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De heilige Jozefmaria Escrivá
stichter van het Opus Dei

GEBED

God, U hebt op voorspraak van de maagd Maria 
aan de heilige priester Jozefmaria talrijke genaden 
geschonken en hem uitgekozen als een trouw in-
strument om het Opus Dei te stichten, dat een weg 
is ter heiliging in het beroep en in de dagelijkse 
plichten van de christen. Geef dat ook ik van alle 
ogenblikken en omstandigheden van mijn leven 
gebruik maak om U lief te hebben en met vreugde 
en eenvoud ten dienste te staan van de Kerk, de 
paus en de zielen, om de wereld het licht van het 
geloof en van de liefde te schenken. Verleen mij op 
de voorspraak van de heilige Jozefmaria de gunst die 
ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.



1ste dag 
Werk, een weg tot heiligheid 

De heilige Jozefmaria: 
Wij zijn gekomen om opnieuw de aandacht te vestigen op het voorbeeld van 
Christus, die dertig jaar lang in Nazareth heeft gewerkt en daar een ambacht 
uitoefende. In de handen van Christus wordt de arbeid beroepswerk, zoals 
door miljoenen mensen over de hele wereld verricht wordt tot een goddelijk 
werk, een daad van verlossing en een weg van heil. 
(Gesprekken met mgr. Escrivá, nr. 55) 
Mijn kinderen, daar, onder jullie broers en zussen, de mensen, in jullie idealen, 
jullie werk en jullie liefde, dáár is de plaats van jullie dagelijkse ontmoeting 
met Christus. Daar, te midden van de meest materiële dingen, moeten wij ons 
heiligen door God en alle mensen te dienen. 
(Homilie, De wereld hartstochtelijk liefhebben, in De Liefde tot de Kerk, nr. 52) 
Jullie moeten je er nu opnieuw goed van bewust zijn, dat God jullie roept om 
Hem juist in en vanuit de burgerlijke, materiële, wereldlijke taken van het 
menselijke leven te dienen: in het laboratorium, in de operatiekamer, in de ka
zerne of op de leerstoel van een universiteit, in de fabriek, in de werkplaats, op 
het land, in de huishouding, in heel dit immense panorama van het dagelijks 
werk wacht God elke dag weer op ons. 
(Homilie, De wereld hartstochtelijk liefhebben, in De Liefde tot de Kerk, nr. 52) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Moge de Heer onze God mij de genade verlenen om werk te vinden en mij te 
zegenen met een eerlijke, waardige en stabiele baan, zodat ik besef dat mijn 
werk een dienst is aan de naasten. Daar wacht God mijn Vader op ieder ogen
blik op mij en vraagt mij om alle gelegenheden te benutten om mijn werk te 
heiligen, naar Jezus’ voorbeeld als timmerman in Nazareth. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge de Heer onze God mij helpen inzien dat mijn werk een dienst is aan de 
naasten. Daar wacht God mijn Vader op ieder ogenblik op mij en vraagt mij om 
alle gelegenheden te benutten om mijn werk te heiligen, naar Jezus’ voorbeeld 
als timmerman in Nazareth. 
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2de dag 
Werken uit liefde voor God 

De heilige Jozefmaria: 
Maar we mogen niet vergeten dat de waardigheid van de arbeid gebaseerd 
is op de Liefde. Het grote voorrecht van de mens is dat hij kan liefhebben en 
boven het kortstondige en voorbijgaande kan uitstijgen. 
(Christus komt langs, nr. 48) 
Doe alles uit liefde. – Dan zijn er geen kleine dingen: alles wordt groot. – De 
volharding in de kleine dingen, uit liefde, is heldhaftigheid. 
(De Weg, nr. 813) 
Ik blijf er de nadruk op leggen: in de eenvoud van je gewone werk, in de een
tonige kleine dingen van iedere dag moet je het geheim van het grootse en van 
het nieuwe ontdekken, dat voor zoveel mensen niet te zien is: het geheim van 
de Liefde. 
(De Voor, nr. 489) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Moge God mij de genade verlenen om spoedig werk te vinden, dat mijn gezin 
zekerheid verschaft. En mij doen beseffen dat de waarde van ieder eerlijk werk 
bestaat uit de liefde waarmee het wordt verricht. Op de eerste plaats uit liefde 
voor God aan Wie ik het kan opdragen. En uit liefde voor mijn naaste die ik wil 
dienen. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge God mij de genade verlenen om te beseffen dat de waarde van ieder eer
lijk werk bestaat uit de liefde waarmee het wordt verricht. Op de eerste plaats 
uit liefde voor God aan Wie ik het kan opdragen. En uit liefde voor mijn naaste 
die ik wil dienen. 
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3de dag 
Werken met orde en uithoudingsvermogen 

