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Mothers Prayers 

van de  Solace Gemeenschap 

Nieuwsbrief 40     2019 

Lieve Zusters in Jezus 

Wij, van het Mothers Prayers team in Engeland, 

groeten jullie allen hartelijk 

 Ik (Veronica) ben heel dankbaar voor alle gebeden 

voor mij toen ik ziek was. Dank jullie wel, ik voel me 

nu een stuk beter. Er is weer een jaar voorbij sinds de 

laatste nieuwsbrief en het lijkt zo vlug gegaa, terwijl 

er zoveel gebeurd is in die tijd   

Veel meer moeders uit verschillende landen zijn erbij 

gekomen, De extra gebeden zegenen onze kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen nog meer! Prijs 

de Heer!    

Een van de vele zegeningen van Mothers Prayers is 

deze eenheid waarin we elkaar en oinze gezinnen 

voor God brengen, zoekend naar zijn zegeningen. 

Terwijl de tijd voorbijgaat realiseren we ons meer en 

meer dat God ons op zo’n wonderbare manier bij 

elkaar houdt en dicht bij Hem houdt. We zijn zo 

bemoedigd door het horen van de vele mooie 

antwoorden op gebeden en danken God zo voor de 

grote hoeveelheid zegeningen.    

U zult verderop in deze nieuwsbrief lezen over de 

wijze waarop God de gebeden van moeders heeft 

beantwoord. Het was onmogelijk alles te plaatsen   

Maar het is ook zo dat wij, in deze tijd waarin zoveel 

verandert en er onrust is in de samenleving met alle 

rapporten die verschijnen van crisissen in de wereld, 

ons best wel bezorgd kunnen voelen over de 

toekomst, dan is het tijd om ons te herinneren dat 

Jezus met ons door alle beroering gaat en met ons is 

bij alle problemen in onze levens    

Hij kent onze pijn en onze zorgen – Hij alleen is de 

enige Die dingen kan veranderen  

Hij troost ons door te zeggen:   

 

Weet wel. Ik ben met jullie, alle 

dagen tot aan de voleinding van de 

wereld, Matteüs 28,v 20  
 

 

Hij roept ons op om mensen van geloof te zijn. 

Vertrouwend op Hem, zelfs als we de toekomst niet 

kunnen zien en dingen in het honderd lijken te lopen  

Hij zegt ons:  

‘WEES NIET BANG  Ik ben met je door alles heen, 

niets kan tussen ons komen – houdt alleen je hart 

open en VERTROUW in mijn LIEFDE voor jou ‘. 

Alhoewel dingen donker en wankel kunnen lijken en 

onze veiligheid misschien wordt bedreigd zegt Hij 

ons: ‘Mijn eeuwige ARMEN houden alles samen. Ja, 

WEES NIET BANG’’  

Hij bestaat vóór alles en alles 

bestaat in Hem.                     

Kolossenzen 1 v 17 

De behoefte aan Mothers Prayers is nog groter in deze 

tijd: Gebed is het enige antwoord en gebed zal 

dingen veranderen.   

Ik weet nog dat we in het beign van Mothers Prayers 

naar het Huis van Afgevaardigden gingen met ons 

document: ‘Wat doen we onze Kinderen op aarde 

aan’ hopende dat de politici er verandering in konden 

brengen (dat was 23 jaar geleden) maar het gebeurde 

niet!! Het zullen niet de politici zijn die de wereld 
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voor onze kinderen zullen veranderen, maar wij, 

moeders op onze knieën! 

Dus de vraag is: gebed, gebed en meer gebed!  

Dus houdt moed – God is in de buurt van Zijn Werk 

en ook al zien we het misschien niet- Hij heeft de 

Leiding over alles  

 

Onthoudt: volhardt in jullie gebed van overgave 

aan Hem en wees getroost in het weten dat alles 

goed is , dingen zullen veranderen op Zijn tijd en 

Zijn wijze  

           We danken U, God dat u er altijd bent 

              U bent onze troost en onze gids 

              U bent onze kracht en ons schild  

              U die de hemel en aarde gemaakt heeft, 

              Bent onze Vrede en Vreugde  

              Er is niemand zoals U   

We stellen ons vertrouwen op U 

Vergeef ons als we aan U twijfelen. 

Vergeef ons als we U vergeten  

Waarom maken we ons zorgen, Heer? 

Waarom zijn we bang? 

Uw eeuwige handen houden ons voor altijd overeind 

Dank U Heer dat U het niet opgeeft ons te 

steunen.Laat ons vanaf nu ons vertrouwen in 

U stellen en in Uw grote liefde  

Wees sterk en moedig en wees 
niet bang……, want de Heer uw 

God trekt zelf met u mee: Hij laat 
u nooit alleen, Hij laat u niet in de 

steek 
  Deuteronomium 31 v 6 

     DE DRIE DAGEN VAN GEBED  
Bidden voor de onze kinderen hun toekomst en 

voor ons land  

Zo Velen van u hebben ons verteld over de 

zegeningen die ontvangen zijn tijdens de 3 dagen van 

gebed. Zoals u weet reserveren we een keer in de   

3 maanden, 3 dagen, om, als dat mogelijk is, in onze 

gebedsgroepen op een overeengekomen tijdstip, 

samen te bidden .. 

  

De 1e dag is de dag van ons persoonlijke berouw als 

we de Heer vragen ons te laten zien waarin wij moeten 

veranderen.                                                                                                                                                                                     

De 2e dag bidden we voor degenen die door hun 

handelen op wat voor manier dan ook schade 

toebrengen aan onze kinderen, handelaren in drugs, 

verspreiders van pornografie, de media, slecht 

onderwijs, internet, popidolen etc. We vragen God hen 

te vergeven en hun harten te veranderen.                                                                           

De 3e dag is een dag van blijdschap, dank en 

lofprijzing. U vraagt zich misschien af wat wij doen 

deze dagen. Dat hangt heel erg af van de gebedsgroep. 

Ik snap dat het voor een moeder niet mogelijk is om 

voor 3 dagen haar gezin te verlaten, maar het zou 

mooi zijn als ze toch wat tijd met haar gebedsgroep of 

alleen kan doorbrengen in verbondenheid met alle 

Mothers Prayers leden over de wereld. Onlangs was ik 

niet in staat om naar onze gemeenschap te komen, dus 

bad ik alleen en offerde de dag op aan de Heer, voor 

de intenties van die dag. Ik voelde me echt gezegend 

en verbonden met u allen. Dus ook al ben je slechts in 

de gelegenheid om een klein gebed te bidden, het zal 

bijdragen aan het geheel en grote Zegeningen geven 

aan de wereld. 

