluk voortkomt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen, 
Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en     
wonderen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die op de aarde neerdaalt in 
de persoon van het vleesgeworden Woord, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonde van 
het hart van Jezus stroomde, ... 
Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart 
van Jezus en in het bijzonder voor de arme zondaren, ... 
Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling 
van het heilig Sacrament, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de 
heilige Kerk, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het 
heilig doopsel, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door 
Jezus Christus, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang 
vergezelt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op 
het uur van de dood omhelst, ... 
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plaats van uw allermededogendst hart en laat ons er nooit 
uit ontsnappen. Wij smeken U dit door die zeer wonder-
volle liefde voor de hemelse Vader waarmee uw hart zo 
vurig brandt. 

De wonderen van de barmhartigheid zijn ondoorgrondelijk     
Noch de zondaar noch de rechtvaardige zal ze peilen 
Wanneer U een medelijdend oog op ons slaat 
Trekt U ons allemaal dichter tot uw liefde

Eeuwig Vader, wend uw barmhartige blik naar de ge-
trouwe zielen als op de erfenis van uw Zoon. Verleen hen 
omwille van zijn bitter lijden uw zegen en omgeef hen 
met uw voortdurende bescherming. Zo zullen zij nooit in 
liefde tekortschieten of de schat van het heilig geloof 
verliezen, maar veeleer met alle engelenscharen en hei-
ligen uw grenzeloze barmhartigheid verheerlijken in de 
eindeloze eeuwigheid. Amen. 

Vierde dag 

“Breng mij vandaag degenen die nog niet in Mij 
geloven en die Mij nog niet kennen. Tijdens mijn  bitter 
lijden dacht Ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst 
troostte mijn hart. Dompel hen in de oceaan van mijn 
barmhartigheid”.

Allerbarmhartigste Jezus, U bent het licht van de hele 
wereld. Ontvang de zielen van hen die nog niet in U 
geloven en die U nog niet kennen in de schuilplaats van 
uw allermededogendst hart. Laat de stralen van uw 
genade hen verlichten zodat ook zij samen met ons uw 
heerlijke barmhartigheid mogen verhogen. Laat hen niet 
uit de schuilplaats van uw allermededogendst hart ont-
snappen.

1522
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hartigheid. Zij waren het die Mij de kracht gaven om 
mijn bitter lijden te verdragen. Door hen vloeit mijn 
barmhartigheid als door kanalen uit over de mensheid”. 

Allerbarmhartigste Jezus, van Wie alles komt wat goed 
is, vermeerder uw genade in ons zodat wij waardige 
daden van barmhartigheid mogen verrichten en dat allen 
die ons zien de Vader der barmhartigheid die in de hemel 
is mogen verheerlijken. 

De fontein van Gods liefde 
Woont in zuivere harten 
Die gereinigd zijn in de zee van barmhartigheid 
Stralend als sterren, helder als de dageraad

Eeuwige Vader, wend uw barmhartige blik naar de kring 
van uitverkorenen in uw wijngaard. Vestig die op de zie-
len van priesters en religieuzen en begiftig hen met de 
kracht van uw zegen. Omwille van de liefde van het hart 
van uw Zoon waarin zij gehuld zijn, deel aan hen uw 
kracht en licht mee zodat zij in staat zullen zijn om 
anderen op de weg van de zaligheid te leiden en uw 
grenzeloze barmhartigheid in de eindeloze eeuwigheid 
eenstemmig lof toe te zingen. Amen. 

Derde dag 

“Breng vandaag alle vrome en gelovige zielen bij Mij en 
dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze 
zielen brachten Mij vertroosting op de kruisweg. Zij 
waren die druppel troost midden in een oceaan van bit-
terheid”.

Allerbarmhartigste Jezus, uit de schatkamer van uw 
barmhartigheid deelt u in grote overvloed uw genaden 
mee  aan  iedereen  en  allen. Ontvang  ons  in de  schuil-  
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Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven 
schenkt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van 
ons leven begeleidt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur 
van de hel, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde 
zondaren, ... 
Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de 
engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle 
mysteries van God, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende 
uittilt, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en 
geluk, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het 
bestaan roept, ... 
Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn 
handen omsluit, ... 
Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods 
werken, ... 
Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn onder-
gedompeld, ... 
Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige 
harten, ... 
Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige 
zielen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te 
midden van angst, ... 
Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de 
heiligen, ... 
Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle 
wanhoop in, ... 

23

Binnenwerk.indd   23 23-3-2007   21:03:16



Eeuwige God in wie de barmhartigheid eindeloos is en 
de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie 
goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartig-
heid in ons zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen 
wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot 
vertrouwen onszelf aan uw heilige wil die liefde en 
barmhartigheid zelf is onderwerpen. 

O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid 
Wie kan U op waardige wijze verhogen en aanbidden? 
Hoogste eigenschap van de almachtige God 
U bent de zoete hoop voor de zondige mens

Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee en zing 
vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke 
goddelijke barmhartigheid.        blz. 191 (nr. 949-951)

DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 

“Dochter, Ik heb een offer nodig, dat met liefde gebracht 
wordt, want alleen dat heeft betekenis voor Mij. De 
schulden die de wereld aan Mij moet betalen, zijn in-
derdaad geweldig groot. Zuivere zielen kunnen die door 
hun offer betalen als ze in de geest barmhartigheid be-
oefenen”. Ik begrijp uw woorden Heer, en hoe groot de 
barmhartigheid moet zijn die in mijn ziel behoort te 
schitteren.
Jezus: “Ik weet, mijn dochter, dat je dit begrijpt en dat je 
alles doet wat in je macht ligt, maar schrijf dit voor de 
vele zielen die zich er vaak zorgen over maken dat ze 
niet over de materiële middelen beschikken waarmee ze 
een daad van barmhartigheid kunnen uitvoeren. Toch is 
geestelijke barmhartigheid die noch toestemming noch 
voorraadschuren behoeft en binnen het bereik van iedere 
ziel ligt, veel  verdienstelijker. Als een ziel niet op een of
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Noveen van de goddelijke barmhartigheid 

Eerste dag 

“Breng vandaag de hele mensheid bij Mij, in het bij-
zonder alle zondaren en dompel hen in de oceaan van 
mijn barmhartigheid. Op deze wijze zul je Mij troosten in 
het bittere verdriet waarin het verlies van zielen Mij 
stort”.

