
NOVEEN  in voorbereiding tot het FEEST VAN HET LEVEN 

van 3 tot 11 juli 2018  
“VOLG MIJ” (Joh 21,19) 

 
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

- Lied tot de Heilige Geest. 

- Geloofsbelijdenis 

- Gebed voor het Feest van het Leven 2018 

 
Barmhartige Vader en God van alle vertroosting, 

we willen U bedanken voor het 35 jarig bestaan van de Gemeenschap Cenacolo 
en zoals Petrus willen ook wij opnieuw de vreugde ontdekken van de eerste liefde, 
van het enthousiasme om Jezus te volgen. We willen het ”Feest van Leven" vieren 

om Uw oneindige Barmhartigheid te loven en te zegenen die ons helpt  

om Jezus te volgen op het pad van verkondiging en getuigenis. 

Dank U omdat U net zoals tegen Petrus ook tegen ons zegt: "VOLG MIJ”, 

en ons de vreugde geeft van het antwoord op Uw wil 
en de trouw op onze weg, ervan overtuigd dat wij enkel door U te volgen 
het juiste pad zullen vinden voor onszelf en om onze broeders te dienen. 

Dank U, Heer, omdat U elk detail van ons kent en U weet dat ... "wij van U houden”.  
Vernieuw onze liefde voor U en maak dat “ons volgen” 

alsmaar oprechter, levender en diepgaander wordt. 

Dank U omdat U uw Moeder Maria naast ons hebt geplaatst, onze trouwe Vriendin, 

die ons de vreugde geeft om U te volgen en de schoonheid om U te dienen.  
 

Amen 
 

- Gebed van dag 1, dag 2, dag 3 …. 

 
DAG 1 
 

DINSDAG 3 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR ONZE HEILIGE VADER, PAUS FRANCISCUS, VOOR DE 
BISSCHOPPEN  



DIE AANWEZIG ZULLEN ZIJN OP HET FEEST, VOOR DE PRIESTERS  

EN VOOR DON MARCO DIE PRIESTER GEWIJD ZAL WORDEN 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 1-3)    
“Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep op deze wijze: er 
waren bijeen: Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen 
van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen.” Zij antwoordden: “Dan 
gaan wij mee.” Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets.”  

Uit de catecheses van paus Franciscus 
Het Evangelie vertelt over de derde verschijning van de verrezen Jezus aan de leerlingen, aan de oever van het 
meer van Galilea, met de beschrijving van de wonderbaarlijke visvangst. Het verhaal wordt geplaatst in het 
kader van het dagelijks leven van de apostelen, teruggekeerd naar hun land en hun werk als vissers, na de 
ingrijpende dagen van het lijden, de dood en de opstanding van de Heer. Het was moeilijk voor hen om te 
begrijpen wat er was gebeurd. Maar terwijl alles voorbij leek te zijn, is het nog steeds Jezus die opnieuw zijn 
leerlingen "zoekt". Hij is het die hen gaat zoeken!! 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Jezus heeft ons niet achtergelaten in de droefheid van de dood, van ziekte, van zonde. Hij is opgestaan! We zijn 
niet langer alleen. De Verrezen Jezus spreekt tot ons hart in het gebed. Het gebeurt dat we ons hart luchten bij 
elkaar, maar na een paar uur of de dag erna zijn we terug op het vertrekpunt, depressief en verdrietig. We 
moeten leren praten met Jezus, Jezus is de enige die ons kan genezen! Daarom moeten we, wanneer we 
verdrietig en depressief zijn, de moed hebben om voor Jezus op onze knieën te gaan en Hem te vertellen wat we 
doormaken, wat we voelen, hoe we lijden. Laten we niet blijven doorgaan met zoeken, zoeken ... van hier naar 
daar gaand. Maar wát zoeken we, wie, waar? Laten we daarmee ophouden en naar Jezus gaan: Hij houdt van 
ons, Hij zoekt ons, Hij zal altijd bij ons zijn; wij zijn niet alleen en zullen nooit meer alleen zijn! 

