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Een   noveen   bid   je   met   een 
bijzondere   intentie   of   om   je   op   iets 
voor   te   bereiden.   Het   noveen 
bestrijkt   negen   opeenvolgende 
dagen   en   elke   dag   bid   je   een   stuk 
van   het   noveen.   Het   is   de 
gewoonte   om   op   de   eerste   dag   een 
noveenkaars   te   ontsteken,   dat   is 
een   kaars   die   negen   dagen   lang 
dag   en   nacht   blijft   branden. 
 
“Toen   ze   de   stad   binnenkwamen, 
gingen   ze   naar   de   bovenzaal   waar 
ze   gewoonlijk   verbleven:   Petrus, 
Johannes,   Jakobus   en   Andreas, 
Filippus   en   Tomas,   Bartolomeüs 
en   Matteüs,   Jakobus   van   Alfeüs, 
Simon   de   Zeloot   en   Judas   van 
Jakobus.   Zij   bleven   allen   trouw   en 
eensgezind   in   gebed,   samen   met   de 
vrouwen,   met   Maria,   de   moeder 
van   Jezus,   en   zijn   broers.”    (Hand 
1:13-14) 
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EERSTE   DAG,   5   SEPTEMBER 
Prefatie 
 
Het   kruis   waaraan   uw   Zoon 
gehangen   heeft,      hebt   Gij   gesteld 
tot   het   teken   van   ons   heil;  
dat   kruis   waaraan   Hij   eens   de   dood 
gestorven   is,      werd   onze 
levensboom.  
Daar   op   het   kruis      werden   de 
machten   van   het   kwaad   gebonden,  
werd   onze   dood   gedood,  
door   Christus   onze   Heer.  
 
 
   

4 



TWEEDE   DAG,   6   SEPTEMBER 
Uit   de   eerste   brief   van   Paulus   aan   de   Korintiërs,   hoofdstuk   1. 
 
Want   Christus   heeft   mij   niet   gezonden   om   te   dopen,   maar   om 
het   Evangelie   te   verkondigen:   niet   met   wijsheid   van   woorden, 
opdat   het   Kruis   van   Christus   zijn   betekenis   niet   zou   verliezen. 
Immers   de   prediking   van   het   Kruis   is   wel   een   dwaasheid   voor 
hen,   die   verloren   gaan,   maar   voor   ons,   die   behouden   worden,   is 
ze   een   kracht   Gods.   Want   er   staat   geschreven:   "Ik   zal   de 
wijsheid   der   wijzen   verdelgen,   En   het   beleid   der   verstandigen   te 
niet   doen."  
 
Waar   is   de   wijze?   Waar   de   schriftgeleerde?   Waar   de   redetwister 
dezer   wereld?   Heeft   God   de   wijsheid   dezer   wereld   niet   dwaas 
gemaakt?   Want   daar   volgens   het   bestel   van   Gods   wijsheid   de 
wereld   niet   door   de   wijsheid   tot   de   kennis   van   God   is   gekomen, 
zo   heeft   het   God   behaagd,   de   gelovigen   zalig   te   maken   door   de 
dwaasheid   der   prediking.   Terwijl   de   Joden   tekenen   eisen,   en   de 
Grieken   wijsheid   zoeken,   preken   wij   Christus   gekruisigd,   voor 
de   Joden   een   ergernis   en   voor   de   heidenen   een   dwaasheid,   maar 
voor   hen,   die   geroepen   zijn,   Joden   zowel   als   Grieken,   een 
Christus,   Gods   kracht   en   Gods   wijsheid.  
 
