
Legion Prayers  Dutch-Flemish

OPENINGSGEBEDEN

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

V. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
V. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen.
R. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

LAAT ONS BIDDEN
God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H.Geest hebt onderwezen, geef, dat wij door die H.Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn

vertroosting mogen verheugen door Christus onze Heer.Amen.

V. Heer, open mijn lippen.
R. En mijn mond zal uw lof verkondigen.
V. God, kom mij te hulp;
R. Heer, haast U mij te helpen.
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
R. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen,amen.

(Hier volgen de vijf tientjes van de Rozenkrans)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhachtigheid; ons leven onze vreugd en onze hoop,wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva ; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhachtige ogen en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw
schoot. O goedertieren, o liefdevolle,

o zoete Maagd Maria.
V. Bid voor ons, heilige Moeder Gods ;
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

LAAT ONS BIDDEN
God, wiens Eniggeboren Zoon door zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis ons het loon van de eeuwige zaligheid heeft verworven, geef,smeken wij, dat wij, die deze Geheimen

in de allerheiligste Rozenkrans der zalige Maagd Maria overwegen, mogen navolgen wat zij bevatten en verkrijgen wat zij beloven. Door dezelfde Christus, onze Heer.Amen.

V. Allerheiligste Hart van Jezus,
R. Ontferm U over ons.
V. Onbevlekt Hart van Maria
R. Bid voor ons
V. H.Jozef
R. Bid voor ons
V. H.Johannes
R. Bid voor ons
V. H.Louis Marie de Montfort
R. Bid voor ons
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

CATENA LEGIONIS

Wie is Zij die daar komt als het rijzend morgenrood, liefelijk als de maan, heerlijk als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

Hoog verheft + nu mijn ziel de Heer,
Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat God mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhachtig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt hij tot aanzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig;

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

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.

Wie is Zij die daar komt als het rijzend morgenrood, liefelijk als de maan, heerlijk als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

V. Maria, Onbevlekt Ontvangen,
R. Bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

LAAT ONS BIDDEN
Heer JezusChristus, onze Middelaar bij de Vader, die U gewaardigd hebt de allergezegendste Maagd, uw Moeder, ook tot onze Moeder en Middelares bij U aan te stellen,

verleen goedgunstig dat alwie weldaden bij U komt afsmeken, zich verheuge moge alles door haar te hebben verkregen. Amen.



SLOTGEBEDEN

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder Gods; versmaad onze gebeden niet in onze nood maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke en

gezegende Maagd.

V. Maria, Onbevlekt Ontvangen, Middelares van alle genaden
R. Bid voor ons
V. H.Michael en Gabriël R. Bid voor ons
V. Alle hemelse machten, Maria’s legioen van Engelen
R. Bid voor ons
V. H..Johannes de Doper
R. Bid voor ons
V. H.H.Petrus en Paulus
R. Bid voor ons

LAAT ONS BIDDEN
Heer, verleen ons die onder de standaard van Maria dienen, die volheid van geloof in U, en van vertrouwen op Haar, die de wereld vermag te overwinnen. Schenk ons een

levendig door liefde bezield geloof, waardoor wij bij machte zijn alles te doen uit loutere liefde tot U, en U altijd in onze naaste te zien en te dienen; een vast geloof, onwrikbaar als
een rots, waarop wij rustig en standvastig steunen te midden van de kwellingen, lasten en teleurstellingen van het leven; een moedig geloof, dat ons zonder aarzelen grote dingen doet
ondernemen en volbrengen voor U en het heil der zielen; een vurig geloof dat de vuurkolom van ons legioen zal zijn,om ons in gesloten gelederden aan te voeren, om overal het vuur
der goddelijke liefde te ontsteken, om te verlichten al diegene die verblijven in duisternis en in de schaduw van de dood, om de lauwen te ontvlammen, om het leven terug te schenken
aan hen die dood zijn door de zonden; een geloof dat onze schreden geleidt op de weg naar de vrede, zodat ons legioen na de strijd van dit leven voltallig moge verenigd zijn in uw
rijk van liefde en glorie.Amen.

Mogen de zielen van onze afgestorven Legionnairen en die van al de overleden gelovigen door Gods barmhachtigheid in vrede rusten. Amen.

" Here it is all uppercase: "
LEGION PRAYERS
DUTCH-FLEMISH

OPENINGSGEBEDEN

IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, AMEN.

