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r Voorwaarden voor de leden. 

Om lid van deze Broederschap te 
zijn e n recht te hebben op de aflaten 
en genaden wordt niet anders vereist, 
dan d at men zich door een daartoe 
gemachtigd priester late inschrijven. 
Met' verere het Kostbaar Bloed van 
J ezus Chr istüs en olfere het Kostbaar 
Bloed van Jezus Christus den hemel
sen Vader op, tot vergiffenis van zijn 
eigen zond en, voor de H. Ker k, tot 
bekering van de zondaars, tot hulp 
en troost voor de zielen in het vage
vuur 

Een bijzonder of dagelijks Broeder
schapsgebed is niet voorgeschreven; 
maar toch wordt gewenst, dat d e Je
den dagelijks of ten minste dikwijls met 
grcot vertrouwen op de goddelijke: 
k racht van het Kostbaar Bloed ter 
herinnering en uit dankbaarheid voor. 
de zeven bloedstortingen van Jezus. 
(Besnijdenis, Doodsangst op den Olijf
berg, Geseling, Doornenkroning, Kruis
draging. Kruisiging en het openen van 
de Zijde) zevenmaal het: . Eer aan den 
Vader· enz. bidden of de gebeden, 
die hierachter volgen. 

$--~~--------------------~--~ 
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Ze•en opofferingen van het Bloed van 
Jezus Chrlatua aan God den Vader. 

1 Eeuwige Vader, Ik offer U op de 
verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor de 
uitbreiding en verheffing dor H. Kerk, 
mijn beminde Moeder, voor het be· 
houd en het welzijn van haar zicht· 
baar Opperhoofd, den Paus van Rome, 
voor de kardinalen, bisschoppen. zie· 
tenherders en voor alle bedienaren 
van het heiligdom. 

Eer aan den Vader enz ... 
Lof en dank aan Jezus t' allen tijd, 

Die door zijn Kostbaar Bloed ons heeft 
bevrijd. 

2. Eeuwige Vader , ik offer U op de 
verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
miln goddelll~: Verlosser, voor de 
vrede en de eendracht onder de ka· 
tholieke koningen en vorsten, voor 
de vernedering van de vijanden van 
ons heilig geloof en voor het welzijn 
van het christenvolk:. 

Ier aan den Vader enz ... 
Lof en dank enz ... 
3. Eeuwige Vader, ik offer U op de 

verdiensten van het Kostbaar Bloed 

~------------------------------~ 
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~-----------------------------· 
van Jezus, uw welben.lnde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor de 
uitroeiing van alle ketterijen, en voor 
de beltering van de zondaars. 

Eer aan den Vader enz ... 
Lof en dank enz .. . 
4. Eeuwige Vader, ik offer U op de 

verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor al 
mijn bloedverwanten, vrienden en viJ· 
anden, voor de noodlijdenden, zieken 
en bedrukten, en voor allen, voor wie 
GIJ weet, dat Ik verplicht ben te bid· 
den, en voor wie Gij wilt, dat Ik bid. 

Eer aan den Vader enz .. . 
Lof en dank enz .. . 
S. Eeuwige Vader, ik offer U op de 

verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor al 
degenen, die heden zullen overgaan 
tot het andere leven, opdat Gij hen 
moogt vrijwaren voor de straffen van 
de hel en hen zo spoedig mogelijk 
moogt stellen In het be:dt van uw 
glorie. 

Eer aan den Vader enz . .. 
Lof en dank enz •.• 
6. Eeuwige Vader, Ik offer U op de 



·---------------------------· 
verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor allen 
die deze grote schat van harte be· 
minnen, voor allen die zich met mil 
verenigen om dien te aanbidden en 
te vereren, voor allen eindelijk, die 
medewerken om deze godsvrucht te 
verbreiden. 

Eer aan den Vader enz .. . 
Lof en dank enz ... 
7. Eeuwige Vader, ik offer U op de 

verdiensten van het Kostbaar Bloed 
van Jezus, uw welbeminde Zoon en 
mijn goddelijke Verlosser, voor al 
mijn geestelijke en tijdelijke noodwen
digheden en tot lafenis van de gelo· 
vige zielen, vooral voor haar, die een 
bijzondere godsvrucht gehad hebben 
tot uw heiliq Bloed, de losprijs van 
onze verlossing en tot de smarten van 
onze beminde Moeder, de allerheillg· 
ste Maagd Maria. 