Allerbarmhartigste Jezus wiens diepste aard het is om 
medelijden met ons te hebben en ons te vergeven, zie niet 
op onze zonden maar op het vertrouwen dat wij in uw 
oneindige goedheid stellen. Ontvang ons allen in de 
schuilplaats van uw allermededogendst hart en laat ons er 
nooit uit ontsnappen. Wij smeken dit van U door uw 
liefde die U met de Vader en de heilige Geest verenigt. 

O, almacht van de goddelijke Barmhartigheid 
Zaligheid van zondige mensen 
U bent een zee van barmhartigheid en medelijden 
U staat hen bij die U nederig smeken  

Eeuwige Vader, keer uw barmhartige blik naar de hele 
mensheid en in het bijzonder naar de arme zondaren die 
allemaal door het allermededogendst hart van Jezus 
omvat worden. Toon ons omwille van zijn bitter lijden 
uw barmhartigheid zodat wij de almacht van uw barmhar-
tigheid mogen prijzen in de eeuwen der eeuwen.  

Tweede dag 

“Breng vandaag de zielen van priesters en religieuzen
bij  Mij en dompel hen in mijn  ondoorgrondelijke  barm- 
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Een ander keer zegt Jezus: 
“Houd een noveen ter intentie van de heilige Vader. Die 
moet uit drieëndertig akten bestaan. Dat wil zeggen dat 
het korte gebed tot de goddelijke Barmhartigheid dat Ik 
je geleerd heb, zoveel keren herhaald moet worden: O 
bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, “ik vertrouw op 
U”.                                                              blz. 78 (nr. 341)

NOVEEN VAN DE 
GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

De Heer zei me  de rozenkrans of het kroontje te bid-
den op de negen dagen vóór het feest van zijn barm-
hartigheid, te beginnen op Goede Vrijdag. Hij be-
loofde mij: “Door deze noveen zal Ik alle mogelijke 
genaden aan de zielen verlenen”.          blz. 164 (nr. 796)

“Ik wil dat je gedurende deze negen dagen zielen naar de 
bron van mijn barmhartigheid brengt opdat zij daaruit 
kracht en verkwikking mogen putten en welke genaden 
zij ook maar nodig hebben in de moeilijkheden van het 
leven en in het bijzonder op het uur van de dood. 

 Op iedere dag zul je een andere groep zielen naar mijn 
hart brengen en hen onderdompelen in deze oceaan van 
mijn barmhartigheid. Ik zal al deze zielen in het huis van 
mijn Vader brengen. Je zult dit in dit leven doen en in het 
volgende. Ik zal niets weigeren aan een ziel die jij naar 
de fontein van mijn barmhartigheid zult brengen. Op 
iedere dag zul je mijn Vader omwille van mijn bitter 
lijden om genaden voor deze zielen smeken”.  
                                                                blz. 229 (nr. 1209) 
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andere manier barmhartigheid beoefent, zal zij op de dag 
van het oordeel mijn barmhartigheid niet verkrijgen. O, 
als de zielen toch eens wisten hoe ze een eeuwige schat 
voor zichzelf konden verzamelen, zouden ze niet veroor-
deeld worden, want ze zouden mijn veroordeling met hun 
barmhartigheid voorkomen”.                   blz. 251 (nr. 1316)

Ik wijs je drie manieren aan waarop je barmhartigheid 
aan je naaste kunt bewijzen: 

De eerste: door de daad.
De tweede: door een woord.
De derde: door gebed.

In deze drie graden is de volheid van barmhartigheid 
vervat en ze zijn het onbetwistbare bewijs van liefde voor 
Mij. Hierdoor eert een ziel mijn barmhartigheid en be-
wijst er eerbied aan. Ja, de eerste zondag na Pasen is het 
feest van de Barmhartigheid, maar er moeten ook daden 
van barmhartigheid zijn. Ik verlang de verering van mijn 
barmhartigheid door middel van een plechtige viering van 
het feest en door de verering van de geschilderde af-
beelding. Door middel van deze afbeelding zal Ik vele 
genaden aan zielen verlenen. Het moet een herinnering 
zijn aan de eisen van mijn barmhartigheid, want zelfs het 
sterkste geloof is zonder werken vruchteloos”.

                 blz. 155 (nr. 742) 

DE GOEDHEID VAN GOD 

Gesprek van de barmhartige God met een zondige ziel.  

Ziel: “Heer, ik erken uw heiligheid en ben bang voor U”. 
Jezus: “Mijn kind, ben je bang voor de God van barm-
hartigheid? Mijn heiligheid belemmert Mij niet om barm- 
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hartig te zijn. Zie, voor jou heb Ik een troon van barm-
hartigheid op aarde opgericht – het tabernakel – en vanaf 
deze troon verlang Ik je hart binnen te gaan. Ik word niet 
door een gevolg of bewakers omringd. Je kunt op ieder 
ogenblik en op ieder tijdstip naar Mij komen. Ik wil met 
je spreken en verlang ernaar om je genade te geven”. 

