
 

 

 

08. Onze Vader en vredeswens 

Met open handen het Onze Vader bidden kan een manier zijn 

om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in de 

handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de 

vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk 

tot jou spreekt en wens de vrede in je hart ook aan de mensen 

met wie je je verbonden wil weten. 

Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel 

door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de 

naam noemen van de mensen aan wei ze de vrede willen 

toewensen. 

 

09. Gebed voor de Geestelijke Communie 

Met het gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je 

verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit 

in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap 

met velen bidden we met aandrang dat Jezus Christus in ons 

hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde e zijn kracht.  

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  

 

10. De eucharistieviering is ten einde  

Na de viering kun je even stil blijven en het laten bezinken. 

Blaas de kaars uit, sluit de laptop, IPad, computer af of doe de 

TV even uit. Tijd voor koffie. Je kent toch het gezegde ‘de beste 
koffie van de week is die na de preek’.  

 

Veel devotie namens het pastoraal team. 
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         Meevieren Thuis 
 



 

 

 

Inleiding: 

Beste parochianen,  

 

We zijn bijna twee jaar de eucharistievieringen aan het streamen. 

Het is een goede aanvulling gebleken tijdens de aangescherpte 

coronaregels, waarbij parochianen soms niet de mogelijkheid 

hadden om naar de kerk te komen maar via de livestream mee te 

vieren. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een 

alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd om via de 

livestream mee te vieren. Toch zijn er manieren die meewerken om 

niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook 

echt mee te kunnen vieren? We geven graag een paar suggesties:  

 

01.Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed, 

creëer een goede omgeving.  

Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de 

televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, 

een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te 

maken heeft.  

 

02. Ontsteek een kaars voor het begin van de viering  

Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je 

kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is 

allereerst symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een 

brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. 

Probeer je open te stellen voor de Schepper van het Licht: de 

Schepper van hemel en aarde. Heb je kinderen, laat een van hen dan 

de kaars aansteken.  

 

03. Gebaren en lichaamshouding  

Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, 

natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. 

Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken 

zithouding?  

 

 

04. (Samen) luisteren, antwoorden en zingen  

Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de 

eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? 

Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken 

of zingen? Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? 

Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een 

goed begin is het meebidden van het gebed des Heren ‘Onze Vader’. 
Wanneer je de Bijbellezingen tijdens de eucharistieviering mee wilt 

lezen dan kun je deze vinden op: 

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/  

Op deze site staan de lezingen uit de Bijbel vermeld. 

05. Gebedshouding 

Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als 

je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de ruimte om uit 

te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ok thuis 

daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je 

meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor 

de dagelijkse besloten eucharistievieringen intenties op te geven bij 

het pastoraal team.  

 

06. Voorbeden en gebedsintenties 

Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie 

eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die 

verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden In de 

voorbereiding kun je ook je intenties doorgeven aan het secretariaat 

van je geloofsgemeenschap waarvoor tijdens de viering gebeden zal 

worden. 

 

07. Solidariteit 

Nu je je solidariteit niet concreet kan maken in de collecte kan je 

overwegen om je collecte over te maken aan je 

geloofsgemeenschap. Er zijn al verschillende 

geloofsgemeenschappen die werken met een tikkie. 

https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/