 

 

DAG 2 

WOENSDAG 4 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR MOEDER ELVIRA 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 5-7)    
“Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat vis?” “Neen,” antwoordden ze.  
Toen zei Hij hun: “Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.” Nadat ze dit gedaan hadden, 
waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen.  
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: “Het is de Heer!”  
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een 
onderkleed – en sprong in het meer.”  

Uit de catecheses van paus Franciscus 
De leerlingen, verontrust "omdat ze 's nachts niets hadden gevangen", antwoordden op een nogal abrupte 
manier "nee" toen de Heer hen "iets te eten" vroeg. Maar "toen de Heer tegen hen zei: “Gooi het net uit aan de 
rechterkant van de boot en ge zult iets vinden", dachten zij misschien aan dat moment toen de Heer tegen 



Petrus had gezegd dat hij moest gaan vissen en hij geantwoord had: "We hebben heel de nacht niets gevangen, 
maar in Uw naam zal ik gaan!"». «Petrus onthult een waarheid als hij zegt: "We hebben het gedaan in Jezus’ 
naam“. Het is de Heilige Geest die "ons aanspoort Jezus te belijden of te spreken over Jezus of te vertrouwen op 
Hem”. Ik zou willen dat we op hieraan denken vandaag: ik vertrouw mezelf toe aan de naam van Jezus; Ik bid: 
"Jezus, Jezus!”.” 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Ook al had Petrus op dat moment geen geloof in zijn hart, gelukkig heeft hij zich “herpakt” en kon Jezus het 
wonder doen. En alles gebeurde vanwege Petrus’ woorden: "IN UW NAAM“. Zeggen ook wij "In de Naam van 
Jezus", wanneer we onder vier ogen met Hem spreken, en herhalen we telkens wat we moeten doen: Jezus, in 
Uw naam ... Ik doe dit niet omdat ik goed ben, omdat het mijn beurt is, omdat ik het moet doen, maar Jezus ... 
in Uw naam . Ik denk dat dit gebed krachtig is: als we Zijn naam, de naam van Jezus, aanroepen, kan Hij niet 
anders dan het wonder doen, het wonder van onszelf te aanvaarden. In Uw naam Jezus wil ik het leven beleven; 
in Uw naam wil ik glimlachen naar het leven; in Uw naam wil ik mijn leven consumeren, mijn leven geven. 
Indien we enkel dingen deden of doen in onze naam, vanuit onze kracht ... dan hebben we niets gedaan! Laten 
we een beetje dichterbij Jezus proberen te komen zoals Petrus dat heeft gedaan, en laten we beginnen om bij 
alles wat we moeten doen, wanneer we opstaan, wanneer we naar ons werk gaan, gaan slapen ... te zeggen "In 
Uw naam Heer" ... Uw naam is Hij, dus laten we Hem vertrouwen! 

 

DAG 3 

DONDERDAG 5 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR IEDEREEN DIE NAAR HET FEEST VAN HET LEVEN ZAL KOMEN 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 10-12)    
“Jezus sprak tot hen: “Haalt wat van de vis, die gij juist gevangen hebt.” Simon Petrus ging weer aan boord en 
sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ofschoon het er zoveel waren, 
scheurde het net niet. Jezus zei hun: “Komt ontbijten.” Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de 
leerlingen Hem vragen: “Wie zijt Gij?” ” 

