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“Ik geef de belofte dat ik allen 

die voor de beeltenis zullen 

bidden en vragen aan Maria, 

de Vrouwe van alle Volkeren, 

de genade zal geven naar ziel of lichaam, 

naar gelang de Zoon wil.”  

31 mei 1951



Libanon

India

Internationale Gebedsdag in Amsterdam



Vol vertrouwen brengen wij met deze no-
veen onze intenties tot de Moeder van alle Vol-
keren en vragen haar om haar voorspraak. Hier-
bij zullen haar krachtige gebed en de woorden 
van de Moeder van alle Volkeren ons telkens bij 
een bepaald thema begeleiden op elk van de ne-
gen dagen. 

Amsterdam, 8 december 2013



Op 31 mei 1996 gaf de bisschop van Haarlem-
Amsterdam, mgr. H. Bomers, samen met zijn toenma-
lige hulpbisschop mgr. J. M. Punt, na de Congregatie 
voor de Geloofsleer te hebben geraadpleegd, toestem-
ming voor de publieke verering van de heilige Maagd 
Maria onder de titel “de Vrouwe van alle Volkeren”.*

Onder deze titel verscheen Maria in de jaren 1945-
1959 te Amsterdam aan een eenvoudige vrouw, Ida 
Peerdeman, en openbaarde dat zij als “de Vrouwe van 
alle Volkeren” of “de Moeder van alle Volkeren” door 
alle mensen gekend en bemind wil worden. In profe-
tische visioenen laat zij op indrukwekkende wijze de 
situatie zien van Kerk en wereld in onze tijd. In haar 
boodschappen openbaart Maria het plan, waarmee God 
door de Moeder de wereld wil redden. Daartoe schenkt 
zij de volkeren en naties een afbeelding en een gebed.

De afbeelding laat de Vrouwe van alle Volkeren zien, 
terwijl ze staat op de wereldbol, doorstraald door het 
licht van God, voor het kruis van haar Zoon de Verlosser, 
met wie ze onafscheidelijk verbonden is. Uit Maria’s 
handen komen drie stralen van Genade, Verlossing 
en Vrede, die ze mag uitdelen aan allen die haar als 
Voorspreekster er om vragen. De kudde schapen rond 
de aardbol is een beeld voor de volkeren van de gehe-
le wereld, die niet eerder rust zullen vinden dan als ze 
opzien tot het kruis, het middelpunt van deze wereld.



De Vrouwe van alle Volkeren dicteerde een kort, 
krachtig gebed om ons te bewaren voor verwording, 
dreigende rampen en oorlog. “Gij, volkeren van deze 
tijd, weet toch dat gij staat onder de bescherming 
van de Vrouwe van alle Volkeren. Roept haar aan 
als Voorspreekster, vraagt haar om alle rampen af 
te wenden. Vraagt haar, de verwording uit deze we-
reld te verbannen. Van verwording komen rampen, 
van verwording komen oorlogen. Gij zult door mijn 
gebed vragen dit van deze wereld af te wenden. Gij 
weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij 
God.” (31 mei 1955)

Zij vraagt, dat iedereen dit gebed dagelijks min-
stens een keer bidt. “Ik geef u de verzekering dat de 
wereld veranderen zal.” (29 april 1951) Als Vrouwe 
van alle Volkeren is ze door de Vader en de Zoon ge-
zonden om eenheid en vrede aan de wereld te brengen 
en “om onder deze titel en door dit gebed, de wereld 
te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe.” 
(10 mei 1953) Daarom vraagt de Vrouwe van alle Vol-
keren nadrukkelijk om een grote wereldwijde actie 
om haar gebed en afbeelding te verspreiden. “Helpt 
toch met al uw middelen en zorg voor de versprei-
ding, ieder op zijn eigen wijze.” (15 juni 1952)

*Informatie over het kerkelijk standpunt: 
www.de-vrouwe.info 



Zuid-Korea

Filippijnen



Eerste dag
“Ik mag voor u zijn: de Moeder.”

