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Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

We gebruiken vaak het woord tijd of tijden voor allerlei omstandigheden en in verschillende gradaties. 

Om te beginnen bij Augustinus: 

“En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en 

dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen 

overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de 

mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. 

Zoals wij zijn, zijn de tijden.” 

We zijn inmiddels aan een nieuwe periode begonnen: de veertigdagentijd. In deze veertigdagentijd 

kunnen we de tijd nemen om in onszelf te keren en te kijken of wij wel schone handen hebben of onze 

bedoelingen altijd zuiver zijn, of onze gedachten over anderen altijd eerlijk en oprecht zijn. Soms 

hebben wij reiniging nodig in woord, gedachten en daad. Een bezem door je innerlijk halen is zo gek 

nog niet. Je kan er opgeruimd uit tevoorschijn komen. 

Deze veertigdagentijd doet denken aan de veertig jaren in de woestijn, die het Joodse volk heeft 

doorgebracht voordat ze het beloofde land binnen gingen. Die periode in de woestijn ging niet altijd 

zonder gemor, ongehoorzaamheid en kritiek op Mozes, die hen daarin had meegevoerd. Toch kwamen 

ze in het mooie land van melk en honing. 

En deze veertigdagentijd doen ook denken aan de veertig dagen dat Jezus na zijn doop doorbracht in 

de woestijn; het begin van zijn openbare leven. Zijn verblijf in de woestijn wordt een beeld van het 

Godsvolk, dat door de woestijn op weg is naar het beloofde land. En dat volk van God onderweg ‘dat 

zijn wij’. In de woestijn beleefde Jezus zijn verbond met God en bereidde Hij zich voor om Gods 

verbond met de mensen gestalte te geven. “De tijd is vervuld en het Rijk Gods nabij, bekeert u en 

gelooft in de blijde boodschap”. Zo kunnen wij vol vertrouwen opgaan naar Pasen. 

Laat deze veertigdagentijd een goede voorbereiding zijn op Pasen en biedt het ook, doordat meer 

mensen dan gevaccineerd zijn, een mooi vooruitzicht op Pinksteren en een mooie zomer met meer 

levensruimte. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond. 

Herman van Bemmelen 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de 

activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar 

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net  

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en 

vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888. 

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 27 februari 2021 

 

Uit een brief van Mgr. De Korte 

Mgr. Gerard de Korte schrijft weer met grote regelmaat brieven aan de mensen van zijn bisdom. Uit 

een brief die beging februari verschreef het laatste stukje. De volledige brieven van de bisschop zijn te 

vinden op: Bisschop - Bisdom van 's-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl) 

Schenkende liefde, geweldloosheid en vergeving 

Christus wil ons ook vandaag bevrijden van onreine geesten. Zijn leven wordt gekenmerkt door 

schenkende liefde en geweldloosheid. Hij blijft die weg trouw tot op het kruis van Golgotha. Geweld 

wordt niet met wraak maar met vergeving beantwoord. Hij pint mensen niet vast op hun donkere 

verleden maar plaatst hen in het licht. Zij krijgen een nieuwe kans. Onze coronatijd is onzeker en veel 

mensen raken aan het einde van hun Latijn. De lontjes van talloze mensen lijken steeds korter te 

worden. Onreine geesten in de Bijbel verdelen, zaaien onenigheid en drijven mensen uiteen. Laten wij 

als christenen ons openen voor de goede Geest van God. Door de weg van liefde, geweldloosheid en 

vergeving te gaan, kunnen wij, in onze gepolariseerde en oververhitte samenleving, mensen hopelijk 

weer dichter bij elkaar brengen. 

Gebed 

Goede God, 

al gaande onze weg 

hebben we mogen ervaren, 

dat U met ons meegaat 

en we bidden 

dat we vol vertrouwen 

mogen verder gaan. Amen. 

Johan Hettinga 

Gebed 

Eeuwige, geleid door uw Geest gaan wij onze 

weg. 

Moge die Geest ons ervoor behoeden om onszelf 

te dienen, 

en ons bijstaan in de woestijn de juiste keuzes te 

maken, 

telkens opnieuw. Amen. 

Eef van Vilsteren 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisschop/
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Vastentijd 

Vastentijd is een tijd van inkeer, 

van bezinning op het leven, 

van een vernieuwde aanpak; 

beter worden dan voorheen; 

van leven, intens-goed, 

dwars doorheen het leven 

van elke dag. 

Is eventjes tijd verliezen 

om tijd te winnen, 

om beter te weten 

waarheen het moet, 

hoe het moet, 

en dat het moet. 