Uit de catecheses van paus Franciscus 
De evangelist onderstreept dat "niemand het aandurfde om Hem te vragen:" Wie bent U? ", Omdat ze heel 
goed wisten dat het de Heer was". Het is een belangrijk punt voor ons: om een intense relatie met Jezus te 
beleven, een intimiteit van dialoog en leven, om Hem zo te erkennen als "de Heer". Aanbid Hem! Ik zou graag 
willen dat wij onszelf een vraag stellen: Jij, ik? Aanbidden wij de Heer? Gaan we enkel naar God om iets te 
vragen, om te danken, of gaan we ook naar Hem om Hem te aanbidden? De Heer aanbidden betekent Hem de 
plek te durven geven die Hem toekomt; de Heer aanbidden betekent oprecht zijn, geloven, niet alleen een 
woord, dat enkel Hij echt ons leven leidt; de Heer aanbidden betekent dat we tegenover Hem staan, overtuigd 
dat Hij alleen God is, de God van ons leven, de God van onze geschiedenis. 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Wanneer je stilaan dichterbij komt met meer hart, meer gevoel, meer wil, meer vrijheid voor God, dichter bij 
komt, dan raak je Hem. We zijn al in Hem! En Hij openbaart zich in het gebed dat de manier is om Hem te 
ontmoeten. Het gebed is vriendschap sluiten met Hem, is een dialoog aangaan met God. Aan het begin van het 
gebed roepen we de Heilige Geest aan omdat het de sleutel is in de communicatie met de Heer. Laten we Hem 
met vertrouwen aanroepen! Hij komt en opent de deur van je hart, komt binnen en bereidt je geest en je ziel 
voor op de levende ontmoeting met Jezus. 

 



DAG 4 

VRIJDAG 6 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR ALLES MEISJES EN JONGENS VAN DE GEMEENSCHAP 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 13-14)    
“Jezus trad dichterbij, nam het brood, en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan 
de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.”  

Uit de catecheses van paus Franciscus 
De aanwezigheid van de verrezen Jezus transformeert alles: duisternis wordt overwonnen door licht, nutteloos 
werk wordt weer vruchtbaar en veelbelovend, het gevoel van vermoeidheid en verlatenheid maakt plaats voor 
een nieuwe impuls en de zekerheid dat Hij bij ons is. Sindsdien leiden deze gevoelens de Kerk, de Gemeenschap 
van de Verrezen Heer. Wij zijn allemaal de gemeenschap van de Verrezen Heer! Als op een oppervlakkige 
manier lijkt dat de duisternis van het kwaad en de vermoeidheid van het dagelijks leven de overhand hebben, 
dan weet de Kerk met zekerheid dat het licht van Pasen schijnt op degenen die de Heer Jezus volgen. De grote 
aankondiging van de Wederopstanding brengt in de harten van gelovigen een intieme vreugde en een 
onoverwinnelijke hoop. Christus is waarlijk opgestaan! 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Ons opgestane leven wordt vandaag het tastbare teken, de echte getuigenis dat we kinderen zijn van een 
levende en opgestane God die de dood heeft verslagen: alleen een Verrezene kan het wonder van het herrijzen 
van de doden bewerken, van het breken van de ketenen van gevangenen, van het herstellen van de aanblik van 
het geloof voor hen die al vele jaren blind waren en in het donker ronddwaalden. Dan hebben we de zekerheid 
dat er een transformatie in ons aan het werk is die wordt gerealiseerd door zijn overwinning op de dood, die 
door ons geloof aanwezig en levend wordt. We waren dood, nu leven we: we zijn kinderen van de verrijzenis! 
We zijn opgestaan in Christus! We willen het naar jullie uitschreeuwen, verkondigen, erover getuigen met al het 
enthousiasme en de vreugde van ons hernieuwde leven. Echt waar, als iemand in Christus is, dan is hij een 
nieuw schepsel! 

 

DAG 5 

ZATERDAG 7 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR AL ONZE MISSIEPOSTEN,  

VOOR DE KINDEREN EN DE MISSIONARISSEN VAN HET CENACOLO 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 15)    
“Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?” Hij 
antwoordde: “Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren".”  

Uit de catecheses van paus Franciscus 
Jezus kiest de meest zondige van de leerlingen; de anderen zijn ontsnapt en Petrus heeft Hem verloochend, 
zeggende: «Ik ken Hem niet». Maar hier vraagt Jezus hem: "Hou je meer van Mij dan van hen?”. Jezus kiest de 
meest zondige en dit is de missie die Jezus aan Petrus geeft: ja, ondanks je zonden, je fouten ... weid mijn 
lammeren ... Omdat je van Me houdt “weid ze“, omdat je Mijn vriend bent ... “Weid hen met liefde". 