V. KOM, HEILIGE GEEST, VERVUL DE HARTEN VAN UW GELOVIGEN EN ONTSTEEK IN HEN HET VUUR VAN UW LIEFDE.
V. ZEND UW GEEST UIT EN ALLES ZAL WORDEN HERSCHAPEN.
R. EN GIJ ZULT HET AANSCHIJN VAN DE AARDE VERNIEUWEN.

LAAT ONS BIDDEN
GOD, DIE DE HARTEN VAN DE GELOVIGEN DOOR DE VERLICHTING VAN DE H.GEEST HEBT ONDERWEZEN, GEEF, DAT WIJ DOOR DIE H.GEEST DE

WARE WIJSHEID MOGEN BEZITTEN EN ONS ALTIJD OVER ZIJN VERTROOSTING MOGEN VERHEUGEN DOOR CHRISTUS ONZE HEER.AMEN.

V. HEER, OPEN MIJN LIPPEN.
R. EN MIJN MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN.
V. GOD, KOM MIJ TE HULP;
R. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.
V. EER AAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
R. ZOALS HET WAS IN HET BEGIN, EN NU EN ALTIJD EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN,AMEN.

(HIER VOLGEN DE VIJF TIENTJES VAN DE ROZENKRANS)

WEES GEGROET, KONINGIN, MOEDER VAN BARMHACHTIGHEID; ONS LEVEN ONZE VREUGD EN ONZE HOOP,WEES GEGROET. TOT U ROEPEN WIJ,
BALLINGEN, KINDEREN VAN EVA ; TOT U SMEKEN WIJ, ZUCHTEND EN WENEND IN DIT DAL VAN TRANEN. DAAROM DAN, ONZE VOORSPREEKSTER, SLA
OP ONS UW BARMHACHTIGE OGEN EN TOON ONS, NA DEZE BALLINGSCHAP, JEZUS, DE GEZEGENDE VRUCHT VAN UW SCHOOT. O GOEDERTIEREN, O
LIEFDEVOLLE,

O ZOETE MAAGD MARIA.
V. BID VOOR ONS, HEILIGE MOEDER GODS ;
R. OPDAT WIJ DE BELOFTEN VAN CHRISTUS WAARDIG WORDEN.

LAAT ONS BIDDEN
GOD, WIENS ENIGGEBOREN ZOON DOOR ZIJN LEVEN, ZIJN DOOD EN ZIJN VERRIJZENIS ONS HET LOON VAN DE EEUWIGE ZALIGHEID HEEFT

VERWORVEN, GEEF,SMEKEN WIJ, DAT WIJ, DIE DEZE GEHEIMEN IN DE ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS DER ZALIGE MAAGD MARIA OVERWEGEN, MOGEN
NAVOLGEN WAT ZIJ BEVATTEN EN VERKRIJGEN WAT ZIJ BELOVEN. DOOR DEZELFDE CHRISTUS, ONZE HEER.AMEN.

V. ALLERHEILIGSTE HART VAN JEZUS,
R. ONTFERM U OVER ONS.
V. ONBEVLEKT HART VAN MARIA
R. BID VOOR ONS
V. H.JOZEF
R. BID VOOR ONS
V. H.JOHANNES
R. BID VOOR ONS
V. H.LOUIS MARIE DE MONTFORT
R. BID VOOR ONS
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, AMEN.

CATENA LEGIONIS

WIE IS ZIJ DIE DAAR KOMT ALS HET RIJZEND MORGENROOD, LIEFELIJK ALS DE MAAN, HEERLIJK ALS DE ZON, GEDUCHT ALS EEN LEGER IN
SLAGORDE GESCHAARD?

HOOG VERHEFT + NU MIJN ZIEL DE HEER,
VERRUKT IS MIJN GEEST OM GOD, MIJN VERLOSSER.



ZIJN KEUS VIEL OP ZIJN EENVOUDIGE DIENSTMAAGD :
VAN NU AF PRIJST IEDER GESLACHT MIJ ZALIG.

WONDERBAAR IS HET WAT GOD MIJ DEED,
DE MACHTIGE, GROOT IS ZIJN NAAM !

BARMHACHTIG IS HIJ TOT IN LENGTE VAN DAGEN
VOOR IEDER DIE HEM ERKENT.

HIJ DOET ZICH GELDEN MET KRACHTIGE ARM,
VERMETELEN DRIJFT HIJ UITEEN;

MACHTIGEN HAALT HIJ OMLAAG VAN HUN TROON,
EENVOUDIGEN BRENGT HIJ TOT AANZIEN;

BEHOEFTIGEN SCHENKT HIJ OVERVLOED
MAAR RIJKEN GAAN HEEN MET LEDIGE HANDEN.

