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Misformulier ‘In tijden van pandemie’ 
 

 

 

Men kan dit misformulier alle dagen gebruiken, volgens de rubrieken voor de 

Formulieren en gebeden voor verschillende omstandigheden (zie Missaal voor 

de weekdagen, 1993, p. 866),  behalve op hoogfeesten, op de zondagen van de 

advent, de veertigdagentijd en de paastijd, tijdens het paasoctaaf, op 2 

november, aswoensdag en tijdens de Goede Week. 

 

 

Bij de intrede 

 

Het waren onze pijnen die de Heer droeg,  

en onze smarten die Hij op zich nam.  

Jes 53, 4 

COLLECTA  

 

Heer God,  

in alle gevaren zijt Gij onze toevlucht, 

tot U richten wij ons in onze nood. 

Vol vertrouwen bidden wij U: 

zie met mededogen naar hen die lijden. 

Geef de eeuwige rust aan hen die gestorven zijn, 

troost hen die rouwen,  

schenk genezing aan de zieken, 

vrede aan de stervenden, 

kracht aan de zorgverleners, 

wijsheid aan hen die ons leiding geven, 

en schenk ons allen de moed om te groeien in liefde. 

Zo zullen wij samen eer brengen aan uw heilige Naam.  

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,  

die met U leeft en heerst  

in de eenheid van de Heilige Geest,  

God, door de eeuwen der eeuwen. 
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GEBED OVER DE GAVEN 

 

Heer, aanvaard de gaven die wij U aanbieden  

in deze tijd van nood en gevaar. 

Dat zij, door uw kracht, voor ons bron worden  

van genezing en vrede.  

Door Christus onze Heer. 

 

 

Bij de communie 

 

Kom allen tot mij, 

die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,  

en Ik zal u rust en verlichting schenken. 

Mt 11, 28 

 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

 

Heer God, wij hebben uit uw hand  

het geneesmiddel ontvangen voor het eeuwige leven. 

Geef dat wij door dit sacrament  

eens in uw hemelse heerlijkheid  

de volle genezing vinden. 

Door Christus onze Heer. 

 

 

GEBED OVER HET VOLK 

 

Heer God,  

Gij beschermt allen die op U hopen. 

Zegen uw kinderen  

en houd hen gezond en wel onder uw hoede. 

Wees de verdediger van uw volk:  

help het om de beproeving te doorstaan, 

opdat het, bevrijd van zonde  

en buiten het bereik van de vijand,  

altijd volhardt in uw liefde.  

Door Christus onze Heer. 

 

 
__________________ 
© ICL – Interdiocesane commissie voor liturgie, 17 april 2020 
www.liturgie.be 