Uit de catecheses van Moeder Elvira 
We zijn niet gemaakt om te leven met droefheid, met angst, met vrees, met veroordeling, met wrok: en 
daarom, laten we onszelf vergeven, laten we anderen vergeven! Vergeving is goed voor je gezondheid en je 
hart. De deuren van het heil hebben zich voor ons geopend, nu moeten we de moed hebben om binnen te gaan: 
het doet ons goed, het geeft je het gevoel dat je niet alleen vergeven en genezen bent, maar ook gered! Zelfs al 
waren je zonden rood als scharlaken, vies en eng omdat ze zo groot waren, ze tellen niet meer mee! God kan je 
vergeven, Hij kan je bevrijden, Hij kan je opnieuw opbouwen. Maar dit alles kan alleen gebeuren als we in 
waarheid zeggen: "Heer, ik ben een arme man, een arme vrouw: vergeef mij! Ik heb U nodig, ik vertrouw op U, 
help me!”. Dit is ons geloof, onze hoop, onze missie: de Barmhartigheid moet aan iedereen uitgedeeld worden, 
want God wil Haar aan iedereen geven! 

 

DAG 6 

ZONDAG 8 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR ALLE JONGEREN 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 16)    
“Nog een tweede maal zei Hij tot hem: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”, waarop deze 
antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Jezus hernam: “Hoed mijn schapen.”  

Uit de catecheses van paus Franciscus 
«Simon, zoon van Johannes, hou je van me?». Telkens wanneer Jezus deze vraag aan Petrus stelt, denkt Petrus 
er aan terug dat hij Hem heeft verloochend, dat hij heeft gezegd dat hij Hem niet kent en hij schaamt zich. Maar 
de Heer wil hem en ook ons laten voelen dat we allemaal zondaars zijn en dat het probleem niet is dat we 
zondaars zijn, maar het geen berouw tonen van de zonde, het ons niet schamen voor wat we hebben gedaan. 
Petrus had een groot hart en dit leidde hem naar een nieuwe ontmoeting met Jezus, tot de vreugde van de 
vergeving. De Heer maakt ons volwassen langsheen de vele ontmoetingen met Hem, ook met onze zwakheden, 
met onze zonden wanneer we deze erkennen. Het is belangrijk dat wij ons door de Heer laten leren kennen: 
Altijd is Hij op zoek naar ons, altijd is Hij bij ons in de buurt. 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Als er in ons hart weerstand is om onze broers en zussen te vergeven voor wat ze vandaag of een jaar geleden 
fout hebben gedaan, is dat omdat we niet genoeg geloven dat God ons compleet heeft vergeven. Dit is het 
grote ongeluk van degenen die niet kunnen vergeten, vergeven en opnieuw beginnen. We moeten leren 
opnieuw te beginnen vanuit liefde, vanuit oprechte vriendschap, met vertrouwen in de anderen. Vanuit 
Christelijk oogpunt opnieuw beginnen is zoals God telkens weer met ons herbegint: Hij maakt ons elke dag 
nieuw en geeft ons altijd de gelegenheid om ons te bekeren. Als we onszelf verbinden aan een verwijtende 
vinger, aan een opgelopen kwetsuur, laster, een beschuldiging, een verwijt, een veroordeling ... dan beleven we 
niet langer het vertrouwen dat God werkelijk een Vader is die rijk is aan Barmhartigheid en overvloedig is in 
vergeving. Laten we in plaats daarvan alle Barmhartigheid die God voor ons heeft, opslaan in ons geheugen. 
Het is duidelijk dat de menselijke natuur zwak is, ellendig is, beschadigd is door het kwaad en de zonde, maar 
we moeten veel meer geloven dat we beminde zondaars zijn, oneindig geliefd, teder bemind, constant bemind 
door God! 

 

 

 



DAG 7 

MAANDAG 9 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR ALLE FAMILIES,  

VOOR DE OUDERS EN DE VRIENDEN VAN DE GEMEENSCHAP 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 17)    
“Voor de derde maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” Nu werd Petrus bedroefd, omdat 
Hij hem voor de derde maal vroeg: “Hebt ge Mij lief?” en hij zei Hem: “Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik U 
liefheb.” Daarna zei Jezus hem: “Weid mijn schapen.” 