Ziel: “Heer, ik twijfel eraan of U mijn talrijke zonden 
wilt vergeven. Mijn ellende vervult mij met schrik”. 

Jezus: “Mijn barmhartigheid is groter dan jouw zonden 
en die van de hele wereld. Wie kan de omvang van mijn 
goedheid meten? Voor jou daalde Ik uit de hemel naar de 
aarde af. Voor jou stond Ik het toe dat Ik aan het kruis 
genageld was. Voor jou liet Ik mijn heilig hart doorboord 
worden met een lans om zo de bron van barmhartigheid 
wijd voor jou open te zetten. Kom dan met vertrouwen 
om genaden aan deze fontein te ontlenen. Ik verwerp een 
berouwvol hart nooit. Je ellende is in de diepten van mijn 
barmhartigheid verdwenen. Redetwist niet met Mij over 
je ellendigheid. Je zult Mij een plezier doen als je al je 
zorgen en verdriet aan Mij overhandigt. Ik zal je over-
stelpen met de rijkdommen van mijn genade”. 

Ziel: “U hebt mijn stenen hart overwonnen door uw 
goedheid, o Heer. Ik nader met vertrouwen en in nede-
righeid tot de rechterstoel van uw barmhartigheid waar U 
mijzelf door de hand van uw vertegenwoordiger abso-
lutie zult geven. O Heer, ik voel dat uw genade en uw 
vrede  mijn arme ziel vullen. Ik voel mij door uw genade 
overweldigd, o Heer. U vergeeft mij, wat meer is dan 
waar ik op durfde hopen of wat ik mij kon voorstellen. 
Uw goedheid gaat al mijn verlangens te boven. En nu, 
terwijl ik met dankbaarheid voor zoveel genaden vervuld 
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als een ziel haar zonden ziet en zich realiseert hoe ernstig 
die zijn en wanneer de hele afgrond van de ellende waar-
in zij zich heeft gestort zich daarbij voor haar ogen 
ontvouwt, laat haar dan niet wanhopen. Maar laat zij zich 
met vertrouwen in de armen van mijn barmhartigheid 
werpen, als een kind in de armen van haar geliefde moe-
der. Deze zielen hebben het recht van voorrang op mijn 
mededogend hart. Ze hebben als eerste recht op mijn 
barmhartigheid. Vertel hen dat geen mens die een beroep 
op mijn barmhartigheid heeft gedaan, teleurgesteld is 
geworden of beschaamd uit is gekomen. Ik schep in het 
bijzonder behagen in een ziel die haar vertrouwen op 
mijn goedheid heeft gesteld.
Schrijf dat als men deze rozenkrans in de aanwezig-
heid van stervenden bidt, Ik niet als de rechtvaardige 
Rechter, maar als de barmhartige Redder tussen mijn 
Vader en de stervende in zal staan”. blz. 294 (nr. 1541)

Vandaag werd ik wakker door een grote storm. De wind 
raasde en de regen viel in stromen neer. De bliksem sloeg 
keer op keer in. Ik begon te bidden dat de storm geen 
schade zou veroorzaken toen ik de woorden hoorde: “Bid 
de rozenkrans die Ik je geleerd heb en de storm zal 
ophouden”. Ik begon onmiddellijk de rozenkrans te bid-
den. Ik was er zelfs nog niet klaar mee toen de storm 
plotseling ophield en ik de woorden hoorde: “Door de 
rozenkrans zul je alles verkrijgen als wat je vraagt 
verenigbaar is met mijn wil”.                blz. 330 (nr. 1731) 

Toen ik voor Polen aan het bidden was, hoorde ik de 
woorden: “Ik draag Polen een bijzondere liefde toe. Als 
ze gehoorzaam zal zijn aan mijn wil zal Ik haar in macht 
en heiligheid verhogen. Aan haar zal de vonk ontsprin-
gen die de wereld op mijn wederkomst zal voorberei-
den”.                                                         blz. 330 (nr. 1732)
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DE BELOFTEN 

“Bid onophoudelijk de rozenkrans die Ik je geleerd heb. 
Wie die ook maar bidt zal grote barmhartigheid 
ontvangen op het uur van de dood. Priesters moeten 
die aan zondaren aanbevelen als hun laatste hoop op 
redding. Zelfs al zou het om een zeer verharde zondaar 
gaan, als hij deze rozenkrans maar één keer bidt, zal hij 
vanuit mijn oneindige barmhartigheid genade ontvan-
gen. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barm-
hartigheid kent. Ik wil aan die zielen die op mijn barm-
hartigheid vertrouwen onvoorstelbare genaden verlenen”. 

 blz. 147 (nr. 687) 

“O wat een grote genaden zal Ik verlenen aan de zielen 
die deze rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn 
tedere barmhartigheid worden opgewekt omwille van 
degenen die deze rozenkrans bidden. Schrijf deze woor-
den op, mijn dochter. Spreek tot de wereld over mijn 
barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare 
barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde 
der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid ko-
men. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van 
mijn barmhartigheid terwijl er nog tijd is. Laat hen baat 
hebben bij het bloed en het water dat voor hen stroom-
de”.       blz. 173 (nr. 848)