Eer aan den Vader enz ... 
Lof en dank enz ... 
Hooggeprezen zij Jezus' H. Bloed, 

nu en altijd en ln eeuwigheid. Amen. 
30() ci.JCD aflaal teiKel>S, alo meo deze 9'~~... doet 
met de ~n-eoûaw, daardoor te vo1doeo voor do be:\edi .. 
Jinrea, die J••u• in zijn H Bloed wo•den unrect.aa. 

Pius VIl, 22 Sept. 1817. 

s 
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~-----------------------------~ 
KroontJe 

ter ere van het Kostbaar Bloed. 
0 God, geef acht op mijn hulp. 
Heer, haast U mij te helpen. 
Eer aan den Vader, enz. 

E e r s t e G e h e i m. 
Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver· 

goten bil de besnijdenis. 
Vijfmaal: Onze Vader en Eer aan den 

Vader, enz. 
Wij bidden U dus, kom Uw dlena· 

ren te hulp, die GIJ door Uw kostbaar 
Bloed verlost hebt. 

Tweede Geh eim . 
Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver· 
goten bij zUn gebed op de Olijfberg. 

Vijfmaal: Onze Vader en Eer aan den 
Vader, enz. 

Wij bidden U dus, kom enz. 
D e r d e G e h e I m. 

Jezus heeft ZIJn kostbaar Bloed ver
goten bij de geseling. 

Vijfmaal: Onze Vader en Eer aan den 
Vader, enz. 

Wij bidden U dus, kom enz. 
V ierde Geheim. 

Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver
goten bij de doornenkroning . 

. Vijfmaal : Onze Va~r en Eer aan den 
Vader, enz. 

Wij bidden U dus, kom enz. 

~~----------------------------~ 
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V ij f d e G e h e i m. 

Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver
goten bij de kruisdraging. 

Vijfmaal: Onze Vader en Eer aan den 
Veder, enz. 

WiJ bidden U dus, kom en.z. 
Zesde Geheim. 

Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver· 
goten bij de kruisiging. 

Vijfmaal: Onze Vader en Eer aan den 
Vader, enz. 

Wij bidden U dus, kom enz. 
Z e v e n d e G e h e i m. 

Jezus heeft Zijn kostbaar Bloed ver· 
goten bij de opening van Zijn Zijde 

met een lans. 
Driemaal: Onze Vader en Eer aan 

den Vader, enz. 
Wij bidden U dus, kom enz. 

Gebe d. 
0 Kostbaar Bloed van ' t eeuwig Ie· 

ven, koop- en losprijs d er gehele 
wereld, heilzame drank en bad voor 
onze zielen, dat onophoudelijk de be· 
lungen der mensheid bepleit voor de 
troon der Barmhartigheid van den 
Allerhoogste. ik aanbid U met diepe 
eerbied en wens, zover het mogelijk 
is, eerherstel te brenge n voor de ver · 
gulzingen en mishandelingen, die U 
onophoudelijk van uw schepselen on· 

~----------------·-------------~ 



dervindt, vooral van degenen, die zo 
vermetel zijn Uw heilige Naam te 
vloeken. 0 wie zou dit H. Bloed van 
oneindige waarde niet prijzen~ Wie 
zou niet ontvlamd worden van liefde 
tot Jezus, die het vergootl Wat zou 
van mij geworden zijn, als ik niet 
door dat H. Bloed was vrijgekochU 

Wie beeft bet tot de laatste druppel 
uit de aderen van mijn Verlosser ge· ~· 
persH Ach, het was ongetwijfeld zijn 
liefde. 0 onmetelijk grote liefde, die t 
ons deze hellz:ame balsem geschonken 
heeft, o onschatbare balsem, die uit '~ 
de bron van een onpeilbaar diepe 
llefde gevloeid zijt, ach maak dat 
alle tongen U loven. U verheerlijken 
en danken mogen, nu en altijd en 
tot einde der tijden. 

