
NOVEEN

ter gelegenheid van de herdenking
van het herstel van de Sociëteit van Jezus

in 1814

30 juli – 7 augustus 2014

NOVEEN

ter gelegenheid van de herdenking
van het herstel van de Sociëteit van Jezus

in 1814

30 juli – 7 augustus 2014



 
 

Inhoudsopgave 
 

Dag 1 – 30 juli 2014 ................................................................................... 4 

De stichting van de Sociëteit van Jezus  

Dag 2 – 31 juli 2014 ................................................................................... 8 

De heilige Ignatius van Loyola (Hoogfeest)    Geestelijke vrijheid 

Dag 3 – 1 augustus 2014 ........................................................................ 12 

Eenheid van hart en ziel 

Dag 4 – 2 augustus 2014 ........................................................................ 16 

De heilige Pierre Favre (gedachtenis)    Nederigheid  

Dag 5 – 3 augustus 2014 ........................................................................ 20 

Ruimhartigheid   

Dag 6 – 4 augustus 2014 ........................................................................ 24 

De tekenen van de tijd lezen   

Dag 7 – 5 augustus 2014 ........................................................................ 28 

Wijding van de basiliek van Maria de Meerdere    Sentire cum ecclesia   

Dag 8 – 6 augustus 2014 ........................................................................ 32 

Gedaanteverandering van de Heer (Feest)    Contemplatio ad amorem 

Dag 9 – 7 augustus 2014 ........................................................................ 36 

In dankbare herinnering aan het herstel van de Sociëteit van Jezus in 1814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad usum nostrorum tantum 
© Curia Provincialis BSE – NER, 2014 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

NOVEEN 
 

Ter gelegenheid van de herdenking van het 
 

Herstel van de Sociëteit van Jezus 
 

In 1814 
 

 
 

30 juli – 7 augustus 2014 
 

 
 
 



Dag 1 – 30 juli 
De stichting van de Sociëteit van Jezus 

Op 7 augustus 2014 zullen we de 200ste verjaardag van het herstel van 
de Sociëteit van Jezus herdenken. Als jezuïetencommuniteit bieden wij 
deze noveen aan God aan om Hem te danken voor Zijn genade en trouwe 
liefde voor onze geringe sociëteit en om Hem te vragen om de genadega-
ven die we nodig hebben om trouw te blijven aan onze roeping om Jezus 
te dienen onder de standaard van het Kruis - evenals de Kerk, Zijn bruid. 
Op de eerste dag van deze noveen brengen wij ons in herinnering de 
wonderlijke daad van God waarmee Hij de Sociëteit van Jezus tot stand 
bracht.  

In de naam van de Vader... 

Lied:  Laudate Dominum (Taizé) 

Laudate Dominum, Laudate Dominum 
Omnes Gentes, Alleluia. (3x) 

Of men kan de volgende psalm reciteren: 

Psalm 8 

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
overal op aarde. 

Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen 
door de mond van kind en van zuigeling. 
Een hoge burcht trok U op 
tegen uw tegenstanders, 
de wraakzuchtige vijand sloeg U terug. 

Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, 
als ik maan en sterren zie, door U daar aangebracht: 
wat is de mens, dat U aan hem denkt, 
en het mensenkind, dat U voor hem zorgt? 

U hebt van de mens bijna een god gemaakt, 
omkranst met glorie en pracht. 
U laat hem heersen over het werk van uw handen, 
alles hebt U aan zijn voeten gelegd. 
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Kleinvee en grootvee, allemaal, 
en ook de dieren in het wild, 
vogels van de hemel en vissen van de zee, 
alles wat de oceaan doorkruist. 
 
HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
overal op aarde. 
 
Eer aan de Vader… 

 
 
Schriftlezing:  Jesaja 43:1b-3a 
 

“Wees niet bang, want Ik heb u verlost en 
u bij uw naam geroepen: u bent van Mij. 
Als u door water trekt ben Ik bij u, 
als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. 
Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden, 
en de vlammen verwonden u niet. 
Want Ik ben de HEER uw God, 
de Heilige van Israël, uw redder.” 
 
Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

 
Korte stilte  
 
Uit de traditie van de Orde:  Formula instituti (1539) 
 
Wie in onze Sociëteit, die wij met de naam Jezus getekend willen zien, on-
der de standaard van het kruis wil strijden voor God en alleen de Heer wil 
dienen onder Christus’ plaatsbekleder op aarde, moet het volgende voor 
ogen houden. Hij maakt na plechtige gelofte van kuisheid deel uit van een 
gemeenschap die vooral werd opgericht voor dit doel: speciaal te streven 
naar de voortgang van de zielen in de christelijke leer en leven en naar de 
verspreiding van het geloof, door de bediening van het Woord, door de 
Geestelijke Oefeningen, door werken van naastenliefde en, in het bijzon-
der, door de opvoeding van kinderen en ongeletterde mensen in de chris-
telijke leer. 
 
Korte stilte 
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Responsorium: 
 
God roept ons bij onze naam. 
R/:  Wij vertrouwen op zijn grote liefde. 
 
 
Voorbeden:  

Deze kunnen eventueel worden aangepast. 

 
God, in Zijn genade, heeft de heilige Ignatius geroepen om te delen in de 
zending van Christus door de oprichting van de Sociëteit van Jezus. Laten 
wij onze gebeden aanbieden aan de Heer en Hem vragen in onze missie 
te worden bevestigd, terwijl wij zeggen: God van liefde, verhoor ons.  
R/ God van liefde, verhoor ons. 
 
