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Litanie (1) ‘Bescherming tegen de Valse Profeet’ 
 
Zondag 19 augustus 2012   22.56u 
 
Ik wil jullie dat jullie allemaal beginnen met een nieuwe litanie van gebeden 
om bescherming tegen de Valse Profeet en bid deze van nu af aan eenmaal 
per dag. 
 

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. 

 
Jullie Jezus 
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Litanie (2) ‘om de genade van kwijtschelding’ 
 
Vrijdag 24 augustus 2012   3.15u 
 

O Allerhoogste Hemelse Vader, 
ik houd van U. 
Ik vereer U. 
Heer, ontferm U. 
Heer, vergeef ons onze schulden. 
Ik aanbid U. 
Ik prijs U. 
Ik bedank U voor al Uw bijzondere genaden. 
Ik smeek U om de genade van kwijtschelding voor mijn geliefde 
(noem al diegenen die op jullie lijst voor de redding van de zielen staan) 
Ik bied U mijn trouw te allen tijde aan. 
U, O meest Hemelse Vader, 
Schepper van alle dingen, 
Schepper van het heelal, 
Schepper van de mensheid, 
U bent de oorsprong van alle dingen. 
U bent de bron van liefde. 
U bent liefde. 
Ik houd van U. 
Ik vereer U. 
Ik plaats mij voor U. 
Ik smeek om barmhartigheid voor alle zielen die U niet kennen,  
die U niet vereren,  
die Uw hand van barmhartigheid afwijzen. 
Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel  
zodat U hen in Uw armen kunt nemen, beveiligd tegen het kwaad. 
Ik vraag U om de poort van het Paradijs te openen  
zodat al Uw kinderen zich eindelijk kunnen verenigen  
in het erfdeel dat U voor ons allen geschapen hebt. 
Amen. 

 
Jullie Jezus 
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Litanie (3) ‘Verdedig het woord van God’ 
 
Donderdag 11 oktober 2012   10.03u 
 

O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen. 
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger. 
Help ons meer van U te houden. 
Steun ons in onze strijd. 
Verdedig ons in ons geloof. 
Leid ons naar Uw veilig toevluchtsoord. 
Help ons stand te houden en Uw Heilige Wil te verdedigen. 
Versterk onze vastberadenheid om Uw ware leerlingen te zijn. 
Schenk ons moed. 
Geef ons vertrouwen. 
Leid ons op de weg van de waarheid. 
Verdedig ons tegen de vijand. 
Stort Uw genaden van bescherming over ons uit. 
Help ons de bekoring te vermijden. 
Breng ons dichter bij Uw Heilig Hart. 
Help ons om U te allen tijde trouw te blijven. 
Amen. 

 

Litanie (4) ‘Om de bestraffing door God de Vader te 
milderen’ 
 
Zaterdag 12 januari 2013   15.10u 
 

O Allerhoogste God, 
Wij smeken U om barmhartigheid voor de zonden van Uw kinderen. 
Wij danken U voor het geschenk van de aarde. 
Wij danken U voor het geschenk van het eeuwig leven. 
Wij waarderen de gave van het leven. 
Wij handhaven de gave van het leven. 
Wij danken U voor het geschenk van Uw Zoon, Jezus Christus. 
Wij danken U voor het geschenk van de verlossing. 
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Wij prijzen Uw Godheid. 
Wij geven ons geheel aan U over  
zodat Uw Heilige Wil op aarde volbracht kan worden  
zoals in de Hemel. 
Wij danken U voor het geschenk van de Verlichting van het Geweten. 
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven. 
Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs. 
Wij smeken U om alle zielen te redden,  
met inbegrip van diegenen die U kwellen  
en diegenen die aan U verloren gaan. 
Wij danken U voor de liefde die U al Uw kinderen betoont. 
Wij danken U voor de gave van profetie. 
Wij danken U voor de gave van gebed. 
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.  
Amen. 

 
 

Litanie (5) ‘Om de redding van diegenen in doodzonde’ 
 
Maandag 11 februari 2013   12.30u 
 

Jezus, behoed alle zondaars voor het vuur van de hel. 
Vergeef de zwartgeblakerde zielen. 
Help hen U te zien. 
Til hen op uit de duisternis. 
Open hun ogen. 
Open hun hart. 
Toon hen de waarheid. 
Red hen. 
Help hen te luisteren. 
Verlos hen van hoogmoed, wellust en nijd.  
Bescherm hen tegen het kwaad. 
Hoor hun smeekbeden om hulp. 
Grijp hun handen vast. 
Trek hen naar U toe. 
Behoed hen voor het bedrog van Satan.  
Amen. 