De heilige Jozefmaria: 
Hoe kort duurt ons verblijf op aarde! Deze woorden weerklinken in het diepst 
van het hart van elke ware christen, als een verwijtend antwoord op zijn gebrek 
aan grootmoedigheid en als een niet aflatende aansporing om trouw te blijven. 
Er is ons echt maar weinig tijd gegeven om offers en eerherstel te brengen. Die 
kostbare gave mogen we dus niet verknoeien, noch onachtzaam verspillen: dit 
stukje geschiedenis dat God aan ieder van ons toevertrouwt, mogen we niet 
achteloos voorbij laten gaan. 
(Vrienden van God, nr. 39) 
Wanneer je orde hebt, zal je tijd zich vermenigvuldigen; je zult derhalve meer 
in dienst van God kunnen werken en Hem meer eer geven. 
(De Weg, nr. 80) 
Ga door met het stipt vervullen van je tegenwoordige plichten. – Deze nede
rige, eentonige en onaanzienlijke arbeid is een gebed, vertaald in werken die 
je voorbereiden op de genade van die andere, grootse, veelomvattende en 
diep gaande arbeid waarvan je droomt. 
(De Weg, nr. 825) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Dat ik een stabiele en passende baan mag vinden met hulp van de heilige maagd 
Maria. En dat ik, wanneer ik – dankzij Gods goedheid – werk heb, mijn tijd 
leer te gebruiken als een waardevolle schat en mij inzet om te groeien in de 
deugd van orde door, zonder fouten noch vertraging: stipt, aandachtig en ijverig 
te werken. Zodat ik met een goede planning, de gepaste tijd kan besteden om 
tegemoet te komen aan mijn verplichtingen: het geestelijk leven, het gezin, het 
beroep en de sociale relaties. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Dat ik, met hulp van de heilige maagd Maria, leer om mijn tijd als een waarde
volle schat te gebruiken. En dat ik mij inzet om te groeien in de deugd van orde 
door, zonder fouten noch vertraging: stipt, aandachtig en ijverig te werken. 
Zodat ik met een goede planning, de gepaste tijd kan besteden om tegemoet te 
komen aan mijn verplichtingen: het geestelijk leven, het gezin, het beroep en de 
sociale relaties. 
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4de dag 
Goed afgemaakt werk 