V. Gij hebt ons verlost, o Heer, In 
uw H. Bloed. 

R. En ons gemaakt tot een konlnk· 
rijk voor onzen God. 

Laat ons bidden. 
Almachtige, eeuwige God, die uw 
eengeboren Zoon als Verlosser der 
wereld hebt gegeven, en door Zijn 
Bloed wilde verzoend worden, geef 
ons de genade, de losprijs van ons 
beil zo te vereren, en door zijn kracht 
tegen het kwaad van het tegenwoor· 
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dig leven zo beschermd te worden, 
dat wij ons om de vruchten daarvan 
eeuwig in de hemel mogen verheugen. 
Amen. 
!100 doren aflut voor dit rebed om bet kootbaar 
Bloed te vereren. Afl 7 i .. , en 7 quadr. eenmooi 
duro. als men dit kroontic bidt Volle afl. eenmaal 
IA do maand, OP. 'n dar naar keuze voor heo, die dit 
kroontje darel!lks hebbeA~ rebeden. .• ma.and 1 •• ,. 
Voorwaarden: Biecht, Communie. Gebed tot i.otentlc 
van den Paus. Piu• VI~ 18 Oet. 1815, 
Pa ua Grerooius XVI " .. le.nde 5 Juli 1843 duelfdo 
afl ook aaa aiiCD. die alecl>ts 33 Onu V oden bidd<n. 
aa durbiJ over de oehci•eo nad<nken die biJ hot ~id· 
dea van dit knolttie ter ove-wetiaf WOf'deo YOOtft"· 
oteld, d. i. diereKn doe bU hel btd •en der 33 Ontc 
Vadera ovef' de zeve• aeh•ime.a overwee-end aade.nkee. 
aonder z.e nocht•e• te bidden toala u beven Jlaan 
aanre,e•ea. 

Opoffering. 
Eeuwige Vader, wij offeren U op. 

het Kostbaar Bloed van Jezus Chris · 
tus dat Hij voor ons met zoveel liefde 
en pijn gestort heeft uil de heilige 
wonde van Zijn rechterhand. Door 
Zijn deugden en verdiensten smeken 
wij uw Goddelijke Majesteit: Geef ons 
uw zegen, opdat wij door de kracht 
er van tegen onze vlja.nden mogen 
beschermd worden en van alle kwaad 
verlost, terwijl wij zeggen: De zegen 
van den almachtigen God, van den 
Vader en den Zoon en den H. Geest 
ltome over ons, t :l blijve bij ons voor 
altijd. Amen. 
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~------------------·-------------:~ 
Onze Vader, Wees gegroet, en Eer 

aan den Vader, enz. 
100 d"t''n aO:.et, dlco kcrr; volte. •flaat onde1" de ge
wone vo.,rwaard~n voor re•. die deze: oçöffe-rina- 2e· 
d rende een maa•d dageliJks bidden. Leo XII. 1823. 

Gebed. 
Eeuwige Vader, verheerlijk door het 
Kostbaar Bloed van Jezus Zijn heilige 
naam, volgens de mening en de wen· 
sen van Zijn aanbiddelijk Hart. 
!30() daren aflaat, als mt-n hd bidt tot voldoerina
voor de lasteri!Ïgel'l van de H. Na.-m Jezu. - Als 
m• • bet elke daz bidt gedurende eeo rebele moand, 
volle alla&l Voorwaarde: Ueebt, Communi•, gebed tot 
inteotie van den Paus. Pius X, 27 Jan. 1968. 

Jezus! Marlal J ozefl 
Aet• S. 5<-di,, Bd. 99, blad7., 372. 7 jnar. 7 quadrer. 
8 Juni 1906. 

Geb ed voor de stervenden. 
Eeuwige Vader , ' m de liefde , die 

Gij den heiligen Jozef toedraagt, en 
d ien Gij vóór alle anderen u ltverko· 
ren hebt, om Uw plaats op aarde te 
bekleden, ontferm U ove r ons en over 
d e arme stervenden. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan 
den Vader enz. 

Eeuwige Goddelijke Zoon, om de 
liefde die Gij den heiligen Jozef toe· 
draagt, die U op aarde met alle ge· 
trouwheld beschermd heeft, ontferm 
U over ons en over de arme sterven· 
den. 

10 



·------------------------------
Onze Vader, Wees gegroet. Eer aan 
den Vader enz. 

Eeuwige Goddelijke Geest, om de 
liefde die Gij den heiliqen Jozef toe· 
draagt, die met zo grote zorg Uw hel· 
llgste en gellefde Bruid Maria be· 
~chermd heeft, ontferm U over ons en 
over de arme stervenden. 
Onze Vader, Weea gegroet, Eer aan 
den Vader enz. 

