
novena
Noveen voor de geestelijke
vernieuwing van de Kerk. 



Zie, Ik maak
alle dingen nieuw

(Openb. 21:5)



Introductie
Als broers en zussen in het geloof vragen wij jullie om te bid-
den voor de christenen in Duitsland en vooral voor de synodale 
weg. Om misbruik tegen te gaan zijn er veranderingen in de 
Kerk nodig. Maar er is veel verdeeldheid over hoe die verande-
ringen eruit moeten zien. Hebben wij vooral nieuwe structuren 
nodig? Moet de leer van de kerk vernieuwd worden? Of moeten 
wij als christenen juist dichter bij de Heer komen en ons door 
hem laten vernieuwen? Wat is het doel van vernieuwing? De le-
den van de Synodale Weg zijn het vaak niet eens en lijken soms 
de boodschap van het Evangelie uit het oog te verliezen – zoals 
ook de wereldkerk.

Daarom willen wij jullie vragen om te bidden voor waarachtige 
vernieuwing van de Kerk – en om de Heilige Geest, die eenheid 
schenkt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ons tot het gebed moe-
ten wenden -  tot het gesprek met de Heer - en wij willen jullie 
als broers en zussen en als leden van de wereldkerk uitnodigen 
ons hierbij te ondersteunen. Wij willen met jullie samen opnie-
uw de stem van de Heer leren ontdekken en bidden voor de 
katholieke Kerk in Duitsland en in de hele wereld.

De oorsprong van de noveen is het gebed van de apostelen, 
die zich met de vrouwen rond Ma-ria hadden verzameld: Zij 
wachtten en baden negen dagen tot de Heilige Geest op hen 
neer-daalde. Op dezelfde manier willen wij negen dagen bid-
den, opdat de Heilige Geest zelf de Kerk komt vernieuwen, lei-
den en opwekken. 

Wanneer? Van 28 januari t/m 5 februari – dus ook als begelei-
ding van de derde vergadering van de Synodale Weg in Duits-
land.

Laten we bidden dat de Kerk in deze onrustige tijden de weg 
van Jezus blijft gaan!



Dag 1
Gebed om de leiding van Jezus in het 

proces van vernieuwing 

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Zie, iets nieuws ga Ik maken. Het is al aan 
het kiemen, weet gij dat niet? 

Ja, Ik ga een weg leggen in de woestijn, en 
rivieren in het dorre land.

(Jes. 43, 19) 



Heer, wij danken U dat U ons in Uw kerk hebt opgenomen 
als levende bouwstenen en als leden van uw lichaam.
Wij zijn geneigd te vergeten dat deze Kerk U toebehoort 
en dat niet onze mening, maar uw wil telt.
Daarom vragen wij U het proces van geestelijke vernieu-
wing in de Kerk te leiden, opdat het op uw wijze en vol-
gens uw Evangelie mag gebeuren. Toon Uzelf als Heer en 
Herder van uw Kerk, zodat onze inspanningen niet tot 
niets leiden, maar dienstbaar zijn aan de opbouw van uw 
Koninkrijk. Laat de Kerk steeds meer een plaats worden 
waar mensen ervaren dat U de Weg, de Waarheid en het 
Leven bent. Laat ons de Kerk erkennen als de plaats waar 
U leeft en aanwezig bent.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Bonifatius, bid voor ons en voor de geestelijke 
vernieuwing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Zie, iets nieuws ga Ik maken. Het is al aan 
het kiemen, weet gij dat niet? 

Ja, Ik ga een weg leggen in de woestijn, en 
rivieren in het dorre land.