“Mijn dochter, spoor de zielen aan om de rozenkrans te 
bidden die Ik je gegeven heb. Het verheugt mij om alles 
te geven wat ze Mij door het bidden van de rozenkrans 
vragen. Als verharde zondaren die bidden zal Ik hun 
zielen met vrede vervullen. Het uur van hun dood zal een 
gelukkig uur zijn.
Schrijf  dit voor het nut van zielen die in nood  verkeren:  
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ben, nodig ik U uit om in mijn hart te komen. Ik zwierf 
rond, als een verloren kind liep ik op een dwaalweg, maar 
U hield niet op om mijn Vader te zijn. Vermeerder uw 
barmhartigheid jegens mij, want U ziet hoe zwak ik ben”. 

               blz. 281 (nr. 1485)

HET VERTROUWEN 

“Mijn dochter schrijf dat hoe groter de ellende van een 
ziel is, des te groter haar recht op mijn barmhartigheid is. 
Spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van 
mijn barmhartigheid te vertrouwen, want Ik wil ze alle-
maal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn 
barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de 
speer. Ik heb niemand uitgesloten”.         blz. 225 (nr. 1182)

“Er zal geen ziel gerechtvaardigd worden totdat die zich 
met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”.  
      blz. 126 (nr. 570) 

“Het zal jouw taak zijn om volledig op mijn goedheid te 
vertrouwen en het is mijn plicht om je alles te geven wat 
je nodig hebt. Ik maak Mijzelf afhankelijk van jouw ver-
trouwen. Als je vertrouwen groot is, zal mijn edelmoe-
digheid zonder grenzen zijn”.                    blz. 122 (nr. 548)

“Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven mijn 
barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de over-
vloed van genaden die Ik hen verleen, vloeit uit mijn 
barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich 
onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn 
barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van 
zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig 
hebben  om  heiligheid  te bereiken. De genaden van mijn  
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barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden 
en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, 
des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos 
vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor Mij, want 
Ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug Mij 
erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen 
om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben Ik 
treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun 
harten verengen”.                blz. 300 (nr. 1578)

“Vertel alle mensen mijn dochter, dat Ik de liefde en de 
barmhartigheid zelf ben. Als een ziel Mij met vertrou-
wen nadert, vul Ik haar met zo´n overvloed aan genaden 
dat zij die niet in zichzelf besloten kan houden, maar die 
uitstraalt naar andere mensen”.               blz. 211 (nr. 1074)

“Hoe pijnlijk word Ik door wantrouwen aan mijn barm-
hartigheid gewond! Zonden die uit gebrek aan vertrou-
wen voortkomen, wonden Mij buitengewoon pijnlijk”. 

               blz. 212 (nr. 1076) 

IN TIJD VAN LIJDEN 

Gedachten van zr. Faustina: 

O, als de lijdende ziel eens wist hoe ze door God wordt 
bemind, zou ze sterven van vreugde en buitensporig ge-
luk! Op een dag zullen we de waarde van het lijden 
kennen, maar dan zullen we niet langer in staat zijn om 
te lijden. Het huidige ogenblik is van ons. 
     blz. 194 (nr. 963) 

Jezus laat me niet alleen in het lijden. U weet, Heer, hoe 
zwak ik ben. Ik ben een afgrond van ellendigheid, ik ben 
de  nietigheid zelf. Wat zal er dus voor  vreemds aan zijn  
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het lichaam en bloed, ziel en Godheid van uw zeer 
geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening 
voor onze zonden en die van heel de wereld. Omwille van 
zijn bitter lijden, wees barmhartig met ons”. 
Toen ik de volgende morgen de kapel binnenkwam, 
hoorde ik inwendig deze woorden: “Spreek iedere keer 
wanneer je de kapel binnenkomt, onmiddellijk het gebed 
uit dat Ik je gisteren geleerd heb”. Toen ik het gebeden 
had, hoorde ik inwendig deze woorden: “Dit gebed zal 
dienen om mijn toorn te stillen. Je moet het gedurende 
negen dagen op de volgende manier op de kralen van de 
rozenkrans bidden. In de allereerste plaats moet je een 
onzevader bidden, een weesgegroet en de geloofsbelij-
denis. Dan moet je op de kralen van het onzevader de 
volgende woorden bidden:

“Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en bloed, 
de ziel en de Godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze 
Heer Jezus Christus, tot verzoening voor onze zonden 
en die van heel de wereld”.

Op de kralen van het weesgegroet moet je de volgende 
woorden bidden:  

“Omwille van zijn bitter lijden wees barmhartig met 
ons en met heel de wereld”.

Tot slot moet je driemaal deze woorden zeggen:  

“Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige 
God, wees barmhartig met ons en met heel de we-
reld”.
            blz. 108 (nr. 475-476)
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DE ROZENKRANS OF HET KROONTJE 
VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Toen ik ‘s avonds in mijn cel was, zag ik een engel. Hij 
was de uitvoerder van de goddelijke toorn. Hij was 
gekleed in een gewaad dat verblindend schitterde. Ook 
zijn gezicht schitterde prachtig en onder zijn voeten was 
een wolk. Vanuit de wolk sprongen donderslagen en 
bliksemstralen naar zijn handen. Zij gingen van zijn 
handen weer verder en pas daarna sloegen zij in op de 
aarde. Toen ik dit teken zag van de goddelijke toorn die 
op het punt stond de aarde en in het bijzonder een be-
paalde plaats, die ik om goede redenen niet zal noemen, 
te treffen, begon ik de engel te smeken zich een ogen- 
blik op een afstand te houden. De wereld zou boete 
kunnen doen. Maar mijn pleidooi richtte in het geheel 
niets uit tegenover de goddelijke toorn. Toen zag ik 
ineens de allerheiligste Drievuldigheid. Ik werd diep 
getroffen door de grootheid van hun majesteit en ik 
durfde mijn smeekbeden niet te herhalen. Precies op dat 
moment voelde ik innerlijk de kracht van Jezus’genade 
die in mij woont. Toen ik mij van deze genade bewust 
werd, werd ik ogenblikkelijk opgetrokken tot voor de 
troon van God. O, hoe groot is onze Heer en God en hoe 
ondoorgrondelijk is zijn heiligheid! Ik zal geen poging 
wagen om deze grootheid te beschrijven, want we zullen 
Hem weldra zien zoals Hij is. Ik merkte dat ik bezig was 
bij God voor de wereld te pleiten met woorden die ik 
inwendig hoorde. Toen ik op deze manier bad, zag ik dat 
de engel machteloos was. Hij kon de welverdiende straf 
die vanwege de zonden rechtvaardig was, niet ten uit-
voer brengen. Ik had nog nooit eerder met zo’n innerlijke 
kracht gebeden als ik toen deed. Dit zijn de woorden 
waarmee ik God smeekte: “Eeuwige Vader, ik offer U op 
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als ik val als U mij alleen laat? Ik ben een klein kind, 
Heer. Ik kan alleen dus niet vooruit komen. Boven alle 
verlating uit en ondanks mijn eigen gevoelens vertrouw ik 
echter. Ik word geheel in vertrouwen omgevormd, vaak 
ondanks hetgeen ik voel. Verminder geen enkele pijn van 
mij, geef mij slechts kracht om ze te dragen. Doe met mij 
zoals het U behaagt, Heer. Geef mij slechts de genade dat 
ik in staat ben om U in iedere gebeurtenis en omstan-
digheid lief te hebben. Heer, verminder mijn beker van 
bitterheid niet. Geef mij slechts kracht zodat ik in staat 
zal zijn om alles te drinken. 

TOEVERTROUWEN VAN ONS STERVENSUUR 
AAN JEZUS 

O barmhartige Jezus, uitgestrekt op het kruis, denk aan 
mij in het uur van mijn dood. 
O allerbarmhartigst hart van Jezus, met een lans geopend, 
verdedig mij in het uur van mijn dood.  
O bloed en water dat uit het hart van Jezus stroomde als 
bron van barmhartigheid voor mij, bedaar de toorn van de 
Vader in het uur van mijn dood. 
O mijn Jezus, laat de laatste dagen van mijn ballingschap 
volledig in overeenstemming met uw allerheiligste wil 
doorgebracht worden. Ik verenig mijn lijden, de dingen 
die bitter voor mij zijn en mijn doodsstrijd zelf met uw 
heilig lijden. Ik offer mijzelf voor de hele wereld om een 
overvloed van Gods barmhartigheid voor de zielen af te 
smeken en in het bijzonder voor de zielen die in onze 
huizen zijn. Ik geef mijzelf helemaal over aan uw heilige 
wil die de barmhartigheid zelf is en ik vertrouw er vast 
op. In het laatste uur zal uw barmhartigheid alles voor mij 
zijn zoals U mij dat zelf beloofd hebt.  

blz. 300 (nr. 1574) 
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GEBED TOT DE BARMHARTIGE JEZUS 

Jezus, Vriend van een eenzaam hart, U bent mijn veilige 
haven, U bent mijn vrede. U bent mijn redding. U bent 
mijn kalmte in ogenblikken van strijd en te midden van 
een oceaan van twijfel. U bent de heldere lichtstraal die 
het pad van mijn leven verlicht. U bent alles voor een 
eenzame ziel. U begrijpt de ziel zelfs alhoewel ze blijft 
stilzwijgen. U kent onze zwakheden en als een goede arts 
troost en geneest U. Deskundig als U bent, bespaart U 
ons lijden.        blz. 62 (nr. 247)

TOEWIJDING AAN DE BARMHARTIGE JEZUS 

Allerbarmhartigste Verlosser, ik wijd mij volledig en 
voor altijd aan U toe. Maak van mij een gewillig instru-
ment van uw barmhartigheid. O bloed en water dat uit 
het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartig-
heid voor ons, ik vertrouw op U.     blz. 52 (nr. 187)

TOEWIJDING AAN ONZE LIEVE VROUW 

O Maria, mijn moeder en mijn lieve vrouwe, ik bied u 
mijn ziel, mijn lichaam, mijn leven en mijn dood en alles 
wat daarop volgt aan. Ik leg alles in uw handen. O mijn 
moeder, bedek mijn ziel met uw maagdelijke mantel en 
verleen mij de genade van zuiverheid van hart, ziel en 
lichaam. Verdedig mij met uw macht tegen alle vijanden 
en in het bijzonder tegen diegenen die hun boosaardig-
heid achter een masker van deugd verbergen. O lieflijke 
lelie! U bent een spiegel voor mij, o mijn moeder!  

                    blz. 21 (nr. 79) 
Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendig leven 
onderrichten. Moge het zwaard van het lijden mij nooit 
breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart 
en bewaak het.      blz. 184 (nr. 915)