HIJ TREKT ZICH ZIJN DIENAAR ISRA&EUML;L AAN, 
ZIJN MILDE ERBARMING INDACHTIG;

ZOALS HIJ DE VADEREN HEEFT BELOOFD,
VOOR ABRAHAM EN ZIJN GESLACHT VOOR ALTIJD.

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.

WIE IS ZIJ DIE DAAR KOMT ALS HET RIJZEND MORGENROOD, LIEFELIJK ALS DE MAAN, HEERLIJK ALS DE ZON, GEDUCHT ALS EEN LEGER IN
SLAGORDE GESCHAARD?

V. MARIA, ONBEVLEKT ONTVANGEN,
R. BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN.

LAAT ONS BIDDEN
HEER JEZUSCHRISTUS, ONZE MIDDELAAR BIJ DE VADER, DIE U GEWAARDIGD HEBT DE ALLERGEZEGENDSTE MAAGD, UW MOEDER, OOK TOT ONZE

MOEDER EN MIDDELARES BIJ U AAN TE STELLEN, VERLEEN GOEDGUNSTIG DAT ALWIE WELDADEN BIJ U KOMT AFSMEKEN, ZICH VERHEUGE MOGE
ALLES DOOR HAAR TE HEBBEN VERKREGEN. AMEN.

SLOTGEBEDEN

IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, AMEN.
ONDER UW BESCHERMING NEMEN WIJ ONZE TOEVLUCHT, HEILIGE MOEDER GODS; VERSMAAD ONZE GEBEDEN NIET IN ONZE NOOD MAAR VERLOS

ONS ALTIJD VAN ALLE GEVAREN, O GLORIERIJKE EN GEZEGENDE MAAGD.

V. MARIA, ONBEVLEKT ONTVANGEN, MIDDELARES VAN ALLE GENADEN
R. BID VOOR ONS
V. H.MICHAEL EN GABRI&EUML;L R. BID VOOR ONS
V. ALLE HEMELSE MACHTEN, MARIA’S LEGIOEN VAN ENGELEN
R. BID VOOR ONS
V. H..JOHANNES DE DOPER
R. BID VOOR ONS
V. H.H.PETRUS EN PAULUS
R. BID VOOR ONS

LAAT ONS BIDDEN
HEER, VERLEEN ONS DIE ONDER DE STANDAARD VAN MARIA DIENEN, DIE VOLHEID VAN GELOOF IN U, EN VAN VERTROUWEN OP HAAR, DIE DE

WERELD VERMAG TE OVERWINNEN. SCHENK ONS EEN LEVENDIG DOOR LIEFDE BEZIELD GELOOF, WAARDOOR WIJ BIJ MACHTE ZIJN ALLES TE DOEN UIT
LOUTERE LIEFDE TOT U, EN U ALTIJD IN ONZE NAASTE TE ZIEN EN TE DIENEN; EEN VAST GELOOF, ONWRIKBAAR ALS EEN ROTS, WAAROP WIJ RUSTIG
EN STANDVASTIG STEUNEN TE MIDDEN VAN DE KWELLINGEN, LASTEN EN TELEURSTELLINGEN VAN HET LEVEN; EEN MOEDIG GELOOF, DAT ONS
ZONDER AARZELEN GROTE DINGEN DOET ONDERNEMEN EN VOLBRENGEN VOOR U EN HET HEIL DER ZIELEN; EEN VURIG GELOOF DAT DE VUURKOLOM
VAN ONS LEGIOEN ZAL ZIJN,OM ONS IN GESLOTEN GELEDERDEN AAN TE VOEREN, OM OVERAL HET VUUR DER GODDELIJKE LIEFDE TE ONTSTEKEN, OM
TE VERLICHTEN AL DIEGENE DIE VERBLIJVEN IN DUISTERNIS EN IN DE SCHADUW VAN DE DOOD, OM DE LAUWEN TE ONTVLAMMEN, OM HET LEVEN
TERUG TE SCHENKEN AAN HEN DIE DOOD ZIJN DOOR DE ZONDEN; EEN GELOOF DAT ONZE SCHREDEN GELEIDT OP DE WEG NAAR DE VREDE, ZODAT ONS
LEGIOEN NA DE STRIJD VAN DIT LEVEN VOLTALLIG MOGE VERENIGD ZIJN IN UW RIJK VAN LIEFDE EN GLORIE.AMEN.