 

De data voor de 3 dagen van gebed…….  

29 maart- 31 maart   

Genesis            11 vs 1-9   

Apokalyps       22 vs 10-15,                      

Handelingen    17 vs  22-28.  

28 juni -30 juni 

Johannes       17 vs 14-23,  

Deuteronomium 17 vs 8-11,  

Psalmen      92/91 vs 2-6 

27-29 september  

Marcus  5 vs 25-34,  

Jeremiah  24 vs 1-7,  

Lucas  1 vs 46-55 

24 - 26 januari 2020 

Psalmen  51/50   

Genesis  31 vs 34-42,                

Lucas   15 vs 25-32. 

De lezingen van dit jaar zijn biddend voorbereid 

door Jana en haar team van Slovakije en we zijn 

hen dankbaar hiervoor. Als u andere lezingen op 

uw hart heeft, neem die dan vooral.  

Getuigenissen 
Velen hebben ons getuigenissen gestuurd and het 
spijt ons dat we niet alle gtuigenissen hebben   
kunnen plaatsen We hebben enkele getuigenissen 
moeten inkorten vanwege ruimtegebrek maar we 
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hopen altijd wel de geest van de getuigenis in 
waarheid weer te geven.. 

Zegeningen en getuigenissen van 

de Yorkshire MP-retraite  
1 Zoals je weet was ik wat ongerust over mijn 

deelname aan de retraite, maar ik had het uiteindelijk 

voor geen goud willen missen. Van het begin tot het 

eind was het inspirerend, verheugend en 

levensbevestigend!  

Het feit dat ik alleen was en niet met een vriendin was 

positief en zorgde ervoor dat ik meer dan ik anders 

zou hebben gedaan, contact legde met de anderen. Ik 

hoop dat ik met iedereen gesproken heb. Zonder 

uitzondering was iedereen verwelkomend, vriendelijk 

en had wel een verhaal. Het was zo interressant te 

horen welke verschillende wegen iedereen had 

afgelegd naar Mothers Prayers, maar iedereen was 

even toegewijd aan de gebeden en de gebedsgroepen.  

Veel dank voor alle input en moeite. De Briery was 

ook een geweldige plek, zo comfortabel met lekkere 

huisgemaakte maaltijden en comfortabele bedden – 

geen i pads , geen tv en geen glas wijn het hele 

weekend , en niets gemist !  

De interessante sessies, de muziek en het zingen, de 

mooie H. Mis op zaterdag, om niet te sopreken van de 

inspirerende DVD van de dans op zondagmorgen , het 

was allemaal prachtig . 

Hou me op de hoogte van andere retraites alsjeblieft  

En nogmaals dank   

 

2.  
Ik heb een heerlijk weekend gehad afgelopen Mei op 

de Mothers Prayers retraite met jullie beiden. Het 

was zo’n speciale en enorme zegen van God     

Breng alsjeblieft mijn dank over aan allen die 

hebben geholpen met de organisatie. Ik heb alles fijn 

gevonden. In het bijzonder waren de gulheid en de 

openheid waarmee gedeeld werd een uitdrukking 

van de liefde van God. De maaltijden waren 

geweldig en het Centrum was ook heel bijzonder   

 

3.  
Ik wil jullie laten weten dat ik zoveel aan het retraite 

weekend heb gehad. Toen ik op vrijdag aankwam was 

ik wat gestrest en heb ik me wat laten opfokken over 

het verkeer en ik verontschuldig mij dat ik erover 

geklaagd heb. Ik kwam er snel overheen en settelde 

me om alles op te nemen dat aangeboden werd   

Ik ben nu bij 7 bijeenkomsten geweest van jullie en ik 

geniet nog evenzeer ervan om alles te horen van het 

begin en van jullie ervaringen. 

Het was mooi om vanmorgen naar mijn eigen 

gebedsgroep te gaan en te vertellen over het weekend 

en hen in herinnering te brengen (hoewel ze dat 

nauwelijks nodig hebben) , wat we aan het doen zijn       

Terwijl ik gisteren naar huis reisde dacht ik na over 

“overgave”en ik dacht opeens aan dat kleine gebed 

dat ik vroeger, toen ik jong was, gewend was te 

zeggen tegen het Heilig Hart. Speciaal als ik ongerust 

was of op moest voor een examen “Oh Heilig Hart 

van Jezus Ik vertrouw helemaal op U.” Ik denk dat dit 

mijn kinderlijke manier was van overgave.  

In ieder geval was de Heer gisteren met mij bezig 

want ik was veilig en wel thuis: in 2 uur en 45 

minuten.    

Dank jullie zeer voor alles wat jullie hebben gedaan 

om er zo’n prachtig weekend van te maken. 

God geeft antwoord en herstelt -

zachtjes aan- de Hoop  
Ik weet zeker dat veel mensen zich herkennen in 

het volgende dagboekfragment, en dat voor 

sommigen het lijden vele jaren heeft geduurd.  

We kunnen ons misschien identificeren met de 

psalmist die zegt: -  ‘Ik wachtte en wachtte ( en 

wachtte) op de Heer en Hij boog zich naar me 

toe en hoorde mijn geroep De psalmist 

bemoedigt ons als hij verder gaat en zegt:-  

(Dan) ‘Hij legde een nieuw lied in mijn 

mond’ – en dit gebeurde ook zo met de lieve 

‘dagboekschrijfster ‘in haar verhaal hieronder. 

1. Dagboek van een Moeder 

Maandag – Pijn, ondragelijke pijn, mijn hart breekt. 

Dinsdag– Ik kan niet naar Mothers Prayers,ik ben 

een wrak, iedereen zal denken dat ik stom ben en 

onevenwichtig. Ik wil niet huilen waar zij bij zijn, ik 

blijf dan huilen. In hun gezinnen lijken er haast geen 

problemen te zijn. Dinsdag middag - gebeden, 

geworsteld om de pijn los te laten, hij zit zo aan me  
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Woensdag – Overgeven????  Ik kan het niet, ik 

KAN het gewoon niet loslaten, Heer, de pijn vult mijn 

hart, mijn verstand en mijn hele lichaam. 

Donderdag – Als ik mijn kind prijsgeef, als ik de 

pijn prijsgeef, blijft er niets van mij over, de pijn 

vernietigt me. 