Aflaten voor alle Ingeschreven leden. 
(AOe to-epa~~lijlc: n p d ... ,elo";-tf' 7.if"l t n ,} 

I. V o 11 e A f: a t e n. 
Op de dag der luschrljvlng, onder de 
gewone voorwaarden, d. i. biecht. 
H Communie en een gebed tot In· 
tentie var. Z. H. den Paus. 

2. In het uur van de dood na ~ebiecht 
en gecommuniceerd te hebben. Als 
men biertoe niet In staat Is, Is het 
genoeg rouwmoedig met de mond 
of tenmi.nste met het hart de zoete 
naam van Jezus aan te roepen. 
De ingeschreven leden kunnen In 
het uur van de dood ook de zegen 
met volle a.flaat ontvangen van alle 
lnschrljvende priesters, die daa rtoe 
gemachtigd zlln. 

3. Elke dag, voor een leder, die, beh al
ve de gewone voorwaarden, een 

" uur mondgebed of overweging, of 
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·1-----------------------------r deels mondgebed en deels over· 
weging verricht ter herinnering aan 
het lijden van 0 . H. J . Chr. en de 
smarten der Allerheiligste Maagd. 

A n d e r e v o I I e a f I a t e n . 
waarvoor behalve de gewone voor
waarden het bezoeken van een kerk 
is opgelegd, wat de biechtvader even
wel om enige reden in een ander 
goed werk kan veranderen. 
1. Eens per maand op een dag naar 

verkiezing. 
2. Op het feest der Besnijdenis onzes 

Heren (1 Jan.). 
3. Op Driekoningen (6 Jan. +). 
~- 0. L. Vrouw Lichtmis {2 Febr. +). 
5. H. Jozef {19-Maart). 
6. Maria Boodschap (25 Maart). 
7. Op de feestdag van 't H. Bloed 

in de kerk van Maria de Vado 
(28 Maart). 

8. Op alle Vrijdagen in Maart. 
9. 0. L. Vrouw van Smarten (Vrijdag 

vóór de Goede week). 
10. Witte Donderdag. 
11. Pasen +. 
12. Kruisvinding (3 Mei). 
13. Hemelvaartsdag. 
14. Pinksteren. 
15. Marla-Hulp der Christenen 

(24 Mei+) 
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~-----------------·------------* 16. H. Sacramentsdag. 
17. S. H. Johannes de Deoper {24 Juni). 
18. H. Petrus en Paulus {29 Juni •). 
19. Feest van 't H. Bloed (1 Juli •). 
20. 0. L. Vrouw van de Berg Carmel 

{16 Juli). 
21. Maria Hemelvaart {15 Augustus +). 
22. Maria Geboorte {8 Septeber). 
23. Kruisverheffing (14 September). 
24. 0. L. Vrouw van Smarten {IS Sept.). 
25. 0. L. Vrouw Rozenkrans {lste Zon· 

dag in October +). 
26. Feest van den allerheiligsten Ver· 

losser {23 October). 
27. Allerheiligen (I November). 
28. Allerzielen (2 November +). 
29. 0 . L. Vrouw Opdracht {21 Novemb.). 
30. H. Fra.nclscus Xav-erlus .{3 Dec.). 
31. H. Nicelaas (6 December). 
32. 0. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

{8 December +). 
33. Kerstmis {25 December +). 
IS.B. Het kruisje betekent, dat de aflaat r edureode de 
gehele Oetaal kan verdiend worden. 
Aanmerlcinr. De bieebt en de H. Comrouoie, om de ver
melde Aflaten declaebt.ir te worden. lca.n men daap te 
voren doen; mau bet kt:rlcbetoek ka.n alleeo r .ciau 
wor<lea Da do aanva•~r der .... te v •• pu$. Oio d• rod· 
vrucbtil'e gewoonte he~ft, een$ in de wee.k op een dar 
naar foedvinden te bieclltea (althaaa zo bij aiet wet· 
tig verbiaderd i•), behoeft, wanneer biJ 1idl niet be
wu•t ia iD staat van doo<bonde te zijn, niet opnieuw 
te biechten, om de boven ••nrereven tflaten te ver• 
dienett, meat de H. Communie en kerkbezoek moetee 
r-ee~hieden., ,.elijk boven it voorre$e:lnevêll. 