30

 “Mijn dochter, Ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak 
als je de klok drie uur hoort slaan volledig in mijn barm-
hartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en 
verheerlijken. Roep haar almacht in voor de hele wereld 
en vooral voor de arme zondaren. Want op dat moment 
werd de barmhartigheid voor iedere ziel wijd openge-
steld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles 
verkrijgen door er maar om te vragen. Het was het uur 
van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid 
zegevierde over de gerechtigheid.
Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je 
bezigheden dat toelaten op dit uur de staties van de kruis-
weg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de 
staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste 
een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig 
sacrament mijn hart dat vol barmhartigheid is. Als je niet 
in staat bent om even de kapel binnen te lopen, verzink 
dan al is het maar voor een zeer kort ogenblik op de 
plaats waar je bent, in gebed. Ik eis de verering van mijn 
barmhartigheid van ieder schepsel, maar in de eerste 
plaats van jou omdat Ik aan jou het diepste inzicht in dit 
mysterie gegeven heb”.                blz. 299 (nr. 1572)

Kort gebed om te bidden om drie uur ’s middags: 

U blies de laatste adem uit, Jezus, maar de bron van het 
leven begon te stromen voor de zielen en de oceaan van 
barmhartigheid opende zich voor de hele wereld. 
O, Fontein van leven, onpeilbare goddelijke barmhartig-
heid, omgeef de hele wereld en schenk Uzelf leeg in ons. 

             blz. 252 (nr. 1319) 
“O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op 
U”.          blz. 52 (nr. 108)
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zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle 
sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. 
Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, 
zelfs al zijn haar zonden als scharlaken. Mijn barm-
hartigheid is zo groot dat geen enkel verstand of het van 
een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat 
zal zijn om haar te doorgronden. Alles wat bestaat is uit 
de diepste diepten van mijn allertederste barmhartigheid 
voortgekomen. Iedere ziel zal in de hele eeuwigheid mijn 
liefde en barmhartigheid in haar verhouding tot Mij be-
schouwen. Het feest van de Barmhartigheid kwam op uit 
mijn diepste tederheid. Het is mijn wil dat het op de 
eerste zondag na Pasen plechtig gevierd wordt”.  

              blz. 149 (nr. 699) 

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster 
Faustina op zondag 30 april 2000 gaf Paus Johannes 
Paulus II gevolg aan het verlangen van Jezus. De zon-
dag na Pasen zal voortaan de naam dragen van:  
De Zondag van de goddelijke Barmhartigheid. 

DRIE UUR ‘S MIDDAGS: 
HET UUR VAN DE BARMHARTIGHEID

De Verlosser verlangt dat dit uur ons niet onverschillig 
laat: “Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral 
voor de zondaren. Verdiep jezelf al is het maar voor een 
kort ogenblik in mijn lijden, in het bijzonder in mijn ver-
latenheid op het ogenblik van de doodsstrijd. Dit is het 
uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal 
het je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. 
Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel die Mij op 
grond van mijn lijden een verzoek doet”. 

            blz. 252 (nr. 1320) 
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OVER DE VOORBEREIDING TOT DE HEILIGE 
COMMUNIE 

Voor elke heilige communie vraag ik de moeder van God 
om mij te helpen om mijn ziel voor te bereiden op de 
komst van haar Zoon. Ik voel haar bescherming over mij 
duidelijk. Ik smeek haar om zo genadig te zijn om in mij 
het vuur van Godsliefde te onsteken zoals dat in haar 
eigen zuiver hart gebrand heeft op het ogenblik van de 
vleeswording van Het Woord van God.

                blz. 216 (nr. 1114) 

SINT JOZEF EN DE GODSVRUCHT TOT DE 
GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Zuster Faustina schreef: “Sint Jozef spoorde mij aan om 
een voortdurende devotie tot hem te hebben. Hij zei mij 
zelf om eens per dag drie gebeden: [Het onzevader, het 
weesgegroet, het eer aan de Vader] en het memorare te 
bidden. Hij keek zeer vriendelijk naar mij en liet mij 
weten hoezeer hij dit werk van de barmhartigheid steunt. 
Hij heeft mij zijn bijzondere hulp en bescherming be-
loofd. Ik bid de verlangde gebeden iedere dag en voel zijn 
bijzondere bescherming”.  

  blz. 228 (nr. 1203)

MEMORARE

Gedenk, o heilige Jozef, allerzuiverste bruidegom van de 
heilige maagd Maria en onze goede beschermer, dat het 
nooit is voorgevallen dat iemand die uw hulp of uw 
voorspraak afsmeekte, niet verhoord werd. Vol vertrou-
wen komen wij tot u en bevelen ons dringend bij u aan. 
Verwerp onze bede niet, o voedstervader van Jezus, maar 
neem ze welwillend aan en verhoor ze. Amen.  
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VOOR DE HEILIGE KERK EN VOOR DE 
PRIESTERS 

O mijn Jezus, ik smeek U ter wille van de hele Kerk: 
verleen haar liefde en het licht van uw Geest. Schenk 
kracht aan de woorden van de priesters zodat verharde 
harten tot berouw mogen komen en tot U terugkeren, o 
Heer. Heer, geef ons heilige priesters. Houd U hen zelf 
staande in heiligheid. O goddelijke en grote Hogepries-
ter, moge de kracht van uw genade hen overal vergeze-
len en hen beschermen voor de hinderlagen en valstrik-
ken van de duivel die voortdurend voor de zielen van de 
priesters opgezet worden. O Heer, moge de kracht van 
uw genade alles wat de heiligheid van de priesters zou 
mogen bezoedelen, vernietigen en op niets uit laten lo-
pen. Want U kunt alle dingen doen.        blz. 208 (nr. 1052)

OM LIEFDE TOT GOD TE VERKRIJGEN 

Allerliefste Jezus, laat mijn liefde voor U ontbranden en 
vorm mij om in Uzelf. Vergoddelijk mij zodat mijn 
daden aangenaam mogen zijn voor U. Moge dit door de 
kracht van de heilige communie die ik dagelijks ontvang 
tot stand gebracht worden. O, hoezeer verlang ik ernaar 
om helemaal in U omgevormd te worden, o Heer!  