Vrijdag - Pijn,gebed,……. Pijn, gebed…. Ik lig 

wakker ‘s nachts, plannen smedend, draaiend, en 

pijnigend   

Zaterdag – Ik voel me iets beter… denk ik  

Zondag – Er gebeurt iets, - Ik snap niet wat precies, 

maar de pijn wordt minder  

Maandag – Wat pijn, wat storende gedachten, maar 

niet sterk  

Dinsdag – Mothers Prayers: Ik slaag erin te gaan en 

ik hoor; ‘Houd nu op met huilen, droog je tranen, Al 

de moeite voor je kinderen wordt beloond, ze keren 

terug uit het land van de vijand, dat beloof Ik. Er is 

hoop voor je kinderen, ze komen terug naar hun eigen 

land’ 

Dinsdag middag – herhaal deze lezing   

Dinsdag avond – herhaal deze lezing en blijven 

herhalen  

Woensdag – Hoop komt terug, - Ik kies te geloven. 

Donderdag – ‘U bent de ALMACHTIGE GOD . U 

kunt dingen veranderen. Ik keer me in geloof tot U, 

wetend dat U mijn gebeden zult beantwoorden  

Vrijdag – ‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven.’ 

Zaterdag - Genade is gekomen – pijn is weg! Oh 

mijn liefste God, dit is wat U doet, U hebt 

geluisterd en mijn gebeden beantwoord. Ik begrijp 

het niet, maar omarm wat U aan het doen bent. 

Zondag – Met Uw hulp, lieve Heer, zal ik wachten, 

rustig en vertrouwend op de uitkomst van Uw beloftes 

en vredig zijn. Alles zal goed komen. Amen   

 

2. 

Oh ja, het is een spannende reis geweest naar de 

Vader en door alle stormen heen te komen.   

Ik was op de hoogte van Mothers Prayers door mijn 

moeder die een trouw lid is en al gedurende veel jaren 

voor ons bidt in de Tjechische Republiek. 

Eind 2014 zei de Heer me nadrukkelijk dat ik deel 

moest gaan nemen en moest beginnen met een eigen 

groep en het verlangen dat Hij me gaf was zo 

krachtig, dat mijn vriendin en ik meteen begonnen in 

januari 2015. 

En sinds die tijd kunnen mijn vriendin en ik ons geen 

week zonder MPvoorstellen. In Juni 2015 werd ik heel 

ziek, alles wat ik kon was ademhalen en afhankelijk 

zijn van anderen. 6 maanden later kreeg ik de 

diagnose: chronisch vermoeidheidssyndroom, niet 

levensbedreigend, maar in mijn geval wel 

invaliderend. Van elke dag in de afgelopen 3 jaar, 

bracht ik 90% door in bed en alles wat ik moest doen 

was een groot gevecht   

Deze 3 jaren waren vol duisternis, beproevingen, 

verwarring, pijn en lijden Ik bevond me in een zware 

geestelijke strijd en in januari 2018 kon ik niet meer 

met dit alles omgaan en de destructieve gedachten 

werden levensgroot en ik was slechts een stap 

verwijderd van zelfmoord. 

Ik ben Goddelijk beschermd en gered. Uw gebeden 

zijn alles voor mij en mijn gezin 

Ik heb opnieuw gezocht naar de steun van God en Hij 

heeft mijn gebeden beantwoord. Ik heb nieuwe hoop. 

Ik geloof nu dat zijn wonderbare Genade mij volledig 

zal herstellen en mij zal gebruiken voor datgene 

waarvoor hij mij geschapen heeft    . 
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…… Een moeder was gedwongen naar het ziekenhuis 

te gaan gedurende de 7 e maand van haar 

zwangerschap. Ze had een bloeding en verbleef in het 

ziekenhuis tot haar kindje geboren werd – de moeder 

had eerder 3 miskramen gehad. Tijdens deze periode 

werd ontdekt dat de baby drie mogelijke 

misvormingen had, (de ernstigste aan de slokdarm). 

Op dat moment begon haar groepje te bidden 

Vanwege de ernst van de misvormingen was een 

belangrijk specialist overgevlogen uit Amerika en hij 

besliste dat er geopereerd moest worden aan de 

slokdarm. Toen ze begonnen waren met de operatie, 

deed de specialist de wonderbaarlijke ontdekkig dat er 

niets mis was met de slokdarm.De moeder dankte niet 

alleen God voor het verhoren van haar gebed  , maar 

bleef herhalen dat de steun van haar groep zo’n grote 

genade was geweest. Hun gebeden hadden haar 

geholpen om over haar verdriet heen te komen en 

hadden haar kracht gegeven om iedereen uit het gezin 

te ondersteunen. Laat ons de Heer prijzen voor de 

vele wonderen die Hij blijft bewerkstelligen!   
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Ik heb spannend nieuws. God heeft mijn gebeden 

voor mijn dochter verhoord.We hebben net gehoord 

dat zij een klein meisje kan adopteren na jaren van 

teleurstelling.Wij zijn allemaal  overgelukkig, ze is zo 

mooi en ik weet dat zij het juiste kindje is voor hen. 

Vele jaren geleden, kreeg ik een bijbelvers uit de 

Psalmen: Hij geeft een kinderloze vrouw een gezin, 

en maakt haar zo een gelukkige moeder. Nu is deze 

belofte vervuld. 

 

5 

We hebben gebeden voor enkele echtparen die moeite 

hadden met het krijgen van een kindje, en God heeft 

de meeste van hen gezegend met een kind. Sommige 

echtparen konden een kindje adopteren (een van 3 

maanden en een van 9 maanden, wat echt een wonder 

is)    

Getuigenis van een echtgenoot 
Velen van ons hebben wel een moment meegemaakt 

dat ineens ons leven veranderde In mijn geval ging 

het om een ziekte en de medici gaven me een hele 

kleine overlevingskans 

Moeders van de Mothers Prayers gemeenschap 

hebben altijd voor mij gebeden. Die momenten 

waarop ik dicht bij de dood was, hebben ze samen 

gebeden en heeft O.L.Heer  ongelofelijke dingen 

gedaan, zichtbaar voor onze ogen. Vaak konden de 

doktoren niet verklaren hoe het mogelijk was, want al 

het medische onderzoek liet een ander perspectief 

zien Ze zeiden dat ik dankbaar moest zijn voor elke 

nieuwe dag.    

