NOVEEN
in voorbereiding tot

van 5 juli tot 13 juli 2022

DAG 1 - dinsdag 5 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR DE HEILIGE VADER PAUS FRANCISCUS, VOOR DE BISSCHOPPEN EN DE PRIESTERS)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Lucas (Lc 14,16-23)
Hij antwoordde hem: 'Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten. Op het uur van de maaltijd
zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed. Maar zij begonnen zich allen
opeens te verontschuldigen.
De eerste liet hem zeggen: Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk gaan bekijken; ik verzoek u
mij wel te willen verontschuldigen.
Een tweede zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen; ik verzoek u mij te willen
verontschuldigen.
Weer een ander: Ik ben zopas getrouwd; daarom kan ik niet komen.
Bij zijn thuiskomst bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over. Nu ontstak de heer des huizes in toorn
en beval aan zijn dienaar: Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen,
blinden en kreupelen hierbinnen.
Toen de dienaar hem zei: Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd, en nog is er plaats, droeg de heer zijn
dienaar op: Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen, want
mijn huis moet vol worden.
Woorden van Paus Franciscus: (HOMELIE - 5 november 2013)
“Een christen is iemand die wordt uitgenodigd. Waartoe uitgenodigd? Naar een winkel? Uitgenodigd voor
een wandeling? De Heer wil ons iets meer vertellen: 'Jullie zijn uitgenodigd om te feesten!'. De christen is
degene die wordt uitgenodigd voor een feest, voor de vreugde, voor de vreugde om gered te worden, voor
de vreugde om verlost te worden, voor de vreugde om het leven met Jezus te delen. Dat is een vreugde! U
bent uitgenodigd voor het feest!...
We vieren het met anderen, we vieren het met de familie, we vieren het met vrienden, we vieren het met
mensen die zijn uitgenodigd, zoals ik ben uitgenodigd. Om christen te zijn, moet je erbij horen en je hoort bij
dit Lichaam, bij deze mensen die zijn uitgenodigd voor een feest: dit is christen zijn".
Wie behoort tot de Kerk, tot dit feest?
Zondaars, wij zondaars zijn allemaal uitgenodigd. En wat doe je hier? ... Het feest wordt gemaakt door te
brengen wat ik gemeen heb met iedereen ... Je doet mee aan het feest, je doet helemaal mee. Het christelijk
bestaan kan niet begrepen worden zonder deze deelname. Het is een deelname van ons allemaal...
Laten we de Heer om deze genade vragen: goed te begrijpen hoe mooi het is om uitgenodigd te worden
voor het feest, hoe mooi het is om met iedereen te zijn en je kwaliteiten met iedereen te delen, hoe mooi het
is om bij Hem te zijn.
HEILIGE GEEST WIJ DANKEN U OMDAT PAUS FRANCISCUS, TIJDENS ZIJN BEZOEK AAN ONZE
GEMEENSCHAP IN ROME OP 8 DECEMBER LAATSTLEDEN, EEN AANWIJZING UIT DIT EVANGELIE
HEEFT GENOMEN OM ONS TE VERTELLEN DAT OOK WIJ UITGENODIGD ZIJN VOOR HET FEEST,
DAT HET FEEST ER VOOR ONS IS!
LATEN ONS BIDDEN VOOR PAUS FRANCISCUS, VOOR DE MISSIE DIE GOD HEM HEEFT
TOEGEVERTROUWD, VOOR ZIJN GEZONDHEID.
HEILIGE GEEST LEID HEM, ONDERSTEUN HEM, VERLICHT HEM.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen

luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 2 - woensdag 6 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR MOEDER ELVIRA)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Lied voor het Woord
Uit de Handelingen der Apostelen (Hand 2,1-4)
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er
verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij
werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest
hun te vertolken gaf.
