
Een litanie van vertrouwen op Christus’ barmhartigheid 

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen -- 
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U. 

Voor mijzelf, arme zondaar -- 
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid. 
Voor allen die ik beledigd heb -- 
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid. 
Voor allen die mij beledigd hebben -- 
      Ik vertrouw ... 
Voor allen die U in mijn leven gebracht hebt -- 
Voor allen die U aan mijn gebeden hebt toevertrouwd -- 
Voor al uw priesters -- 
Voor mijn familie -- 
Voor de zieken -- 
Voor de stervenden -- 
Voor de gevangenen -- 
Voor hen die het verst van U verwijderd zijn -- 
Voor hen die U vervolgen in de leden van uw Mystieke Lichaam -- 
Voor hen die U doden in de ongeborenen -- 
Voor hen die gewelddaden bedrijven -- 
Voor hen die in hun hart wrok koesteren -- 
Voor hen die slaaf zijn van geld, genoegens en macht -- 
Voor hen die de aanbiddelijke geheimen van uw Lichaam en Bloed 
      met oneer, spot of hoon bejegenen -- 
Voor hen die uw allerheiligste Naam lasteren -- 
Voor hen die de zondag, de dag van uw Verrijzenis, onteren -- 
 



Voor hen die uw Bruid de Kerk beschimpen  
     Ik vertrouw op uw barmhartigheid 
Voor hen die afgevallen zijn van het heilige katholieke geloof -- 
Voor hen die verteerd worden door haat -- 
Voor hen die wanhopig zijn in het aanschijn van de dood -- 
Voor hen die tot in hun laatste uur geen berouw tonen -- 
Voor hen die hun eigen leven genomen hebben -- 
Voor alle heilige zielen in het vagevuur -- 
Voor hen die vandaag zullen sterven -- 
Voor hen die niet langer geloven in de barmhartigheid -- 
Voor hen die weigeren barmhartigheid te betonen -- 
Voor alle arme zondaars -- 
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid. 

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen -- 
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U. 

 
 

 

 