Het was buitengewoon moeilijk, maar ik probeerde 

mijn ziekte te aanvaarden, constante pijn, 

eenzaamheid en mijn totale afhankelijkheid van de 

hulp van iemand anders. Ogenblikken van hoop als 

het weer iets beter ging, veranderden in gevoelens 

van hulpeloosheid, verdriet en het gevoel dat mijn 

leven geen waarde meer had. Ik vroeg O.L Heer hoe 

ik mijn gezin kon helpen, en hoe ik van nut kon zijn 

voor anderen   

 

  

O.L.Heer beantwoordde mijn vragen door de woorden 

van een priester die bij mij kwam toen ik niet meer 

tegen mijn situatie kon.De priester richtte mijn 

aandacht op het Kruis. Woorden kunnen niet 

uitleggen hoe groot de liefde van de Heer is, die 

afkomt van het kruis. Ik ben gaan proberen mijn kruis 

te accepteren als een gift en om de Heer dankbaar te 

zijn voor alles wat ik heb   

De Mothers Prayers gemeenschap is ons heel dierbaar 

en op een dag zag ik een kleine wereldbol in ons huis 

en mijn vrouw zei dat als ik het wilde ik samen met 

haar zou kunnen bidden voor de genezing van de 

wereld. Nu begrijp ik dat dat de manier was waarop 

de Heer mij uitnodigde te bidden over de landkaart 

van de wereld en zo mijn pijn en lijden op te 

offeren.Op deze manier kan mijn leven nuttig zijn 

voor onze wereld,ons gezin, mijn zonen die 

afgedwaald waren nadat ze grote teleurstellingen 

hadden ervaren  . Ik ben God heel dankbaar voor deze 

uitnodiging om te bidden, vanwege de gave van 

liefde, vriendschap en verbroedering en voor het feit 

dat ik niet alleen ben   

Het is een enorme genade om pijn om te veranderen 

in gebed  

Wachten op God Zijn perfecte tijd   
Afgelopen jaar vertelde een moeder in onze Mothers 

Prayers groep hoe ze geraakt was door het verhaal van 

Abraham en Sarah. God had hen een kind beloofd, 

maar ze moesten 20 jaren wachten voor de belofte 

werd vervuld. Tijdens deze tijd van wachten werden 

Abraham en Sarah op vele manieren op de proef 

gesteld, Maar God was getrouw hield Zijn belofte.  

Een week later, gaf mijn man mij toestemming om 

het volgende verhaal te delen met mijn gebedsgroep. 

Twee maanden ervoor zaten we aan tafel toen er op 

de deur werd geklopt. Mijn man ging de deur 

opendoen en hij was stomverbaasd dat zijn enige 

kind, voor de deur stond, een dochter, die hij 21 jaar 

niet meer had gezien stond. Ik liet hen alleen om te 

praten en even daarna kwam mijn man mij halen, 

zijn dochter wilde iets tegen mij zeggen. In de loop 

van de afgelopen jaren (toen er door allerlei 

omstandigheden geen contact was geweest) is zij 

gaan bedenken hoe het moet zijn geweest voor haar 

vader om haar niet te hebben kunnen zien opgroeien. 

Ze had zich ook gerealiseerd hoe het moest zijn 

geweest voor mij, gevangen in deze moeilijke 

situatie. Er kwamen veel tranen en 
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verontschuldigingen, voor allen die het betrof heel 

helend. Interessant om te weten…  onze Mothers 

Prayers gebedsgroep  komt 6 jaar bij elkaar en zij 

heeft daarvan 5 jaar gezocht naar ons. 

Soms, als we niet weten of zien wat er gebeurt, 

kunnen we verleid worden om op te geven, in het 

bijzonder als we al zolang wachten Doe dat 

al;sjeblieft niet, want God, in Wiens handen wij onze 

kinderen en kleinkinderen neerleggen, is getrouw en 

Hij houdt zijn beloften. Hij is ermee aan het werk, 

zelfs als we het niet zien 

Het belang en de Zegeningen van 

trouw blijven aan de visie  

Van een samenkomst in Slovakije 

1.  Ik schrijf deze getuigenis om mij dankbaar te uiten 

over een uitnodiging die ik had ontvangen van Jana. 

Zij had me uitgenodigd voor een samenkomst van 

moeders die al bidden in een mothers prayers 

gebedsgroep Zij wilde graag dat ik haar hielp. Eerst 

begreep ik niet wat ik daar deed: mijn hulp was niet 

zo nodig omdat er nog een andere moeder was om 

mee te helpen.Desalniettemin, toen Jana de eenvoud 

van de Mothers Prayers spiritualiteit benadrukte, had 

ik spijt over de manier waarop wij baden in onze 

gebedsgroep. Aan het einde van de dag moest ik 

erkennen dat we ons niet gehouden hadden aan de 

spiritualiteit van MP.  

Ik gaf toe dat we de regels niet strikt hadden 

gehoorzaamd, zoals ze ons gegeven waren bij ons 

begin en ik was het hoofdzakelijk die daar de schuld 

aan had omdat ik te trots en hardnekkig was om 

dingen te veranderen die ik als onbelangrijk zag. Ik 

dacht dat het het belangrijkste was dat we samen 

baden.  

De ongehoorzaamheid was de hoofdzakelijke reden 

waarom we de genade die God ons wilde geven niet 

konden ontvangen Daarom staat onze gebedsgroep nu 

op een breekpunt. Het kostte me verscheidene dagen 

om de hele waarheid over mijzelf en de situatie toe te 

geven  

Ik biechtte deze zonde en vroeg de Heer om 

vergeving en toen vroeg ik de moeders van de 

gebedsgroep om mij te vergeven. Toen vergaf de 

groep mij ook Ik schreef eerst een brief naar hen, 

zodat zij genoeg tijd zouden hebben om erover na te 

denken en toen, voor onze volgende bijeenkomst, 

spraken we over alles wat veranderd zou moeten 

worden. Dank zij O.LHeer werden we het over alles 

eens.     

Met heel mijn hart dank ik de Heer voor die dag! Ik 

weet dat ik door Jana gevraagd was, niet voor de 

oplossing van persoonlijke probemen maar, om iets 

nuttigs te doen en misschien was dit het nuttigste wat 

ik kon doen voor MP. Ik dank God dat Hij zo 

barmhartig is, dat Hij me heeft vergeven en me weer 

opnieuw laat beginnen. Ik hoop dat onze gebedsgroep 

nieuw leven wordt ingeblazen.    

Ik heb deze getuigenis opgeschreven om moeders te 

verzekeren dat het nooit te laat is om dingen te 

veranderen, ook al hebben we dingen al jaren 

verkeerd gedaan.  

