
NOVEEN TOT DE H. ANTONIUS 

 

Eerste dag   
Wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt 
aan zijn ziel? Deze woorden van Jezus nam Antonius ter harte. Hij 
bleef niet in het rijke milieu van zijn ouders, maar verliet alles en trad 
in een klooster. Vurig verlangde hij uitgezonden te worden naar de 
missie in de hoop daar als martelaar zijn leven te geven voor zijn 
Heer.  
Heilige Antonius, ik ben nog sterk gehecht aan het aardse, aan geld 
en goed. Leer mij mijn hart tenminste vrij te maken van zondige en 
ongeregelde gehechtheid aan aardse zaken om allereerst Gods 
bedoelingen met mij te volgen in mijn leven.  
Terwijl ik nu deze noveen begin om een tijdelijk goed te ontvangen, 
vraag ik erbij, dat ik een beter christen mag worden en mij dankbaar 
mag tonen jegens God, die het beste met mij voorheeft.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Tweede dag 
Jezus verwijst naar de vogels in de lucht en naar de leliën op het 
veld, die zelf niet zorgen of arbeiden en toch door de hemelse Vader 
niet worden vergeten. Hoeveel meer, zegt Jezus, zal de hemelse 
Vader zorg dragen voor u! Gods voorzienigheid heeft ook Antonius 
geleid. Zelf wilde hij missionaris en martelaar worden in Afrika. God 
leidde het anders. Hoewel zijn plannen geheel doorkruist werden, 
vertrouwde de Heilige Antonius zich geheel toe aan de bedoelingen, 



die God met hem had, en dit vertrouwen is niet beschaamd 
geworden.  
Heilige Antonius, versterk ook in mij het vertrouwen in Gods leiding in 
mijn leven, en leer mij ook te berusten in alles wat God met mij 
voorheeft.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Derde dag  
Wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij voor mij heeft 
gedaan? God vraagt van ons dankbaarheid en ook dat wij al onze 
talenten weten te gebruiken die wij hebben ontvangen. Dankbaar 
heeft Antonius zijn grote talenten gebruikt in zijn leven en zijn licht 
niet onder de korenmaat verborgen. Ook heeft Antonius een 
langdurige en lastige ziekte uit de hand van God aanvaard en ermee 
gewoekerd als met een kostbaar talent.  
Goede Heilige Antonius, ik ben vaak zo ondankbaar geweest, veel 
weldaden van God heb ik niet weten te waarderen en zelfs niet goed 
gebruikt. Toch roep ik nederig uw voorspraak in om mij te verhoren 
als dit tot eer strekt van God en tot het echte welzijn van mijzelf.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Vierde dag 
De schrift zegt: Wie aan Christus toebehoren, hebben hun vlees met 
zijn driften en begeerlijkheden gekruisigd. En ook nog: Als gij geen 
boetvaardigheid doet, zult gij allen gelijkelijk omkomen Wie zich dus 
niet weet te versterven, kan menen dat hij een echte christen is. Hij 
kan zich dat wijs maken, maar hij bedriegt zichzelf. Antonius ging 
naar het klooster om boete te doen. Hij leed jarenlang aan een 
pijnlijke ziekte, maar in een grote berusting. Hij heeft daarom veel 
doorstaan op zijn vele zware apostolische tochten, maar hij deed dit 
om deelgenoot te worden aan het lijden van zijn Heer en om 
daardoor velen tot bekering te brengen.  
Goede Heilige Antonius, leer mij met geduld ook mijn kruis te dragen 
en Jezus na te zeggen: Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Vijfde dag 
Leert van Mij - zo zegt Jezus - nederig en ootmoedig van hart te zijn. 
En hij voegt eraan toe: De laatsten zullen eersten en eersten zullen 
laatsten zijn. Zwak en ziek uit de missie teruggekeerd zou de 
schuchtere Antonius zich in studie en gebed teruggetrokken hebben 
in de eenzaamheid van een vreemd land. Toch bediende God zich 
van deze nederige dienaar om grote dingen tot stand te brengen en 
Hij plaatste hem op de kandelaar als een licht voor de wereld.  



