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Nu we al weken niet meer naar de kerk kunnen om daar samen te bidden, Gods Woord te beluisteren 

en de H. Communie te ontvangen voelen we dat als een gemis. En ik vrees dat het helaas nog een tijd 

zal duren. We zijn natuurlijk dankbaar dat we toch via de uitzendingen alle vieringen van onze eigen 

parochie kunnen volgen. 

We krijgen er veel positieve reacties op. Maar al met al: het is toch anders dan in de kerk.  

Thuis in de gemakkelijke stoel of op de bank voel je dat je al snel een toeschouwer wordt. 

Wat te doen om van toeschouwer deelnemer te worden aan de viering ..... 

Om er een echt spiritueel moment van te maken?  

Toeschouwers, zeker als je met twee of meer bent, zitten al gauw onder het genot van een kopje 

koffie, af en toe wat commentaar leverend naar het gebeuren te kijken, net zoals naar alle andere 

uitzendingen die op tv te zien zijn. Daar is op zich niets mis mee. Maar zo wordt het niet zo 

gemakkelijk een echt spiritueel moment. Voor een biddende betrokkenheid, is net zoals in de kerk een 

sfeer nodig die daarbij helpt. Je zou bijvoorbeeld een kaars kunnen ontsteken als de viering begint en 

enkele van de bekende gebeden zoals het Onze Vader mee kunnen bidden, alsook het gebed van de 

geestelijke communie, waarin we het verlangen naar de Heer uitdrukken. 

Het wordt telkens door een acoliet gebeden na de Communie van de priester. Dit is de tekst: 

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van 

U de genade van de geestelijke communie.  

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.  

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.  

Amen. 

Aan het einde van iedere viering wordt in de kerk een gebed gebeden om op voorspraak van Maria  

aan God te vragen om bescherming en bemoediging in deze tijd van crisis: 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,  

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.  

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer: 

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,  

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.  

Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig  

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. 

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.  

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,  

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,  

geef ons licht waar het donker is. 

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,  

geef ons overgave aan de wil van de Vader  

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Amen. 

Na de uitzending is dan, net zoals voorheen na onze vieringen in de kerk, een mooi moment om nog 

wat met elkaar na te praten onder het genoegen van een kop koffie. Het zijn zomaar een paar tips die 

wellicht kunnen helpen om de innerlijke deelname aan de uitgezonden Eucharistie te versterken. 
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