Is besef krijgen van het feit 

dat het niet altijd 

zo gemakkelijk is 

te leven vanuit die gezindheid 

van Jezus Christus. 

En toch proberen! 

13 maart 2019, Parochie in Denderleeuw-

Haaltert 

Gebed 

Goede God, 

vernieuw en verdiep in ons 

door deze veertigdagentijd 

ons verstaan van de weg 

die uw Zoon is gegaan 

door water en woestijn. 

En versterk in ons het vertrouwen 

Hem op die weg te volgen. 

Amen. 

Gebed 

Heer onze God, 

wees onze hoop, in iedere beproeving. 

Wil ook ons bemoedigen als lijden op onze weg 

komt 

en schenk ons uw Licht en Vrede. 

Amen. 

Jo Strijtveen 

Gebed 

Jij die in ons wil leven, 

leer ons leven in jouw liefde, 

leer ons om in jouw geest op weg te gaan, 

wees als een gids op onze levensweg. 

Sanny Bruijns 

Vastentijd als quarantaine 

Niet dat we ons in die periode afzonderen van de wereld. Juist niet: we laten alle onrecht en lijden diep 

tot ons doordringen. 

Weet u waar de term ‘quarantaine’ vandaan komt? In de 14de eeuw was er een pestepidemie. In Italië 

moesten de schepen die de havens binnenvoeren gedurende een periode van veertig dagen stil blijven 

liggen met de hele bemanning aan boord. Die tijd van ‘quaranta giorni’ werd later een medische term 

voor gedwongen isolatie en afzondering.  

Veertig dagen werd toen als een voldoende lange periode beschouwd om alle onheil af te wenden. Na 

veertig dagen was er duidelijkheid, dan was het gevaar geweken, dan was het mogelijke kwaad bezworen. 

Wij denken dat we er sneller achter zijn of er een echte bedreiging is. We hebben ook meer middelen 

om een en ander te checken. 

Maar om onze ziel een nieuwe wending te geven, om ons hart weer te verbinden met God en onze 

medemensen, daarvoor hebben we gelukkig nog steeds onze eigen ‘quarantaine’, de veertigdagentijd 

of de vasten. 

We staan ervoor open om het mee op te nemen en er onze schouders onder te zetten. We gebruiken 

onze quarantaine om gevoeliger te worden voor wat er leeft in de wereld. 

Maar tegelijk plooien we toch wat meer terug op onszelf. We graven naar onze kern en proberen ons 

leven in een spoor te leggen dat dichter aansluit bij onze diepste bestemming.  

Ik zou wel eens willen horen van de mensen die door het coronavirus een tijdje in quarantaine 

doorbrachten, hoe ze dat hebben ervaren. Via internet en telefoon blijf je nu veel meer dan vroeger in 

contact met de buitenwereld. Maar het is toch anders. Je beweegt minder, je komt niet buiten. Je mist 

een aantal persoonlijke contacten. Je hebt hoe dan ook meer tijd om na te denken. 
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Aan het einde van een quarantaine zijn mensen opgelucht en blij dat ze weer naar buiten mogen. 

Ze zien de wereld met nieuwe ogen. 

Maar wellicht nemen ze ook iets mee van de rust en de inkeer die hen noodgedwongen in de schoot viel. 

Misschien kunnen we van de vasten een beetje onze eigen quarantaine maken: tijd om even stil te 

staan en op bezoek te gaan bij God en bij onszelf.  

Om zo dichter te komen bij mensen dichtbij en ver weg. Daar hebben we vast wel veertig dagen voor nodig. 

En als we onverhoopt echt in quarantaine moeten, kunnen we er op die manier het beste van maken. 

Een geluk bij een ongeluk. Wees gerust, ik wens het niemand toe. Want om in onze veertigdagentijd te 

stappen, hebben we geen virus nodig. 

Kolet Janssen, 8 maart 2020 

Alleen-zijn zoekt medemensen 

Door onze eenzaamheid gaandeweg om te vormen tot een intens beleefd alleen-zijn, scheppen we een 

kostbare ruimte, waarin we iets kunnen begrijpen van dat wat ons drijft - dat wil zeggen: waartoe wij 

geroepen zijn. Pas wanneer onze vragen, problemen en zorgen in ons alleen-zijn worden beproefd en 

tot rijping mogen komen, pas dan kunnen we werkelijk antwoorden verwachten die van onszelf zijn. 