Uit de catecheses van paus Franciscus 
Petrus vond zijn vertrouwen terug toen Jezus driemaal tegen hem zei: “Weid mijn schapen." En tegelijkertijd 
beleed hij, Simon, drie keer zijn liefde voor Jezus, en herstelde hij zo de drievoudige ontkenning die plaatsvond 
tijdens het Lijdensverhaal. Petrus voelt nog steeds de wond branden van de teleurstelling die hij zijn Heer heeft 
bezorgd in de nacht van het verraad, nu Hij hem vraagt: "Hou je van Mij?"; Petrus vertrouwt niet op zichzelf en 
zijn eigen kracht, maar op Jezus en zijn genade: "Heer, U weet alles; U weet dat ik van U hou. " En hier verdwijnt 
de angst, de onzekerheid.  

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
Laten we Jezus de gelegenheid geven om, door zijn dood en opstanding, verdriet om te zetten in vreugde, 
duisternis in licht, zwakheid in kracht, wanhoop in vertrouwen, in hoop, in toekomst. Als er zoveel zaken zijn uit 
ons verleden die ons kwellen, laten we dan, telkens weer, in gebed tot Jezus zeggen: "Jezus, ik vertrouw op U! 
Jezus, ik vertrouw mezelf toe aan U! Jezus, ik geloof in U!”. We moeten ervaren dat Jezus met ons is en ons 
bevrijdt van het negatieve gewicht van alles dat ons in het verleden pijn heeft gedaan. De Heer vergeeft ons en 
begint opnieuw met ons met een altijd vernieuwend vertrouwen. Hij zegt nooit: "Maar die heeft al veel teveel 
fouten gemaakt, die verdient mijn vertrouwen niet". Nee, Hij schenkt altijd een compleet en volledig 
vertrouwen! Ook wij moeten dit onmetelijke vertrouwen in Hem hebben, want de Heer houdt mateloos van ons, 
zonder berekeningen, zelfs als wij niet van Hem houden: Hij houdt van ons ... Hij heeft ons lief! 

 

DAG 8 

DINSDAG 10 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR ALLE “KINDEREN” VAN HET CENACOLO 

 DIE IN DE VOORBIJE 35 JAREN IN DE GEMEENSCHAP OP WEG ZIJN GEGAAN 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 18) 
  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde, 
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge 
niet wilt.” 

Uit de catecheses van paus Franciscus 
In het Evangelie vraagt Jezus drie keer aan Petrus om zijn kudde te weiden, ze te weiden met zijn liefde, en Hij 
sprak de profetie: "Wanneer je oud wordt, zul je je handen uitstrekken, en een ander zal je kleden en je leiden 



waar je niet wilt”. Het is een woord dat vooral voor ons, Herders, bedoeld is: we kunnen de kudde van God niet 
weiden als we niet accepteren geleid te worden door de wil van God, ook daar waar we niet willen, als we niet 
bereid zijn om Christus te zien met de gave van onszelf, zonder enige reserve , zonder berekeningen, soms ook 
ten koste van ons eigen leven. Maar dit geldt voor iedereen: het Evangelie moet verkondigd worden, men moet 
ervan getuigen. Iedereen zou zich moeten afvragen: hoe getuig ik van Christus met mijn geloof? Heb ik de moed 
van Petrus en de andere leerlingen om te denken, te kiezen en te leven als een christen, door God te 
gehoorzamen? 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
We weten dat we uitgekozen zijn, dat we bevoorrecht zijn! God maakt keuzes, Hij roept je door situaties heen. 
Nu kun je ook zeggen: "Nee, het kan me niet schelen, ik wil mijn eigen ding doen“, maar God koos ons om ons 
uit te zenden! Dit is de reden waarom zoveel mensen zich terugtrekken, want vandaag christen zijn houdt in dat 
je constant in de frontlinie zit, voortdurend pionier moet zijn, voortdurend in gevaar bent, voortdurend wachters 
om alert te zijn voor de situatie waarin de anderen zich bevinden, de behoeften van anderen te bevatten, van 
broeders, van degenen die mogelijk geroepen waren maar neen hebben gezegd, en van anderen die nooit 
barmhartigheid, vergeving of vrede hebben gekend. En Hij zendt ons! Waarheen? Overal! Waar een christen 
ook heen gaat, hij moet een lichtbaken zijn dat verlicht, verwarmt, hoop geeft, leven geeft. 

