
 

Vrijdag: Zesde Smart:  
Moeder van Smarten, terwijl 
Jezus onder de Kruisboom op 
uw knieën rustte, zagen uw ogen 
het werk van liefdeloze mensen, 
maar tegelijk het wonderwerk 
van Gods oneindige 
Barmhartigheid.  
 
Wij bidden U: prent in onze 
geest, dat God kan vernieuwen 
wat mensen hebben vernield en 
breng ons tot bekering, zodat wij 
altijd aan de zijde van de Liefde 
staan, en nooit aan de kant van 
de haat.  
(1 OV + 7 Wg) 

 
 
 
 

Zaterdag: Zevende Smart: 
Moeder van Smarten, U hebt 
geweten dat Jezus, uw Zoon, in 
de Rust van zijn Vader was 
binnengegaan, toen Hij in de rust 
van het graf werd neergelegd. U 
wist dat het laatste woord niet 
aan de dood is, maar aan het 
leven, want het laatste woord is 
aan God.  
 

Wij bidden U: dat wij de Vrede 
van Pasen in ons hart bewaren, 
dat wij vergiffenis schenken aan 
al wie tegen ons misdeed en dat 
wij altijd vol hoop op de 
toekomst verder leven.  
(1 OV + 7 Wg) 



Verering van de Zeven Smarten van Maria 
verdeeld over de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag: Eerste Smart:  
Moeder van Smarten, toen 
Simeon u de kruisdood van uw 
Zoon voorspelde, was alles voor 
u donker en was u heel erg 
bedroefd. Toen Jezus was 
opgestaan uit het graf, hebt u de 
betekenis van die woorden 
begrepen en was u onzeglijk blij. 
 
Wij bidden U: geef ons een 
groot vertrouwen, schenk ons een 
duurzaam geduld, leer ons dat in 
Gods plan alles terecht zal 
komen. 
(1 OV + 7 Wg) 



 
 
Maandag: Tweede Smart: 
Moeder van Smarten, toen u met 
Jezus moest vluchten naar 
Egypte, was u haastig en uw hart 
was bang. Toen u op de 
terugtocht was, hebt u Gods 
bedoeling begrepen : Jezus was 
de nieuwe Mozes, de Bevrijder 
van het volk.  
 
Wij bidden U: geef ons een 
sterke liefde en een taaie moed, 
help ons om uw Zoon levenslang 
te blijven volgen.  
(1 OV + 7 Wg) 
 
 

 
 

 
Dinsdag: Derde Smart:  
Moeder van Smarten, in onze 
gedachten zien wij u op zoek 
gaan naar de afwezige Jezus. Het 
waren voor u dagen en nachten 
van zorgen en onzekerheid. Toen 
u het Kind Jezus terugvond in de 
tempel, was u onuitsprekelijk blij 
en dankbaar.  
 
Wij bidden U: steun ons bij ons 
eerlijk zoeken naar een betere 
kennis van uw Zoon, verleen dat 
wij Hem steeds mogen vinden in 
een diep en dankbaar geloof.  
(1 OV + 7 Wg) 



 
 
 

Woensdag: Vierde Smart: 
Moeder van Smarten, God alleen 
weet wat er aan liefde en aan 
lijden door u is gegaan, wanneer 
u hand in hand, en hart aan hart 
stond, vlak bij uw gemartelde 
Zoon op Zijn weg naar Calvarië.  
 
Wij bidden U: maak dat ons 
hart ook altijd met anderen 
medelijden kan en dat wij steeds 
bereid zijn zacht te zijn en 
vergevingsgezind.  
(1 OV + 7 Wg) 
 
 

 
 

 
Donderdag: Vijfde Smart: 
Moeder van Smarten, terwijl 
Jezus aan het Kruis stierf, hebt u 
met Hem geweend: “mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?” 
Samen met Hem hebt u zich aan 
God geschonken: “Vader, in Uw 
handen geef ik mijn geest”.   
 
Wij bidden U: maak ook ons 
onwankelbaar trouw aan de 
opdracht die wij van de Vader 
ontvangen en tot de dood 
vertrouwend op Zijn 
onbegrijpelijke Liefde.  
(1 OV + 7 Wg) 