Want   het   dwaze   van   God   is   wijzer   dan   de   mensen,   en   het 
zwakke   van   God   is   krachtiger   dan   de   mensen.   Inderdaad, 
broeders,   denkt   eens   aan   uw   eigen   roeping   terug;   niet   velen 
waren   wijzen   naar   het   vlees,   niet   velen   machtig,   niet   velen 
aanzienlijk.   Neen,   het   dwaze   der   wereld   heeft   God   uitverkoren, 
om   de   wijzen   beschaamd   te   maken;   en   het   zwakke   der   wereld 
heeft   God   uitverkoren,   om   het   sterke   te   beschamen;   en   het 
onaanzienlijke   der   wereld   en   het   onbeduidende   heeft   God 
uitverkoren:   alles   wat   niets   is,   om   te   niet   te   doen,   wat   iets   is, 
opdat   geen   vlees   zou   roemen   voor   God.   Door   Hem   toch   behoort 
gij   aan   Christus   Jesus,   die   ons   door   God   geworden   is:   Wijsheid, 
Gerechtigheid,   Heiliging   en   Verlossing;   opdat   gelijk   geschreven 
staat:   "Hij   die   roemt,   Roeme   in   den   Heer." 
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DERDE   DAG,   7   SEPTEMBER 
 
Toen   God   de   wereld   wilde   verlossen,   bepaalde   Hijzelf   den   weg, 
en   met   reden:   want   de   wereld   heeft   God   niet   gekend   door   de 
wijsheid,   vers   21.   Al   de   voorgewende   wetenschap   van   de 
heidenwereld   kon   nooit   in   waarheid   de   wereld   tot   God 
terugbrengen.   In   spijt   van   al   haar   wijsheid,   bleef   onwetendheid 
heersen   en   ongerechtigheid   groeien.   De   mensen   waren 
opgeblazen   van   hun   voorgewende   wetenschap   en   steeds   verder 
van   God   verwijderd,   en   daarom   behaagde   het   Gode,   door   de 
dwaasheid   der   prediking   zalig   te   maken   die   geloofden.   Door   de 
dwaasheid   der   prediking   -dwaas   niet   in   werkelijkheid,   maar   naar 
de   schatting   der   wereld. 
 
1.   Hetgeen   gepredikt   werd   was   dwaasheid   in   de   ogen   der 
wereldwijze   mensen.   Dat   wij   leven   door   een   die   stierf,   gezegend 
worden   door   een   die   een   vloek   werd,   gerechtvaardigd   door   een 
die   veroordeeld   werd,   was   alles   dwaasheid   en   ongerijmdheid 
voor   mensen,   die   verblind   waren   door   zel�iefde   en   verward   in   de 
vooroordelen   en   pochende   ontdekkingen   van   hun   rede   en 
wijsbegeerte. 
 
2.   De   wijze   der   prediking   van   het   Evangelie   was   hun   evenzeer 
dwaasheid.   Geen   enkele   van   die   door   geleerdheid   of 
welsprekendheid   beroemde   mannen   was   gebruikt   om   de   kerk   te 
stichten   of   het   Evangelie   te   verbreiden.   Enige   vissers   waren 
geroepen   en   met   de   tijding   uitgezonden.   Dezen   waren 
afgevaardigd   om   de   volkeren   te   onderwijzen,   deze   vaten 
verkoren   om   den   schat   van   zaligmakende   kennis   aan   de   wereld 
te   brengen.   Daar   was   op   het   eerste   gezicht   in   hen   niets   groot   of 
verheven   genoeg   om   van   God   te   komen,   en   de   trotse 
aanspraakmakers   op   geleerdheid   en   wetenschap   verachtten   de 
leer   ter   wille   van   hen,   die   haar   brachten. 
 
Maar   toch   is   het   dwaze   Gods   wijzer   dan   de   mensen. 
 
Matthew   Henry 
 
 

6 



VIERDE   DAG,   8   SEPTEMBER 
 
EERSTE   LEZING 
 
Uit   het   boek   Numeri   (21,4-9) 
 
Van   de   berg   Hor   trokken   de   Israëlieten  
in   de   richting   van   de   Rietzee,  
want   zij   wilden   om   Edom   heen   trekken.  
Maar   onderweg   werd   het   volk   ongeduldig.  
Het   keerde   zich   tegen   God   en   tegen   Mozes:  
'Hebt   u   ons   uit   Egypte   geleid   om   te   sterven   in   de   woestijn?  
Er   is   geen   brood,   er   is   geen   water  
en   dat   minderwaardige   eten   staat   ons   tegen.'  
Daarop   zond   de   Heer   vuurspuwende   slangen   op   het   volk   af.  
Deze   beten   de   Israëlieten,   en   velen   van   hen   vonden   de   dood.  
Daarop   kwam   het   volk   naar   Mozes   en   zei:  
'Wij   hebben   gezondigd,  
want   wij   hebben   ons   tegen   de   Heer   en   tegen   u   gekeerd.  
Bid   de   Heer   dat   Hij   die   slangen   van   ons   wegneemt.' 

