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Donderdag 30 juni - dag 1 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de 
Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef 
gesteld om uw gezindheid te Ieren kennen;  Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden 
of niet.  (Deuteronimium 8, 2) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe.  Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Vrijdag 1 juli - dag 2 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook 
het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor 
laten beseffen, dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de 
Heer komt. (Deuteronomium 8, 3) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe.  Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Zaterdag 2 juli - dag 3 
 
Kruisteken 
 
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Denk aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van 
slavernij, heeft geleid; de Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol 
giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots 
water voor u liet ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit 
hadden gezien. (Deuteronomium 8 , 14b-16a) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Zondag 3 juli - dag 4 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
Maar wij dragen deze schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God 
komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem; wij zien 
geen uitweg meer, maar wij zijn nooit ten einde raad; wij worden opgejaagd maar niet in de 
steek gelaten; wij worden neergeveld maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven 
van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar 
worden. (2 Korintiërs 4, 7-10) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken  



5 

Maandag 4 juli - dag 5 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
Broeders en zusters, voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil opdat 
ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.  Zo verricht de dood zijn 
werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: “Ik 
heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. (2 Korintiërs 4, 
11-13) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken  
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Dinsdag 5 juli - dag 6 
 
Kruisteken 
 
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
Broeders en zusters, wij weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons 
evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt 
voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen 
aan God, tot eer van zijn naam.   (2 Korintiërs 4, 14-15) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Woensdag 6 juli - dag 7 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van 
de dwazen schenen zij dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd,  hun 
verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Zij zijn echter in vrede. (Wijsheid 3, 1-3) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Donderdag 7 juli - dag 8 
 
Kruisteken 
  
Gebed 
Goede God, 
Wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die ons hebben 
getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het uiterste toe en 
standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering 
van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw Woord te verstaan en 
te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de 
rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht 
worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. 
Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op 
dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar 
door u spreekt dan de Geest van uw Vader. (Matteüs. 10, 17-20) 
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. Heer, U 
weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder vervolging 
en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm hen. Wij 
bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad kruisen. 
We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
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Vrijdag 8 juli - dag 9 
 
Kruisteken 
 
Gebed 
Goede God, wij danken U voor het getuigenis van velen die ons in geloof zijn voorgegaan en die 
ons hebben getoond hoe het is om in navolging van Christus onze Heer, trouw te zijn tot het 
uiterste toe en standvastig te blijven in geloof. In de dagen van deze noveen bereiden we ons 
voor op de viering van het feest van de heilige Martelaren van Gorcum. Open ons hart om uw 
Woord te verstaan en te begrijpen wanneer wij lezen uit de Heilige Schrift. 
 
Korte Schriftlezing 
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. 
De vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. 
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe 
volhardt, hij zal gered worden. (Matteüs 10, 21-22)  
 
Moment stilte om de lezing te overweging 
 
Smeekgebed 
Laat ons bidden, 
Almachtige eeuwige God, U hebt de heilige Martelaren van Gorcum geroepen om één van geloof 
en één van geest te zijn en zo te getuigen van uw liefde tot het uiterste toe. Zij zijn standvastig 
gebleven in de belijdenis van hun geloof in de Eucharistie en in hun trouw aan de paus. 
Heer, U weet hoe veel broeders en zusters van ons ook in deze dagen te lijden hebben onder 
vervolging en geweld vanwege hun geloof in U. Wees hen nabij, geef hen kracht en bescherm 
hen. Wij bidden U dat ook wij trouw mogen blijven in de beproevingen die ons levenspad 
kruisen. We bidden voor onze intenties, voor de noden van de Kerk, van de wereld en voor onze 
persoonlijke intenties. 
 
…Een ogenblik om in stilte of hardop intenties aan God voorleggen… 
 
Onze Vader 
Al onze intenties vatten we samen in het gebed dat Jezus ons zelf heeft gegeven: Onze Vader… 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Wij vragen U; luister naar ons gebed en geef ons wat wij nodig hebben op onze pelgrimstocht 
door het leven. Geef dat wij op voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum trouwe 
getuigen mogen zijn van uw liefde in de wereld en een teken mogen zijn van eenheid in geloof en 
geest. Dat bidden we U, in kracht van de heilige Geest en door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lofgebed en afsluiting 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons! 
 
Kruisteken 
 
 