Een boodschap uit Rusland, over het 

belang van trouw blijven aan de 

visie   
2.   Alles gaat goed met ons. Ik ben de Heer zo 

dankbaar voor ‘Mothers Prayers’ – het helpt echt om 

te leven en alle moeilijkheden te overwinnen 

Ik kijk steeds uit naar de donderdag, de dag dat we 

weer samenkomen om te bidden. Onze groep…. is zo 

fijn  

‘We zijn nu zover dat we tot een begrip zijn gekomen 

van wat we aan het doen zijn en waarom we samen 

komen. En er is geen behoefte om iets toe te voegen 

of iets uit te proberen. Ik begrijp en heb het gevoel dat 

iedere activiteit, een nieuw initiatief, ect , dat al deze 

dingen niet horen bij Mothers Prayers - Alleen het 

gebed- constant, stil en met aandacht , nooit irriterend 

in  eentonigheid , maar stromend uit het hart, en 

gericht naar de Heer  – alleen zo’n manier van bidden 

zal ons troost en vreugde schenken  

• ‘Misschien kwam het begrip voor Mothers Prayers 

niet meteen. We zouden ons kunnen afvragen 

waarom het zo nodig is om ons over te geven, 

maar vroeg of laat zul je het resultaat zien. Ik zelf 

moest een lange weg gaan voor ik kwam tot dit 

begrip. Maar nu ben ik blij dat ik in staat ben om 

met de Heer te wandelen op een nieuwe manier!’ 

Ik roep alle moeders op om deze speciale vorm 
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van bidden aan te houden, als wij ons 

indentificeren met” Mothers Prayers”. 

Veronica, dank je wel dat je mij daarin al deze jaren 

hebt onderwezen. Ik ben heel blij dat ik je vandaag 

kan schrijven en dat jij de kracht hebt om deze brief te 

lezen. 

 

Uit gesprekken  
Julie vechten voor het bestaan van jullie kinderen.  

Het is een nobele, Christelijke en dringende reden    

     Mothers Prayers heeft het stempel van God 

• Het is een hedendaags wonder 

• Er is geen andere beweging dan Mothers Prayers 

waardig genoeg om hun centrum “Moederhuis”te 

noemen    

• ‘Mothers Prayers is een wonderbaarlijk ding, de 

Heilige Geest is aan het werk op zo’n leven-

gevende wijze, het is alsof je door een bloedvat van 

het lichaam van Christus vaart    

• Bestaat het woord on-geisoleerd?  Dat is hoe ik me 

nu voel  

• We hebben een niet-Christelijke vrouw die nu naar 

de gebedsgroep komt, zij huilt als ze de gebeden 

leest . 

‘Ik las vroeger in de bijbel uit psalm 37 - – ‘Schep 

vreugde in de Heer, Hij zal je geven waar je hart om 

vraagt      het verlangen van mijn hart was altijd dat 

mijn dochters rijke christelijke mannen, stabiel en 

liefhebbend, grappig en welbespraakt, die sociaal 

zelfverzekerd en van een goede familie zouden zijn, 

zouden ontmoeten en ermee zouden trouwen. Nu, 

door Mothers Prayers, is het verlangen van mijn hart 

alleen de wil van Jezus te weten, altijd erop te 

vertrouwen dat Hij weet wat het beste is.  

• Mothers Prayers is zo belangrijk voor onze 

gebedsgroep en nu hebben we nieuwe leden Mijn 

dochter komt nu ook naar onze bijeenkomst, het 

heeft haar al zo geholpen en ze vertelt het aan haar 

vrienden en stelt hen voor om samen een 

gebedsgroep te beginnen..  

• Terwijl ik de Heer een beetje beter leer kennen, 

ben ik ook aan het leren Hem te vertrouwen. Ik ben 

aan het leren dat het veilig is om mijn kinderen aan 

Zijn zorg toe te vertrouwen De onbeschrijfelijke 

pijn die ik droeg in mijn hart is er niet meer.  . 

• Terwijl ik las uit Matteus 5 v 14 – 16 deze morgen 

(Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan 

niet verborgen blijven als ze boven op een berg 

ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de 

korenmaat te zetten, maar je zet haar op een 

kandelaar en dan schijnt ze voor allen in het huis   

Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader 

in de hemel verheerlijken’). Deed het me denken 

aan Mothers Prayers, iedere kleine groep is een 

licht in de wereld. Een klein licht kan duisternis 

verdrijven. Mothers Prayers -bundels van licht 

kunnen niet alleen duisteris verdrijven maar 

kunnen gezien worden vanuit de ruimte   

• Ik weet zeker dat de H Geest dit werk leidt. 

 

Verslag van Singapore 
Groeten in Christus Jezus!  Hoop dat het jullie goed 

gaat. Even delen met jullie: Onze  Mothers Prayers in 

Singapore  groeit goed sinds we terug zijn uit Polen.  

1 

We hebben verschillende gebedsgroepen bezocht om 

met hen de boodschap van de wereldconferentie te 

delen.   

2 

Een paar nieuwe groepen zijn begonnen die we 

proberen te leiden en te bemoedigen.  

3 

Op moederdag hebben sommige mp-groepen een 

gezamenlijke moederdag- Mis georganiseerd. Het was 

een vreugdevolle viering met delen en getuigenissen, 

gevolgd door een lunch   

4 

In Juni, hebben we alle mp-gebedsgroepen 

aangemoedigd om mee te doen met de 3 dagen van 

gebed. Omdat we weten dat het moeilijk is voor onze 

moeders om 3 dagen samen te komen hebben we hen 

voorgesteld om voor zichzelf te bidden op de 1 e en 

de 3 e dag in de zekerheid dat zij verbonden zijn met 

duizenden biddende moeders over de hele wereld. 

Op de 2e dag echter , stelden we hen voor om hun best 

te doen om samen te komen met een paar moeders om 

te bidden .. Het is duidelijk dat wij tijdens onze 

wekelijkse samenkomst bidden voor de bescherming 

van onze kinderen, maar het is belangrijk   
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Verenigd in gebed, redden wij onze kinderen  

verder te gaan en te bidden voor de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor het creëren en verspreiden 

van datgene dat een slechte invloed heeft in de 

wereld.  

We kwamen samen met enkele leidsters van 

gebedsgroepen, Toen we nadachten over psalm 53 

troffen ons de regels: De dwaas zegt bij zichzelf: “Er 

bestaat geen god. Ze doen slechte schandelijke 

dingen”  

Inderdaad, zij kennen God niet of hebben Hem en 

Zijn wegen verworpen en aanbidden valse goden van 

geld en plezier, brengen corruptie teweeg en woede 

en onzedelijkheid. Zij promoten een cultuur van 

gerichtzijn op vrijheid en rechten van het individu 

We bidden voor drugsdealers, film-makers en voor 

hen in de media die film produceren en promoten 

met veel geweld, en seks en pornografie etc. Ook 

voor hen die verantwoordelijk zijn voor 

kindermisbruik, geestelijk of fysiek en seksueel , 

kinderprostitutie en kinderhandel etc.  