 
Toen   bad   Mozes   voor   het   volk  
en   de   Heer   zei   tegen   hem:  
'Maak   zelf   een   vuurspuwende 
slang   en   zet   die   op   een   paal. 
Iedereen   die   gebeten   is   en   ernaar 
kijkt,   zal   in   leven   blijven.'  
Mozes   maakte   een   bronzen   slang 
en   zette   die   op   een   paal.  
Ieder   die   door   een   slang   was 
gebeten   en   zijn   ogen   op   de 
bronzen   slang   richtte,  
bleef   in   leven. 
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VIJFDE   DAG,   9   SEPTEMBER 
 
In   de   loop   der   jaren   is   er   een   uitgebreide   legende   ontstaan   over 
het   hout   van   Jezus’   kruis   en   het   terugvinden   hiervan.   Deze 
legende   die   is   opgenomen   in   het   boek   ‘De   gouden   legenden’ 
(Legenda   Aurea)   van   Jacobus   van   Voragine   uit   de   dertiende 
eeuw,   werd   vaak   afgebeeld   op   oude   schilderwerken.   Hieronder 
volgt   in   beknopte   vorm   het   verhaal. 
 
Adam   zond   op   zijn   sterfbed   zijn   zoon   Set   naar   de   poort   van   het 
aards   paradijs   om   te   vragen   naar   een   beetje   olie   uit   het   bos   van 
Barmhartigheid.   Wanneer   hij   een   beetje   van   deze   olie   op   zijn 
lichaam   zou   kunnen   wrijven,   zou   hij   genezen   zijn.   De   aartsengel 
Michaël   bij   de   poort   van   het   paradijs   weigerde   de   olie   te   geven 
en   vertelde   dat   de   olie   pas   over   vijfduizend   jaar   (de   tijd   van 
Jezus’   kruisdood)   verkrijgbaar   zou   zijn.   In   plaats   hiervan   gaf   de 
aartsengel   aan   Set   een   tak   van   de   boom   van   goed   en   kwaad,   die 
geplant   moest   worden   bij   het   graf   van   Adam.   Op   het   moment 
dat   de   tak   was   uitgegroeid   tot   een   boom   en   die   boom   vrucht   had 
voortgebracht,   zou   Adam   genezen   zijn. 
 
Toen   Set   was   teruggekeerd,   vond   hij   zijn   vader   al   gestorven   en 
zoals   de   aartsengel   hem   had   geïnstrueerd,   plantte   hij   de   tak   op 
het   graf   van   zijn   vader.   De   tak   was   een   schitterende   boom 
geworden   tegen   de   tijd   dat   Salomo   koning   werd.   De   koning, 
onder   de   indruk   van   de   boom,   liet   hem   omhakken   omdat   hij   hem 
graag   wilde   gebruiken   voor   de   bouw   van   de   tempel   van 
Jeruzalem.   Toen   het   bleek   dat   dit   niet   kon,   legden   de   arbeiders 
hem   over   het   water   van   de   Siloë   om   hem   als   brug   te   gebruiken. 
 
Daar   lag   hij   toen   de   koningin   van   Seba   bij   Salomo   op   bezoek 
kwam.   Zij   zag   de   boom   en   hoorde   een   innerlijke   stem   die   haar 
zei   dat   de   boom   eens   de   Redder   van   de   wereld   zou   dragen.   Zij 
knielde   daarom   neer   om   het   hout   te   vereren. 
 