In Amsterdam verschijnt Maria staande op de 
aardbol en zegt dat zij in onze tijd als de Vrouwe, 
de Moeder van alle Volkeren gekend en bemind wil 
worden. Al in haar eerste boodschap stelt ze zich-
zelf met haar nieuwe titel voor: “Zij zullen mij ‘de 
Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’.” (25 maart 1945) In de 
daaropvolgende jaren spreekt ze vaak over haar moe-
derlijke taak: “Wie of wat ge ook zijt, ik mag voor 
u zijn: de Moeder.” (31 mei 1954) “Ook de Heer had 
zijn Moeder nodig om tot leven te komen. Door de 
Moeder komt het Leven. Daarom moet zij weer terug-
gebracht worden in uw kerken en onder de volkeren 
en gij zult de opbloei aanschouwen.” (25 maart 1973)

Moeder, ik smeek u, laat mij, mijn familie en 
alle mensen beseffen hoezeer u voor elk van ons 
moeder bent. In naam van allen wil ik mij vandaag 
aan u toewijden: 

“Moeder, ik ben de uwe, nu en in alle eeuwigheid. 
Door u en met u wil ik voor altijd 

geheel Jezus toebehoren.”

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
– zie achterzijde van de noveen – 

en drie maal het “Wees gegroet ...”



Italië



In een visioen ziet de zieneres rondom de aardbol 
talloze lichte en donkere schapen en lammeren, 
die alle volkeren en rassen op aarde symboliseren. 
Daarbij legt de Vrouwe van alle Volkeren haar 
uit: “Ze zullen niet eerder rust vinden dan als ze 
zich neerleggen en in rust opzien tot het kruis, het 
middelpunt dezer wereld.” (31 mei 1951) “De Kerk, de 
schapen, zijn verstrooid en nog andere zullen op de 
vlucht slaan. De Vrouwe van alle Volkeren echter zal 
ze terugbrengen in één kudde.” (19 maart 1952) 

Moeder, ik bid tot u voor allen die zich van God 
hebben afgekeerd. Leid allen die verdwaald of 
door het falen van anderen teleurgesteld zijn en 
in innerlijke opstand verkeren, terug naar het ware 
geloof en zo naar de Kerk van uw Zoon. Breng met 
uw moederlijke hulp alle verloren schapen terug naar 
één kudde onder één herder!

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Tweede dag
De Vrouwe van alle Volkeren 

brengt allen terug in één kudde.



Tsjechië

Pakistan



“Ik heb gezegd: ik zal troost geven. Volkeren, uw 
Moeder kent het leven, uw Moeder kent het verdriet, 
uw Moeder kent het kruis. Alles wat gij doormaakt 
in dit leven is een gang zoals uw Moeder, de Vrouwe 
van alle Volkeren, u is voorgegaan. … Ook gij gaat 
door uw kruisweg op tot de Vader; ook gij gaat door 
uw kruisweg op naar de Zoon. De Heilige Geest zal 
u daarbij helpen; vraagt Hem in deze tijd. Ik kan het 
niet genoeg zeggen tot de wereld: gaat tot de Heilige 
Geest in deze tijd!” (31 mei 1955)

Moeder, Bruid van de Heilige Geest en Middelares 
van alle genade, ik bid tot u voor alle zieke en lij-
dende mensen, voor allen die eenzaam zijn of verge-
ten worden, voor allen die uiteen zijn of gescheiden 
leven en voor al diegenen die vervolging doormaken. 
Laat hen op hun kruisweg duidelijk de hulp en troost 
van de Heilige Geest ervaren, zodat zij door zijn lief-
de de kracht hebben om hun lijden te aanvaarden en 
dit met het oneindig kostbare lijden van Christus te 
verenigen.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Derde dag

“Ik zal troost geven”



Peru

Indonesië



“Bidt dit gebed bij alles wat gij doet.” (31 dec. 1951) 
“Het is daarom gegeven om de ware Geest over de 
wereld af te smeken.” (20 sept. 1951) “Gij kunt niet 
bepalen de grote waarde die dit zal hebben. Gij 
weet niet wat de toekomst brengt.” (15 april 1951) 
De Vrouwe van alle Volkeren is door haar Heer en 
Schepper gezonden “om onder deze titel en door 
dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een 
grote wereldcatastrofe … Door dit gebed zal de 
Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal deze belofte 
nogmaals.” (10 mei 1953) “Gij weet niet hoe groot en 
hoe voornaam dit gebed is bij God.” (31 mei 1955) “Ik 
zal en mag allen die mij vragen Genade, Verlossing 
en Vrede uitdelen.” (15 aug. 1951)

