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Eer aan de Vader …

Wees Gegroet …

Onze Vader …

Met aandrang vragen wij U, goede Vader, toon
ons de weg naar Uw Zoon samen met zijn en
onze allerheiligste Moeder Maria, van wie de
Zalige priester Poppe zoveel hield.

Moge zijn heiligverklaring aan de Kerk van het
derde millennium een krachtig impuls geven in
haar voorname zorg voor armen en kleinen, in
haar vorming van priesters en opvoeders, die
ze nodig heeft, in school, parochie en gezin, om
de tekenen van de tijd te verstaan en de nieuwe
evangelisatie te realiseren.

Gebed voor de Canonisatie van
Priester Edward Poppe zelf (18901924)
Goede Vader in de hemel, wij loven U omdat
Gij ons de Zalige priester Poppe hebt gegeven.
Moge hij, van bij U, ons blijvend nabij zijn in
deze tijd waarin wij zoveel nood hebben aan
heiligen en getuigen van uw Leven en Liefde.
Moge Hij ons leren uw heilige Wil te
volbrengen en steeds, in vreugde en droefheid,
op uw barmhartigheid te vertrouwen.
Mogen wij, zoals hij, Jezus mateloos leren
liefhebben in Zijn Woord en Eucharistie.
Mogen wij altijd ingaan op de ingevingen van
uw Heilige Geest in ons gebed en in alle
omstandigheden van ons leven.
Mogen wij, zoals hij, Uw Kerk op weg
liefhebben.
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1 – Ik bied U mijzelf

Heer Jezus, ik bied U mijn handen om Uw werk
te verrichten, om Uw zegen te verspreiden.

Ik bied U mijn voeten om Uw weg te gaan.

Ik bied U mijn ogen opdat Gij ze zoudt richten
en Uw mildheid eruit stralen zou.

Ik bied U mijn verstand om te denken.

Ik bied U mijn geest om te bidden.

Ik bied U mijn mond om te spreken: Uw woord
van wijsheid, Uw woord van liefde.

Ik geef U bovenal mijn hart om Uw Vader en
alle mensen te beminnen.

Zonder datum

maar Gij in mij.

opdat ik het niet zou zijn die leef,

opdat ik het niet zou zijn die bemin,

opdat ik het niet zou zijn die werk,

opdat ik het niet zou zijn die bid,

Zonder datum

Laat mij kleiner worden en word Gij groter in
mij,

2 – Laat mij kleiner worden
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Amen!
Averbode, 1920

Dan zullen wij als nederige apostelen kunnen
meewerken aan de vestiging van Jezus' Rijk.

Open onze ogen bij elke gelegenheid om wel te
doen. Bereid ons hart en onze wil, om al de
inspraken van de H. Geest te volgen.

Leer ons gelijk Jezus en gelijk Gijzelf en
tezamen met U en met Jezus, alles herleiden en
alles verwachten van het Kruis.

9 – Gebed tot Onze Lieve Vrouw van
het H. Hart
O Maria,
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, wij
geven ons geheel aan U met alles wat wij
hebben, met alles wat wij zijn.
Wij laten ons geheel aan U over opdat Gij ons
geheel aan Jezus zoudt schenken.
Beziel ons met de geest van Jezus, met zijn
liefde tot de zielen.
Koningin der Apostelen, laat ook ons apostel
worden.
Leer ons de waarde kennen van het gebed.
Leer ons vooral de weg tot het offer van
onszelf.
Leer ons het H. Misoffer daartoe benutten.
Leer ons elke H. Communie daartoe
aanwenden.
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3 – In vereniging met Jezus

Door Uw genade is mijn leven
met het Uwe gans verweven.

Ik leef nog ja, maar ik niet meer,
want Gij zijt nu mijn leven, Heer.

Ge werkt met mij in al mijn werken,
Uw kracht komt dan mijn krachten sterken,

Uw Vader ziet mijn werken aan,
als door Zijn eigen Zoon gedaan.

