
Introductiehandboek en Gebeden voor de Vereniging van de

Auxilium Christianorum



Introductie

De Kerk leert ons dat het is verdeeld in de Triomferende Kerk (dat de leden van de Kerk in de
hemel meetelt), de Lijdende Kerk (dat de leden van de Kerk in het vagevuur meetelt) en de Strijdende
Kerk (dit verwijst naar de leden van de Kerk die nog leven op deze wereld). Omdat we deel uitmaken
van de Strijdende Kerk,  zijn we  in een spirituele oorlog en deze spirituele oorlog vereist dat we
erkennen, zoals Sint-Paulus ons  leert, “Want onze strijd  is niet gericht tegen vlees en bloed,  maar
tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de
geesten van het kwaad in de hemelse regionen.” (Efesiërs 6:12).

De leden van de Auxilium Christianorum zouden altijd de realiteit van onze staat in gedachten
moeten houden als  leden van de Kerk  levend in deze wereld. Ondanks Sint-Paulus zijn  les, nemen
veel katholieken hun verplichting om oorlog te voeren tegen de demonische krachten niet serieus. Het
is voor deze reden dat de Vereniging van de Auxilium Christianorum werd opgericht.

De voornaamste doelen van deze vereniging zijn:

1.  Gebeden  voorzien  voor  de  priesters  geassocieerd met de Auxilium Christianorum, zodat hun
apostolaat doeltreffend is in het uitdrijven van demonen.

2. Gebeden voorzien voor de bescherming van de priesters, leden van de Vereniging en hun families
en vrienden zodat ze niet nadelig worden beïnvloed door het demonische.

Vereiste voor de Leden

De vereisten van de leden van de Auxilium Christianorum zijn de volgende:

1. Voordat men lid wordt van de Auxilium Christianorum, worden leken sterk aangemoedigd om hun
geestelijke leider of hun biechtvader te raadplegen.

2.  Ze  moeten een continu leven van heiligmakende genade willen zoeken, constant verlangend om
niet in een staat van doodzonde te belanden en alle opzettelijke veniale zonden vermijden.

3. De leden moeten constant werken naar een manier om hun gebedsleven te perfectioneren, dat niet
alleen de  mondelinge gebeden hierin bevat,  maar ook een consistent leven van meditatie, dat erg
doeltreffend is in het uitdrijven van het demonische en het vermijden van demonische onderdrukking.

4. Om de rozenkrans dagelijks te bidden. De intentie van de rozenkrans is vrij naar keuze en moet niet
opgedragen worden aan de doelen van de Auxilium Christianorum.

5. De leden moeten hun dagelijkse vereiste aan mondeling gebeden die zich hierin bevinden vervullen
en opdragen aan de doelen van de Vereniging. De  leden moeten veelvuldig gebruik  maken van de
sacramentaliën die bekend staan voor het uitdrijven van het demonische.



6. De leden moeten streven om de woorden van Sint-Paulus in hun hart te behouden sinds we vechten
tegen heerschappijen  en machten, d.w.z.  tegen het demonische, moeten ze  streven naar
zachtmoedigheid  en nederigheid  ten opzichte  van  zijn  naaste, nooit uithalend  in  woede of
rechtvaardiging, maar het mogelijke doen om iedere demonische invloed te ontwortelen volgens hun
staat van  leven. Dit houdt het gebruik van  bindende gebeden  in volgens  authentieke katholieke
principes en het vermijden van iedere vorm van bijgeloof, hetzij in het dagelijkse leven of wanneer zij
de strijd aanbinden met de boze geesten. Dit betekent dat hun gebruik van de gebeden die zich hierin
bevinden of eender welk gebed voor het uitdrijven van het demonische altijd onderdanig zal zijn aan
authentieke katholieke principes en altijd gedaan zal worden met devotie en geloof.

7. De leden moeten streven naar het vergroten van hun devotie aan Onze-Lieve-Vrouw onder de titel
Virgo Potens (Allersterkste Maagd).

8. Ieder lid moet streven naar het vergroten van hun devotie aan hun engelbewaarder.

9. Mits financieel mogelijk  moet ieder  lid van de Auxilium Christianorum standbeelden van Onze-
Lieve-Vrouw en Sint-Michaël hebben in hun huis, waarvoor een votiefkaars brandt.

10. Ieder lid van de Vereniging moet er van bewust zijn dat geen van deze vereisten binden onder de
pijn van de zonde.



Dagelijkse Gebeden Geofferd voor de Leden van de Auxilium Christianorum

Gebeden die iedere dag gezegd moeten worden:

V. Onze hulp is de naam van de Heer. R. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Oh allermildste Maagd Maria, u die de kop van het serpent zal verpletteren, bescherm ons van
de wraak van de kwade. Wij offeren onze gebeden, smeekbeden, lijden en goede werken aan u zodat
u ze mag zuiveren, mag heiligen en mag presenteren aan uw Zoon als een perfect offer. Moge dit 
offer gegeven worden zodat de demonen die de leden van de Auxilium Christianorum beïnvloeden of 
willen beïnvloeden de bron van hun verdrijving en blindheid niet kennen. Verblind ze zodat ze niet 
weten op wie ze wraak moeten nemen. Verblind ze zodat ze het rechtvaardige oordeel krijgen
voor hun werken. Bedek ons met het Kostbaar Bloed van uw Zoon zodat we de bescherming die uit 
Zijn Passie en Dood vloeit mogen genieten. Amen.