De heilige Jozefmaria: 
Wij kunnen de Heer alleen maar iets aanbieden dat – binnen onze povere 
menselijke begrenzingen – volmaakt is, zonder smet, met zorg gerealiseerd tot 
in de kleinste details. God aanvaardt geen klungelwerk. Gij zult niets offeren 
met een gebrek, vermaant ons de Heilige Schrift, dan schept Jahwe geen be
hagen in u (Lev 22,20). Daarom zal ieders werk, de arbeid die op onze dagen 
en energie beslag legt, een offergave moeten zijn die de Schepper waardig 
is, operatio Dei, werk van God en werk voor God: kortom, een taak die af is, 
smetteloos. 
(Vrienden van God, nr. 55) 
Boven alles moeten wij van de heilige Mis houden en die centraal stellen in 
onze dag. Zullen we, als we de Mis goed bijwonen, de rest van de dag niet 
met onze gedachten bij de Heer zijn, met de vurige wens bij Hem te blijven, te 
werken zoals Hij werkte en lief te hebben zoals Hij liefhad? Zo leren we Hem 
ook voor een andere attentie te bedanken: dat Hij zijn aanwezigheid niet heeft 
willen beperken tot het moment van het misoffer, maar besloten heeft in de 
heilige hostie te blijven die in het tabernakel wordt bewaard. 
(Christus komt langs, nr. 154) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Dat ik, door de bijstand van de heilige maagd Maria, snel uit de werkloosheid 
mag komen. Moge de Heer mij de genade schenken om, wanneer ik opnieuw 
een baan heb, goed te werken met de grootst mogelijke perfectie, zonder de 
kantjes ervan af te lopen. Vanuit de overtuiging dat prutswerk niet kan worden 
geheiligd omdat er liefde aan ontbreekt, en alleen een menselijke activiteit die  
is verricht uit liefde, aangenaam kan zijn voor God. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge de Heer mij de genade schenken om goed te werken met de grootst mo
gelijke perfectie, zonder de kantjes ervan af te lopen. Vanuit de overtuiging dat 
prutswerk niet kan worden geheiligd omdat er liefde aan ontbreekt, en alleen 
een menselijke activiteit die is verricht uit liefde, aangenaam kan zijn voor God. 
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5de dag 
Eerlijk werk is waardig werk 

De heilige Jozefmaria: 
Het wordt tijd dat wij, christenen, openlijk en duidelijk verkondigen dat wer
ken een geschenk van God is en dat het absoluut geen zin heeft de mensen in 
categorieën te verdelen op basis van het soort werk dat zij doen, waarbij het 
ene hoger wordt aangeslagen dan het andere. Werk, ieder werk, getuigt van de 
waardigheid van de mens en van zijn heerschappij over de schepping. Juist op 
dat terrein ontwikkelen we onze persoonlijkheid. 
(Christus komt langs, nr. 47) 
Voor God is geen enkele bezigheid op zichzelf groot of klein. Alles krijgt de 
waarde van de Liefde waarmee het gedaan wordt. 
(De Voor, nr. 487) 
Het is van belang, dat je vecht, dat je je schouders eronder zet … Plaats in 
ieder geval je beroepsactiviteiten in het juiste perspectief: het zijn uitsluitend 
middelen om het doel te bereiken. Nooit en te nimmer mag je ze als het funda
mentele zien. Hoe vaak verhindert professionalitis – beroepsverdwazing – de 
vereniging met God! 
(De Voor, nr. 502) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Moge de Heer mij verblijden met een baan, waarin ik een nuttige bijdrage kan 
leveren en mijn talenten ten volle kan benutten. Mocht de functie niet op het 
niveau van mijn opleiding zijn en niet tegemoet komen aan mijn gerechtvaar
digde ambities, dan zal ik het werk niet minachten. Terwijl ik een geschiktere 
baan zoek, zal ik mij inzetten om de functie verantwoordelijk uit te voeren om 
er zo dezelfde waarde aan te geven die Jezus aan zijn werk gaf in de werkplaats 
in Nazareth. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Mocht mijn functie niet op het niveau van mijn opleiding zijn en niet tegemoet 
komen aan mijn gerechtvaardigde ambities, dan zal ik het werk niet minachten. 
Terwijl ik een geschiktere baan zoek, zal ik mij inzetten om de functie verant
woordelijk uit te voeren om er zo dezelfde waarde aan te geven die Jezus aan 
zijn werk gaf in de werkplaats in Nazareth. 
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6de dag 
Werken met zuivere intenties 