- Lichtstraaltje van Moeder Elvira – Pinksterzondag in Cenacolo
Deze Gemeenschap van ons werd het Cenakel genoemd, precies in verwijzing naar die arme apostelen die,
toen ze Jezus niet meer in hun midden hadden, in doodsangst leefden en hun toevlucht zochten in de
Bovenzaal, in deze grote zaal; de apostelen waren in de bovenzaal met Onze Lieve Vrouw.
Jezus had beloofd dat Hij de Heilige Geest zou sturen, maar ze wisten niet waar ze elkaar moesten
ontmoeten en ze gingen die grote kamer met Maria binnen om te wachten op de Heilige Geest, om deze
gebeurtenis af te wachten. Ze wisten niet wat er zou gebeuren, maar ze waren erg bang. Waarom? Omdat
ze Jezus die gekruisigd was niet meer vonden.
Hier, zonder deze aanwezigheid van Jezus, weten we niet meer waar te ontsnappen, hoe te ontsnappen.
Ook wij hebben deze ervaring gehad! Wanneer we de Heer hebben verloren, zijn we verdwaald, gestrand.
Je moeder is het niet meer waard, je vader valt je lastig, je bent jaloers op je broers... er gebeuren zoveel
dingen en je denkt dat anderen altijd meer hebben dan jij. Waarom dit allemaal? Je herkent je eigen moeder
niet eens meer!
Als we Hem ontmoeten, lijkt alles tevergeefs.
Ook wij wachten, net als zij, op de komst van de Heilige Geest, die niet zal komen om ons allemaal in een
oogwenk te transformeren, terwijl Hij zoveel lawaai maakt. Ze hoorden een donderslag, ze gingen naar
buiten en zeiden: "Maar wat gebeurt er, het is 9u in de ochtend en ze zijn al dronken, deze ..."
In plaats daarvan hadden ze de angst van zich afgeschud. De Heilige Geest, die de geest van de verrezen
Jezus was, kwam bij hen binnen en ze waren niet langer bang, zozeer zelfs dat ze overal begonnen te
evangeliseren.
Het hangt nu af van de deur, van hoeveel ruimte we geven aan de ingang van de Heilige Geest; hoeveel
ruimte we tenslotte geven, laten we zeggen, de ruimte die we geven aan het gebed.
HEILIGE GEEST, WE DANKEN U OMDAT U MOEDER ELVIRA HEBT GEROEPEN OM LEVEN TE
GEVEN AAN DE GEMEENSCHAP CENACOLO. WIJ DANKEN U VOOR HAAR GECONSUMEERDE
LEVEN, GEGEVEN IN LIEFDE EN OVERGAVE. WIJ VRAGEN U HAAR IN DEZE TIJD VAN HET KRUIS
MET DE KRACHT VAN HET GELOOF TE ONDERSTEUNEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 3 - donderdag 7 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR AL ONZE MISSIES EN ONZE MISSIONARISSEN)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Lucas (Lc 2,1-15)
Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld,
haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen
plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde
bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des
Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik
verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren
kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.' Opeens voegde zich bij de engel een hemelse
heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de
mensen in wie Hij welbehagen heeft.'
WIJ DANKEN U HEER VOOR HET FEEST DAT IN ELK LEVEN WORDT GEBOREN.
DANKJEWEL VOOR ALLEN DIE HUN LEVEN AAN ANDEREN GEVEN.
VANDAAG BIDDEN WIJ VOOR ALLE KINDEREN DIE IN ONZE MISSIES VERWELKOMD ZIJN EN
VOOR ALLE MISSIONARISSEN. MAAK DAT ALLEN, IN HET SAMEN OP WEG GAAN, DE VREUGDE
VAN HET LEVEN KUNNEN VINDEN TERWIJL ZE DE SCHOONHEID VAN HET DIENEN EN
LIEFHEBBEN ONTDEKKEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 4 - vrijdg 8 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR ALLE JONGEREN EN ZIJ DIE IN ONZE FRATERNITEITEN ONTHAALD ZIJN)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Lucas (Lc 15,4-10)
Jezus hield hen deze gelijkenis voor:
'Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er een van verliest, laat hij dan niet de
negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt? En als
hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders, gaat naar huis; roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig
rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die tien drachmen bezit en een drachme
verliest, steekt niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze het vindt? En als ze die
gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want de
drachme die ik had verloren, heb ik gevonden. Zo, zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over een
zondaar die zich bekeert.'