Moeder, ik bid tot u om de vrede in mijn eigen hart, 
om de vrede in mijn gezin en onder alle volkeren.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Vierde dag

“De Vrouwe van alle Volkeren zal 
de ware vrede geven over de wereld.”



Kindertehuis - Rusland



De Vrouwe van alle Volkeren richt zich tot de ziene-
res: “Kijk nu naar mijn handen en vertel wat gij ziet. 
Nu is het alsof er in het midden van haar handen een 
wond geweest is en daaruit komen, uit elke hand, drie 
stralen, welke schijnen op de schapen. De Vrouwe 
glimlacht en zegt: Dit zijn drie stralen, de stralen van 
Genade, Verlossing en Vrede.” (31 mei 1951)
Maria zegt tegen de zieneres en zo tegen ieder van 
ons: “Gij zult steeds voor deze beeltenis … komen 
vragen voor al de mensen die in nood zijn, lichame-
lijk en geestelijk.” (15 nov. 1951) “Zeg tegen je leids-
man en allen die daaraan meewerken, dat ik de belof-
te geef dat ik allen die voor de beeltenis zullen bidden 
en vragen aan Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, 
de genade zal geven naar ziel of lichaam, naar ge-
lang de Zoon wil.” (31 mei 1951)

Moeder, ik bid tot u voor al diegenen die aan innerlij-
ke wonden lijden, die angsten of depressies hebben, 
die drugsverslaafd en de wanhoop nabij zijn. Moeder, 
vraag en verkrijg voor hen de genade van de Vader, 
de verlossing van de Zoon en de vrede van de Heilige 
Geest.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Vijfde dag

“Genade voor ziel en lichaam”



Slowakije



“Nu spreek ik tot de volkeren van heel de wereld. 
Knielt, apostelen en volkeren, neer voor uw Heer en 
Schepper en weest dankbaar! De wetenschap dezer 
wereld heeft de mensen de dankbaarheid leren ver-
geten. Zij kennen niet meer hun Schepper. Volke-
ren, weest toch gewaarschuwd. Knielt diep voor uw 
Schepper neer. De Vrouwe zegt dit met geweldige 
eerbied en devotie. Zij valt op haar knieën en buigt 
het hoofd zo diep dat Zij bijna de grond raakt. Vraagt 
zijn barmhartigheid en Hij is barmhartig. Geeft Hij 
u in deze tijd daar geen bewijs van? De Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest zij met u alle dagen van uw 
leven.” (31 mei 1954)

Moeder, leer mij en alle mensen onze Heer en God 
dankbaar te zijn. Laat mij als een kind nederig inzien 
dat ik al wat ik ben van God heb ontvangen en dat 
ik zonder Hem niets kan. Schenk dit inzicht ook aan 
al diegenen die menen dat ze God niet nodig hebben 
voor hun geluk.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Zesde dag

“Weest dankbaar!”



Rome

Ivoorkust 



“Het eerste en voornaamste gebod is liefde. Wie 
liefde bezit, zal zijn Heer en Schepper vereren in zijn 
schepping. Wie liefde bezit, zal niets oneerbaars doen 
tegenover de naasten. Dat is hetgeen in deze wereld 
ontbreekt: Godsliefde, Naastenliefde.” (2 juli 1951) 
“En dan zeg ik tot de kleinen: als gij de liefde in alle 
finesses doorvoert onder elkander, hebben ook de 
groten geen kans.” (11 febr. 1951)