1. Voor de Sociëteit van Jezus: dat ons leven en onze apostolaten altijd 

de visie van de eerste gezellen belichamen, verrijkt met moderne in-
zichten en ervaringen. R/:    
 

2. Voor Pater Generaal Adolfo Nicolás: dat hij, verenigd met God in het 
gebed, de Sociëteit van Jezus mag leiden in overeenstemming met 
de wil van God. R/:  
 

3. Voor de missies van de Sociëteit van Jezus: dat zij efficiënte instru-
menten voor de verspreiding van het christelijk geloof en de opbouw 
van een menselijke samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid en 
christelijke liefde kunnen zijn. R/:   
 

4. Voor onze medewerkers: dat zij, doordrongen van de ignatiaanse 
geest, kunnen bijdragen aan de vormgeving van de waarden van de 
Sociëteit van Jezus in onze samenleving. R/:   
 

5. Voor roepingen: dat de Heer ons vele jonge mensen mag sturen die 
branden van het verlangen om te dienen en niet om gediend te wor-
den, om te geven zonder de kosten te tellen. R/:   

 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan.  
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 
 

Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard  

heel mijn vrijheid,  
mijn geheugen,  

mijn verstand  
en heel mijn wil,  

alles wat ik heb en bezit.  
U hebt het mij gegeven,  

aan U, Heer, geef ik het terug.  
Alles is van U,  

beschik erover geheel volgens uw wil.  
Geef dat ik U mag liefhebben,  

die genade is mij genoeg.  
 
 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 2 – 31 juli 
De heilige Ignatius van Loyola (Hoogfeest) 

Geestelijke vrijheid 

“Eens toen de dokter Ignatius had verteld dat hij alles moest voorkomen 
wat een aanval van melancholie zou kunnen veroorzaken, omdat deze 
hem zou kunnen schaden, zei onze vader na afloop: ‘Ik heb nagedacht 
over wat melancholie zou kunnen veroorzaken en ik heb niets gevonden, 
behalve als de paus de Sociëteit volledig ongedaan zou maken en zelfs 
dan, denk ik, wanneer ik tot mezelf zou komen in een gebed van een kwar-
tier, zou ik even gelukkig zijn als voorheen en zelfs nog gelukkiger.’“  

Vrij naar: Memoriale van Luís Gonçalves da Câmara, 182 

In de naam van de Vader…  

Lied: 
Een geschikt lied kan gezongen worden, of de volgende psalm gereciteerd: 

Psalm 40: 5-11a 

Gelukkig de mens 
die op de HEER vertrouwt, 
zich niet inlaat met aanmatigende mensen, 
niet met leugenaars of met hun bedrog. 

Veel hebt U tot stand gebracht 
voor ons, HEER mijn God: 
in wonderwerken en plannen voor ons 
kan niemand zich met U meten. 
Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, 
het zijn er te veel om te tellen. 

U wenst geen slachtoffers en geen geschenken; 
om te luisteren hebt U mij oren gegeven, 
brandoffers en zoenoffers vraagt U niet. 
Daarom zeg ik: ‘Hier ben ik, ik sta klaar’; 
over mij staat in de boekrol geschreven: 
‘Uw wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens, 
uw Wet is voor mij vlees en bloed’; 
van uw heil ben ik de blijde verkondiger 
binnen de grote gemeenschap. 
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Mijn lippen houd ik niet gesloten, 
dat weet U, HEER : 
ik houd uw heil niet geheim 
diep in mijn hart. 

Eer aan de Vader… 

Schriftlezing:  Filippenzen 3: 7-9 

Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschou-
wen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het ken-
nen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik al-
les prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Chris-
tus te winnen en één te zijn met Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de 
wet maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het ge-
loof. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde:  Uitgangspunt en fundament (G.O. 23) 

De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen 
en te dienen en aldus zijn ziel te redden. Alle overige dingen op het aard-
oppervlak zijn geschapen met het oog op de mens, om hem het doel te 
helpen nastreven waarvoor hij geschapen is. Daaruit volgt dat de mens er 
gebruik van moet maken voor zover ze hem helpen dat doel na te streven, 
en dat hij ervan moet afzien voor zover ze daarbij een hinder zijn.  

Daarom is het nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat ge-
schapen is, in al wat aan de vrijheid van onze vrije wil wordt toegestaan en 
niet verboden is. Zozeer dat wij van onze kant gezondheid niet méér ver-
langen dan ziekte, rijkdom niet méér dan armoede, eerbewijzen niet méér 
dan verguizing, een lang leven niet méér dan een kort, en zo in al het ove-
rige. Het enige wat wij moeten verlangen en kiezen is wat ons dichter 
brengt bij het doel waarvoor wij geschapen zijn.  

Korte stilte 
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Responsorium: 

De mens is geschapen om God onze Heer te loven,  
eerbied te bewijzen en te dienen. 
R/:  Dus moeten wij verlangen en kiezen wat ons dichter brengt  

bij het doel waarvoor wij geschapen zijn. 

Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 

De authenticiteit van onze roeping en de doeltreffendheid van onze missie 
zijn afhankelijk van onze innerlijke vrijheid. Laten wij onze gebeden aan-
bieden aan de Heer, die ons roept tot de vrijheid van de kinderen van God.  

