
Gebed tot de H. Jozef 
Wees gegroet, 

Beschermer van de Verlosser, 

echtgenoot van de Heilige Maagd Maria. 

Aan u heeft God  

zijn enige Zoon toevertrouwd; 

in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld; 

met u werd Christus mens. 

Gezegende Jozef, 

toon u ook voor ons een vader, 

en begeleid ons op ons levenspad. 

Verkrijg voor ons genade, 

barmhartigheid en moed 

en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen. 

                                                    Paus Franciscus 

 
Klooster Cenakel                      IBAN: NL44INGB0000266075                      
St.-Willibrordusstraat 34           www.kloostercenakel.nl  
3553 SM UTRECHT                      mc@kloostercenakel.nl                                        
030 2435167 

JAAR van de HEILIGE JOZEF 
 

 
 

 

        
 
 
 
 
 

     Heilige Jozef, bid voor ons 

en zorg voor ons. 
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DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST   
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING  
                    Veertigdagentijd 2021 

Beste Vrienden, 
Op 19 maart, mogen we het Hoogfeest van de heilige 
Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en de patroon 
van de Wereldkerk vieren. Het is een zeer bete-
kenisvolle samenkomst en het is ook de naamdag van 
mijn vereerde voorganger - die we nabij zijn in gebed vol 
liefde en dankbaarheid. 
We hebben in het Evangelie gehoord, dat Jozef “deed 
wat de Engel des Heren hem had bevolen en zijn vrouw 
tot zich nam. Mt. 1, 24 In deze woorden is al de opdracht 
gegeven, die God aan Jozef toevertrouwt, name-
lijk  - behoeder - te zijn. Behoeder van Maria en Jezus; 
maar het is een zorgzaamheid die zich dan ook naar de 
gehele Kerk uitbreidt. De heilige Johannes Paulus II 
heeft benadrukt, dat “de heilige Jozef, zoals hij liefdevol 
zorg droeg voor Maria en zich vol ijver en vreugde 
wijdde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij ook zorg 
droeg voor het mystieke lichaam, de Kerk, waarvoor de 
heilige Maagd Maria het voorbeeld en voorafbeelding is 
en die Jozef ook beschermt en behoedt”.  
Hoe voert Jozef die taak van behoeder uit? Met aan-
dacht, deemoedig, niet opvallend, maar steeds tegen-
woordig en in absolute toewijding, ook dan wanneer hij 
niet alles begrijpt. Vanaf het naar huis halen van Maria 
tot aan de episode van de twaalfjarige Jezus in de tem-
pel van Jeruzalem begeleidt hij zorgzaam en liefdevol ie-
der moment. Hij staat Maria, zijn bruid, in de goede 
maar ook in de moeilijke momenten van het leven ter 

zijde, op weg naar Bethlehem bij de volkstelling en in de 
bange en vreugdevolle uren van de geboorte; bij het 
dramatische moment van de vlucht naar Egypte en bij 
het bezorgd zoeken naar de Zoon die in de tempel is 
achtergebleven; en dan ook in het leven van alle dag in 
het huis te Nazareth, in de werkplaats waar hij Jezus het 
handwerk leerde. 
Hoe beleeft Jozef zijn roeping als behoeder van Maria, 
Jezus en de Kerk? In voortdurende opmerkzaamheid te-
genover God, open voor Diens teken, beschikbaar voor 
Zijn plan, waaraan hij zijn eigen plannen ondergeschikt 
maakt. Aan Jozef kunnen we zien, lieve vrienden, hoe 
men aan de roep van God antwoordt: beschikbaar en 
onmiddellijk; maar we zien ook wat het centrum van de 
christelijke roeping is: Christus! Behoeden we Christus 
in ons leven, om de naaste te behoeden, om de 
schepping te bewaren. 
Uit de apostolische brief ‘Patris Corde’ 8-12-2020 van Paus 
Franciscus. 

Beste Vrienden,  
Voor de feestdagen: 19 maart: de h. Jozef, 25 maart: 
Aankondiging van de Heer en voor Pasen houden wij 
weer onze novenen voor de grote noden van Kerk en 
wereld. We nodigen u uit met ons mee te bidden. U kunt 
er gerust uw persoonlijke intenties bij insluiten.  
Van harte wensen wij u een  
gezegende Veertigdagentijd als een opgang naar een 

blij en Zalig Pasen! 
De zusters van het Cenakel in Utrecht  
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