Woorden van Paus Francisco (GENERALE AUDIENTIE - 4 mei 2016)
De herder is de enige echte hoofdrolspeler en alles hangt van hem af. Een vraag introduceert de gelijkenis:
"Wie van jullie, als hij honderd schapen heeft en er één verliest, laat niet de negenennegentig in de woestijn
achter en gaat op zoek naar het verlorene, totdat hij het vindt?" (vers 4). Dit is een paradox die ons doet
twijfelen aan het handelen van de herder: is het verstandig om de negenennegentig te laten voor een enkel
schaap? En wat meer is, niet veilig in een schaapskooi maar in de woestijn? Volgens de bijbelse traditie is
de woestijn een doodsoord waar het moeilijk is om voedsel en water te vinden, zonder onderdak en
overgeleverd aan de genade van beesten en dieven. Wat kunnen negenennegentig hulpeloze schapen
doen? De parabel gaat echter verder door te zeggen dat de herder, die het schaap heeft gevonden, "het op
zijn schouders legt, naar huis gaat, zijn vrienden en buren roept en tegen hen zegt: verheug je met mij" (v.
6). Het lijkt er dus op dat de herder niet terugkeert naar de woestijn om de hele kudde op te halen! Zich
uitstrekkend naar dat ene schaap, lijkt hij de andere negenennegentig te zijn vergeten. Maar in werkelijkheid
is dit niet het geval. De leer die Jezus ons wil geven, is veeleer dat geen enkel schaap verloren kan gaan.
De Heer kan zich er niet bij neerleggen dat ook maar één persoon kan verdwalen. Gods actie is die van
degenen die op zoek gaan naar verloren kinderen om dan samen met iedereen hun ontdekking te vieren en
zich te verheugen.
DANKJEWEL HEILIGE GEEST VOOR ELK VERLOREN LEVEN DAT WERD TERUGGEVONDEN, VOOR
ELKE JONGEN EN MEISJE DIE, DANKZIJ GODS BARMHARTIGHEID, HERONTDEKT IN DE
GEMEENSCHAP, ZIJN OF HAAR LEVEN OPNIEUW HEEFT OMHELSD EN ZICH VERZOEND HEEFT
MET ZIJN GESCHIEDENIS. HELP ALLEN DIE IN DE GEMEENSCHAP ZIJN OM HET GEBED TE
KIEZEN OM IN GELOOF VAN DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT TE LOPEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 5 - zaterdag 9 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR ALLE “KINDEREN” VAN DE GEMEENSCHAP DIE IN DE VOORBIJE 39 JAAR “GEPASSEERD”
ZIJN IN CENACOLO)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Lucas (Lc 19,1-10)
Hij ging nu Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij
het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte,
want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom,
omdat Jezus daarlangs zou komen. Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem:
'Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.' Zacheüs kwam snel naar
beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: 'Hij is bij een zondaar zijn
intrek gaan nemen!' Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: 'Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn
bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.' Jezus sprak tot
hem: 'Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De
Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'
- Lichtstraaltje van Moeder Elvira: Laten we ons heil verwelkomen
We kunnen er zeker van zijn dat we vrede hebben omdat Hij voor ons heeft betaald, dat we hoop hebben
omdat Hij zichzelf voor ons heeft opgeofferd, dat we vreugde hebben omdat Hij de vreugde is die zijn leven
voor ons heeft opgeofferd.
Dus we zijn veilig. Kunnen we gelukkig zijn? Ja waarom? Omdat iemand ons van onze ketenen heeft bevrijd,
ons heeft bevrijd. We zijn nu vrij en veilig; we werden gered.
