
Hoe kan de liturgie van de Goede Week coronaproof verlopen?  
 
ALGEMENE REGEL: volg steeds de coronarichtlijnen die op dat moment gelden! 
 
In onderstaande tips en suggesties gaan we ervan uit dat de bestaande regels inzake de 
liturgie blijven gelden.  
 
 
A. Sacrament van verzoening in de veertigdagentijd 
 
Zie FAQ Kan de biecht plaatsvinden?  
 

- Het is ook mogelijk een niet-sacramentele verzoeningsviering te organiseren met 
maximaal 15 personen (voorganger en kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). 
Hierbij gelden dezelfde coronarichtlijnen als in zondagsvieringen (Zie FAQ Wat is de 
absolute voorwaarde om de publieke liturgie terug te kunnen opstarten?) 
 

B. PALMZONDAG 
 

Zegening en verdeling van palmtakken 
 
Wat is niet mogelijk?  
 
- Het is niet coronaproof om een mand vol met palm- of buxustakken te zegenen en 

vervolgens de aanwezigen in de kerk een tak te laten nemen uit die mand.  
 

- Het is ook niet mogelijk om een mand met gezegende palm aan de deur (of in de inkom 
van de kerk) te plaatsen (zo is de kans zeer groot dat diverse mensen de verschillende 
palmtakken aanraken).  

 
Wat is wel mogelijk? 
 
- We vragen aan de aanwezigen/gelovigen om zélf een palmtak mee te brengen naar de 

viering. Vervolgens kan de voorganger de aanwezigen/gelovigen mét hun palmtak in de 
hand zegenen met gezegend water (belangrijk hierbij is dat de voorganger het water zélf 
NIET aanraakt en hierbij de nodige afstand respecteert). 

 
- Voorafgaand aan de viering kunnen palmtakjes gezegend worden (water niet aanraken 

bij de zegening) en met handschoenen aan kan elke palmtak worden bevestigd op een 
kaartje.  
Eveneens met handschoenen aan kan zo’n kaartje met palmtak geruime tijd voor de 
viering op of onder de stoelen die voor de viering klaarstaan, gelegd worden. 
De kaartjes kunnen - eveneens met handschoenen aan - via de brievenbussen bezorgd 
worden aan de gelovigen (eventueel enkel aan personen die dit aanvragen).  
 
Op de bisschopsraad van vrijdag 26 februari 2021 werd beslist dat - zoals vorig jaar – 
door medewerkers van het Bisschopshuis voor Palmzondag een kaartje met een virtueel 
palmtakje op gemaakt zal worden. Dit kaartje wordt zowel digitaal als op papier gemaakt 
en verzonden. 

 
  

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronatijd-ad-valvas-faq#biecht
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronatijd-ad-valvas-faq#zondagviering
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronatijd-ad-valvas-faq#zondagviering


C. WITTE DONDERDAG 
 

Voetwassing 
 
Wat is niet mogelijk? 
 
- Het is niet mogelijk om de voeten van een gelovige/aanwezige aan te raken. 

 
Wat is wel mogelijk? 

 
- Het is wel mogelijk om aan twee personen/gelovigen/aanwezigen uit dezelfde bubbel te 

vragen om elkaars voeten te wassen (water voorzien – bij de voorbereiding het water 
niet aanraken / zelf een handdoekje meebrengen).  

 
D. GOEDE VRIJDAG 
 

Kruisverering op Goede Vrijdag 
 
Wat is niet mogelijk? 
 
- Het is niet coronaproof dat mensen/gelovigen het kruis aanraken bij de kruisverering. 
 
Wat is wel mogelijk? 

 
- Mensen/Gelovigen/Aanwezigen kunnen, telkens met een afstand van 1,5 meter, naar 

voren komen en een (hoofd)buiging maken voor het kruis. 
 
E. PAASWAKE / PAASVIERING 
 

Lichtritus in Paaswake  / Paasviering 
 
Wat is niet mogelijk? 
 
- Het is niet coronaproof om een mand met kaarsen klaar te zetten, waaruit personen 

zelf een kaars kunnen nemen.   
 
Wat is wel mogelijk? 
 
- Het is mogelijk om geruime tijd voor de viering (en met handschoenen aan) kaarsen 

op of onder de stoelen van de gelovigen/aanwezigen te leggen.  
 
- Het is ook mogelijk om kerkgangers te vragen om zélf een kaars mee te brengen van 

bij hen thuis. 
 

- Vervolgens kan men elke gelovige/aanwezige vragen om, telkens met een afstand 
van 1,5 meter, zijn of haar kaars zelf te ontsteken aan de brandende paaskaars (die 
reeds op een staander staat).  

 
Doop in Paaswake / Paasviering 
 
Zie FAQ Kan een doopsel plaatsvinden?  

 
  

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronatijd-ad-valvas-faq#doop


Paaseieren op Pasen 
 
Wat is niet mogelijk? 
 
- Het is niet coronaproof om paaseieren uit te delen in de kerk.  
- Het is ook niet mogelijk om paaseieren te verstoppen in de kerk (of buiten) en kinderen 

te vragen om deze eieren te zoeken (de kans is dan immers groot dat meerdere kinderen 
eenzelfde ei vastnemen). 
 

- Het is ook niet toegestaan om kinderen paaseieren te laten nemen uit één en dezelfde 
mand. 

 
Wat is wel mogelijk? 
 
- Het is wel mogelijk om geruime tijd voor de viering onder elke stoel een verpakt paasei 

of een zakje met verpakte paaseitjes klaar te leggen. 
 

- De parochie kan ook beslissen om geheel coronaproof een ingepakt paasei thuis te 
bezorgen aan de parochianen. 

 
 
Paaskaars 
 
In een Paaswake wordt vanzelfsprekend maar één Paaskaars ontstoken (als symbool van 
de Ene Christus). Op welke manier kunnen we omgaan met de andere paaskaarsen (van 
andere kerkgebouwen)?  
 
Hiervoor kan je best de info uit onderstaand document raadplegen. 
Vanzelfsprekend is het hierbij ook van belang om de geldende coronarichtlijnen  te 
respecteren.  

 
De Paaskaars – symbool van de éne verrezen Heer | Kerknet 
 

 
 

https://www.kerknet.be/icl/de-ene-paaskaars