Moeder, ik bid tot u voor de verantwoordelijken in 
politiek en maatschappij. Dat hun beslissingen geleid 
mogen worden door onbaatzuchtige liefde tot God 
en de naaste. Ook ik wil mijn deel hieraan bijdragen, 
door mijn dagelijkse plicht met overtuigde liefde te 
vervullen. Omdat ik deze liefde echter niet uit mijzelf 
heb, wil ik telkens weer het krachtige gebed om de 
komst van de Heilige Geest bidden, dat u als Moeder 
voor alle volkeren geopenbaard hebt.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Zevende dag

De liefde in alle finesses doorvoeren



Duitsland



De Moeder van alle Volkeren vraagt ieder van ons om 
mee te helpen bij de verspreiding van haar gebed en 
van haar beeltenis. “Ga met een groot vuur vol ijver 
beginnen aan dit verlossings- en vredeswerk en gij 
zult het wonder aanschouwen.” (1 april 1951) “Help 
toch met al uw middelen en zorg voor de verspreiding, 
ieder op zijn eigen wijze.” (15 juni 1952) “Deze actie is 
niet voor één land, deze actie is voor alle volkeren.” 
(11 okt. 1953) “Zij hebben allen het recht daarop. Ik 
geef u de verzekering dat de wereld veranderen zal.” 
(29 april 1951)

Moeder, schenk me de moed, de ijver en de trouw om 
uw wens te vervullen en aan de ‘wereldactie’ deel te 
nemen. Wanneer het me in een concrete situatie echter 
zwaar valt en ik zou aarzelen om het bidprentje aan 
te bieden, herinner me dan aan uw belofte: “Maria 
neemt de volle verantwoording hiervan … allen 
hebben het recht daarop!” Alle volkeren moeten toch 
ervaren dat u hun moeder bent.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Achtste dag

“Ga met een groot vuur vol ijver beginnen!”



Internationale Gebedsdag in Amsterdam
Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria

voor het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren

Internationale Gebedsdag in Amsterdam
Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria

voor het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren



“Deze beeltenis zal voorafgaan. Deze beeltenis moet 
over heel de wereld gaan. Zij is de betekenis en uit-
beelding van het nieuwe dogma. Daarom heb ik zelf 
deze beeltenis aan de volkeren gegeven.” (8 dec. 1952) 
De Vrouwe van alle Volkeren vraagt in opdracht van 
God om dit “laatste en grootste dogma” (15 aug. 1951), 
“de bekroning van de Moeder van de Heer Jezus 
Christus, Medeverlosseres, Middelares en Voor-
spreekster.” (11 okt. 1953) Ook openbaart Maria reeds 
het genadevolle effect ervan: “Als het dogma, het 
laatste dogma in de mariale geschiedenis, is uitge-
sproken, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren de vre-
de, de ware vrede geven over de wereld.” (31 mei 1954)

Moeder, ik bid tot u voor de Heilige Vader, voor de 
kardinalen, bisschoppen en priesters, voor allen, die 
verantwoordelijkheid dragen binnen de Kerk. Ver-
licht hen, opdat ze in hun roeping als herders moedig 
getuigen van u als Moeder van alle Volkeren en u zo 
spoedig mogelijk door het dogma de plaats in het hart 
van de Kerk toekennen die zij in het licht Gods als 
waarachtig en echt hebben erkend.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren 
en drie maal het “Wees gegroet ...”

Negende dag
“De bekroning van de Moeder van de 

Heer Jezus Christus”



Indien u door het bidden van deze noveen op voor-
spraak van de Moeder van alle Volkeren bijzondere 
gunsten of gebedsverhoringen mocht ervaren en u deze 
tot eer van God en ter bemoediging van anderen wilt 
doorgeven, vragen wij u om deze te sturen naar het 
rechts aangegeven adres of via e-mail. 

Deze noveen is in diverse talen verkrijgbaar.

Rio de Janeiro, Brazilië 
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HEER 
JEZUS CHRISTUS,

ZOON VAN DE VADER,
ZEND NU UW GEEST

OVER DE AARDE.

LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN
IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN

VOOR VERWORDING, RAMPEN EN OORLOG.
MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,

DE HEILIGE MAAGD MARIA,
ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.

AMEN.

“Dit gebed is gegeven voor de bekering 
van de wereld. Bidt dit gebed bij alles 

wat gij doet.”
31 december 1951


