
KRUISGEBEDEN VOOR DE Hl. VADER PAUS BENEDICTUS XVI EN 
OM BESCHERMING TEGEN DE VALSE PROFEET 

ontvangen van de Ierse zienster Maria Divine Mercy in het jaar 2012 

A.U.B. IN DE KOMENDE WEKEN DAGELIJKS BIDDEN 
 

Kruistochtgebed (23) ‘Gebed om de veiligheid van Paus Benedictus’ 
  
O mijn Eeuwige Vader, 
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
en vanwege het lijden dat Hij doorstond  
om de wereld van de zonde te redden,  
bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus,  
Hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt  
zodat ook hij kan helpen  
om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden  
voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen,  
die op aarde rondwaren om zielen te stelen. 
O Vader, bescherm Uw Paus  
zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden  
naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.  
Amen. 
 

Kruistochtgebed (38) ‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’ 
  
O gezegende Moeder van de Verlossing, 
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk  
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI  
om zijn lijden te verlichten. 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,  
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel 
opdat de genaden hen geschonken worden  om sterk, trouw en moedig te 
zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden. 
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden  
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk 

O Heilige Moeder van God,  
geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap  
zodat we kunnen helpen  om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon 
te leiden. 

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,  
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,  
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,  
zodat zij geschikt worden  om de poorten van het Nieuw Paradijs op 
aarde binnen te gaan. Amen. 

 

Kruistochtgebed (44) ‘Gebed om kracht om mijn geloof te 
verdedigen tegen de Valse Profeet’ 

  
Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten  
en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen. 
Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet,  
die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden. 
Houd mijn liefde voor U sterk. 
Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen  
opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen  
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden  
om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren. 
Amen. 
 

Kruistochtgebed (53) ‘Gebed voor de Katholieke Kerk’ 
  

O God de Vader,  
in naam van Uw geliefde Zoon  
smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken  
om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan,  
te weerstaan.  
Help hen om zich te houden aan de waarheid  
over de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus,  
en om zich nooit te onderwerpen aan onwaarheden over het bestaan van 
de Heilige Eucharistie,  om hiervan af te stappen of deze af te zwakken. 
Amen. 
 

Kruistochtgebed (70) ‘Gebed voor de geestelijken om stand te 
houden en trouw te blijven aan het heilig woord van God’ 

  
O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren  
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen  
wanneer dit zich ontvouwt. 
Help Uw gewijde dienaren om stand te houden  



en trouw te blijven aan Uw heilig woord. 
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen. 
Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven  
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren. 
Help en geleid al die gewijde dienaren,  
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,  
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan. 
Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden  
om hen af te leiden, te herkennen. 
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien. 
Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,  
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed  
om hen buiten het bereik van kwaad te houden. 
Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan  
als zij, door de bekoring  om het bestaan van de zonde te ontkennen,  
afgeleid worden. Amen. 
 

Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet 
  

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet. 
Jezus, ontferm U over ons. 
Jezus, behoed ons voor de vervolging. 
Jezus, behoed ons voor de Antichrist. 
Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed. 
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet. 
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk. 
Jezus, bescherm onze Sacramenten. 
Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen. 
Liefste Jezus, help ons om de leugens,  
die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen. 
Jezus, geef ons kracht. 
Jezus, geef ons hoop. 
Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest. 
Jezus, bescherm ons tegen het Beest. 
Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde het 
pad van Uw ware Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd. 
Amen. 

 

“A.u.b. Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. 
Hij lijdt zoveel en staat in veel opzichten alleen met zijn verdriet om de 
geloofsafval die hij zowel binnen als buiten het Heilig Vaticaan ziet.” 

 
(De Maagd Maria: 28 januari 2012) 

 

 

 

“Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de taak 
die Mijn Zoon voor jullie uitgestippeld heeft. 

Het restleger van Christus zal triomferen en zal in het kielzog miljarden 
zielen meebrengen, die deze voor de troon van God zal leiden.” 

 (Moeder van God: 31 januari 2013) 

  

  

  