------------·---------------* 13 



~:-----------------------------$ 
II. Gedeeltelijke aflaten. 

10 jaren en 10 quadragenen, zo dik· 
w:ijls men met berouw over zijn zon· 
den een kerk bezoekt en daar bidt, 
gelijk boven op al de feesten van 
0. L. Heer en 0. L. Vrouw, die boven 
niet zijn aangegeven, alsmede op· de 
feesten der H.H. Apost.alen en Evan-
gelisten, der H.H. Engelen en Aarts- (.; 
engelen, van den H. Joachim, de H. 
Anna, den H. Laurentius, den H. Ste-
phanus, den H. Philippus Nerius, den 
H. Franciscus van Paula, den H. Fran-
clscus van Asslsl, de H. Cecllla, de 
H. Agnes, de H. Lucla, de H. Catha-
rins Maagd en Mart. en oo de Zondag 
onder het QCtaaL:van den H. Gregor lus 
den Wonderdoener. 

7 jaren en i quadragenen, zo dik· 
w!jls men In een kerk het Allerhei
ligste Sacrament, , een kruisbeeld of 
een beeld der Moeder Gods bezoekt; 
zo dikwijls men bij een H. Mis, pro· 
cessie of andere plechtigheid van de 
Aartsbroederschap, van de Congre· 
gatie der Missie van het H. Bloed te
genwoordig is en met een rouwmoe
dig hart bid1, gelijk te voren. 

I jaar, zo dikw.Jls men op de ene 
of andere wijze de godsvrucht tot het ~-
H. Bloed helpt bevorderen. t 

~ ~ 
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a----------------------------~ 
100 dagen telkens, zo dikwijls men 

Iemand In de geheimen van ' t geloof 
onderricht. het H. Sacrament In de 
processies, of wanneer het naar de 
zieken gebracht wordt, vergezelt, of 
als dit niet mogeliJk Is, biJ het teken 
der schel een Onze Vader en Wees 
gegroet bidt; zo dikwijls men de vrede 
onder vijanden herstelt of doet her
stellen, de armen herbergt; vijlmaal 
het Onze Vader en Wees gegroet bidt 
voor de zielen der afgestorven broe
ders en zusters, of pogen zal een af· 
gedwaalde op de weg der zaligheld 
terug te brengen; een lijk naar het 
graf begeleidt; ter ere van het H 
Bloed zevenmaal het Eer aan den 
Vader enz. zegt, of eindelijk een god· 
vruchtlg of liefdadig werk verricht. 

De Priesters, gemachtigd om de ge
lovigen In de Aartsbroederschap of 
de daarmee verbonden Broederschap· 
pen en Verenigingen in te schrijven, 
genieten eens in de week het per· 
soonlljk voorrecht van het geprlvill· 
geerd altaar. 

Zij, die Ingeschreven zijn, delen In 
de geestelijke g(loderen en na hun 
dood In de voorspraak en hulpverle· 
nlngen, die door de Broederschappen 
van 't Kostbaar Bloed en haar mede· 
1 den verricht worden en ten slotte 

~-----------------------------@ 



$------------------------------$ 
in alle goede werken van de Congre· 
gatie van de missionarissen van 't 
Kostbaar Bloed. 

InsgeliJks hebben ziJ biJzonder aan· 
deel In alle goede werken en boete· 
doeningen van alle Orden en Congre· 
gatles van beiderlei geslacht. 

Pius IX. 30 Sept. 1852. 
Zodoende kunnen de leden zeker 

hopen. dat door de deelname aan ge· 
noemde verdiensten, goede werken 
en gebeden hun verlossing uit het 
vagevuur zeer bespoedigd worde. 

Paus Plus IX hoopte zeker, dat door 
de biJzondere verering van het Kost
baar Bloed van Jezus aan de recht
vaardigheid van God zou worden vol· 
daan, gen ade en barmhartigheid af
gesmeekt, geloof, hoop en liefde ver
meerderd. wasdom van alle goed en 
het eeuwige leven voor velen zou 
worden verkregen. 

IMPRIMATtJR. 

Dr. 1 os. Keuters, Libr. C&ns. 
Ruraemundae, d. 3J m. Oct. 19:36. 
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