
Noveengebed op weg naar “Red Wednesday” 
23 november 2022 

  
  

Eerste dag, dinsdag 15 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus: 
op weg naar RedWednesday willen wij U de komende negen dagen bidden voor Uw 
Kerk, die nog altijd vervolgd wordt in zoveel landen en op zoveel manieren. 
Geef dat Uw Kerk stand houdt in de verdrukking van deze tijd en dat zij steeds met 
trouw, met moed en met liefde het Evangelie van Jezus Christus blijft verkondigen 
aan onze gebroken wereld. 
  

Gebed van de Heer: 
Onze Vader, Die in de hemel zijt; 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel; 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 
  

Wees Gegroet: 
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Tweede dag, woensdag 16 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Eeuwige God, Vader van Jezus Messias, onze Heer en Broeder: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die al eeuwen lang 
vervolgd wordt op zoveel plekken en in zoveel landen. 



Wij vragen U: beziel ons met de gaven van Uw heilige Geest en geef dat ons 
Noveengebed deze dagen werkzaam de vrede van Jezus Christus onder de 
verschillende volkeren bevordert en bevestigt. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Derde dag, donderdag 17 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die nog altijd vervolgd 
wordt in zoveel landen en op zoveel manieren. 
Wij bidden U voor allen die nu gevangen zitten, en die mentaal en fysiek gemarteld 
worden vanwege hun vast geloof en getuigenis dat Uw Zoon Jezus Messias hun Heer 
en Verlosser is. Schenk hen moed, vertrouwen en hoop. Zegen en bescherm hen. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Vierde dag, vrijdag 18 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Almachtige God, Vader van Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde en onze Heer: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die al eeuwen lang 
vervolgd wordt op zoveel plekken en in zoveel landen. 
Wij vragen Uw bescherming, barmhartige God, voor al degenen die zich inzetten voor 
onze vervolgde broeders en zusters. Bevestig hun geloof en zegen hen met moed, 
voorzichtigheid en wijsheid. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 



 

Vijfde dag, zaterdag 19 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die al eeuwen vervolgd 
wordt in zoveel landen en op zoveel manieren. 
Wij bidden U voor hen die christenen vervolgen. Dat hun harten opengaan voor Uw 
Woord van leven en liefde en dat zij, zoals de heilige apostel Paulus, zich bekeren tot 
Uw Zoon, en de beweging maken van vervolger naar gelovige en getuige. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Zesde dag, zondag 20 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Almachtige God, Vader van Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde en onze Heer: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die al eeuwen vervolgd 
wordt op zoveel plekken en in zoveel landen. 
God, geef dat ons Noveengebed ons aanzet tot kleine en grotere werken van 
naastenliefde in onze onmiddelijke omgeving: beziel ons met Uw heilige Geest opdat 
wij met toewijding en vreugde ons geloof handen en voeten geven. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Zevende dag, maandag 21 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Goede God, Vader van onze Heer en Verlosser Jezus Christus: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die al eeuwen lang 
vervolgd wordt in zoveel landen en op zoveel manieren. 
Geef dat ons Noveengebed in deze dagen ons bewust maakt van de vrijheid die wij 
genieten om ons geloof te vieren en te verkondigen, alsook van de 



verantwoordlijkheid die wij als gedoopten hebben om de Blijde Boodschap van 
Christus uit te dragen aan ons naasten. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Achtste dag, dinsdag 22 november 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Barmhartige God, Vader van Jezus Messias, onze Heer en Verlosser: 
op weg naar RedWednesday bidden wij voor Uw Kerk in nood, die vervolgd wordt op 
zoveel plekken en in zoveel landen. 
Wij vragen Uw zegen voor de kinderen, armen en machtelozen die vluchten voor 
vervolging en geweld. Geef dat zij een veilige haven bereiken waar zij kansen krijgen 
om tot rust te komen en aan te sterken, en waar zij zich ten volle kunnen ontplooien 
om uit te groeien tot de volle maat van Christus. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  

Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 

Negende dag, Red Wednesday 23 november  
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

Grote en goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus: 
op deze RedWednesday hebben wij U negen dagen gebeden voor Uw Kerk, die nog 
altijd vervolgd wordt op zoveel plekken en op zoveel manieren. 
Op deze laatste dag van ons Noveengebed willen wij U danken voor de getuigenis van 
zovele martelaren en martelaressen die hun leven hebben prijsgegeven uit liefde voor 
Jezus Christus en zijn Kerk. Geef dat hun voorspraak onze gebeden begeleidt en dat 
hun leven en sterven voor ons steeds een voorbeeld mag zijn van oprecht christelijk 
geloof. 
  

Gebed van de Heer 
  

Wees Gegroet 
  



Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, 
bid voor ons allen bij uw Goddelijke Zoon. 
Amen. 

 