1. Opdat wij bevrijd worden van ongeordende gehechtheden die ons
verhinderen ons in te zetten ten dienste van anderen. Heer, wij bidden U, 
verhoor ons. R/: Heer, wij bidden U, verhoor ons.  

2. Dat we door onze gelofte van armoede vrij mogen worden om het
leven van de armen te delen en al onze middelen te gebruiken voor het 
koninkrijk van God. R/:  

3. Dat we door onze gelofte van kuisheid mensen voor anderen mogen
worden, in vriendschap en gemeenschap met allen, vooral met hen die 
onze missie delen. R/:  

4. Dat we door onze gelofte van gehoorzaamheid vrij mogen worden
om te reageren op de oproep van Christus, aan ons meegedeeld door on-
ze oversten. R/:  

Bieden wij onze persoonlijke intenties voor deze noveen aan God aan.  

Korte stilte 

Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 

Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 

Neem, Heer, en aanvaard 
heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  

Conclusie: 

Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 3 – 1 augustus 

Eenheid van hart en ziel 

De Sociëteit van Jezus werd opgericht als een groep vrienden, verenigd in 
hart en ziel met de Heer en met elkaar. Ze bevordert deze vereniging door 
middel van gebed, wederzijds delen en gemeenschappelijke onderschei-
ding. Laten we, terwijl we ons voorbereiden op de 200ste verjaardag van 
de heroprichting van dit apostolische lichaam, bidden voor de vernieuwing 
en verdieping van onze vereniging met de Heer en met elkaar.  

In de Naam van de Vader .... 

Lied: 
Een geschikt lied kan gezongen worden, of de volgende psalm gereciteerd: 

Psalm 133 

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, 
om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. 

Als kostelijke olie is het op Aärons hoofd, 
die neerdruipt in de baard 
en van de baard op de kraag van zijn kleed. 

Als dauw is het, dauw van de Hermon, 
die neerdruipt op de Sionsberg. 
Ja, daar schenkt de HEER zijn zegen: 
leven voor altijd. 

Eer aan de Vader … 
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Schriftlezing:  Handelingen 4: 32-35 

De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die 
iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter 
beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen 
getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen 
rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, 
want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met 
de opbrengst naar de apostelen, en legden die aan hun voeten. Daarvan 
werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde:  Constituties no. 671 

De voornaamste band aan beide zijden voor de eenheid van de leden on-
derling en met hun hoofd is de liefde tot onze God en Heer, want als de 
overste en de ondergeschikten nauw verenigd met zijne goddelijke en al-
lerhoogste Goedheid verbonden leven, zullen ze heel gemakkelijk onder 
elkaar tot eenheid komen; en dit zal door diezelfde liefde gebeuren die van 
God afkomstig is en tot alle medemensen en op speciale manier tot het 
lichaam van de Sociëteit zal doordringen. Van beide kanten dus zal deze 
liefde komen die de eenheid tussen oversten en ondergeschikten bevor-
dert en, in het algemeen, alle goedheid en deugden waarmee men voor-
uitkomt volgens de geest. 

Korte stilte 
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Responsorium: 

Het hele lichaam van gelovigen was verenigd in hart en ziel.  
R/:  Ze legden getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus  

en stonden allen in hoog aanzien. 

Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 

Onze Heer heeft ons gevormd tot een apostolisch lichaam, een zichtbaar 
teken van de eenheid van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Laten 
we nu aan de Heer vragen om ons de kracht te geven om deze genade uit 
te dragen. 

1. Vader, wij loven u omdat U ons geplaatst heeft met Uw Zoon, de
bron van vruchtbaarheid. – Allen: Versterk onze eenheid met Hem, zo-
dat we overvloedig vrucht dragen. 

2. Vader, Uw Zoon noemde de leerlingen Zijn vrienden en Hij heeft aan
hen alles geopenbaard wat hij van u geleerd had. – Allen: Maak ons 
aandachtig voor Zijn woord zodat we kunnen groeien in vriendschap 
met Hem. 

3. Vader, U hebt ons geroepen om te delen in de ene zending van uw
Zoon. – Allen: Moge de diversiteit van onze ministeries het gevoel van 
eenheid onder ons verdiepen. 

4. Vader, U hebt de Sociëteit van Jezus opgeroepen om te arbeiden in
de Kerk, het lichaam van Christus. – Allen: Open onze harten zodat we 
deze zending die ze kreeg van uw Zoon ons eigen  kunnen maken. 

5. Vader, U riep onze overleden broeders en zusters terug naar u.
– Allen: Ontvang hen in uw genade en verleen hen de vreugde van
volmaakte eenheid met U. 

Bieden wij onze persoonlijke intenties voor deze noveen aan God aan.  

Korte stilte 

Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 

Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 

Neem, Heer, en aanvaard 
heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  

Conclusie: 

Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 4 – 2 augustus 
De heilige Pierre Favre (gedachtenis) 

Nederigheid 

Op de vierde dag van deze noveen, is het thema: nederigheid. De ophef-
fing en het uiteindelijk herstel van de Sociëteit van Jezus dwingen ons om 
te leren van onze geschiedenis en in alle eerlijkheid situaties te herkennen 
van genade en van menselijke zwakheid. Laten we doorgaan met God te 
smeken om de genade om onze gebrokenheid en onze behoefte aan be-
kering erkennen, om meer getrouw Christus in nederigheid en armoede te 
volgen.  
Pierre Favre, wiens feest wij vandaag vieren, is een toonbeeld van een-
voud en nederigheid.  

In de naam van de Vader... 

