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Oremus. Domine Jesu Christe, qui 
beatissimam Virginem Mariam mat-
rem
tuam ab origine immaculatam innume-
ris miraculis clarescere voluisti, conce-
de: ut ejusdem patrocinium semper im-
plorantes, gaudia consequamur aeterna: 
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in 
unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia 
saecula saeculorum.

Amen.

V. Akte van toewijding aan de 
Onbevlekte

Onbevlekte Koningin van hemel en 
aarde, toevlucht der zondaars en mijn 
liefdevolle Moeder, aan wie God de 
beschikking over de barmhartigheid 
heeft toevertrouwd. Als een arme zon-
daar werp ik mij voor uw voeten neer.

Ik, N.N., smeek u nederig, heel mijn 
wezen te aanvaarden als uw bezit, 
en in mij, mijn ziel, mijn lichaam, in 
heel mijn leven, in mijn dood en mijn 
eeuwigheid te handelen zoals het u be-
haagt. Doe met mij wat u wil, om te 
verwezenlijken wat van u geschreven 
staat: “Zij zal de kop van de slang ver-
pletteren”, en “Door u zijn alle kette-
rijen in de wereld overwonnen.”

Moge ik in uw zuivere en barmharti-
ge handen een gewillig werktuig van 
uw liefde worden om u bij de vele lau-
we en afgedwaalde zielen bekend en 
bemind te maken en zo het aantal te 
vermeerderen van hen die u werkelijk 
bewonderen en liefhebben. Zo zal ook 
de heerschappij van het Allerheiligste 

Hart van Jezus zich overal ter wereld 
verbreiden. Heilige en Onbevlekte 
Moeder, dit alles kan ik alleen met uw 
hulp, want alleen waar u bent, daalt 
vrede en genade neer die tot bekering 
en heiliging leidt. Want de genade ont-
springt aan het Allerheiligste Hart van 
Jezus en komt tot ons via uw moeder-
handen.

VI. Schietgebed van de M.I.

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid 
voor ons, die onze toevlucht tot u ne-
men, en voor allen die hun toevlucht 
niet tot u nemen, in het bijzonder de 
vrijmetselaars en allen die u zijn toe-
vertrouwd.

VII. Priesterlijke zegen en laatste 
lofzang tot Onze Lieve Vrouw

VIII. Ondertekenen van het in-
schrijvingsformulier van de M.I.

CERTIFICAAT
van Inschrijving in de

MILITIA IMMACULATÆ
Op .............................................................. Anno Domini 

    (Datum)

in de kerk ..................................................................... 
      (Naam van de kerk)

in ............................................................................................. 
  (Plaats)

door Pater ............................................................................. 
(Naam en voornaam)

het lid:
.......................................................................................
(Naam en voornaam)

.......................................................................................
(Adres)

is ingeschreven in het register van de Militia Immaculatæ 

onder inschrijfnummer: ....................

............................................,       ............................................. 
       (Plaats van uitgifte) (Datum)

.........................................................................
Pater Karl Stehlin, Directeur van de M.I. 

(of zijn plaatsvervanger)

.......................................................................................
(Woonplaats)
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 Opname in de
Militia Immaculatæ

 Bij voorkeur op een feestdag van Maria

I. Openingslofzang

1. Eén van de lofzangen van de Heili-
ge Geest: “Veni Creator Spiritus”, 
“Veni Sancte Spiritus” of “Kom, 
Heilige Geest”.

2. Eén van de Mariale lofzangen: 
“Ave Maris Stella” of andere.

Veni Creator Spiritus

Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia

Quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,

Fons vivus, ignis cáritas,
Et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus paternæ déxteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amorem córdibus, 

Infi rma nostris córporis
Virtúte fi rmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus,

Ductóre sic te praévio
Vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,

Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,

In sæculórum saécula. Amen.
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Ave Maris Stella

Ave Maris Stella
Dei Mater Alma,

Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,

Funda nos in pace,
Mutans Hevæ nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse Matrem
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus,

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam præsta puram,
Inter para tutum,

Ut videntes Jesum,
Semper collætemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,

Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

II. Toespraak van de priester

Nu kan de priester enkele woorden 
zeggen waarin hij de toewijding tot de 
Immaculata uitlegt, de gelovigen aan-

moedigt om het te doen en de Ridders 
aanmoedigt om ze na te leven.

III. Hernieuwing van de 
doopbeloften (optioneel)

Destijds bij ons Doopsel verzaakten 
we aan de duivel en zijn listen, aan 
de wereld die Gods vijand is en we 
hebben beloofd de heilige Katholieke 
Kerk trouw te dienen. Laat ons nu die 
beloften hernieuwen.

Verzaakt gij aan de duivel? 

Wij verzaken.

En aan al zijn werken? 

Wij verzaken.

En aan al zijn ijdelheden? 

Wij verzaken.

Gelooft gij in God, de Almachtige Va-
der, Schepper van hemel en aarde? 

Wij geloven.

Gelooft gij in Jezus Christus, zijn eni-
ge Zoon, onze Heer, die geboren is en 
geleden heeft? 

Wij geloven.

Gelooft gij in de Heilige Geest, de 
heilige Katholieke Kerk, de gemeen-
schap der heiligen, de vergiffenis der 
zonden, de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven? 
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Wij geloven.

Nu gaan we samen God bidden zoals 
onze heer Jezus Christus ons heeft le-
ren bidden:

Onze Vader…

En moge de almachtige God, de Vader 
van onze Heer Jezus Christus, die ons 
heeft doen herboren worden uit het 
water en de heilige Geest, en ons de 
vergiffenis geschonken heeft van onze 
zonden, ons bewaren door Zijn genade 
in dezelfde Heer Jezus Christus tot het 
eeuwige leven. 

Amen.

IV. Zegening en oplegging van de 
Wonderdadige Medaille
(uit de Rituale Romanum):

Adjutorium nostrum in nomine Domi-
ni.

Qui fecit coelum et terram.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Oremus. Omnipotens et misericors 
Deus, qui per multiplices Immaculatæ 
Mariae Virginis apparitiones in terris 
mirabilia jugiter pro animarum salute 
operari dignatus es: super hoc numis-
matis signum, tuam bene + dictionem 
benignus infunde; ut pie hoc recolen-
tes ac devote gestantes et illius patro-
cinium sentiant et tuam misericordiam 
consequantur. Per Christum Dominum 
nostrum.

Amen.

De priester besprenkelt de Medailles met 
wijwater, legt ze individueel op bij iedere 
nieuwe Ridder en bidt:

Accipe sanctum Numisma, gesta fi de-
liter, et digna veneration prosequere: 
ut piissima et immaculata caelorum 
Domina te protegat atque defendat: et 
pietatis suae prodigia renovans, quae 
a Deo suppliciter postulaveris, tibi mi-
sericorditer impetret, ut vivens et mo-
riens in materno ejus amplexu feliciter 
requiescas.

Amen.

Nadat allen werden ingelijfd, bidt de 
priester:

Kyrie, eleison.

Christe. eleison. Kyrie, eleison.

Pater noster… (spreekt in stilte verder 
tot de woorden...) Et ne nos inducas in 
tentationem.

Sed libera nos a malo.

Regina sine labe originale concepta.

Ora pro nobis.

Domine, exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.


