
 
 
 
 
 
 OPROEP VAN DE VRIENDENCLUB VAN DE BARMHARTIGE JEZUS 
 
Op de eerste zondag na Pasen wordt in de RK kerk van Renkum normaliter het wereldwijde feest van de Goddelijke 
barmhartigheid gevierd. Helaas kan het genadevolle programma op zondag 19 april i.v.m. de corona niet doorgaan. 
 
Om die reden de oproep aan de gelovigen om de rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid dagelijks en speciaal op 19 
april 2020 thuis te bidden voor de afbeelding van de barmhartige Jezus, bij voorkeur om 15.00 uur, het uur dat Christus 
gestorven is. Je kunt het bidden met de gewone rozenkrans, of indien nodig zonder de rozenkrans. Belangrijk is om vanwege 
de coronauitbraak God’s barmhartigheid af te smeken voor alle slachtoffers in de wereld en voor ons land, in het bijzonder 
bidden we dat de mensen in deze crisis zich tot de barmhartige God zullen gaan wenden. En ook voor kracht en sterkte voor 
de hulpverleners. Daarnaast bidden we ook voor het behoud van de bedevaartskerk van Onze Lieve Vrouw van Renkum.  
Het gebed wordt als volgt gebeden: 
 
Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid  
 
Kruisteken: In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest 

3 x: O Bloed en Water; die uit het hart van Jezus vloeiden, als bron van Barmhartigheid voor ons ik vertrouw op U !              

Onze Vader..etc. Wees gegroet..etc. 

Geloofsbelijdenis (Twaalf artikelen van het geloof) 
 
1 x: Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon, 
       Onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die van heel de wereld. 
 
10 x: Omwille van zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld 
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Eindig na het 5de tientje met: 
 
3 x Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige eeuwige God, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld 
          
    