Lied:  Nada te turbe (Taizé) 

Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. (3x) 

In plaats hiervan kan de volgende psalm worden gereciteerd 

Psalm 131 

HEER, ik draag mijn hart niet hoog, 
mijn ogen steken niet van trots; 
ik ben niet uit op grootse daden 
die mijn krachten te boven gaan. 

Verstild ben ik en gerust: 
geborgen als een kind bij zijn moeder 
zo ben ik, als een kind. 

Israël, wacht in vertrouwen op de HEER 
van nu tot in eeuwigheid. 

Eer aan de Vader … 
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Schriftlezing:  Filippenzen 2:5-11 

Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: Hij 
die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklam-
pen 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. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde:  Memoriale van Pierre Favre 

Het is uiteindelijk in de gekruisigde Christus dat we ons heil, ons leven en 
onze verrijzenis vinden. Deze drie gaven gaan vooraf aan de heerlijkheid 
die ons wacht in de hemel, die komt door de verheerlijkte Christus – van 
Hem en in Hem. We moeten dus eerst de kracht zoeken van de gekruisig-
de Christus en daarna die van de verheerlijkte Christus – en niet anders-
om. 

Korte stilte 
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Responsorium: 

Prijs de Heer, die Zijn goede werk in ons is begonnen.  
R/:  Wij eren Zijn naam omdat Hij dit werk  

tot volmaaktheid zal brengen. 

Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 

Het herstel van de Sociëteit van Jezus leert ons dat de wegen van God 
liefdevol en ondoorgrondelijk zijn. Leggen wij dankbaar en vol vertrouwen 
onze diepste verlangens aan God voor terwijl we bidden: Christus, onze 
Heer, verhoor ons. R/: Christus, onze Heer, verhoor ons. 

1. Dat we meer aandacht besteden aan de bewegingen van de Geest,
meer afgestemd zijn op Gods wil en meer vertrouwen op Gods voorzienig-
heid. – Laat ons bidden. R/:  

2. Dat we de belangen van de Sociëteit van Jezus boven onze per-
soonlijke bezigheden kunnen stellen om zo betere instrumenten in de han-
den van God te worden. – Laat ons bidden. R/:  

3. Dat wij voortdurend groeien in de geest van samenwerking met col-
lega- begeleiders en met de leken, om zo beter te kunnen inspelen op de 
complexe eisen van onze tijd. Laat ons bidden. R/:  

4. Dat we niet zoeken naar de eer en voorrechten van deze wereld en
dat we onze morele en sociale invloed kunnen aanwenden tot meerdere 
glorie van God en om liefde en rechtvaardigheid in de samenleving te be-
vorderen. Laten ons bidden. R/:  

5. Dat we, geïnspireerd door het leven van de heilige Pierre Favre, de
genaden van de Geestelijke Oefeningen kunnen delen met hen die we te-
genkomen, door middel van retraites en door persoonlijk getuigenis van de 
evangelische waarden. Laat ons bidden. R/:  

Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan.  

Korte stilte 

Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 

Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 

Neem, Heer, en aanvaard 
heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  

Conclusie: 

Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 5 – 3 augustus 

Ruimhartigheid 

Op de vijfde dag van deze noveen, bidden we voor de gave van ruimhar-
tigheid. We worden hierbij geïnspireerd door de ruimhartigheid van Chris-
tus, die de menselijke gedaante aannam en zo Gods liefde aan de wereld 
bekendgemaakt heeft. Ignatius en zijn metgezellen lieten alles achter om 
het goede nieuws van Gods zelfgave te prediken. Laten we vandaag bid-
den dat wij het voorbeeld van Jezus die zich ontledigde en zich inzette om 
de zending van de Vader te volbrengen, kunnen navolgen.  

In de naam van de Vader ... 

Lied:  Magnificat (Taizé) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. (3x) 

In plaats hiervan kan de volgende psalm kan worden gereciteerd 

Psalm 116: 10-19 

Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen: 
‘Hier lig ik zo diep vernederd’; 
al bleef ik ook denken in mijn angst: 
‘Ik kan geen mens meer vertrouwen.’ 

Wat zal ik op mijn beurt aan de HEER geven 
voor al het goede aan mij besteed? 
Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad, 
de Naam van de HEER roep ik uit. 

Mijn geloften aan de HEER kom ik na, 
zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk. 
Zwaar valt de HEER  
het sterven van zijn getrouwen. 

Ach, zie HEER , ik ben uw dienaar, 
uw dienaar ben ik, kind van uw dienares, 
U hebt mijn boeien losgemaakt. 
Ik draag een dankoffer aan U op 
en de Naam van de HEER  roep ik uit. 
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Mijn geloften aan de HEER  kom ik na, 
zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk, 
in de voorhof van het huis van de HEER , 
in uw midden, Jeruzalem. 

Eer aan de Vader … 

Schriftlezing:  2 Korintiërs 9:7-8, 11 

Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart besloten heeft, zonder tegen-
zin en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God 
heeft de macht om u met allerlei gaven te overstelpen, zodat u altijd in alle 
opzichten goed voorzien bent en nog ruimschoots overhoudt voor elk goed 
werk. Zo bent u van alles rijk voorzien om vrijgevig te kunnen zijn, en door 
onze bemiddeling wordt uw vrijgevigheid weer reden tot dankzegging aan 
God. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde: Geestelijke Oefeningen no. 53 

Ik stel mij Christus onze Heer voor, vlak voor mij en aan het kruis gena-
geld, en ik voer een gesprek met Hem. Ik overdenk hoe de Schepper 
mens is willen worden, en hoe Hij die het eeuwig leven heeft, in de tijd is 
komen sterven voor mijn zonden. Dan zal ik ook naar mezelf kijken: wat ik 
gedaan heb voor Christus, wat ik doe voor Christus, wat ik voor Christus 
moet doen. En terwijl ik Hem zo zie, hangend aan het kruis, zal ik over-
denken wat in mij opkomt. 

