14 maart 2020
GEEN ZONDAGSE KERKDIENSTEN, WAT KAN WEL?
Geen kerkdiensten op zondag of
zaterdagavond, om het coronavirus niet
onnodig te verspreiden. De eredienst aan God
mag geen bron van besmetting van mensen
worden. De richtlijn die de bisschoppen 13
maart 2020 hebben uitgevaardigd noemt drie
mogelijkheden:
1. De (eucharistie)viering door de week in
doorgaans kleine groepen. Gebedsgroepen
kunnen dus bij elkaar blijven komen. Wellicht
beter in een grote kerkruimte, zodat je niet te
dicht bij elkaar zit. Het nadrukkelijk aanbieden
van een doordeweekse viering in de huidige
situatie kan ook nog eens mensen op het
spoor zetten dat vaker te gaan doen.
2. Geestelijke communie: "door het verlangen
om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook
door deze ‘geestelijke communie’ zijn
genade." Wat is geestelijke communie?
Thomas à Kempis schrijft: "Is iemand
werkelijk verhinderd [om de
communie te ontvangen], dan dient hij
tenminste toch goed van wil te zijn en
vroom naar de Communie te
verlangen; zo zal hij toch delen in de
vrucht van dit Sacrament. Iedere
Godgewijde ziel kan alle dagen, zelfs
alle uren, met vrucht en zonder enig
bezwaar, één worden met Christus
door een geestelijke Communie. Maar
zij moet op vaste dagen en tijden het
Lichaam van haar Verlosser met diepe
eerbied sacramenteel ontvangen en
daarbij meer letten op Gods eer en lof
dan op eigen troost. Zo dikwijls een
vrome ziel het geheim van Christus'

menswording en lijden overweegt en
in liefde tot Hem ontstoken wordt, zo
dikwijls doet zij een geestelijke
Communie en wordt zij ook geestelijk
gesterkt door Gods genade. Wie zich
alleen maar tot de heilige Communie
voorbereidt op een kerkelijk feest of
wanneer het algemene gewoonte is,
die zal vaak onvoorbereid zijn.
Gelukkig wie zich als een brandoffer
aan God opdraagt, zo vaak hij de
heilige Mis leest of te Communie
gaat." Uit: De Navolging van Christus, 4e
e

boek, 11 hoofdstuk; uit het Latijn vertaald
door P. Heerkens SVD, 1948, bladzijden 298299.

Vanuit deze motivatie zou je als volgt
kunnen bidden:
Heer Jezus, ik ben nu niet in de
gelegenheid de Communie te
ontvangen, zoals in een
eucharistieviering, maar ik denk aan
Uw menswording en lijden en aan de
Heilige Eucharistie, zoals die vandaag
op veel plaatsen over de hele wereld
gevierd wordt. U deelt ons mens-zijn
en neemt ons op in uw Goddelijk
wezen. U schenkt zich weg aan ons en
zo wil ik mijzelf aan U schenken op dit
moment. Amen
3. Waar mogelijk de kerken open te stellen en
zo mensen de gelegenheid te bieden voor
persoonlijk gebed.
Hoe geven we daar invulling aan?
>

Wat doen we met deze drie mogelijkheden en zijn er ook combinaties te realiseren?
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Bijvoorbeeld zo:

Extra mogelijkheden:

Het kerkgebouw openstellen voor persoonlijk
gebed. Wat daar voor nodig is?

Enkele mensen zeggen vooraf toe om het
goede voorbeeld te geven en te komen bidden
met of zonder uitstelling van het allerheiligste
Sacrament.

Iemand die het gebouw openstelt en weer
sluit. Eventueel een kaars aansteken en later
weer doven. Eventueel meditatieve muziek.
Iemand die bij de ingang de mensen verzoekt
om vanwege het corona virus op flinke
afstand van elkaar te blijven.

Bij de ingang een vel papier met enkele
Bijbelteksten, uitleg over geestelijke
communie, gebedsteksten of
gebedssuggesties en onderstaand door de
bisschoppen verspreiden gebed.
Kees Slijkerman, 14 maart 2020

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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