Sint-Michaël's gebed. Engelbewaardersgebed. Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Litanie van het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Bloed van Christus, Eniggeborene van de vader, red ons. 
Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, red ons. 
Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, red ons.
Bloed van Christus, in de doodstrijd neerdruppelend op de aarde, red ons.
Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, red ons.
Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning, red ons.
Bloed van Christus, op het kruis vergoten, red ons.
Bloed van Christus, losprijs van ons heil, red ons.
Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving plaatsvindt, red ons. 
Bloed van Christus, eucharistische drank en reiniging der zielen, red ons. 
Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, red ons.
Bloed van Christus, overwinning der duivels, red ons. 
Bloed van Christus, sterkte der martelaren, red ons. 
Bloed van Christus, kracht der belijders, red ons.
Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid, red ons. 
Bloed van Christus, steun van hen die wankelen, red ons. 
Bloed van Christus, verlichting van hen die zwoegen, red ons. 
Bloed van Christus, troost in droefheid, red ons.
Bloed van Christus, hoop der boetvaardigen, red ons. 
Bloed van Christus, vertroosting der stervenden, red ons. 
Bloed van Christus, vrede en zoetheid der harten, red ons. 
Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, red ons.



Bloed van Christus, de zielen bevrijdend uit het vagevuur, red ons.
Bloed van Christus, alle glorie en eer overwaardig, red ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

V. Gij hebt ons verlost, o Heer, in Uw bloed.
R. En ons gemaakt tot één koninkrijk voor onze God.

Laat ons bidden.

Almachtige en  eeuwige God,  die Zijn  eniggeboren Zoon  als  de Verlosser  van  de wereld  heeft
aangesteld, en verblijdt is geweest om verzoend  te worden  met ons door  Zijn Bloed, geef ons, wij
smeken U, zodat we met plechtigheid de prijs van onze redding mogen vereren, dat de kracht hiervan
op aarde ons van alle dingen nadelig te behoeden, en de vrucht van hetzelfde ons mag verblijden voor
eeuwen hierna in de hemel. Door dezelfde Christus onze Heer. R. amen.

Op Zondagen:

O Heerlijke Koningin van de Hemel en Aarde, Allersterkste Maagd, gij die de kracht heeft om de kop
van het oude serpent met uw hiel te verpletteren, kom en beoefen deze kracht vloeiend uit de genade
van uw Onbevlekte Ontvangenis. Bescherm ons onder de mantel van uw kuisheid en liefde, breng ons
in  de  zoete  verblijf  van  uw  hart,  maak machteloos  en verwoest de  krachten  gericht op  onze
vernietiging.  Kom Meest Soevereine  Meesteres  van  de  Heilige  Engelen en  Meesteres  van  de
Allerheiligste Rozenkrans, u die van het prille begin de kracht van God gekregen hebt en de missie
om de kop van satan  te verpletteren. Zend voort uw heilige legioenen, wij smeken u nederig, dat
onder uw bevel en bij uw kracht ze de boze geesten mogen achtervolgen, werk ze tegen aan iedere
kant, weersta hun gedurfde aanvallen en drijf hen ver van ons, niemand verwondend in hun weg, hun
bindend aan de voet van het Kruis om berecht en beoordeeld te worden door Jezus Christus Uw Zoon
en om verwijderd te worden door Hem zoals Hij wilt.

Sint-Jozef, Patroon van de Universele Kerk, kom tot onze hulp in deze zware strijd tegen de
krachten van het duister,  weer de aanvallen van de duivel en  bevrijd  de  leden van de Auxilium
Christianorum, en zij voor wie de priesters van de Auxilium Christianorum bidden, van de burchten
van de vijand.

Sint-Michaël, roep het volledige hemelse hof om hun manschappen in deze felle strijd tegen
de krachten van de hel te strijden. Kom O Prins van de Hemel met uw machtig zwaard en gooi satan
en alle andere boze geesten in de hel. O engelbewaarders, leid en bescherm ons. Amen.

Op Maandagen:

In  Uw naam, Heer  Jezus  Christus,  bidden we  dat U ons  beschermd,  onze families,  en  all onze
eigendommen met Uw  liefde en  Uw Allerkostbaarste  Bloed en  ons  omringt met Uw  Hemelse
Engelen, Heiligen, en de mantel van Onze Gezegende Moeder. Amen.

Op Dinsdagen:

Heer Jezus Christus, we smeken U voor de genade om bewaakt te blijven onder de beschermende
mantel van Maria,  omringt door de heilige wilde roos waarvan het Heilige Doornenkroon genomen
was,  en verzadigd met Uw  Kostbaar  Bloed in  de  kracht van  de Heilige Geest,  met onze
engelbewaarders, voor de grotere glorie van de Vader. Amen.