Zij   vertrouwde   die   informatie   toe   aan   Salomo   en   hij   gaf   het 
bevel   de   boom   te   begraven.   Echter   in   de   dagen   van   het   proces 
tegen   Jezus,   kwam   de   boom   uit   de   aarde   te   voorschijn   en   de 
Joden   gebruikten   dit   hout   om   het   kruis   te   maken.   Eeuwen 
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gingen   voorbij   waarin   Jeruzalem   werd   verwoest   en   de   Joden 
verstrooid   raakten   en   het   kruis   samen   met   de   twee   kruisen   van 
de   misdadigers   vergeten   werden. 
 
Tenslotte   kwam   de   vooravond   van   de   slag   bij   de   Milvius-brug, 
toen   Constantijn   en   Maxentius   aan   de   oever   van   de   Tiber   strijd 
leverden   om   uit   te   maken   wie   van   hen   beiden   het   imperium   van 
Rome   zou   besturen.   Toen   Constantijn   sliep   verscheen   hem   een 
engel   van   de   Heer   en   toonde   hem   een   lichtend   kruis   en   kondigde 
hem   aan   dat   hij   zou   overwinnen   uit   kracht   van   dit   teken.   Op   de 
dag   van   het   gevecht   hield   Constantijn   een   kruis   in   de   hand   en 
joeg   zijn   tegenstander   op   de   vlucht.   Hij   bekeerde   zich   tot   het 
christendom   (al   liet   hij   zich   pas   dopen   op   zijn   sterfbed   in   337) 
en   beval   met   het   edict   van   Milaan   uit   313   vrijheid   van   religie   en 
maakte   een   eind   aan   de   godsdienstvervolgingen. 
 
Verlangend   het   heilig   kruis   te   vinden,   zond   de   keizer   zijn   moeder 
Helena   naar   het   oosten   om   een   Jood   Juda   te   zoeken,   die   het 
geheim   wist   waar   het   Kruis   verborgen   lag.   Juda   weigerde   het 

geheim   te   vertellen.   Hij   werd 
neergelaten   in   een   put   en   tot   de 
hongerdood   veroordeeld.   Na 
zes   dagen   vroeg   de   Jood   om 
vrij   gelaten   te   worden   in   ruil 
voor   het   geven   van   informatie. 
 
Gravend   op   Golgota,   op   de   plek 
waar   keizer   Hadrianus   in   de 
tussenliggende   jaren   de 
Venus-tempel   had   laten 
bouwen,   vond   Helena   drie 
kruisen.   Men   wist   nog   niet   welk 
kruis   het   kruis   van   Jezus   was. 
Door   een   wonder   kwam   men 
daarachter.   Het   kruis   dat   het 
dode   lichaam   van   een   jonge 
man   tot   leven   deed   komen, 
moest   het   ware   kruis   zijn. 
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ZESDE   DAG,   10   SEPTEMBER 
 
TUSSENZANG       Psalm   78 
 
Luister,   mijn   volk,   naar   mijn   onderrichting,  
open   uw   oren   voor   wat   Ik   u   zeg.  
Een   wijze   les   zal   Ik   u   verhalen  
die   in   het   verleden   verborgen   ligt.  
 
Laten   we   nooit   vergeten   wat   God   heeft   gedaan.  
 
Zij   zochten   Hem   enkel   wanneer   Hij   hen   sloeg,  
dan   zochten   zij   Hem   rouwmoedig;  
dan   wisten   ze   weer   dat   de   Heer   hun   rots   was,  
de   Allerhoogste   hun   redder.  
 
Laten   we   nooit   vergeten   wat   God   heeft   gedaan.  
 
Maar   met   hun   mond   bedrogen   zij   Hem,  
zij   logen   Hem   voor   met   hun   tong;  
want   innerlijk   waren   zij   niet 
oprecht,  
geloofden   niet   in   zijn   verbond.  
 
Laten   we   nooit   vergeten   wat   God 
heeft   gedaan.  
 
Toch   was   Hij   barmhartig,   vergaf 
hun   zonden  
en   roeide   hen   niet   geheel   uit.  
 