Korte stilte 
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Responsorium: (Matteüs 10:8) 
 
Voor niets hebben jullie gekregen.  
R/:  Voor niets moet je geven. 
 
 
Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 
 
Het herstel van de Sociëteit van Jezus was een herinnering aan Gods gra-
tuite goedheid voor ons. Laten wij dankbaar en nederig ons kinderlijke ver-
trouwen uitspreken in zijn barmhartigheid: Barmhartige Vader, verhoor 
ons.  
R/: Barmhartige Vader, verhoor ons. 
 
1. Voor jezuïeten over de hele wereld: dat we onze persoonlijke gaven 
en middelen ter beschikking stellen van de Sociëteit van Jezus, de Kerk en 
de gehele wereld. Laat ons bidden – R/:  
 
2. Dat we een voorbeeld kunnen zijn door onze standvastigheid en 
trouw aan de nederige en eenvoudige taken die bij ons religieuze leven en 
apostolaten horen. Laat ons bidden – R/:  
 
3. Voor onze weldoeners – dat zij, geïnspireerd door de bijdrage van de 
Sociëteit van Jezus aan de menselijke en geestelijke ontwikkeling van de 
volken, steeds meer vreugde kunnen vinden in het delen van hun midde-
len met anderen. Laat ons bidden – R/:  
 
4. Laten wij bidden voor onze lokale gemeenschap, dat we royaal kun-
nen inspelen op de behoeften van de mensen om ons heen en met hen 
delen wat ook wij hebben ontvangen. Laat ons bidden – R/:  
 
5. Laat ons bidden voor de oudere en zieke leden van onze communi-
teit. Dat zij die zoveel hebben gegeven aan de Orde en de samenleving, 
geduldig hun pijn kunnen verenigen met het offer van Christus voor de ge-
nezing en de vernieuwing van de mensheid. Laat ons bidden – R/:  
 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan. 
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt… 
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Gebed: 
 
Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard 

heel mijn vrijheid,  
mijn geheugen,  

mijn verstand 
en heel mijn wil,  

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven,  

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U,  

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben,  

die genade is mij genoeg.  
 
 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 6 – 4 augustus 
 

De tekenen van de tijd lezen 
 

De zending van de christenen is een antwoord op reële behoeften. In de 
Geestelijke Oefeningen, wordt de zending van de Zoon gegrond op de be-
schouwing van de Drie-eenheid die kijkt naar toestand van de wereld. On-
ze capaciteit voor “onderzoek van de tekenen van de tijd en van de inter-
pretatie ervan in het licht van het Evangelie” (Gaudium et spes, 4) is een 
basis voor een adequate reactie op fundamentele kwesties en echte be-
hoeften. Laten we, zoals we hier bijeen zijn voor de Heer, bidden voor het 
vermogen om te zien en te horen met de ogen en oren van de Heer. 
 
 
In de naam van de Vader ... 
 
Hier kan een passend lied worden gezongen, of het volgende gedicht gereciteerd: 
 

Jesaja 21, 6-8,11-12 

Want de Heer heeft mij gezegd: 
‘Zet een wachter neer, die moet melden wat hij ziet. 
Als hij strijdwagens ziet, met ingespannen paarden, 
een legertroep met ezels en kamelen, 
dan moet hij scherp, zeer scherp opletten.’ 
 
De wachter roept: 
‘De hele dag sta ik op de wachttoren, HEER , 
en alle nachten blijf ik trouw op mijn post.’ 
 
Uitspraak over Duma: 
Men roept mij vanuit Seïr: 
‘Wachter, hoe ver is de nacht?  
Wachter, hoe ver is de nacht?’ 
De wachter antwoordt: 
‘De ochtend is gekomen, de nacht is voorbij.’ 
 
Eer aan de Vader … 
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Schriftlezing:  Lucas 12:54-56 
 
Jezus zei tegen de menigte: ‘Wanneer u een wolk ziet opkomen uit het 
westen, zegt u terecht: Er komt regen, en zo gebeurt het. En wanneer de 
zuidenwind waait, zegt u: Het zal heet worden, en het ge-
beurt. Huichelaars! De verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoorde-
len, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen? 
 
Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 
 
Korte stilte 
 
Uit de traditie van de Orde: 35e Algemene Congregatie, Decreet 3, 8-9 
 
De nieuwe context waarin we onze zending beleven wordt gekenmerkt 
door ingrijpende veranderingen, scherpe conflicten en nieuwe mogelijkhe-
den. We leven in een geglobaliseerde wereld. AC 34 wees al op het “het 
groeiend besef van de onderlinge afhankelijkheid van alle mensen in een 
gemeenschappelijk erfgoed”. Dit proces heeft zich versneld voortgezet, 
met als gevolg dat we meer banden hebben met elkaar. Het gevolg daar-
van is voelbaar geworden op alle terreinen van ons leven en wordt onder-
steund door op elkaar betrokken structuren van culturele, maatschappelij-
ke en politieke aard die hun invloed hebben op de kern van onze zending 
van geloof, gerechtigheid en op alle aspecten van onze dialoog met gods-
dienst en cultuur. 
 