Op Woensdagen:

In de naam van Jezus Christus, Onze Heer en God, vragen wij U om alle geesten machteloos, verlamd
en  ineffectief  te maken  in hun pogingen  om wraak te nemen  tegen  iedereen van de  leden van de
Auxilium Christianorum, onze families, vrienden, gemeenschappen, zij die bidden voor ons en hun
familieleden, of  iedereen  geassocieerd met ons  en  voor  wie  de  priesters  van  de Auxilium
Christianorum bidden. We vragen U om alle boze geesten, alle  machten in de  lucht, het water, de
grond, het vuur, onder de grond, of waar ze ook hun krachten uitoefenen, iedere satanische kracht in
de natuur en iedere afgezant van de satanische hoofdkwartieren te binden. We vragen U om namens
uw  Kostbaar Bloed  alle  attributen,  aspecten  en  karakteristieken, interacties,  communicaties  en
bedrieglijke spellen van de boze geesten te binden. We vragen U om alle verbintenissen, connecties
en toebehoren te verbreken in de naam van de Vader, de Zoon  ✠ en de heilige Geest. Amen.

Op Donderdagen:

Mijn Heer, U bent almachtig, U bent God, U bent onze Vader. We smeken U door de voorspraak en
hulp van de aartsengelen Sint-Michaël, Sint-Raphaël, en Sint-Gabriël voor de verlossing van onze
broeders en zusters die tot slaven zijn gemaakt door de kwade. Alle heiligen van de hemel, kom tot
onze hulp.
Van angst, droefheid en obsessie – Wij smeken U, verlos ons, o Heer.
Van haat, ontucht en afgunst – Wij smeken U, verlos ons, o Heer.
Van gedachten van jaloezie, woede, en dood – Wij smeken U, verlos ons, o Heer. 
Van iedere gedachte van zelfmoord en abortus – Wij smeken U, verlos ons, o Heer. 
Van iedere vorm van zondige seksualiteit – Wij smeken U, verlos ons, o Heer.
Van iedere soort toverspreuk, kwade toverij, hekserij, en iedere vorm van het occulte – Wij smeken
U, verlos ons, o Heer.
U die zei, “Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie.” Geef dat, door de voorspraak van
de Maagd Maria, we bevrijd mogen worden van iedere demonische invloed en Uw vrede altijd mogen
genieten. In de naam van Christus, onze Heer. Amen.



Op Vrijdagen:

Litanie van de Nederigheid

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij.
Van het verlangen om te worden geacht, verlos mij, Jezus. 
Van het verlangen om te worden bemind, verlos mij, Jezus. 
Van het verlangen om te worden geprezen, verlos mij, Jezus. 
Van het verlangen om te worden geëerd, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om te worden voorgetrokken, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen te worden geraadpleegd, verlos mij, Jezus.
Van het verlangen om voor degelijk aangezien te worden, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden vernederd, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden geminacht, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden achtergesteld, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden belasterd, verlos mij, Jezus.
Van de angst om te worden vergeten, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden bespot, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden beledigd, verlos mij, Jezus. 
Van de angst om te worden verdacht, verlos mij, Jezus.
Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde word gesteld, Jezus, geef mij de genade dit te
wensen.
Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld word, Jezus, geef mij de 
genade dit te wensen.
Dat zij geprezen en ik verwaarloosd word, Jezus, Dat zij in elk opzicht boven mij worden 
voorgetrokken, Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Amen.

Op Zaterdagen:

O God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we beroepen op Uw Heilige Naam en smeken nederig
Uw goedertierenheid, dat, door de intercessie van de altijd onbevlekte maagd, onze Moeder Maria, en
van de glorieuze aartsengel Sint-Michaël, Gij ons geliefd  te helpen tegen satan en  al zijn andere
onreine geesten die rondzwerven over de wereld tot grote nood van het menselijk ras en het verlies
van zielen. Amen.

Conclusie voor Iedere Dag

Augustus Koningin der Hemelen, hemelse Soeverein der Engelen, gij die van het begin de kracht en
de missie om de kop van satan te vermorzelen gekregen heeft van God, wij smeken u nederig om de
uw  heilige  legioenen  te  sturen,  zodat  onder  uw  bevel  en  door  uw  kracht,  de  demonen  mogen
achtervolgen en overal bevechten, hun durf te verdringen, en ze terugdrijven in de peilloze diepte. O
goede en tedere Moeder,  gij  zult  altijd onze liefde en hoop zijn! O Goddelijke Moeder,  zend de
heilige engelen om ons te verdedigen en de wrede vijand ver van ons weg te drijven. Heilige engelen
en aartsengelen, verdedig ons, bescherm ons. Amen.

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U over ons. 
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons. 
Allersterkste Maagd, bid voor ons.
Sint-Jozef, bid voor ons.
Sint-Michaël de Aartsengel, bid voor ons.
 Al jullie heilige engelen, bid voor ons.

In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.