MOGEN DE ZIELEN VAN ONZE AFGESTORVEN LEGIONNAIREN EN DIE VAN AL DE OVERLEDEN GELOVIGEN DOOR GODS BARMHACHTIGHEID IN
VREDE RUSTEN. AMEN.

" Here it is all lowercase: "
legion prayers
dutch-flemish

openingsgebeden

in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, amen.

v. kom, heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
v. zend uw geest uit en alles zal worden herschapen.
r. en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

laat ons bidden
god, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de h.geest hebt onderwezen, geef, dat wij door die h.geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn

vertroosting mogen verheugen door christus onze heer.amen.

v. heer, open mijn lippen.
r. en mijn mond zal uw lof verkondigen.
v. god, kom mij te hulp;
r. heer, haast u mij te helpen.



v. eer aan de vader en de zoon en de heilige geest.
r. zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen,amen.

(hier volgen de vijf tientjes van de rozenkrans)

wees gegroet, koningin, moeder van barmhachtigheid; ons leven onze vreugd en onze hoop,wees gegroet. tot u roepen wij, ballingen, kinderen van eva ; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen. daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhachtige ogen en toon ons, na deze ballingschap, jezus, de gezegende vrucht van uw
schoot. o goedertieren, o liefdevolle,

o zoete maagd maria.
v. bid voor ons, heilige moeder gods ;
r. opdat wij de beloften van christus waardig worden.

laat ons bidden
god, wiens eniggeboren zoon door zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis ons het loon van de eeuwige zaligheid heeft verworven, geef,smeken wij, dat wij, die deze geheimen

in de allerheiligste rozenkrans der zalige maagd maria overwegen, mogen navolgen wat zij bevatten en verkrijgen wat zij beloven. door dezelfde christus, onze heer.amen.

v. allerheiligste hart van jezus,
r. ontferm u over ons.
v. onbevlekt hart van maria
r. bid voor ons
v. h.jozef
r. bid voor ons
v. h.johannes
r. bid voor ons
v. h.louis marie de montfort
r. bid voor ons
in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, amen.

catena legionis

wie is zij die daar komt als het rijzend morgenrood, liefelijk als de maan, heerlijk als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

hoog verheft + nu mijn ziel de heer,
verrukt is mijn geest om god, mijn verlosser.

zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

wonderbaar is het wat god mij deed,
de machtige, groot is zijn naam !

barmhachtig is hij tot in lengte van dagen
voor ieder die hem erkent.

hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen;

machtigen haalt hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt hij tot aanzien;

behoeftigen schenkt hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

hij trekt zich zijn dienaar israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig;

zoals hij de vaderen heeft beloofd,
voor abraham en zijn geslacht voor altijd.

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.

wie is zij die daar komt als het rijzend morgenrood, liefelijk als de maan, heerlijk als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

v. maria, onbevlekt ontvangen,
r. bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.

laat ons bidden
heer jezuschristus, onze middelaar bij de vader, die u gewaardigd hebt de allergezegendste maagd, uw moeder, ook tot onze moeder en middelares bij u aan te stellen, verleen

goedgunstig dat alwie weldaden bij u komt afsmeken, zich verheuge moge alles door haar te hebben verkregen. amen.

slotgebeden

in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest, amen.
onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige moeder gods; versmaad onze gebeden niet in onze nood maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke en

gezegende maagd.

v. maria, onbevlekt ontvangen, middelares van alle genaden
r. bid voor ons
v. h.michael en gabriël r. bid voor ons
v. alle hemelse machten, maria’s legioen van engelen
r. bid voor ons
v. h..johannes de doper
r. bid voor ons
v. h.h.petrus en paulus
r. bid voor ons

laat ons bidden
heer, verleen ons die onder de standaard van maria dienen, die volheid van geloof in u, en van vertrouwen op haar, die de wereld vermag te overwinnen. schenk ons een

levendig door liefde bezield geloof, waardoor wij bij machte zijn alles te doen uit loutere liefde tot u, en u altijd in onze naaste te zien en te dienen; een vast geloof, onwrikbaar als een
rots, waarop wij rustig en standvastig steunen te midden van de kwellingen, lasten en teleurstellingen van het leven; een moedig geloof, dat ons zonder aarzelen grote dingen doet



rots, waarop wij rustig en standvastig steunen te midden van de kwellingen, lasten en teleurstellingen van het leven; een moedig geloof, dat ons zonder aarzelen grote dingen doet
ondernemen en volbrengen voor u en het heil der zielen; een vurig geloof dat de vuurkolom van ons legioen zal zijn,om ons in gesloten gelederden aan te voeren, om overal het vuur
der goddelijke liefde te ontsteken, om te verlichten al diegene die verblijven in duisternis en in de schaduw van de dood, om de lauwen te ontvlammen, om het leven terug te schenken
aan hen die dood zijn door de zonden; een geloof dat onze schreden geleidt op de weg naar de vrede, zodat ons legioen na de strijd van dit leven voltallig moge verenigd zijn in uw
rijk van liefde en glorie.amen.

