
 
 

Wij groeten u Maria, 

 

0 koningin en moeder vol goedheid. 

Bij u vinden wij het leven,  

de vreugde en heel onze hoop. 

Wij roepen u aan  

op onze pelgrimstocht : 

wees de lijdende mensheid nabij ; 

gedenk ons,  

zie barmhartig op ons neer 

en leid ons door dit leven  

naar Christus, uw Zoon. 

Moeder vol goedheid en liefde,  

heilige maagd Maria. 
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DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST 
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 

Augustus 2019 

Beste Vrienden, 

Maria is op haar weg als moeder door meer dan één 
nacht gegaan. Het was niet eenvoudig op de uitnodiging 
van de engel te antwoorden met een ‘ja’: en toch ant-
woordt zij, jonge vrouw in de bloei van haar jeugd, met 
moed, ook al had ze geen zicht op welk lot haar te wach-
ten zou staan. Op dat ogenblik verschijnt Maria aan ons 
als een van de vele moeders van onze wereld, moedig tot 
het uiterste, wanneer het er op aankomt in de eigen 
schoot de geschiedenis te ontvangen van een nieuwe 
mens die geboren wordt. 

Dat ‘ja’ was de eerste stap in een lange reeks van gehoor-
zaamheid – een lange lijst van gehoorzaamheid! – die 
haar weg als moeder zal kenmerken. Zo verschijnt Maria 
in de Evangelies als een zwijgzame vrouw, die vaak niet 
begrijpt wat rond haar gebeurt, maar die elk woord en 
elke gebeurtenis in haar hart overweegt. 

Zij is een vrouw die luistert. Vergeet nooit dat er een 
sterk verband is tussen de hoop en het horen. Maria is 
een vrouw die gehoor geeft. Maria aanvaardt het be-
staan zoals het zich aan ons voordoet, met zijn blije da-
gen, maar ook met zijn tragiek, waarvan we gewenst 
hebben dat hij nooit ons pad zou kruisen. Tot en met de  

 

diepste nacht van Maria, wanneer haar Zoon aan het 
hout van het kruis wordt genageld. 
Daarom houden wij allen van haar als onze Moeder. We 
zijn geen wezen: we hebben in de hemel een Moeder, 
die de heilige Moeder van God is. Opdat zij ons de deugd 
van het wachten zou leren, ook wanneer alles zinloos 
lijkt te zijn: zij vertrouwt altijd op het mysterie van God, 
ook wanneer God schijnt te verdwijnen door het kwaad 
in de wereld. Op moeilijke ogenblikken ondersteunt Ma-
ria, de Moeder die Jezus aan ons allen heeft geschonken, 
onze stappen. Moge zij altijd in ons hart spreken: “Sta 
op! Kijk vooruit, kijk naar de horizon”, want zij is de Moe-
der van hoop.  

Woorden van  Paus Franciscus, 10 mei 2017 

In ons noveengebed rond de komende Mariafeesten ne-
men wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust 
laten weten. 
15 augustus: Maria Tenhemelopneming  
22 augustus: Maria Koningin  
8 september: Maria Geboorte  
15 september: Maria van smarten  
en de rozenkransmaand oktober.  
Van harte wensen wij u een mooie en gezegende vakan-
tietijd toe. 
Met hartelijke groeten,  

de zusters van het Cenakel in Utrecht. 