in Gods aanwezigheid 
De heilige Jozefmaria: 
Spreek in de loop van de dag voortdurend met de Heer. De gebeurtenissen  
bij je werk zullen je daar ook stof voor geven. Ga in gedachten naar het taber
nakel ... en bied Hem het werk aan waarmee je bezig bent. 
(De Smidse, nr. 745) 
Je kruisbeeld. – Als christen zou je altijd je kruisbeeld bij je moeten dragen. 
En het op je werktafel leggen. En het kussen als je gaat slapen en als je op
staat; en als je arme lichaam in opstand komt tegen je ziel, kus het dan ook. 
(De Weg, nr. 302) 
Zorg voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw op je werktafel, in je kamer, 
in je agenda – en kijk ernaar aan het begin van je werk, tijdens je werk en aan 
het einde van je werk. Zij zal voor jou – ik verzeker het je – de kracht verkrijgen 
om van je werk een liefdevol gesprek met God te maken. 
(De Voor, nr. 531) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Moge de Heer mij een eerlijke en waardige baan schenken en de ogen van mijn 
ziel openen om te begrijpen dat Hij altijd aan mijn zijde staat. Om deze wonder
baarlijke realiteit niet uit het oog te verliezen, zal ik mij inspannen om in Gods 
aanwezigheid te staan door tijdens het werk – als discrete herinnering – gebruik 
te maken van een klein kruisje of een kleine afbeelding van Onze Lieve Vrouw 
of een heilige waarvoor ik een devotie heb. Deze zal ik discreet in mijn blikveld 
plaatsen zonder er onnodig aandacht mee te trekken. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge de Heer het besef in mij doen groeien dat Hij altijd naast mij is wanneer 
ik werk. Om deze wonderbaarlijke realiteit niet uit het oog te verliezen, zal ik 
mij inspannen om in Gods aanwezigheid te staan door tijdens het werk – als 
discrete herinnering – gebruik te maken van een klein kruisje of een kleine 
afbeelding van Onze Lieve Vrouw of een heilige waarvoor ik een devotie heb. 
Deze zal ik discreet in mijn blikveld plaatsen zonder er onnodig aandacht mee 
te trekken. 
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7de dag 
Door werk groeien in deugd 

De heilige Jozefmaria: 
Al het menselijk doen en laten, ook onze heiligheid, is een weefsel van kleinig
heden die, al naar gelang de zuiverheid van intentie, een schitterend tapijt van 
heldhaftigheid óf van gemeenheid, van deugd óf van zonde vormen. 
(De Weg, nr. 826) 
Een heel netwerk van deugden is in het geding bij het uitoefenen van ons beroep, 
met het voornemen het te heiligen. Sterkte, om te volharden in onze arbeid, 
ondanks de gewone moeilijkheden, en zonder ons te laten overmeesteren door 
uitputting. Matigheid om zich zonder terughoudendheid te kunnen geven en 
gemakzucht of egoïsme te overwinnen. Rechtvaardigheid om onze plichten te 
vervullen jegens God, de samenleving, het gezin, collega’s. Ver standigheid om 
in elk geval te weten wat te doen en om zonder dralen aan de slag te gaan … 
En dat alles – het kan niet vaak genoeg gezegd worden – uit liefde. 
(Vrienden van God, nr. 72) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Dat ik door de bijstand van Onze Lieve Vrouw de gewenste baan mag vinden. 
En dat de Heer mij helpt om, wanneer ik mij volledig aan mijn nieuwe functie 
wijd, geestelijk te rijpen en te groeien in christelijke deugden. Laat ik ernaar 
streven om begripvol en geduldig te zijn, zowel met mijn leidinggevenden als 
ook met collega’s en ondergeschikten. Moge ik eenvoudig en nederig zijn, door 
ijdelheid te vermijden en niet aanmatigend over te komen. Met andere woorden, 
alles te doen met een zuivere intentie. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge de Heer mij doen groeien in christelijke deugden en geestelijke volwas
senheid door het werk dat ik doe. Laat ik ernaar streven om begripvol en gedul
dig te zijn, zowel met mijn leidinggevenden als ook met collega’s en onderge
schikten. Moge ik eenvoudig en nederig zijn, door ijdelheid te vermijden en niet 
aanmatigend over te komen. Met andere woorden, alles te doen met een zuivere 
intentie. 
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8ste dag 
Werken is dienen en je naasten helpen 