Zo worden al mijn werken heden
als goddelijke lofgebeden.

Zo wordt mijn kleinste bezigheid
een parel voor mijn eeuwigheid!

Zonneland, 15 augustus 1920

Naar pater Zucchi s.j. (1586-1670), Bourles, 4 december
1914.

Gezien ik alzo de uwe ben, o goede Moeder,
bewaar mij, bescherm mij als uw eigenste have
en goed.

Aan U draag ik mezelf geheel op en om mijn
overgave aan U te bewijzen wijd ik vandaag
mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn hart,
mijzelf geheel aan U toe.

O mijn Moeke!

O mijn liefste!

4 – Toewijding aan de H. Maagd
Maria
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Moerzeke, zonder datum

Lieve Vrouwe, Koningin van de vrede, bid voor
ons!

Amen.

En toon mij, na deze kortstondige, droevige
ballingschap, de gezegende Vrucht van Uw
Schoot, Jezus Christus, Onze Heer, die met de
Vader en de H. Geest leeft en heerst in de
gelukzalige Eeuwigheid.

Bescherm mij en verdedig mij; bewaar mij en
versterk mij; verlicht mij en geleid mij; bid
voor mij en zegen mij: O genadige, o
liefderijke, o nooit volprezene, o zoete Moeder
en machtige Middelares Maria...

Uwe!...” Ik ben uw eigendom in leven en dood,
in tijd en in eeuwigheid...

8 – Gebed tot Maria, Moeder van
Genade
O, allerheiligste en goedertierenste Maagd,
teergeliefde Moeder van Gods Zoon en van
allen die met Hem, onder één Hoofd, hetzelfde
goddelijk Leven delen...
Getrouwe en genadevolle Bruid van de H.
Geest, die in afhankelijke samenwerking met
Hem, tot het einde van de tijden, alle kinderen
Gods, tot Glorie van de Hemelse Vader,
voortbrengt en vormt...
Gedoog dat een klein en hulpeloos, zondig en
ellendig mensenkind als ik, op Uw onbevlekte
Moederschoot veilig ruste; mij in Uw
meedogend Moederhart betrouwvol verberge
en mij daar, door Uw bemiddeling, in de
innigste vereniging met Jezus, mijn Zaligmaker
en Broeder, verheuge...
O, hoogverheven Moeder en Koningin: "Ik
behoor U gans toe en al het mijne is het
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5 – Geestelijke communie met Maria

Met Maria vol verlangen
wil mijn hart U nu ontvangen:

Kom, mijn God, ik tracht naar U,
kom, mijn God, ik smacht naar U.

Kom, ik kwijn van liefdedorst,
kom, ik druk U op mijn borst...

Kom, en maak mijn ziel gezond
kom, mijn Jezus, wacht geen stond!

Zonneland, 18 juli 1920

Zonneland, 22 augustus 1920

O laat ze, gezuiverd door uw handen,
dan, voor God als wierook branden.

Ik geef U, Moeder, ook voor heden,
mijn werken, offers en gebeden.

Maria, 'k heb voor heel mijn leven,
mij gans en heel aan U gegeven.

6 – Door Maria's handen
Totus Tuus
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Zonneland, 11 maart 1923

Saam met Jezus en zijn Moeder,
en met u..., mijn hemelbroeder.

Leid mij langs de rechte baan,
help mij naar de hemel gaan.

Waak en houd me zachtjes tegen
als ik insla kwade wegen.

Fluister mij een heilzaam woord,
als de duivel mij bekoort!...

Kniel, mijn engel, en bid mede;
offer God mijn kinderbede.

Gij, die ziet Gods aangezicht,
help me bidden in uw licht.

Engel mij door God gegeven
tot een gids naar 't eeuwig leven,

7 – Aan mijn Engelbewaarder