Laten   we   nooit   vergeten   wat   God 
heeft   gedaan.  
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ZEVENDE   DAG,   11   SEPTEMBER 
 
TWEEDE   LEZING 
 
Uit   de   brief   van   Paulus   aan   de   Filippenzen   (2,6-11) 
 
Zusters   en   broeders, 

 
Hij   die   bestond   in   de   gestalte 
van   God   heeft   er   zich   niet   aan 
willen   vastklampen   gelijk   aan 
God   te   zijn. 
Hij   heeft   zichzelf   ontledigd   en 
de   gestalte   van   een   slaaf 
aangenomen. 
Hij   is   aan   de   mensen   gelijk 
geworden.   En   als   mens 
verschenen   heeft   Hij   zich 
vernederd;   Hij   werd 
gehoorzaam   tot   de   dood, 
de   dood   aan   een   kruis. 
 
Daarom   ook   heeft   God   Hem 
hoog   verheven   en   Hem   de 
naam   verleend 
die   boven   alle   namen   staat, 
opdat   in   de   naam   van   Jezus 
iedere   knie   zich   zou   buigen,   in 
de   hemel,   op   aarde   en   onder   de 
aarde,   en   iedere   tong   zou 
belijden   tot   eer   van   God,   de 
Vader:  

 
de   Heer,   dat   is   Jezus   Christus. 
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ACHTSTE   DAG,   12   SEPTEMBER 
 
EVANGELIE   IN   DE   TRIDENTIJNSE   MIS 
 
Uit   de   blijde   boodschap   van   onze   Heer   Jezus 
zoals   die   voor   ons   werd   opgetekend   door   Johannes   (12,31-36) 
 
Nu   wordt   het   oordeel   over   deze   wereld   voltrokken;   nu   zal   de 
vorst   dezer   wereld   worden   buitengeworpen.   En   wanneer   Ik   van 
de   aarde   omhoog   ben   geheven,   zal   Ik   allen   tot   Mij   trekken.   Dit 
zeide   Hij,   om   te   kennen   te   geven,   wat   voor   dood   Hij   zou   sterven. 
De   menigte   antwoordde   Hem:   We   hebben   uit   de   Wet   vernomen, 
dat   de   Christus   in   eeuwigheid   blijft;   en   hoe   zegt   Gij   dan,   dat   de 
Mensenzoon   omhoog 
geheven   moet   worden?   Wie 
is   die   Mensenzoon?   Jesus 
sprak   tot   hen:   Nog   een   korte 
tijd   is   het   licht   in   uw 
midden.   Wandelt,   zolang   gij 
het   licht   hebt,   opdat   de 
duisternis   u   niet   verrast;   wie 
in   de   duisternis   wandelt, 
weet   niet,   waar   hij   heengaat. 
Zolang   gij   het   licht   hebt, 
gelooft   in   het   licht,   om 
kinderen   des   lichts   te 
worden.   Zo   sprak   Jesus; 
toen   ging   Hij   heen,   en 
verborg   Zich   voor   hen. 
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LAATSTE   DAG,   13   SEPTEMBER 
 
EVANGELIE 
 
Uit   de   blijde   boodschap   van   onze   Heer   Jezus 
zoals   die   voor   ons   werd   opgetekend   door   Johannes   (3,13-17) 
 
In   die   tijd   zei   Jezus   tot   Nikodemus: 
 
Alleen   Hij   die   uit   de   hemel   is   neergedaald,   is   naar   de   hemel 

opgestegen:   de 
Mensenzoon. 
Maar   evenals   Mozes   in   de 
woestijn   de   slang   omhoog 
geheven   heeft,  
zo   moet   ook   de 
Mensenzoon   omhoog 
worden   geheven,  
zodat   iedereen   die   gelooft, 
in   Hem   eeuwig   leven 
bezit.  
Zoveel   immers   heeft   God 
van   de   wereld   gehouden,  
dat   Hij   zijn   eniggeboren 
Zoon   heeft   geschonken,  
zodat   iedereen   die   in   Hem 
gelooft   niet   verloren   gaat,  
maar   eeuwig   leven   bezit.  
Want   God   heeft   zijn   Zoon 
niet   naar   de   wereld 
gezonden  
om   de   wereld   te 
veroordelen,  
maar   om   door   Hem   de 
wereld   te   redden. 
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