Korte stilte 
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Responsorium: (Jesaja 21:8) 
 
De hele dag sta ik op de wachttoren van de Heer. 
R/:  Alle nachten blijf ik trouw op mijn post. 
 
 
Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 
 
De Heer is aanwezig in de geschiedenis en leidt zo de hele schepping tot 
haar vervulling. Laten we nu de Heer vragen om ons te helpen altijd aan-
dacht te hebben voor de tekenen van de tijd, zodat we de beweging van 
de Geest kunnen onderscheiden in onze dagen.  
 
1. Laten we bidden voor het licht van de Geest; dat onze ogen kunnen 
zien wat de Heer wil dat we doen. Heer, hoor ons – R /: Heer, verhoor 
ons.  
 
2. Laten we bidden voor de gave van wijsheid; dat wij dankbaar de po-
sitieve ontwikkelingen van onze tijd mogen ontvangen en afstand doen al-
les wat in strijd is met het Koninkrijk van God. Heer, hoor ons – R /: 
 
3. Laten we bidden voor onze politieke en religieuze leiders; dat ze ge-
bruik kunnen maken van de mogelijkheden van deze tijd om vrede, har-
monie en eendracht te bevorderen. Heer, hoor ons  – R /: 
 
4. Laten we bidden voor onderzoekers in verschillende gebieden; dat zij 
technologieën en gedachten ontwikkelen die de solidariteit met mensen in 
de marge van onze samenleving kunnen bevorderen. Heer, hoor ons R /: 
 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan. 
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 
 
Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard 

heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  
 

 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 7 – 5 augustus  
Wijding van de basiliek van Maria de Meerdere  

(gedachtenis naar keuze) 
 

Sentire cum ecclesia 
 
De Sociëteit van Jezus is een apostolisch lichaam in de Kerk, het Lichaam 
van Christus. Onze roeping is nauw verbonden met de roeping van de 
Kerk om het licht der wereld en het zout van de aarde te zijn. Al bij het be-
gin van de Orde wilden de eerste gezellen mannen van de Kerk zijn. Van-
daag bidden wij dat ons gevoel van verbondenheid met de kerkelijke ge-
meenschap mag worden verdiept. 
 
 
 
In de naam van de Vader ... 
 
Hier kan een passend lied worden gezongen, of de volgende tekst kan worden gereci-
teerd (uit het Gemeenschappelijke voor de verjaardag van een kerkwijding): 
 

 
Dit huis, de Kerk, hebt Gij ons tot Uw eer laten bouwen. 
Hier schenkt Gij voortdurend Uw genade aan het volk  
dat op weg is naar U. 
Hier wordt het mysterie zichtbaar dat Gij voltrekt:  
het wonder van Uw verbondenheid met de mensen. 
Hier voegt Gij ons tezamen tot een levende tempel voor U. 
Hier brengt Gij Uw Kerk van overal bijeen  
om het ene Lichaam van Christus te vormen, 
dat eens volkomen zal zijn in het visioen van vrede, 
de hemelse stad Jeruzalem. 
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Schriftlezing:  Efeziërs 2:19-22 

Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medebur-
gers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen 
is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot 
een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot 
een woning van God, in de Geest. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde: 
Paus Franciscus, in een interview met Civiltà Cattolica 

‘Het beeld van de Kerk dat me bevalt, is dat van het heilige gelovige volk 
van God. (…) God in de heilsgeschiedenis redt het volk. Je kunt niet echt 
van ‘identiteit’ spreken als iemand niet behoort tot een volk. (…) Sentire 
cum Ecclesia ligt dus voor mij in het deel uitmaken van dit volk. Bovendien 
is het geheel van gelovigen onfeilbaar in het geloof en deze onfeilbaarheid 
komt tot uiting in de bovennatuurlijke geloofszin van het hele volk dat op 
pad is. Kijk, dat is wat ik vandaag versta onder het sentire cum Ecclesia 
waarover Ignatius spreekt. (…) Men moet er dus niet van uitgaan dat het 
sentire cum Ecclesia alleen maar slaat op het sentire met de kerkelijke hi-
erarchie.’ 

Korte stilte 
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Responsorium:  (Efeziërs 2:20) 
 
Jullie zijn het volk van God, leden van Zijn Huis. 
R/:  Jullie steunen op het fundament gelegd  

door de apostelen en de profeten. 
 
 
Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 
 
Christus, de hoeksteen van de kerk, heeft ons opgeroepen om te werken 
onder de standaard van het Kruis. Laten wij onze gebeden voor de Kerk, 
voor de Jezuïetenorde en voor de hele wereld aan God aanbieden. 
 
1. Laten we bidden voor de Kerk, dat zij het goede nieuws kan prediken 
met hernieuwde kracht, overtuiging en creativiteit - Allen: Moge haar pre-
diking overvloedig vrucht dragen in het leven van mannen en vrou-
wen. 

 
2. Laat ons bidden voor de Heilige Vader, paus Franciscus, en voor al-
len die hem helpen bij het voorgaan van de gemeenschap van de gelovi-
gen, dat de Geest van de Heer hen verlicht in hun dienstwerk - Allen: Mo-
ge hun wijsheid de eenheid in de Kerk en in de wereld bevorderen. 