Nederige Antonius, ik ben helaas zo vol eigendunk, leer mij door uw 
voorspraak en voorbeeld nederig te zijn, en de leiding van God in 
mijn leven te erkennen, ook als ik nu vraag mij te verhoren, opdat in 
alles Gods wil mag geschieden.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Zesde dag 
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Deze woorden 
van Jezus hebben een zichtbare gestalte gekregen in het leven van 
Antonius. Zijn beeltenis is er de uitdrukking van: de blanke lelie in de 
rechterhand als symbool van een ongerept leven en het goddelijk 
kind op de arm als een teken van zijn verbondenheid met de Heer.  
Glorierijke Antonius, kom mij te hulp om ook in uw geest ongerept 
door het leven te gaan. Help mij God dienen met een zuiver hart te 
midden van zo vele gevaren die mij omringen, en moge de intentie 
van mijn gebed op uw voorspraak verhoord worden.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Zevende dag 
De liefde van Christus drijft mij voort. Deze woorden van Paulus zijn 
ook van toepassing op Antonius, de grote apostel van Italië en 
bijzonder van Padua. Antonius heeft zijn God bemind uit heel zijn 
hart en zich geheel voor Hem ingezet. In zijn korte en felle leven van 
36 jaar heeft hij zich geheel en al weggecijferd tot eer van God en tot 
heil van de mensen. Niets was hem te veel ondanks zijn zwakke 
gezondheid.  
Heilige Antonius, vanaf uw jeugd hebt gij u in dienst gesteld van de 
opdracht die gij moest vervullen. Leer ook mij de opdracht van mijn 
leven te verstaan in uw geest, ook als het offer mijn levensweg kruist. 
Vol vertrouwen richt ik mij tot u in mijn nood, opdat ik op uw 
voorspraak verhoring moge vinden als dit mij zalig is.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Achtste dag 
Hieraan zal de wereld erkennen, dat gij mijn leerlingen zijt, dat gij 
liefde hebt voor elkaar. Deze liefde is de vervulling van de wet en de 
kern van het evangelie. Wat wij doen voor arme en zieke mensen, 
beschouwt Jezus als voor zichzelf gedaan. Aan dit grote gebod van 
de naastenliefde moeten wij herkenbaar zijn. In eindeloze arbeid, op 
afmattende reizen, met een slepende en slopende ziekte heeft 
Antonius zijn leven in dienst gesteld van zijn medemensen.  
Heilige Antonius, onze wereld is vaak zo hard, zo zakelijk, zo arm 
aan echte liefde. Zelf schiet ook ik hierin tekort. Ik denk meer aan 
mijzelf dan aan anderen. Leer mij in uw geest mijzelf weg te cijferen 



voor het welzijn van anderen. Tegelijk met de intentie waarvoor ik mij 
tot u wend, vraag ik om meer liefde voor mijn medemensen.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
Negende dag 
Bidt zonder ophouden. Zo lezen we in de Heilige Schrift. Jezus heeft 
ons niet alleen aangespoord tot bidden, maar zelf heeft Hij 
onophoudelijk gebeden tot zijn Vader. Ook hierin heeft Antonius 
Jezus gevolgd en hij bad met een vertrouwen dat bergen verzet.  
Heilige Antonius, wij hebben het bidden verleerd. Wij vertrouwen 
meer op onze kundigheid, op onze kracht dan op de kracht van ons 
gebed. Ik vraag u: leer mij bidden, hartelijk en nederig, vertrouwvol 
en volhardend, zoals gij dat in uw leven hebt gedaan. Bij het sluiten 
van deze noveen ter ere van u vraag ik uw voorspraak bij God, opdat 
ik verhoord moge worden als dit tot meerdere eer strekt voor God, 
die gij zelf altijd zo trouw hebt gediend.  
Drie maal Onze Vader en Wees Gegroet en Eer aan de Vader.  
EINDE NOVEEN