               blz. 247 (nr. 1288) 

OM TROUW AAN GODSWIL 

O Jezus, die uitgestrekt werd op het kruis, ik smeek U, 
geef mij de genade de allerheiligste wil van uw Vader in 
alle dingen altijd en overal getrouw te doen. Als deze wil 
van God voor mij erg zwaar en moeilijk uit te voeren 
lijkt, dan  smeek  ik U, Jezus, moge sterkte en  kracht  uit 
uw wonden op mij  neer  vloeien en  mogen  mijn  lippen 
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voor de toorn van mijn Vader. Gelukkig is diegene die 
onder hun bescherming zal wonen, want de rechtvaar-
dige hand van God zal geen macht over hem hebben”. 
         blz. 71 (nr. 299)

“De mensheid zal geen vrede kennen totdat zij zich met 
vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”.

    blz. 71 (nr. 300) 

“Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart en met 
geloof voor een zondaar bidt, zal Ik hem de genade van 
bekering geven. Dit is het gebed: 
O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als 
een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op 
U”.          blz. 52 (nr. 187)

HET FEEST VAN 
DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

“Ik wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de 
Barmhartigheid wordt. Vraag aan mijn trouwe dienst-
knecht [Pater Sopocko] om op deze dag de hele wereld 
over mijn grote barmhartigheid te vertellen. Dat wie zich 
ook maar op die dag tot de fontein van het leven wendt 
volledige vergeving van zonden en straf zal ontvangen”. 

    blz. 71 (nr. 300) 

“Ik wil dat het feest van de goddelijke Barmhartigheid 
een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen 
en in het bijzonder voor de arme zondaren. Op die dag 
staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid 
open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die 
zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid na-
deren. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige 
communie  zal ontvangen,  zal volledige vergeving van  
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HET GENADEBEELD 

De speciale zending van zuster Faustina begon in 1931, 
toen de barmhartige Verlosser haar verscheen op 22 
februari, feest van Sint Petrus’ Stoel. Vervuld van ont-
zag maar ook van grote vreugde, richtte de zuster haar 
verbaasde blik in stilte op de Heer, Jezus zei haar: 
“Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voor-
beeld dat je ziet, met het onderschrift:  
‘Jezus, ik vertrouw op U’.
Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw 
kapel en [daarna] over de hele wereld.
Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet 
verloren zal gaan. Ik beloof haar ook hier al op aarde 
overwinning over haar vijanden, in het bijzonder in het 
uur van de dood. Ik zal haar zelf verdedigen als mijn 
eigen eer”.                 blz. 13 (nr. 47-48)

“Ik bied de mensen een vat aan waarmee ze naar de bron 
van de barmhartigheid moeten blijven komen om ge-
naden. Dat vat is deze afbeelding met het onderschrift: 
Jezus, ik vertrouw op U”.      blz. 76 (nr. 327)
“De schoonheid van deze afbeelding is niet in de kleu-
renpracht of de kunstwaarde gelegen, maar in mijn 
genade”.        blz. 73 (nr. 313)

DE TWEE STRALEN 

“De twee stralen duiden bloed en water aan. De door-
zichtige straal duidt het water aan dat de zielen recht-
vaardig maakt. De rode straal duidt het bloed aan dat het 
leven van de zielen is. Deze twee stralen kwamen uit de 
diepten van mijn tedere barmhartigheid toen mijn hart 
dat folterende pijn had geleden op het kruis door een 
speer geopend werd. Deze stralen  beschermen de  zielen  
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blijven herhalen: “Uw wil geschiede, o Heer”. 
O Redder van de wereld, Minnaar van de verlossing van 
de mensen die zichzelf in zulke verschrikkelijke folte-
ring en pijn vergat om alleen aan de zaligheid van zielen 
te denken, o allermededogendste Jezus, verleen mij de 
genade dat ik mijzelf vergeet zodat ik helemaal voor zie-
len kan leven en U naar de allerheiligste wil van uw 
Vader met het werk van de verlossing kan helpen. 

               blz. 243 (nr. 1265) 

O mijn God, laat alles wat in mij is U prijzen, mijn Heer 
en Schepper. Met iedere hartenklop wil ik uw ondoor-
grondelijke barmhartigheid prijzen. Ik wil de zielen over 
uw goedheid vertellen en ze aansporen om op uw barm-
hartigheid te vertrouwen. Dat is mijn zending die U zelf 
aan mij toevertrouwd hebt, o Heer, in dit leven en in het 
toekomstige leven.    blz. 256 (nr. 1325)