5 

We zijn ook bezig een HerdenkingsDag te 

organiseren voor Moeders op 8 september. Niet 

alleen voor de moeders van onze MP groepen , maar 

toegankelijk voor alle moeders.  

Breng alsjeblieft onze groeten en liefs over aan 

Veronica en deel het bovenstaande met haar.  Jill en 

ik zijn dankbaar voor de steun van Veronica en van  

 

jou (Carolyn).  We bidden dat de Heer doorgaat met 

jullie en jullie gezinnen en families en Mothers 

Prayers te zegenen,te leiden en te beschermen en dat 

MP kan blijven en groeien en meer moeders en 

gezinnen kan bereiken over de wereld  

 

Verslag van de Tjechische Republiek 
Ik zend jullie beiden innige groeten, van mijzelf en 

van alle moeders die mij helpen in dit dienstwerk   . 

Dit jaar zijn er 85 nieuwe groepen gevormd, 

vergelijkbaar met vorige jaren. We hebben nog steeds 

heel veel te doen, maar beleven ook heel veel vreugde 

aan dit gezegende dienstwerk  

In Oktober vond er een landelijke 

ontmoetingsdag(conferentie) plaats, zoals elk jaar Het 

belangrijkste onderwerp dat we hadden gekozen 

kwam uit het mp-gebedenboekje pag.: 22 “Vraag om 

een zachte liefdevolle houding “ 

Dit keer, was de conferentie in Parubice. We werden 

zo verrast doordat we voor vrijdag en zaterdag wel 

700 moeders konden verwelkomen.    

We werden gediend door 30 priesters voor het Heilig 

Sacrament van de Biecht, tezamen met 2 

bisschoppen. De meeste van deze priesters kwamen 

mee met de moeders uit hun parochie. Dat was op 

zich een wonder zou ik zeggen. De eerste getuigenis 

ging over ouders die elkaar het Heilig Sacrament van 

het Huwelijk gaven terwijl zij al boven de 70 jaar 
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oud waren. Hun relatie werd daarna gezegend met 

veel genade, gezien zij dichtbij een scheiding waren 

voor die tijd; en het ook voor  hun gezin bracht het 

veel zegeningen. De tweede getuigenis ging over 

vreugde en hoop van een moeder die haar 5 jaar 

oude zoon verloren had. Haar zoon stierf door een 

ongeluk.  

  

De Zegeningen door Overgave van 

Hongarije 

1 

Ik wil een vreugde met jullie delen. Sinds 2014, 

houden wij jaarlijkse retraites. 

In Oktober, zag het ernaar uit dat het onmogelijk 

was dit te organiseren, dus gaf ik het aan de Heer in 

wanhoop “Heer, als U wilt dat de moeders elkaar 

ontmoeten, doe dan alstublieft de organisatie , want 

ik kan het niet en er is nog maar zo weinig tijd…’ 

Het is ontegenzeggelijk dat de Heer de beste 

Organisator is. Alles werd geleid door de H. Geest, 

tot in de laatste details!  

Het was wonderbaar dit te ervaren! 

Het was al zo bijzonder wij al zoekende naar een 

geschikte plek, uiteindelijk terecht zijn gekomen in 

het Gemeenschapshuis van een Engelse religieuze 

Alles bij elkaar kwamen er 40  moeders!Ze kwamen 

uit gebedsgroepen van alle leeftijden, maar een 

behoorlijk aantal van de aanwezigen was jong. Ik 

introduceerde de Slovaakse coördinator, die haar 

inleiding begon met de woorden die aan de muur van 

de kapel hingen: “Er is altijd Hoop….”  

 

Met deze leidraad sprak ze over Overgave aan God, 

laat ons vragen om een vriendelijk en goed hart    

Hierna baden we om in staat te zijn om onszelf te 

vergeven en anderen  

We kregen een mooie kaarskado van de Slovaakse  

Moeders met de volgende woorden: “Het licht van 

verzoening 

Na een korte pauze liepen we het gebedenboekje 

door , en sparken we over het het belang om de 

spritualiteit van Mothers Prayers puur te bewaren   

We beschouwden de hele dag prachtig geschenk van 

onze O.L Heer    

 DANK U GOD! 

Verslag van Zwitserland 
Op dit moment hebben we het druk in Zwitserland: 

(misschien omdat jullie de afgelopen maand hebben 

gebeden voor Zwitserland ,.. in het gebed voor de 

wereld ) 

 -Paus Franciscus komt 21 juni naar ons toe. We 

zullen een tafel hebben voor MP. Zodat we informatie 

kunnen geven over MP voor iedereen die 

geinteresseerd is .Onze activiteiten :  

- 2 bijeenkomsten  in Lausanne ( voor Spaans 

sprekende  moeders) 

- Bezoek  (en bijeenkomst)   aan het Zwitserse 

klooster in Fribourg ( een van de seminaristen 

nodigde ons uit omdat zijn moeder bidt in een MP 

gebedsgroep)  - Mijn God is zo groot  

-2  bijeenkomsten , franstalig in Fribourg on 14 and 

15th 

- We zullen ook deelnemen (met een tafel) aan het 

festival voor gezinnen dicht bij Fribourg 

We proberen om elke dag alles over te geven in ons 

gebed. 

En we bidden voor jullie allen en hen die met jullie 

zijn, speciaal op deze dag van de Visitatie   

Getuigenis uit Australie  
Ik maak deel uit van een Mothers Prayers 

gebedsgroep in Eaglehawk, Bendigo Australie. Ik 

ben pas een jaar lid en ik hou ervan en ook van de 

andere dames. We zijn een kleine groep van 6. We 

komen elke vrijdag bij elkaar van 10:00-11:00 uur, 

soms drinken we erna ergens anders een kop thee.  

Ik ben echt geestelijk gegroeid, ben een goede 

luisteraar geworden en alle dames zijn goede 

vriendinnen geworden. Ik hou van deze Biddende 

moeders gebedsgroep.   
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Ik zend jullie een gift van 2 dames van onze 

gebedsgroep uit Nassau, Bahamas.  Ik begon daar met 

een gebedsgroep toen mijn zoon net afgestudeerd was 

en dolend, hij had duidelijk behoefte aan gebed.  

Hij is nu 41, gehuwd, gelukkig en vader van 2 

kinderen. Mijn gebeden zijn beantwoord! Ik ben naar 

Chicago verhuisd met mijn man en ben hier ook een 

gebedsgroep begonnen. Ieder moment dat ik weer 

naar Nassau ga, leid ik daar de mp-gebedsgroep  

De reactie op uw inleiding is geweldig geweest en ik 

ben ervan overtuigd dat een groepje in het Nieuwe 

Jaar zal beginnen. Ik hou van Veronica’s boek:‘The 

Joy of Surrender’ en las het helemaal in een keer . Ik 

kon het niet wegleggen! Henry’s ouders kenden Fr. 