(Jes.43, 19) 

Dag 2
Vraag om de gave van het gebed  



Heer, wij danken U dat U onze Vader bent en dat wij ons 
tot U mogen richten met al onze zorgen.
We zien dat de Kerk vernieuwing nodig heeft. Maar vaak 
laten wij ons onzeker maken door krachten van buitenaf, 
door de publieke opinie, door claims uit politiek en me-
dia. Vaak verliezen wij ook uit het oog wat echt belangrijk 
is, omdat wij onze heil en zekerheid proberen te vinden 
in structuren, overleggen en discussies en niet in de ont-
moeting met U en uw aanwezigheid.
Daarom vragen wij U: Geef ons de genade van het gebed 
en de moed om stilte toe te kunnen laten. , Help ons te 
midden van alle stemmen buiten ons en onze eigen stem 
toch de ste van uw Heilige Geest te mogen ontdekken en 
onderscheiden, zodat wij ons in het proces van vernieu-
wing steeds op U riochten, het levende Woord.
Onze Vader en Weesgegroet
Sint Lucia, bid voor ons en voor de geestelijke vernieu-
wing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen.



Dag 3
Gebed om persoonlijke vernieuwing, 

bekering en eenheid in de Kerk 

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Laat mij 
de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw 

eigen oog zit de balk nog!
(Mt 7:4) 



Heer, wij danken U dat wij U hebben mogen leren ken-
nen en dat U ons onze zonden hebt vergeven, zodat wij in 
eenheid met U kunnen leven.
Vaak zijn wij vooral bezig met het veroordelen van ander-
mans fouten. Maar als de Kerk vernieuwd moet worden, 
dan kan dat alleen als ieder van ons tot inkeer komt en 
zich door U laat vernieuwen.
Daarom vragen wij U: Help ieder van ons te groeien in 
zijn of haar persoonlijke relatie met U. Laat ons tegelij-
kertijd steeds beter inzien dat eenheid met de Kerk, uw 
Mystieke Lichaam, ook eenheid met U betekent. Geef dat 
wij steeds meer intiem verbonden mogen zijn met onze 
Heilige Vader, de paus. Leid ons allen tot oprechte ver-
zoening en berouw. Vooral diegenen die als vertegen-
woordigers van de Kerk zwaar gezondigd hebben tegen 
U en tegen hun naasten. Troost en genees diegenen die 
slachtoffer zijn geworden van deze zonden en laat hen 
uw liefde ervaren. Wij erkennen dat de Kerk in al haar 
heiligheid bestaat uit zondaars. Maar laat dit besef ons 
niet leiden tot wanhoop en afkeer, maar tot een grotere 
barmhartigheid en een sterke wil om zelf trouwe en ij-
verige werkers te worden in Uw wijngaard.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Teresa van Avila, bid voor ons en voor de spiritue-
le vernieuwing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 4
Gebed om liefde en wijsheid in 

het grondig achterhalen van de 
waarheid. 

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Gij zult de Heer uw God beminnen met 
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw 

verstand en geheel uw kracht.  Het tweede 
is dit: Gij zult uw naaste beminnen

als uzelf. Er is geen ander gebod
voornamer dan deze twee.

(Marc. 12:30-31) 



Soms bezwijken we voor de verleiding om waarheid en 
liefde tegen elkaar uit te spelen. Oftewel durven we niet 
meer te benoemen wat verkeerd is, omdat we denken 
dat wie liefheeft geen kritiek mag uiten. Of wij worden te 
rechtlijnig en verkondigen daarmee een vertekend beeld 
van de waarheid. Wij zijn ook dikwijls geneigd de leer van 
de Kerk naar eigen inzicht te interpreteren zodra deze 
tegen onze eigen wil ingaat. 
Daarom vragen wij U: Laat ons ten diepste inzien dat uw 
liefde en uw waarheid bij elkaar horen. Geef ons de goe-
de houding om dit inzicht liefdevol over te brengen. En 
wanneer onze eigen wil met uw geboden botst, hernieuw 
dan in ons het vertrouwen dat de leer van de Kerk een 
uitdrukking is van uw liefde en waarheid.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Johannes Wen Yin, bid voor ons en voor de spiri-
tuele vernieuwing van de Kerk. 
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 5
Gebed voor de bisschoppen, priesters 

en diakens

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Wie vertoeft in de schuilplaats des Aller-
hoogsten, vernacht in de schaduw van de 