GEBED OM DE GENADE BARMHARTIG TE ZIJN 
VOOR ANDEREN  

O, allerheiligste Drieëenheid! Zoveel keren als ik adem-
haal, zoveel keren als mijn hart slaat, zoveel keren als 
mijn bloed door mijn lichaam pulseert, zoveel duizend 
keren wil ik uw barmhartigheid verheerlijken. Ik wil 
volledig in uw barmhartigheid omgevormd zijn en uw 
levende weerspiegeling zijn, o Heer. Moge de grootste 
van alle goddelijke eigenschappen, die van uw ondoor-
grondelijke barmhartigheid, door mijn hart en ziel heen-
gaan naar mijn naaste.  
Help mij, o Heer, dat mijn ogen barmhartig mogen zijn 
zodat ik nooit op grond van de uiterlijke schijn zal ver-
denken of oordelen, maar kijk naar wat mooi is in de 
zielen van mijn naasten en hen te hulp kom. 
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Help mij dat mijn oren barmhartig mogen zijn zodat ik 
acht mag slaan op de noden van mijn naasten en niet 
onverschillig zal zijn voor hun pijnen en gekerm. 
Help mij, o Heer, dat mijn tong barmhartig zal zijn zo-
dat ik nooit negatief over mijn naasten zal spreken, maar 
een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen. 
Help mij, o Heer, dat mijn handen barmhartig mogen 
zijn en gevuld met goede werken zodat ik alleen goed zal 
doen aan mijn naasten en zelf de moeilijker en inspan-
nende taken op mij zal nemen.  
Help mij, dat mijn voeten barmhartig zijn zodat ik mij 
zal haasten om mijn naasten bij te staan en mijn eigen 
vermoeidheid en afmatting overwin. Mijn ware rust ligt 
in de dienst aan de naasten.  
Help mij, o Heer, dat mijn hart barmhartig mag zijn 
zodat ik zelf alle lijden van mijn naasten mag voelen. Ik 
wil mijn hart aan niemand weigeren. Ik zal zelfs oprecht 
zijn met degenen waarvan ik weet dat ze mijn vriende-
lijkheid zullen misbruiken.       blz. 46 (nr.78)

GEBED VAN DANKZEGGING 

O Jezus, eeuwige God, dank U voor uw ontelbare ge-
naden en zegeningen. Laat iedere hartslag van mij een 
nieuwe lofzang van dankzegging tot U zijn, o God. Laat 
iedere druppel van mijn bloed voor U stromen, Heer. 
Mijn ziel is één lofzang in aanbidding voor uw barm-
hartigheid. Ik heb U lief, God, om Uzelf alleen.  

               blz. 343 (nr. 1794) 

“Zielen die de eer van mijn barmhartigheid verspreiden, 
bescherm Ik gedurende hun hele leven zoals een tedere 
moeder haar kindje beschut. Op het uur van de dood zal 
Ik geen Rechter voor hen zijn, maar de barmhartige Red-
der”.               blz. 211 (nr. 1075) 
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DE HEILGE FAUSTINA KOWALSKA
APOSTEL VAN DE GODDELIJKE 

BARMHARTIGHEID 

Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en 
ontving de doopnaam Helena. Haar ouders, arme land-
bouwers, hadden tien kinderen. In 1921 ging zij, 16 jaar 
oud, haar diensten aanbieden in een gezin om haar ouders 
financieel bij te staan. In 1922 wilde zij intreden in het 
klooster. Maar haar ouders hadden de middelen niet en 
met veel moeite kon zij haar uitzet bijeenkrijgen.  
Op 1 augustus 1925 werd Helena aanvaard bij de zusters 
van O.L.Vrouw van Barmhartigheid. Deze zette zich in 
voor de opvoeding van arme meisjes die in moeilijke 
omstandigheden verkeerden. Op 30 April 1926 ontving 
zij het habijt en de kloosternaam zuster Maria-Faustina. 
[Faustina betekent: begunstigde]  
Weinig onderlegd – ze had nauwelijks enige jaren lager 
onderwijs genoten – vervulde zij in de verschillende 
kloosters wat haar oversten haar opdroegen: de taak van 
o.a. keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot 
God en de naastenliefde brachten haar tot een buitenge-
wone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. 
Op bevel van haar geestelijke leider schreef zij haar 
dagboek, dat uiteindelijk zes delen bevat. [Hieruit zijn de 
belangrijkste teksten van dit boekje overgenomen]. Na 
veel lijden stierf zij aan tuberculose op 5 oktober 1938. 
Zij was pas 33 jaar. Op 25 november 1966 werd haar 
stoffelijk overschot overgebracht naar de kapel van de 
zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid te Lagiew-
niki. [Krakau]  
Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig op 18 april 
1993 en heilig op 30 april 2000. 
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Zr. Maria - Faustina
  (1905 – 1938) 

2

OM DE TUSSENKOMST VAN DE HEILIGE 
ZUSTER FAUSTINA TE BEKOMEN 

Heer Jezus, U hebt van de heilige Faustina een grote 
vereerster van uw onbegrensde barmhartigheid gemaakt. 
Ik smeek U, geef door haar bemiddeling indien het met 
uw heilige wil overeenkomt, de genade… die ik vraag. Ik 
ben een zondig mens en uw barmhartigheid niet waardig, 
maar kijk naar het offer van de heilige zuster Faustina, en 
verhoor door haar voorspraak mijn smeekgebed dat ik vol 
vertrouwen tot U richt. 

Onze Vader…  Wees gegroet…  3x   Eer aan de Vader… 
Heilige Faustina, bid voor ons. 

Zuster Maria Faustina werd zaligverklaard te Rome op 18 
april 1993 en heilig op 30 april 2000. 

Het volledige werk bestaat uit twee delen: 

a Jezus, ik vertrouw op U
    (uitgebreide biografie van zr. Faustina  
    tevens inleiding op het dagboek) 
b Goddelijke barmhartigheid in mijn ziel
    (dagboek van zr. Faustina Kowalska) 

    Besteladres Ned. uitgave: 
    A.B. van ’t Hooft      (zie achterzijde) 
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DE DEVOTIE 

TOT DE 

GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

De teksten van dit boekje zijn ontleend aan de originele 
Nederlandse vertaling van het dagboek van  

Zr. Faustina Kowalska. S.M.D.M. 
( met bisschoppelijke imprimatur ) 
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