John Edwards goed en waren erg op hem gesteld Ik 

denk dat Hij retraites hield in hun parochie (Fr John 

schreef het voorwoord in Veronica’s boek en was 

haar geestelijk leidsman). Ik blijf jullie op de hoogte 

houden  

 

3 jaar bestond MP in Hong Kong op 24 september 2018. 

We vierden het in de St Margaret’s kerk , met een H. Mis 

,daarna hadden we een lunch  
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Voor onze bemoediging  
1 

Het Hart van een moeder  

Wat was het laatst een bevoorrecht gesprek met u. 

Moge God u zegenen en alles wat u doet, en al het 

spirituele werk van Mothers Prayers. 

Hier is het citaat. De Heilige Theresia citeerde het in 

haar Brief nr 138. Het komt van Mgr Dupanloup uit 

zijn ‘verdiepingen voor Christelijke vrouwen’, en het 

staat in zijn 9e inleiding getiteld: ‘De Moeder’: 

“Het mooiste meesterwerk van God’s Hart is het 

hart van een moeder” 

 

2 

Na uw toespraak, Carolyn, raakten uw woorden ons 

zo zeer, het ging rechtstreeks naar onze harten. De 

biddende moeders vertrokken verfrist en de 

kennismakers vertrokken met de intentie te gaan 

bidden voor een start met een mp-gebedsgroep. Het 

was echt een gezegende dag, u gaf ons bemoediging 

om door te gaan met onze gebeden  

 

3 

Mijn zus is in Madeira op vakantie en ze stuurde me 

zojuist deze foto die ze vandaag genomen heeft in de 

Funchal C van E-kerk.  

Ja Mothers Prayers is werkelijk verspreid over de hele 

wereld! Ik dacht dat het leuk was dit met jullie beiden 

te delen (zie foto pag 12)  

 

4 

Toen ik nadacht over het Evangelie van de parabel 

van het mosterdzaadje dat de Heer zaaide, moest ik 

denken aan 2 dames die samenkomen om te bidden 

voor hun kinderen en kleinkinderen (aan het begin 

van Mothers Prayers)  

Zodra zij de eerste groep begonnen waren, gaf de 

Heer het water…  Snel groeide de gebedsgroep en 

vermenigvuldigde zich.  

Met het gebed, groeiden de worteld dieper en vandaag 

is het uitgegroeid tot een grote boom, zijn takken 

uitgespreid om 120 landen te bedekken , en een 

schuilplaats biedend aan  duizenden  en duizenden. 

De moeders hebben er liefde gevonden, bemoediging, 

en steun van Mothers Prayers , hun geloof is 

vernieuwd , hun levens zijn veranderd , hun gezinnen 

hersteld !! 

We danken God voor Mothers Prayers en voor jullie 

allen, speciaal Veronica  

                          MOTHERS PRAYERS  

5 

Ik moet u nu zeggen dat ik bij het lezen van het kleine 

boekje, ik van een onderdeel genade heb ontvangen, 

genade die ik heel erg nodig had. Ik dank God dat ik 

bevrijd ben van een geestelijk probleem waar ik al 

lange tijd aan leed that Het betekende erg veel voor 

mij – nou ziet u maar weer hoe gezegend Mothers 

Prayers is!! 

    

MOTHERS PRAYERS  

5 

Ik moet u nu zeggen dat ik bij het lezen van het kleine 

boekje, van één onderdeel genade heb ontvangen, de 

genade die ik heel erg nodig had. Ik dank God dat ik 

bevrijd ben van een geestelijk probleem waar ik al 

lange tijd aan leed. Het betekende erg veel voor mij – 

nou ziet u maar weer hoe gezegend Mothers Prayers 

is!! 

 

6 

We hebben zojuist de bonus clip van Mothers  

Prayers (van de ‘Let it Be’ series), getoond na 3 

Zondagsmissen en zijn overdonderd door het 

positieve antwoord van vrouwen die meer willen 

weten  

(We hebben nu dvd-kopieën van deze ‘bonus clip’ 

dus als jullie een kopie willen ontvangen, laat het 

ons dan weten   

(We zouden heel dankbaar zijn als we hier een 

gift voor mochten ontvangen)  
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A Big Thank You 

We zijn allen dankbaar die regelmatig een gift overmaken om de kosten van ons dienstwerk te helpen dekken.  

Als u belasting betaald en u mogelijk uw gift kunt aftrekken, laat het ons dan weten, omdat het uitmaakt voor 

ons inkomen. We kunnen u een Gift Aid formulier doen toekomen We willen ook alle mensen bedanken die 

zo goed zijn om donaties over te maken namens hun groepje. Uw vrijgevigheid wordt zo gewaardeerd, -weet 

dat er voor u gebeden wordt.   

                                                                                                                                      

 

 

 

 



 

Heer, plant in mijn hart 

Dat Uw Wil mag geschieden en Uw Koninkrijk mag komen. 

Geef me een verlangen om nog dichterbij dagelijks met u te wandelen, 

Voor een eenheid met al Uw mensen, voor een grote vernieuwing van Uw Kerk en voor een 

uitstorting van Uw genezing over een gewonde en gekwetste wereld. 

Geef me het geschenk van geduld, zodat ik weet dat op Uw tijd en Uw wijze, genezing zal 

komen voor mijn gezin. 

 

Met liefde in 

Jezus, 

Veronica and Carolyn 

Mothers Prayers International office  

PO Box 416 
Sevenoaks, Kent 

England 

TN14  6WE 

Tel:-  01959  532505 

Email: office@mothersprayers.org 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LANDELIJKE OPEN DAG Nederland: 26 oktober 2019 te Rotterdam  

*Regiodag Noord-Nederland: zaterdag 11 mei 2019; St Jozefkathedraal, Radesingel 4, 

Groningen . Aanvang 13:00 uur, gezamenlijk gebedsuur om 15:00 uur. Mogelijkheid om de H 

Eucharistie (engelstalig) mee te vieren om 17:00 uur.                                                                                                                           

*Regiodag Limburg: vrijdag 21 juni; Bisdomgebouw , Swalmerstraat 100 ,Roermond. Aanvang 

9:30 uur met een Eucharistieviering met de nieuwe bisschop Mgr Smeets in de Caroluskapel, 

ontmoeting met de Bisschop gezamenlijk gebedsuur rond 14:00 uur. 15:00 uur einde dag  

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Regio Coördinatoren  

Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/ Regio Noord-Holland/ regio Noord-Brabant 

Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864 

mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org 

Regio Noord-Nederland 

Katja van Rheenen-Meijknecht, ring Groningen, 050-5281180 kmeijknecht@gmail.com                                

Regio Utrecht + het Gooi                                                                                                                                              

Anneke Athmer, Postbus 521, 1200 AM Hilversum, 06-13765328 Anneke.Athmer31@gmail.com  

Regio Limburg 

Wies Mom, Marga Klompestraat 26, 6049 HR Herten, 0475-589135 wiesmom@kuriakon.nl                        

Regio Zuid-Holland 

Sylvia Maenhout, Meerburgerkade 74, 2314 VS  Leiden, 06-47133540 sylvia3koningen@gmail.com 

  
  

 

 

 

mailto:office@mothersprayers.org
mailto:mothersprayers_nl@hotmail.com
mailto:netherlands@mothersprayers.org
mailto:kmeijknecht@gmail.com
mailto:wiesmom@kuriakon.nl
mailto:sylvia3koningen@gmail.com
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Dagelijks gebed voor moeders (gele 
kaartje) bidden net zoals het in 
Engeland en alle andere landen  
gebeden wordt , doet u mee ?  

  
Dagelijks Gebed voor onze Gemeenschap 

  

Goede Vader in de Hemel,                                                                                                                                         

we vragen om Uw leiding en bescherming                                                                                                                     

in ons dagelijks wandelen met U.                                                                                                                              

Zegen onze gezinnen, families, vrienden 

en heel de Solace Gemeenschap.                                                                                                                                               

Geef dat wij vrij mogen zijn van zonde 
   en zend ons Uw Heilige Geest, 

met alle gaven die we nodig hebben 

om liefde en troost te kunnen geven aan anderen.                                                                                                                

We bidden ook voor allen die betrokken zijn 

bij Biddende Moeders, Biddende Vaders 
en Kinderen van Geloof . 

We vragen om Uw zegen, 

het geschenk van vrede 

en Uw bescherming voor allen. 

Amen 

 

 Wat is de Solacegemeenschap ?  

De gemeenschap is ontstaan uit de hand 
van God. Hij gaf ons het (moeder)huis 
in Engeland en bracht ons samen, het is 
een plaats van troost en bemoediging en 
het thuis van Mothers Prayers, Fathers 
Prayers en Children of Faith. We 
proberen in onze gemeenschap elkaar 
te ondersteunen in onze geestelijke 
groei; en de leden te ondersteunen. 

 

S: support in sorrow/ ondersteunen bij verdriet 

O: open in heart and home/ open van hart en 

huis 

L: loving acceptance/ liefdevol accepteren 

A: arms to hold and comfort/ omarmen en 

opbeuren 

C: consolation in distress/ troost bij leed  

E: Enduring community of friendship/ een zijn 

in verdraagzaamheid en vriendschap 
 

Zijn we als gebedsgroep niet net een kleine 
Solacegemeenschap?    

 

  
    

 

*De Landelijke Open dag wordt in 2019 gehouden in Rotterdam(Z-H) op 26 oktober 2019.                                                                                                                             

Adres: De H Elisabeth zaal, een bijgebouw van de Kathedraal H H Laurentius en Elisabeth; ingang aan de 

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal).                                                                                                    

*Zoekt u een gebedsgroep bij u in de buurt of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief neemt 

u dan contact op met Christine van Laar via telefoon: 038-3374864 of via email: 

netherlands@mothersprayers.org of mothersprayers_nl@hotmail.com  
 

Bezinning Jaarthema( p. 25 gebedenboekje )  
Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders 

Als we voor onze kinderen bidden moeten we ons 

afvragen: ‘wat zou Hij hen toewensen?’                                                 
Ouders willen voor hun kinderen het allerbeste. Maar wat is 

het allerbeste voor onze kinderen? Je kunt ouders horen 

zeggen als ze over hun kinderen spreken: Het gaat goed met 

ze. En dan spreken ze erover dat hun studie goed gaat, dat 

ze werk hebben, dat ze gezond zijn en als er al 

kleinkinderen zijn dat het met hen ook goed gaat. Is dat 

alles? Er is toch ook meer? En als deze menselijke waarden 

er niet zijn, gaat het dan niet goed? Kunnen we dan alleen 

nog overleven, met veel pijn en moeite? Wat willen we?                                                                                              

God wil ons geluk; en Hij is ons geluk, maar soms zijn we 

daar blind voor en moet God ons dat geven door het kruis 

heen. Hoeveel mensen zijn God niet weer op het spoor 

gekomen doorheen het kruis. Met het kruis kan men vaak 

maar met moeite leven en/of met tegenzin. Wij hebben 

evenwel een God, die zich ook daar laat vinden en daar 

leven kan geven, redding en uitkomst. Dit is zeker het 

mysterie van ons geloof, maar geopenbaard in Christus. Hij 

is immers aan het kruis gestorven en is verrezen. Hij baant 

een weg. Hij leidt de geschiedenis ten beste. Hij geeft licht 

en vrede, ook midden in doodse situaties. Er mag dus steeds 

een overgave zijn, allereerst bij de ouders zelf, die bidden 

voor hun kinderen, met deze bede: uw wil geschiede. Dat 

we als moeders het geloof en de hoop niet verliezen en 

blijven geloven in Gods liefde, door alles heen. Hij blijft 

ons mensen trouw. Dat geven we dan ook door aan onze 

kinderen, doorheen ons (soms ook zwakke) getuigenis.                                                                                                

God weet wat goed is voor onze kinderen, veel beter dan 

wij. Hij neemt niet alle moeilijkheden weg, zoals moeders 

soms willen. Hij spaart ons ook niet voor het lijden, zoals 

moeders hun kinderen voor alles willen sparen, bang dat 

hun kinderen zouden lijden.  

Het leven met zijn geschiedenis vormt ons; God spreekt er 

doorheen en daar oog voor krijgen. Dat mag voor ons zijn 

en voor onze kinderen. Het leven is vaak getekend en wij 

kunnen niet alles voorkomen, maar God is groter, groter dan 

de machten van het kwaad, groter in zijn barmhartige liefde. 

Wij kunnen dus blijven bidden en onze kinderen in Gods 

Vaderhand leggen. Dat is zeker de wens van God voor ons 

en voor onze kinderen; dat we op Hem vertrouwen en op 

Hem blijven bouwen. Het kruis is dan ook niet 

onoverkomelijk, want Christus heeft gewonnen met zijn 

verrijzenis en geeft ons zijn geest, met zijn leven. Dat 

hebben wij en onze kinderen steeds nodig. 

Pastoor van der Mee 
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