 
3. Laten we bidden voor de leken, dat ze de diepte en breedte van hun 
christelijke roeping in de kerk en in de wereld kunnen ontdekken – Allen: 
Dat zij het Goede Nieuws naar alle aspecten van het menselijk leven 
mogen uitdragen. 
 
4. Laten we bidden voor alle christelijke kerken in de wereld, dat zij 
kunnen worden verenigd als getuigen van Christus in de wereld van van-
daag – Allen: Moge de waarden van het Koninkrijk van Christus in de 
plaats komen van sektarische kerkelijke belangen.  
 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan. 
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 
 
Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard 

heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  
 
 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 8 – 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer (Feest) 

 
Contemplatio ad amorem 

 
Op het Feest van de Transfiguratie, overwegen we de heerlijkheid van 
Christus, het sacrament van Gods transformerende liefde. Wij vieren 200 
jaar herstel van de Sociëteit van Jezus. Laten we bidden voor de genade 
om te worden doordrongen van de liefde van God en dat wij geloofwaardi-
ge tekenen worden van Gods zelfgave aan de wereld.  
 
 
In de Naam van de Vader… 
 
Lied:  En todo amar y servir (Taizé) 
 
In plaats hiervan kan de volgende psalm worden gereciteerd 
 

Psalm 136: 1-6, 24-26 

Prijs de HEER, want Hij is goed 
– zijn liefde kent geen grenzen – 

prijs de God der goden 
– zijn liefde kent geen grenzen – 

prijs de HEER  der heren 
– zijn liefde kent geen grenzen – 

 
die zonder hulp de grootste wonderen deed 

– zijn liefde kent geen grenzen – 
die met kunst en kunde de hemel heeft gemaakt 

– zijn liefde kent geen grenzen – 
die de aarde op het water bevestigd heeft 

– zijn liefde kent geen grenzen – 
 
die ons aan de greep van de vijand ontrukte 

– zijn liefde kent geen grenzen – 
Hij geeft voedsel aan alles wat leeft 

– zijn liefde kent geen grenzen. 
Prijs die God van de hemel, 

– zijn liefde kent geen grenzen. 
 
Eer aan de Vader…  
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Schriftlezing:  2 Korintiërs 3:17-18 

Welnu, ‘de Heer’ staat hier voor de Geest, en waar de Geest van de Heer 
is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de 
Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden 
tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde:  
Memoriale van Luís Gonçalves da Câmara, 86 en 88 

Onze Vader [Ignatius] heeft de liefde zozeer als uitgangspunt genomen dat 
alles als liefde lijkt te verschijnen. Hierdoor is hij geliefd door iedereen; er 
is niemand in de Orde die hem niet veel liefde toedraagt en die niet meent 
dat de Vader zielsveel van hem houdt.  

Er zijn veel dingen die deze liefde voor zijn ondergeschikten levend hou-
den: ten eerste de grote vriendelijkheid van de Vader, ten tweede, de grote 
zorg die hij heeft voor ieders lichamelijke gezondheid - dit is zo indrukwek-
kend dat men het nauwelijks genoeg kan prijzen. 

Korte stilte 
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Responsorium: (1 Johannes 3:16) 
 
Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus:  
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.  
R/:  Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven  

voor onze broeders. 
 
 
Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 
 
Onze roeping is een antwoord op de liefde van God. Laten wij onze voor-
beden aanbieden aan de Heer die nooit ophoudt om Zichzelf aan ons te 
geven, zodat ook wij ons kunnen geven aan anderen. – R/: Heer, hoor 
ons gebed.  
 
1. Dat de gave van Gods vergevende liefde ons dienaars kan maken 
van Gods verzoening in een steeds meer verdeelde wereld. Laat ons bid-
den. – R/:  
  
2. Dat onze ervaring van Gods genezende liefde ons in staat kan stel-
len om alles te doen om onze gebroken broeders en zusters te helen. Laat 
ons bidden. – R/:  
  
3. Dat het vuur van Gods liefde ons kan zuiveren en omvormen tot wel-
sprekende predikers van het Goede Nieuws. Laat ons bidden. – R/:  
  
4. Dat Gods scheppende liefde de wereld kan inspireren om Gods 
schepping te respecteren. Laat ons bidden. - R/:  
 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan.  
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 
 
Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard 

heel mijn vrijheid, 
mijn geheugen, 

mijn verstand 
en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven, 

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U, 

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben, 

die genade is mij genoeg.  
 
 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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Dag 9 – 7 augustus  
 

In dankbare herinnering aan 
het herstel van de Sociëteit van Jezus in 1814 

 
Eenenveertig jaar na de opheffing werd de Sociëteit van Jezus opnieuw 
opgericht door paus Pius VII op 7 augustus 1814. De pauselijke bul Sollici-
tudo Omnium Ecclesiarum breidde de rechten en privileges van de jezuïe-
tenorde, die toen alleen nog maar bestond in het Russische rijk en in het 
koninkrijk Sicilië, uit naar de rest van de christenheid. Vandaag vieren we 
de 200ste verjaardag van dit moment van genade en we komen bij elkaar 
om de Heer te danken die ons blijft bevestigen als dienaren van de  zen-
ding van Christus.  
 
 
 
In de naam van de Vader... 
 
Lied: 
 
Hier kan een passend lied worden gezongen, of de volgende psalm gereciteerd: 
 

Psalm 150 

Loof God in zijn heiligdom, 
loof Hem in zijn machtig uitspansel. 
Loof Hem om zijn kracht, zijn daden; 
loof Hem om zijn mateloze grootheid. 
 