De heilige Jozefmaria: 
En bedenk, dat u, als u uw werk op verantwoorde wijze doet, niet alleen 
voorziet in uw financiële behoeften, maar ook de meest rechtstreekse bijdrage 
levert aan de vooruitgang van de maatschappij, de lasten van anderen verlicht 
en steun verleent aan hulpacties op plaatselijk of mondiaal niveau ten behoeve 
van minder bedeelde individuen of volkeren. 
(Vrienden van God, nr. 120) 
Als je klaar bent met je werk, doe dan dat van je broeder. Help hem omwille 
van Christus met zoveel tact en vanzelfsprekendheid, dat niemand, zelfs niet 
hijzelf, merkt dat je meer doet dan je strikt genomen moet doen. – Dat is nou 
wat je noemt de verfijnde deugd van een kind van God! 
(De Weg, nr. 440) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Moge de Heer mij de baan schenken waar ik Hem met zoveel geloof om vraag. 
En mijn ziel vervullen met het verlangen om van mijn werk niet een zelfzuch
tige activiteit te maken, gericht op persoonlijk belang, maar een dienst die 
openstaat voor het welzijn van de ander en nuttig is voor velen. Moge ik ervan 
overtuigd zijn dat dit ideaal een hogere en vreugdevollere betekenis geeft aan 
mijn leven. 
Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Moge de Heer mijn ziel vervullen met het verlangen om van mijn werk niet een 
zelfzuchtige activiteit te maken, gericht op persoonlijk belang, maar een dienst 
die openstaat voor het welzijn van de ander en nuttig is voor velen. Moge ik 
ervan overtuigd zijn dat dit ideaal een hogere en vreugdevollere be tekenis geeft 
aan mijn leven. 
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9de dag 
Ons werk als terrein voor apostolaat

De heilige Jozefmaria: 
Ook ons beroepswerk is apostolaat, want het is een gelegenheid om ons aan 
andere mensen te geven, met hen over Christus te spreken en hen, door de 
liefde die de heilige Geest in de zielen uitstort, naar God de Vader te leiden. 
(Christus komt langs, nr. 49) 
Leef uw gewone leven; werk waar u bent, zorg ervoor daar uw plichten van 
staat te vervullen, de verplichtingen van uw beroep of werk na te komen, 
steeds beter, elke dag uzelf verbeterend. Wees trouw en vol begrip voor an
deren en veeleisend voor uzelf. Wees offervaardig en blijmoedig. Dat zal uw 
apostolaat zijn. En zonder dat u – door uw eigen armzaligheid – het kunt 
verklaren, zullen ze uit uw omgeving naar u toe komen en in een vanzelfspre
kend gesprek, gewoon na het werk, bij een familiebijeenkomst, in trein of bus, 
tijdens een wandeling, waar dan ook, met u praten over de onrust die ieder in 
zijn binnenste heeft, hoewel sommigen dat niet duidelijk beseffen. Ze zullen  
die onrust pas begrijpen als ze op weg gaan om God echt te zoeken. 
(Vrienden van God, nr. 273) 

Intentie A: Om werk te vinden 
Dat op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, God mij een nieuwe baan mag schen
ken, waar ik mij professioneel kan ontwikkelen en het beste van mezelf kan geven. 
En dat Hij mij helpt om mijn beroep te zien als een terrein dat volop kansen biedt 
voor apostolaat, een missie die God aan alle gedoopten heeft toevertrouwd. Door 
van iedere gelegenheid gebruik te maken om collega’s, vrienden, medewerkers en 
klanten te helpen om de schoonheid van het christelijk geloof te ontdekken. 

Intentie B: Om goed werk af te leveren 
Dat God mij helpt om mijn beroep te zien als een terrein dat volop kansen biedt 
voor apostolaat, een missie die God aan alle gedoopten heeft toevertrouwd. Door 
van iedere gelegenheid gebruik te maken om collega’s, vrienden, medewerkers en 
klanten te helpen om de schoonheid van het christelijk geloof te ontdekken. 
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Deze noveen is samengesteld door: Francisco Faus, pr. 

Imprimatur: 
+ Mgr. Benedito Beni dos Santos 
hulpbisschop van São Paulo, 8 April 2003. 

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van  
de heilige Jozefmaria Escrivá, wordt verzocht dit  
door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei,  
Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. 

Email: amsterdam.nl@opusdei.org 

Voor meer informatie over de heilige Jozefmaria Escrivá: 
www.opusdei.org/nl 
www.escrivaworks.nl 