Dat is een heel moeilijke opgave, want in onze wereld worden we voortdurend weggehaald uit ons 

diepste zelf en aangespoord naar antwoorden te zoeken in plaats van te luisteren naar de vragen. Een 

eenzaam mens heeft innerlijk geen rust of tijd om te wachten en te luisteren. Hij wil antwoorden en hij 

wil ze hier en nu. Maar wanneer we alleen zijn, kunnen we aandacht hebben voor ons diepste zelf. 

Daar kunnen we ook aanwezig zijn voor de ander door hem de hand toe te steken, niet omdat we 

hunkeren naar aandacht en medeleven, maar omdat we onszelf willen inzetten om samen een 

liefdevolle gemeenschap te bouwen. Het besef alleen te zijn vervreemd ons niet van onze 

medemensen, het opent juist de weg naar echte medemenselijkheid. 

Henri Nouwen, Open uw hart 

Bijzonder Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

 maar die we graag meer op aarde hadden gezien. 

Uw naam worde geheíligd, 

 maar kan een naam geheiligd worden en niet eerder een persoon? 

Uw rijk kome, 

 wij wachten er al een tijdje op. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, 

 hier hebben we nog niet zoveel van ervaren. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

 zoveel mensen dorsten en hongeren, dit kan toch niet? 

En vergeef ons onze schulden, 

 maar schuld bekennen doen we al sinds eeuwen, lost dit iets op? 

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

 wij trachten meer te vergeten dan te vergeven, zo moeilijk. 

En breng ons niet in beproeving, 

 waarom zou U dít doen, daar U als goed en almachtig wordt beschreven? 

Maar verlos ons van het kwade, 

 neen, zet ons eerder aan tot het goede… 

Réginald Moreels, oorlogschirurg 

De verwondering september 2020 

Voor elke operatie bidt deze chirurg dit gebed voor het verkrijgen van een goede afloop van zijn werk 

voor de patiënt. 
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Gebed 

God van alle leven,  

door de confrontatie van Jezus met de 

onmenselijke werkelijkheid  

hebt U een nieuw begin gemaakt 

met uw schepping. 

In Hem vinden wij grond  

voor nieuwe hoop. 

Sterk ons vertrouwen in deze tijd  

van beproeving. 

Bevrijd ons van angst en verwarring,  

maak ons geduldig en standvastig. 

Schenk ons uw Geest zodat wij,  

in verbondenheid met velen,  

kunnen meewerken met nieuwe prioriteiten 

en met oog voor menselijkheid 

aan een nieuwe toekomst voor onze aarde 

door Jezus Christus, onze Broeder en 

Bevrijder. Amen. 

Gerard Westendorp 

Gebed 

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel: 

“Wees niet bang”. 

Maar het lukt ons niet. 

Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. 

Wij bidden: genees de zieken, 

wees in quarantaine hen nabij. 

Zegen het eten dat hun wordt gebracht, 

de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. 

Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. 

Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, 

laat de vaccins werken, 

help degenen die inkomen mislopen. 

God, zie om naar álle mensen in nood. 

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, 

maar meer nog: Ú omsluit ieder van ons, 

U legt uw hand op ons. 

Doe ons wonen in uw beschutting. 

En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde 

waar geen pandemie meer rondwaart in het donker, 

waar de volken genezing vinden. 

 

Gebed 

Eeuwige God, 

in deze veertig dagen roept U ons op, 

op te staan uit de sleur van de dagen 

en ons los te maken van alles 

wat ons te veel bindt aan deze wereld. 

Help ons bij onze tocht in de woestijn, 

en neem ons mee de berg op, 

op dat wij een glimp opvangen 

van wat U met ons mensen voor hebt. 

Eeuwige God, 

in de stilte van dit moment bidden wij tot U: 

open onze ogen om echt te zien, 

open onze oren om echt te horen, 

open ons hart om oprecht lief te hebben. 

Laat ons hier leven in het besef 

dat Uw Rijk komen zal. 

Amen. 

Gebed 

Hoe ver U ook bent, Heer, 

U houdt ons altijd dichtbij. 

U bent aanwezig in ons hart. 

Wanneer onze wereld schudt, 

laat U ons niet in de steek. 

In het onbekende, Heer, 

brengt U ons telkens thuis. 

U kent ons en begrijp wat we doen. 

Onze naam is veilig in uw hand. 

Steeds dichter komt U naar ons toe. 

Laat ons wat we van U krijgen, 

steeds uitdelen aan anderen, 

zonder te oordelen. 

Laat ons de andere mens zien 

door het licht van uw ogen. 

Thomas Goyvaerts 

 