Loof Hem met een stoot op de ramshoorn, 
loof Hem met harp en lier, 
loof Hem met beltrom en rondedans, 
loof Hem met citer en fluit. 
 
Loof Hem met strijkende cimbels, 
loof Hem met slaande cimbalen; 
ja, iedereen die adem heeft,  
loof de HEER. 
 
Eer aan de Vader … 
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Schriftlezing:  Efeziërs 1:3-6 

Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in 
de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke ze-
gen. Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van 
de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft 
ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens 
zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij 
ons begiftigd heeft in de geliefde. 

Zo spreekt de Heer. 
R/:  Wij danken God. 

Korte stilte 

Uit de traditie van de Orde:  
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum van Pius VII 

De katholieke wereld vraagt met unanieme stem 
om de heroprichting van de Sociëteit van Jezus. 
Wij ontvangen hiertoe dagelijks de meest dringen-
de verzoekschriften van Onze eerbiedwaardige 
Broeders, de Aartsbisschoppen en Bisschoppen, 
en de meest vooraanstaande personen; vooral 
omdat de overvloedige vruchten die dit lichaam in 
de bovengenoemde landen heeft voortgebracht, 
algemeen bekend zijn.  
Na door vurige gebeden Goddelijke bijstand afge-
smeekt te hebben, na het advies en de raad van 

een groot aantal van Onze eerbiedwaardige Broeders, de Kardinalen van 
de Heilige Roomse Kerk, ingewonnen te hebben, hebben Wij besloten, 
met kennis en uit hoofde van de volheid van Onze apostolische bevoegd-
heden, en voor altijd, dat alle concessies en bevoegdheden door Ons uit-
sluitend in het Russische rijk en het rijk van de Beide Siciliën verleend, 
voortaan worden uitgebreid tot al Onze kerkelijke staten en ook voor alle 
andere staten.  
Bovendien verklaren Wij en verlenen Wij volmacht [aan de Jezuïeten] om 
zich vrij en legaal toe te leggen op het onderwijs van de jeugd in de begin-
selen van het katholieke geloof, om hen te vormen in de goede zeden en 
om colleges en seminaries te leiden; Wij machtigen hen om biecht te ho-
ren, om Gods Woord te prediken en om de Sacramenten toe te dienen in 
de plaatsen van hun verblijf met de instemming en goedkeuring van de or-
dinarius. 

Korte stilte 
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Responsorium: 
 
Wees niet bang.  
R/:  Want Ik zal u welwillend zijn. 
 
 
Voorbeden:  
Deze kunnen eventueel worden aangepast. 
 
Het heeft God behaagd om de Sociëteit van Jezus te bevestigen en om 
deze weer te maken tot instrument in de zending Christus. Laten we God 
nu vragen om ons in Zijn barmhartigheid te vergezellen in ons streven om 
Gods wil te onderscheiden en deze uit te voeren. 
 
1. Laten wij God danken voor alle genadegaven die we in de afgelopen 
200 jaar hebben ontvangen. – Allen: Dat de voorzienigheid van God 
ons vertrouwen in de Heer mag versterken. 
 
2. Laat ons in dankzegging bidden voor de metgezellen die de Orde in 
moeilijke tijden in leven hebben gehouden. – Allen: Dat onze manier van 
leven aanleiding mag geven tot roepingen tot de Sociëteit van Jezus. 
 
3. Laten wij God danken voor de vrienden van de Sociëteit van Jezus, 
die op de één of andere manier hebben bijgedragen aan het herstel van de 
Orde. – Allen: Moge onze arbeid overvloedige vrucht dragen, tot heil 
van allen. 
 
4. Laten we dankend bidden voor de herinneringen van de ouderen en 
de dromen van de jongeren. – Allen: Mogen we trouw blijven aan onze 
traditie en creatief omgaan met nieuwe uitdagingen. 
 
5. Laten wij bidden voor de broers en zusters die ons zijn voorgegaan - 
Allen: Mogen zij zich voor eeuwig in de hemel verheugen en er onze 
voorspraak zijn. 
 
Bieden wij nu onze persoonlijke intenties voor de noveen aan God aan.  
 
Korte stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt … 
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Gebed: 
 
Gezegend zijt Gij, Heer,  
die de zwakken kiest en die hen sterk maakt;  
hen die gevallen zijn, verhoogt; de gewonden geneest;  
hen die afgedwaald zijn naar U terugleidt.  
Vernieuw ons met de Geest  
die de heilige Ignatius en zijn metgezellen bewoog  
Uw Zoon te dienen onder de standaard van het Kruis.  
Geef ons de moed om uit te gaan  
naar onze vergeten broeders en zusters;  
de ruimhartigheid om onze deuren te openen voor hen die U zoeken; 
de wijsheid om het zaad van uw Koninkrijk  
te zaaien in de harten van allen die wij ontmoeten  
voor de grotere glorie van uw naam, wanneer wij bidden (of zingen): 
 

 
Neem, Heer, en aanvaard 

heel mijn vrijheid,  
mijn geheugen,  

mijn verstand 
en heel mijn wil,  

alles wat ik heb en bezit. 
U hebt het mij gegeven,  

aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U,  

beschik erover geheel volgens uw wil. 
Geef dat ik U mag liefhebben,  

die genade is mij genoeg.  
 
 
Conclusie: 
 
Gaat nu allen heen in vrede.  
Allen: Wij danken God. 
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