Almachtige  2en zegt tot de Heer: ‚mijn 
toevlucht, mijn sterkte, mijn God

op wie ik mij verlaat.‘
 (Ps 91:1-2) 



Heer, wij danken U voor het priesterschap en het pasto-
raat, en dat U mensen tot uw speciale dienstwerk hebt 
geroepen.
U draagt bisschoppen, priesters en diakens op uw kudde 
te voeden, ons de sacramenten toe te dienen en het Evan-
gelie te verkondigen. Velen moeten hun ambst uitoefenen 
terwijl zij gebukt gaan onder grote eenzaamheid, vijan-
digheid en andere moeilijkheden. Ook priesters die on-
schuldig zijn worden beschuldigd en veroordeeld. Vaak 
wordt hun dienstwerk verkeerd begrepen en opgevat als 
arrogantie en wordt hun autoriteit niet erkend.
Daarom vragen wij U: Laat het gebed en de Eucharistie 
centraal staan in hun leven. Moge dit een bron van kracht 
zijn om te voldoen aan de eisen van het ambt, en om de 
verleidingen en bekoringen van de wereld te weerstaan. 
Geef hun de moed om leiding en onderricht te geven, 
terwijl zij daarbij vasthouden aan de waarheid van de 
Evangelie. Geef dat zij een voorbeeld voor ons mogen zijn 
in geestelijke vernieuwing door waarachtig berouw en 
standvastigheid in het geloof. 
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Caterina van Siena, bid voor ons en voor de spiri-
tuele vernieuwing van de Kerk.  
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 6
Gebed om de Heilige Geest voor ker-

kelijke verenigingen, besturen
en parochies

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Er zijn verschillende gaven, maar slechts 
een Geest.  Er zijn vele vormen van 

dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn 
allerlei soorten werk, maar er is slechts een 

God, die alles in allen tot stand brengt.
… Maar alles is het werk van een en dezelfde 

Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt
zoals Hij het will.
(1 Kor 12:4-6, 11) 



Heer, wij danken u dat zoveel mensen zich inzetten voor 
de opbouw van uw koninkrijk en dat zij de saamhorig-
heid in de gemeente vormgeven en verrijken.
Reeds in de vroegchristelijke gemeenschap werden 
structuren gecreëerd om het kerkelijk en sociaal leven te 
ordenen. Maar soms verliezen wij onszelf vooral in het 
organiseren  zodat er geen ruimte meer is voor de Heilige 
Geest. Wij zijn meer bezig met naar buiten toe goed over 
te komen dan met onze inzet in uw Kerk en realiseren 
te weinig dat de Kerk bedoeld is om uw Koninkrijk op te 
bouwen  en niet dient voor onze eigen belangen.
Daarom vragen wij U om de Heilige Geest, opdat wij U niet 
vergeten bij onze kerkelijke werkzaamheden. Schenk ons 
de gave uw stem te horen en te onderscheiden. Help ons 
niet te streven naar status of invloed, maar vreugdevol 
en met ieders unieke geestelijke gaven van de Kerk een 
gastvrije plaats te maken, zodat mensen zich aanvaard 
voelen en gemeenschap ervaren.
Onze Vader en Weesgegroet
Zalige Adolph Kolping, bid voor ons en voor de geestelijke 
vernieuwing van de Kerk. 
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 7
Gebed voor het volk van God 

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een ko-
ninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods 
eigen volk, bestemd om de roemruchte daden 
te verkondigen van Hem die u uit de duister-
nis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.