We huilen waarom? We hebben de redding! Het is alsof we allemaal in concentratiekampen zijn geweest en
iemand arriveert die de deuren kan openen en ze wijdopen zet en zegt, ons allemaal vertelt: "je bent vrij, je
bent veilig, ga maar waar je wilt".
Welnu, Jezus deed dit. Hij opende de deuren van het leven, van de hoop, van de liefde die we later leren
kennen. Waarom? Omdat Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft hier onder ons en we hebben Hem
gezien, we hebben Hem ontmoet, we hebben Hem meegemaakt.
Het is geen woord, het zijn mannen, het zijn vrouwen die genezen door Zijn redding. Dan plaatsen we
onszelf in dit kielzog, van zegen, van verlossing, want nu moeten we de verlossing verwelkomen. Jezus
verkreeg de redding voor ons, Hij bevrijdde ons van de ketenen.
Nu zijn we er nog niet en doen we ze weer om onze nek. Dus laten we de redding verwelkomen, laten we de
redding verwelkomen. Als je je echt vrij voelt, gered zelfs in je zonde, zelfs als je vaak valt, en hervalt, weet
dan dat iemand dit losgeld toch al heeft betaald en vroeg of laat voel je je een vrij man, een reine man , een
man, een gered persoon, gered! Je wonden zijn genezen en die littekens, weet je wat ze moeten zijn? Hoe
meer er zijn, hoe beter het is.. zoveel littekens, omdat we zoveel zonden hebben begaan, dan moeten die
littekens open vensters zijn, in ons, om de Barmhartigheid die we hebben ontvangen naar buiten te laten
komen.
Barmhartigheid, mededogen, liefde, onderling delen, helpen. Hoe meer we hebben gezondigd en hoe meer
we ons zondaars voelen, hoe meer we Barmhartigheid hebben ontvangen. We hebben het "overlopen"
mogen ervaren, de Barmhartigheid mogen ervaren en dan zeggen we het tegen iedereen. Kijk, er is
Barmhartigheid, er is vergeving, er is een omhelzing, er is liefde en wij... we hebben het ervaren.
HEILIGE GEEST WIJ VERTROUWEN U ALLEN TOE DIE IN DEZE 39 JAAR IN DE GEMEENSCHAP
ZIJN GEPASSEERD, OPDAT ZE GESTEUND DOOR UW LICHT EN UW KRACHT, KUNNEN BLIJVEN
LEVEN ALS DE VERREZEN EN GEREDDE JONGEREN.
WIJ BIDDEN IN HET BIJZONDER VOOR HEN DIE HET MOEILIJKER HEBBEN OM TE KIEZEN VOOR
HET LEVEN, OM DE HOOP TE BELEVEN, OM IN DE LIEFDE TE GELOVEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…

- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 6 - zondag 10 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR ALLE OUDERS, FAMILIELEDEN EN VRIENDEN VAN DE GEMEENSCHAP)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Johannes (Joh 2,1-11)
Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus
en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van
Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn
uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar
volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie
metreten. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.” Daarop zei Hij hun:
“Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water
proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het
water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede
wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.
HEER DANK U WANT UW AANWEZIGHEID GEEFT VREUGDE AAN HET BRUIDSPAAR, AAN DE
FAMILIE, AAN ALLEN. U BENT HET ECHTE FEEST, DE ECHTE VREUGDE!
WIJ DANKEN U VOOR DE ZOVELE OUDERS, FAMILIES EN VRIENDEN DIE HUN LEVEN HEBBEN
VERANDERD DOOR HUN ONTMOETING MET DE GEMEENSCHAP.
SCHENK HEN EEN WARE BEKERING EN EEN LEVEND EN CONCREET GELOOF!
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 7 - maandag 11 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR HEN DIE ZICH NOG IN DE DUISTERNIS EN WANHOOP BEVINDEN)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Mattheus (Mt 9, 9-13)
Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem:
“Volg mij.” De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook
vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden
ze tot zijn leerlingen: “Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?” Hij hoorde dit en zei: “Niet de
gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever
barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
Woorden van Paus Franciscus (HOMELIE – 21 september 2015)
Mattheüs zelf vertelt ons in zijn evangelie hoe de ontmoeting die zijn leven kenmerkte was, en introduceert
ons in een 'blikspel' dat in staat is de geschiedenis te veranderen.
