
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
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 

 

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. 

 

 

 

 
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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Want ik ben de Heer, uw God, 
Ik neem u bij uw rechterhand en zeg u: 

Wees niet bang, ik sta u bij. 

 

(Jesaja 41:13) 
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