(1 Pet 2:9)



Heer, wij danken U dat U mensen roept in de verschillen-
de ambten van de Kerk en dat U ons de waardigheid van 
het kindschap Gods verleent.
Soms denken we dat ambten ons aanzien en waardigheid 
kunnen geven. Wij willen onze ideeën en wensen door-
zetten. Wij vergeten dat macht in christelijke zin boven 
alle verantwoordelijkheid en onbaatzuchtige toewijding 
betekent. Wij vergeten dat waar U ons geplaatst hebt, dat 
dat de plek is waar wij moeten groeien in ons christen-
zijn.
Daarom vragen wij U: Help ons te begrijpen wat het be-
tekent kind van God te zijn. Help ons dankbaar de taken 
vervullen die God ons heeft toevertrouwd. Bescherm ons 
tegen het verlangen naar macht en laat ons steeds beter 
begrijpen dat de kracht van Christus door het kruis komt. 
Versterk de eenheid onder ons, de onderlinge toewijding 
in gezinnen en gemeenschappen, en de waardering voor 
elkaars gaven en roeping, en laat trots of arrogantie geen 
wig drijven tussen ons.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Josephine Bakhita, bid voor ons en voor de spiri-
tuele vernieuwing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 8
Vraag om standvastigheid

en nederigheid

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Want onze strijd gaat niet tegen vlees en 
bloed maar tegen de heerschappijen, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers van 

deze duisternis, tegen de boze geesten
in de hemelen.

(Ef 6:12)
(Jes. 43, 19) 



Heer, wij danken U dat uw Heilige Geest ons verlicht en 
de weg wijst naar de waarheid.
Er worden tegenwordig verschillende ideologieën en 
dwalingen/misvattingen uitgeroepen. Soms zijn ook 
christenen geneigd om toe te geven aan de tijdgeest. Aan 
de andere kant kan het gebeuren dat wij bij het strijden 
voor het geloof farisees worden.
Daarom vragen wij U: Geef ons geduld en kalmte tijdens 
de uiteenzettingen over het geloof. Help ons, dat wij ons 
niet laten verwarren door de tijdgeest, maar Christus 
blijven volgen, ook al is het soms niet makkelijk. Moge de 
katholieke Kerk trouw blijven aan het Evangelie en zich 
verzetten tegen het aanpassen aan de tijdgeest, (opdat zij 
de tekenen van de tijd kan herkennen). Leer de christ-
enen alles tot uw eer te doen en nederig te blijven in het 
achterhalen en zoeken van de waarheid.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Edith Stein, bid voor ons en voor de geestelijke 
vernieuwing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Dag 9
Gebed dat de Blijde Boodschap de 
maatschappij door kan dringen en 

vruchtbaar kan worden vor alle mensen 

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, amen.

Gij zijt het zout der aarde. Maar als het 
zout zijn kracht verliest, waar mee zal men 
dan zouten? Het deugt nergens meer voor 
dan om weggeworpen en door de mensen 

vertrapt te worden. 
(Mt 5:13-14) 



Heer, wij danken U dat wij getuigen mogen zijn in deze 
wereld.
Soms zijn we te bezig met onze behoeften, zorgen en 
wensen en vergeten dan onze naasten. Wij maken ons 
druk over de ruzie binnen de Kerk in plaats van het 
Evangelie te verkondigen, de Blijde Boodschap die men-
sen bevrijdt, opbouwt en verfrist.
Daarom vragen wij U: Help ons om het licht te zijn in deze 
wereld. Help ons te begrijpen dat de leer van de Kerk de 
behoeftes van de mens tot in het diepst vat. Doe ons in-
zien dat christelijk onderwijs bijdraagt aan het herstel 
van Gods gebroken schepping, en belangrijk is voor een 
goede samenleving.Geef ons de moed om de leer van de 
Kerk uit te dragen naar de mensen, zodat de samenleving 
wordt doordrongen van de boodschap van het Evangelie 
en de mensen uw heilige Geest mogen ervaren.
Onze Vader en Weesgegroet
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons en voor de gees-
telijke vernieuwing van de Kerk.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. Geprezen zij Jezus Christus hier en nu en tot in de 
eeuwigheid. Amen. 



Novena Saints

St. Boniface

St. Lucy

St. Theresia of Avila

St. John Wen Yin

St. Caterine of Siena



Bl. Adolph Kolping

St. Josephine Bakhita

St. Edith Stein

St. John Paul II

These short biographies are taken from catholicsaints.info.
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