Jezus keek hem aan. Wat een kracht van liefde had Jezus' blik die Mattheüs zo ontroerde! Wat een kracht
moeten die ogen hebben gehad om hem op te laten kijken! We weten dat Mattheüs een tollenaar was, dat
wil zeggen, hij inde belastingen van de Joden om ze aan de Romeinen te geven. De tollenaars werden
afgekeurd, ook als zondaars beschouwd, en daarom leefden ze geïsoleerd en veracht door anderen. Bij hen
was het niet mogelijk om te eten, te spreken of te bidden.
En Jezus stopte, ging er niet haastig voorbij, keek hem zonder haast aan, keek hem in vrede aan. Hij keek
hem aan met ogen vol barmhartigheid; Hij keek naar hem zoals niemand eerder naar hem had gekeken. En
die blik opende zijn hart, maakte hem vrij, genas hem, gaf hem hoop, een nieuw leven, zoals Zacheüs,
Bartimeüs, Maria Magdalena, Petrus en ook ieder van ons. Ook al durven we onze ogen niet op te slaan
naar de Heer, Hij kijkt altijd eerst naar ons.
Het is ons persoonlijke verhaal; zoals zovelen kan ieder van ons zeggen: ook ik ben een zondaar naar wie
Jezus kijkt. Ik nodig je vandaag uit, thuis of in de kerk, wanneer je stil bent, alleen, om een moment van stilte
te nemen om met dankbaarheid en vreugde terug te denken aan die omstandigheid, dat moment waarop de
barmhartige blik van God op ons leven rustte.
VANDAAG BIDDEN WIJ VOOR AL DEGENEN DIE NOG STEEDS VERLOREN ZIJN IN DE DUISTERNIS
VAN DE ZONDE, IN DE EENZAAMHEID EN DE WANHOOP VAN EEN LEVEN WEG VAN GOD.
UW BLIK HEER, BEREIKT HUN HARTEN. ZORG DAT ZE IN DE ONTMOETING MET U EEN MANIER
VAN REDDING MOGEN VINDEN OM TE HERRIJZEN NAAR EEN NIEUW LEVEN
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 8 - dinsdag 12 juli 2022
(LATEN WE BIDDEN VOOR ALLE JONGEREN)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Lucas (Lc 15,11-32)
Hij sprak: 'Een man had twee zoons. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van
het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongste
zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. Toen
hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek te
lijden. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land, die hem het veld in stuurde om varkens te
hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze
hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik
verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de
hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar neem mij aan als een van uw
dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd
door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon
zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te
heten. Doch de vader gelastte zijn knechts: Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem
een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en
feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is
teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren.
Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij
muziek en dans. Hij riep een van de knechts en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: Uw
broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel
heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en
bij hem aandrong, gaf hij zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden
overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die
zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste
kalf laten slachten. Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook
van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden,
verloren was en is teruggevonden.'
- Lichtstraaltje van Moeder Elvira: De verloren zoon
We moeten gelukkig zijn zoals de parabel van de verloren zoon ons vertelt. Die jongen daar die ver weg
wilde gaan, hij verliet het huis, hij rende weg, hij vluchtte weg.
Toen hij echter alleen nog het afval van de varkens kon eten - zoals ook jij en wij een beetje afval van de
varkens hebben gegeten, zo vaak met ons gezicht in de aarde gewroet hebben - zegt die jongen op een
gegeven moment: "Maar mijn vader, mijn vader heeft veel te eten” en toen is hij teruggegaan. Hij is
teruggekeerd!
Iedereen dacht dat hij, de vader, de deur niet voor hem zou opendoen. De zoon had al het geld uit het huis
meegenomen en is weggelopen en zijn eigen ding gedaan, met de prostituees, met al zijn verhalen, en dan
gaat hij nu naar huis?