mogen de zielen van onze afgestorven legionnairen en die van al de overleden gelovigen door gods barmhachtigheid in vrede rusten. amen.

" Here it is with a global change: "
Legion Pr(A)yers
Dutch-Flemish

OPENINGSGEBEDEN

In de N(A)(A)m v(A)n de V(A)der, de Zoon en de Heilige Geest, (A)men.

V. Kom, Heilige Geest, vervul de h(A)rten v(A)n uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur v(A)n uw liefde.
V. Zend uw Geest uit en (A)lles z(A)l worden hersch(A)pen.
R. En Gij zult het (A)(A)nschijn v(A)n de (A)(A)rde vernieuwen.

LAAT ONS BIDDEN
God, die de h(A)rten v(A)n de gelovigen door de verlichting v(A)n de H.Geest hebt onderwezen, geef, d(A)t wij door die H.Geest de w(A)re wijsheid mogen
bezitten en ons (A)ltijd over zijn vertroosting mogen verheugen door Christus onze Heer.Amen.

V. Heer, open mijn lippen.
R. En mijn mond z(A)l uw lof verkondigen.
V. God, kom mij te hulp;
R. Heer, h(A)(A)st U mij te helpen.
V. Eer (A)(A)n de V(A)der en de Zoon en de Heilige Geest.
R. Zo(A)ls het w(A)s in het begin, en nu en (A)ltijd en in de eeuwen der eeuwen,(A)men.

(Hier volgen de vijf tientjes v(A)n de Rozenkr(A)ns)

Wees gegroet, Koningin, Moeder v(A)n b(A)rmh(A)chtigheid; ons leven onze vreugd en onze hoop,wees gegroet. Tot u roepen wij, b(A)llingen, kinderen v(A)n
Ev(A) ; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit d(A)l v(A)n tr(A)nen. D(A)(A)rom d(A)n, onze voorspreekster, sl(A) op ons uw b(A)rmh(A)chtige ogen en
toon ons, n(A) deze b(A)llingsch(A)p, Jezus, de gezegende vrucht v(A)n uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete M(A)(A)gd M(A)ri(A).
V. Bid voor ons, heilige Moeder Gods ;
R. Opd(A)t wij de beloften v(A)n Christus w(A)(A)rdig worden.

LAAT ONS BIDDEN
God, wiens Eniggeboren Zoon door zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis ons het loon v(A)n de eeuwige z(A)ligheid heeft verworven, geef,smeken wij, d(A)t
wij, die deze Geheimen in de (A)llerheiligste Rozenkr(A)ns der z(A)lige M(A)(A)gd M(A)ri(A) overwegen, mogen n(A)volgen w(A)t zij bev(A)tten en verkrijgen w(A)t
zij beloven. Door dezelfde Christus, onze Heer.Amen.

V. Allerheiligste H(A)rt v(A)n Jezus,
R. Ontferm U over ons.
V. Onbevlekt H(A)rt v(A)n M(A)ri(A)
R. Bid voor ons
V. H.Jozef
R. Bid voor ons
V. H.Joh(A)nnes
R. Bid voor ons
V. H.Louis M(A)rie de Montfort
R. Bid voor ons
In de N(A)(A)m v(A)n de V(A)der, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

CATENA LEGIONIS

Wie is Zij die d(A)(A)r komt (A)ls het rijzend morgenrood, liefelijk (A)ls de m(A)(A)n, heerlijk (A)ls de zon, geducht (A)ls een leger in sl(A)gorde gesch(A)(A)rd?

Hoog verheft + nu mijn ziel de Heer,
Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstm(A)(A)gd :
v(A)n nu (A)f prijst ieder gesl(A)cht mij z(A)lig.

Wonderb(A)(A)r is het w(A)t God mij deed,
de M(A)chtige, groot is zijn N(A)(A)m !

