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Goede God, 

In deze tijd van vasten 

Voelen we ons soms  

als Jezus in de woestijn, 

beproefd en ronddolend 

door alle moeilijkheden 

van het leven. 

We zien soms geen uitweg meer 

door ziekte, angst of eenzaamheid. 

Geef ons dan uw Geest: 

Dat we de kracht mogen ontvangen 

ons lijden te aanvaarden  

en te dragen 

Dat u ons leidt  

een uitweg te vinden in de woestijn, 

en dat u mensen stuurt  

die ons helpen en bijstaan,  

zodat we het niet alleen hoeven doen. 

 
 

 

 

Over een paar weken  

vieren we Pasen.   

Jezus heeft ons grootste obstakel  

en onze grootste angst overwonnen.  

Hij heeft laten zien  

dat de dood niet het einde is, 

maar het begin van nieuw leven 

en dat voor u, God,  

dus niets onmogelijk is. 

  

Laat Jezus voor ons  

het licht zijn 

in de duisternis van de woestijn. 

Geef ons dat we net als Jezus 

nieuw leven mogen ontvangen, 

leven waarin onze pijn  

en moeilijkheden draagbaar zijn,  

of zelfs verdwijnen.  

Amen. 

            Carla Siereveld en Hermien Staals 

 

       
DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST  
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 

 
Beste Vrienden, 

 

‘Zich aan de Heer toevertrouwen’ in moeilijke momen-

ten, een ‘gebed van vertrouwen’ doen, is de raad van 

Paus Franciscus, als een echo op het gebed bij de icoon 

van de barmhartige Jezus: 

 ‘Jezus, ik vertrouw op U!’ 

De Paus vraagt, bij beproevingen op Christus te reke-

nen: ‘Alles toevertrouwen aan de Heer, hoe dan ook, 

in deze moeilijke periode op de Heer vertrouwen’. Hij 

meent dat ‘de houding van vertrouwen op de macht 

van de Heer’, ‘op de tederheid van God die Vader is’, 

helpt om als Christen pijn en tegenspoed in het dage-

lijks leven te boven te komen. 

Een Christen, zegt de Paus, kan beproevingen dragen, 

zelfs vervolging, door op de Heer te steunen: Hij alleen 

is in staat ons kracht, volharding in het geloof en hoop 

te geven.  

In deze beproevingen zijn geduld en moed nodig. ‘Heb 

moed’, roept de Paus op, en hij verwijst naar de woor-

den van Jezus: ‘Ik heb de wereld overwonnen.’ 

 

 

 

 

 

Wanneer Christus zegt: ‘Vrede laat Ik u na, Mijn vrede 

geef Ik u’, gaat het niet om ‘gewoon een rustige geest’ 

want Jezus spreekt over vrede die ‘kracht geeft’, die 

‘ons geloof en onze hoop versterkt’. 

 

In het leven, zo besluit de Paus, moeten wij wegen van 

beproeving gaan, dat is de wet van het leven. Maar in 

die momenten rekenen wij op de Heer en Hij zal het 

ons met vrede beantwoorden. Het is de Heer, die Va-

der is, die van ons houdt en ons nooit teleurstelt’. 

In onze novenen rond de feesten van St. Jozef en Ma-

ria Boodschap, 19 en 25 maart, zullen wij samen hier-

om bidden. Zij zullen ons ook nabij zijn in onze zorgen 

en minder lichtvolle dagen, die er kunnen zijn voor u 

en voor ons. 

Onze weg naar het paasfeest moge lichtend zijn voor u 

en alle mensen. 

Met dankbare en vriendelijke groeten,           

de zusters van het Cenakel, Utrecht en Uden 
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