In feite was het zijn broer die hem veroordeelde.
Zijn vader wachtte hem elke dag op, keek van ver uit dat raam. De vader stond ook elke dag voor ons aan
het raam! Laten we dan goed luisteren naar het Woord van Jezus, Jezus vertelde dit om ons de oneindige
barmhartigheid van de vader, de oneindige liefde van de vader te vertellen. God heeft niet alleen liefde,
maar zijn liefde is oneindig, zijn genade is oneindig. Weet echter dat de liefde van God ons bekleedt, ons
opnieuw bekleedt en we voelen in ons dat de Barmhartigheid oneindig is, van top tot teen.
DANK U HEER, OMDAT UW LIEFDE HET LEVEN VAN ELKE JONGE MAN VIERT DIE UW
BARMHARTIGHEID VINDT.
BEDANKT, OMDAT U IEDEREEN VAN ONS VIERT!
WIJ BIDDEN U VOOR ALLE JONGEREN, IN HET BIJZONDER VOOR DEGENEN DIE U NOG NOG NIET
HEBBEN ONTMOET, OPDAT ZE IN HUN HARTEN HET VERLANGEN OM NAAR U TERUG TE KEREN

MOGEN VOELEN, OM UW OMHELZING TE ERVAREN DIE ONS GELIEFDE EN VERGEVEN KINDEREN
LAAT GEVOELEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…
- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

DAG 9 - woensdag 13 juli 2022
(LATEN WIJ BIDDEN VOOR ALLEN DIE ZULLEN "DEELNEMEN" AAN HET FEEST VAN HET LEVEN, ZELFS INDIEN ZE
MET ONS VERBONDEN ZIJN VIA DE MEDIA EN SOCIALE MEDIA)
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Lied tot de Heilige Geest
- Alleluia – inleiding tot het Evangelie
Uit het Evangelie volgens Marcus (Mc 7,31-37)
Weer uit de streek van Tyrus vertrokken, begaf Hij zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de
streek van Dekapolis. Men bracht een dove bij Hem, die ook moeilijk kon spreken en smeekte Hem dat Hij
deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de
oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel op, zuchtte en sprak tot
hem: “Effeta”, wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong
losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood hun het aan iemand te zeggen; maar met hoe meer
nadruk Hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: “Hij
heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.”
HEILIGE GEEST DANKJEWEL VOOR ALLEN DIE UW UITNODIGING HEBBEN AANVAARD OM “NAAR
HET FEEST TE KOMEN” EN OP REIS GAAN OM DE HEUVEL VAN WONDEREN TE BEREIKEN OF IN
DEZE DAGEN MET ONS VERBONDEN ZULLEN ZIJN VIA DE SOCIALE MEDIA.
WIJ VERTROUWEN HET HART VAN IEDEREEN AAN U TOE, ZODAT HET IN DE ONTMOETING MET U,
HET LEVEN OPNIEUW ALS EEN FEEST MAG ONTDEKKEN.
Onze Vader, 10 Weesgegroetjes, Glorie zij de Vader…

- GEBED MET MOEDER ELVIRA:
Moeder van de hoop, U die met uw hart, met uw blik, met uw tranen
uw “weggegleden” kinderen zoekt in een wereld die God heeft verlaten.
Wij danken u omdat uw liefde ons hierheen heeft getrokken
om leven, hoop, vreugde en geloof te geven aan veel jonge mensen
en aan allen die waarheid, vergeving en vrede zoeken.
Wij vertrouwen ons aan u toe, onze geliefde Moeder,
zodat u ons allemaal kunt onderwijzen en vormen
luisterend naar het levende Woord, naar uw zoon Jezus de Verrezene,
om ons op een dag samen te vinden in zijn Koninkrijk van licht en heil.
Hier zijn we Maria, we zijn bij u, vandaag en voor altijd! Amen.
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