 

DAG 9 

WOENSDAG 11 juli 2018 

VANDAAG BIDDEN WE VOOR HEN DIE HERVALLEN ZIJN 

 EN VOOR ALLEN DIE NIET WISTEN HOE ZE KONDEN HELPEN OF GEEN HULP KONDEN 
BIEDEN 

  

Uit het Evangelie van Johannes (Joh 21, 19)    
“Hiermee zinspeelde Hij op de dood waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei Hij hem: “Volg 
Mij”.” 

Uit de catecheses van paus Franciscus 
Vandaag zegt de Heer opnieuw tegen mij, tegen u en tegen iedereen: "Volg Mij!". Verspil geen tijd, maar kijk 
naar het wezenlijke en volg Mij. Volg Mij ondanks moeilijkheden. Volg Mij in het getuigenis van een leven dat 
overeenstemt met het geschenk van de genade van het Doopsel. Volg Mij door over Mij te praten met diegenen 
met wie je leeft, elke dag opnieuw, in het zwoegen van de arbeid, in de dialoog en vriendschap. Volg Mij in de 
verkondiging van het Evangelie aan iedereen, vooral aan de minsten, opdat niemand het Woord van het leven 
mist, het Woord dat je bevrijdt van alle angst en vertrouwen geeft in de trouw van God. Volg Mij! 

Uit de catecheses van Moeder Elvira 
We willen imiteren, het leven van Jezus op aarde verlengen. We hebben dit doel: Hem volgen. En Hij? Wat doet 
hij in dat moment? Hij zoekt ons, Hij volgt ons, Hij geeft zijn leven voor ons. Dan zijn we in staat om te leven 
zoals Hij als we het geschenk van onszelf beleven in de kleine en grote dingen. Maar je kiest niet één keer voor 
alles, neen, je kiest meerdere keren per dag. Alleen als we in verbinding staan met de waarheid van onze keuze, 
van ons ja-woord, kunnen wij, net zoals Jezus zijn leven aan ons geeft, het ook aan onze broers en zussen geven 
... Je ziet hoe mooi het is om leven te geven! Geef het leven dat niet langer van jou is: het is het leven van 
Christus dat jij geeft, niet alleen meer óns leven. We moeten het leven van Christus geven dat in ons leeft. 
  

  



- Tientje van de Rozenkrans 

Onze Vader 

10 Weesgegroetjes 
 

Eer aan de Vader de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen 

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten worden gezegend, van nu af tot in de eeuwigheid. 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, 
vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. 

 
- Gebed tot Maria 

"Hier zijn we, Maria, we zijn bij U!” 

 Moeder van de hoop, die met Uw hart, Uw blik en Uw tranen, 

Uw kinderen zoekt die de weg kwijt zijn in een wereld die God heeft verlaten.  

We danken U omdat Uw liefde ons hier heeft gebracht 

om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen 

en aan al diegenen die op zoek zijn naar waarheid, vergeving en vrede. 

Wij vertrouwen ons aan U toe, geliefde Moeder, 

zodat U ons allemaal kunt opvoeden en vormen 

luisterend naar het levende Woord, Uw zoon Jezus de Verrezene, 

om elkaar opnieuw te ontmoeten op een dag in zijn Koninkrijk van licht en redding.  

Hier zijn we, Maria, we zijn bij U, vandaag en voor altijd! Amen. 
 
 

 
- Maria, Moeder van het Cenacolo, bid voor ons. 

- Geprezen zij Jezus Christus ... Altijd is Hij geprezen. 

- Slotlied 

  

 