B(A)rmh(A)chtig is Hij tot in lengte v(A)n d(A)gen
voor ieder die hem erkent.

Hij doet zich gelden met kr(A)chtige (A)rm,
vermetelen drijft Hij uiteen;

M(A)chtigen h(A)(A)lt Hij oml(A)(A)g v(A)n hun troon,
eenvoudigen brengt hij tot (A)(A)nzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed
m(A)(A)r rijken g(A)(A)n heen met ledige h(A)nden.

Hij trekt zich zijn dien(A)(A)r Isr(A)ël (A)(A)n, 
zijn milde erb(A)rming ind(A)chtig;

Zo(A)ls Hij de v(A)deren heeft beloofd,
voor Abr(A)h(A)m en zijn gesl(A)cht voor (A)ltijd.

Eer (A)(A)n de V(A)der en de Zoon en de Heilige Geest, zo(A)ls het w(A)s in het begin en nu en (A)ltijd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen.

Wie is Zij die d(A)(A)r komt (A)ls het rijzend morgenrood, liefelijk (A)ls de m(A)(A)n, heerlijk (A)ls de zon, geducht (A)ls een leger in sl(A)gorde gesch(A)(A)rd?

V. M(A)ri(A), Onbevlekt Ontv(A)ngen,



R. Bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

LAAT ONS BIDDEN
Heer JezusChristus, onze Middel(A)(A)r bij de V(A)der, die U gew(A)(A)rdigd hebt de (A)llergezegendste M(A)(A)gd, uw Moeder, ook tot onze Moeder en
Middel(A)res bij U (A)(A)n te stellen, verleen goedgunstig d(A)t (A)lwie weld(A)den bij U komt (A)fsmeken, zich verheuge moge (A)lles door h(A)(A)r te hebben
verkregen. Amen.

SLOTGEBEDEN

In de N(A)(A)m v(A)n de V(A)der en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder Gods; versm(A)(A)d onze gebeden niet in onze nood m(A)(A)r verlos ons (A)ltijd v(A)n (A)lle
gev(A)ren, o glorierijke en gezegende M(A)(A)gd.

V. M(A)ri(A), Onbevlekt Ontv(A)ngen, Middel(A)res v(A)n (A)lle gen(A)den
R. Bid voor ons
V. H.Mich(A)el en G(A)briël R. Bid voor ons
V. Alle hemelse m(A)chten, M(A)ri(A)’s legioen v(A)n Engelen
R. Bid voor ons
V. H..Joh(A)nnes de Doper
R. Bid voor ons
V. H.H.Petrus en P(A)ulus
R. Bid voor ons

LAAT ONS BIDDEN
Heer, verleen ons die onder de st(A)nd(A)(A)rd v(A)n M(A)ri(A) dienen, die volheid v(A)n geloof in U, en v(A)n vertrouwen op H(A)(A)r, die de wereld verm(A)g te
overwinnen. Schenk ons een levendig door liefde bezield geloof, w(A)(A)rdoor wij bij m(A)chte zijn (A)lles te doen uit loutere liefde tot U, en U (A)ltijd in onze
n(A)(A)ste te zien en te dienen; een v(A)st geloof, onwrikb(A)(A)r (A)ls een rots, w(A)(A)rop wij rustig en st(A)ndv(A)stig steunen te midden v(A)n de kwellingen,
l(A)sten en teleurstellingen v(A)n het leven; een moedig geloof, d(A)t ons zonder (A)(A)rzelen grote dingen doet ondernemen en volbrengen voor U en het heil
der zielen; een vurig geloof d(A)t de vuurkolom v(A)n ons legioen z(A)l zijn,om ons in gesloten gelederden (A)(A)n te voeren, om over(A)l het vuur der
goddelijke liefde te ontsteken, om te verlichten (A)l diegene die verblijven in duisternis en in de sch(A)duw v(A)n de dood, om de l(A)uwen te ontvl(A)mmen,
om het leven terug te schenken (A)(A)n hen die dood zijn door de zonden; een geloof d(A)t onze schreden geleidt op de weg n(A)(A)r de vrede, zod(A)t ons
legioen n(A) de strijd v(A)n dit leven volt(A)llig moge verenigd zijn in uw rijk v(A)n liefde en glorie.Amen.

Mogen de zielen v(A)n onze (A)fgestorven Legionn(A)iren en die v(A)n (A)l de overleden gelovigen door Gods b(A)rmh(A)chtigheid in vrede rusten. Amen.

"


