
Vijfde Paaszondag – Moederdag 

 

‘Ik ben de weg, 

de waarheid 

en het leven.’ 
  

Joh. 14, 6 
 

 

 

 

 

 

 

AANHEF EN KRUISTEKEN 

 Wees bij ons Heer, en raak ons hart. 

  waarin wij uw Woord willen opnemen. 

  Gij die als een goede Vader en Moeder over ons waakt, 

  Gij die bij ons wilt zijn als  

  ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’. 

  Wees bij ons in de naam van  

  de Vader, de Zoon (+) en de heilige Geest. Amen! 

 

INLEIDING 

Geloven is al lang niet meer vanzelfsprekend. Waar is Gods 

rechtvaardigheid als het kwaad goede mensen treft? Waar is 

zijn geloofwaardigheid als zij die Hem moeten verkondigen 

geen geloofwaardigheid uitstralen? 
 

Hedendaagse vragen die ook voor de leerlingen van Jezus 

hoogst actueel waren: Hoe konden zij blijven geloven in 

iemand die zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven noemt, 

op het ogenblik dat zijn leven klaarblijkelijk op een fiasco 

uitdraait. 
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Daar blijven we vandaag even bij stil staan: als God in ons 

leven ‘een vraag’ is, hoe kan Hij voor ons dan opnieuw 

‘bevrijdend antwoord’ worden? 
 

Vandaag op ‘Moederdag’ denken we ook aan onze moeders… 

Dankbaar gedenken we onze moeder… Zij schonk ons het 

leven, zij zette ons op weg in het leven, zij gaf ons 

geborgenheid, een thuis, te veel om op te noemen… 
 

Dankbaar gedenken we àlle moeders van vandaag. Zij dragen, 

zij luisteren, zij vangen op, zij zorgen,… Mogen zijzelf ook 

steun en bemoediging ontvangen. In het bijzonder bidden we 

vandaag voor de moeders die het hier bij ons, en over heel de 

wereld, moeilijk hebben, die de zorgen die ze zouden willen 

geven, niet kùnnen geven. Die zoveel verdriet hebben om hun 

kinderen. Mogen zij vooral troost en nabijheid ervaren. 

 

 

GEBED OM MEDEDOGEN 

Heer Jezus, leer ons te geloven metterdaad, 

in de dagelijkse realiteit van ons bestaan. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, help ons om onszelf  

niet af te sluiten voor elkaar, 

maar open te staan voor anderen, zoals Gij. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, geef dat wij elkaar helpen  

om in U te geloven, 

en durven getuigen  

van de weg waarop Gij ons zijt voorgegaan. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

De barmhartige God  

moge zich over ons ontfermen; 

Hij moge onze fouten en zwakheden vergeven 

en ons leiden tot het volle en eeuwige leven. 

Amen! 
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LOFPRIJZING 

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon,  

die ons bevrijdt. 
 

Vrede op aarde onder mensen  

die handen reiken van volk tot volk  

en zich verzoenen met elkaar  

tot een wereld zonder grenzen. 
 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,  

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 
 

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

OPENINGSGEBED 

God, Gij zijt onder ons aanwezig en toch zien wij U niet. 

Gij werkt onder ons en wij merken het vaak niet. 

Gij hebt ons Jezus gegeven, ten volle ùw mens, 

In zijn hart is ruimte voor allen. 

Nog altijd spreekt Hij woorden van gerechtigheid en vrede.  

Nog altijd brengt Hij uw liefde zichtbaar onder de mensen. 

Gij hebt ons ook moeders gegeven, ook ùw mensen.  

Met een groot, maar ook kwetsbaar hart,  

met zoveel daden van liefde zijn zij er, en dragen zij zorg. 

Doe ons inzien hoe Gij aan het werk zijt 

in al die moeders en in zoveel mensen met een moederhart, 

en in Jezus, uw mens geworden liefde ten volle en voor allen, 

Hij die is: de Weg, de Waarheid en het Leven, 

voor altijd. Amen! 
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Inleiding op de eerste lezing uit de H. Schrift 

Het boek Handelingen van de Apostelen speelt een hoofdrol in 

de Paastijd. Het is het verhaal van de leerlingen van de Heer 

na de verrijzenis. De afgelopen weken hoorden we hoe zij na 

hun ontmoeting met de verrezen Heer anders gingen leven: 

ze waren trouw aan het gebed en het breken van het brood, 

bezaten alles gemeenschappelijk en zorgden voor de 

minderbedeelden.  

We hoorden hoe Petrus, na de nederdaling van de heilige Geest 

getuigde van Christus en hoe velen zich lieten dopen.  

Maar vandaag horen we gemopper. Er ontstaat onenigheid 

tussen de Grieken en de Hebreeën vanwege ongelijke 

behandeling. De apostelen komen met een verrassende en 

praktische oplossing: terwijl zij de verkondiging van het 

evangelie niet verwaarlozen, stellen ze medewerkers aan voor 

het dienstwerk. 

Alhoewel het woord ‘diaken’ niet wordt gebruikt (en in heel het 

boek Handelingen niet voorkomt) ziet men in deze 

handoplegging de ‘wijding’ van de eerste diakens. 

In de eerste Kerk is er nog geen strikte afbakening van ambten 

en bedieningen. 

 

UIT HET BOEK HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (hfst.6) 

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, 

begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; 

ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning 

werden achtergesteld.  

De twaalf riepen daarop de hele 

groep leerlingen bij elkaar en 

zeiden: `Het is onverantwoord dat 

wij het woord van God verwaarlozen 

om te kunnen zorgen voor de 

ondersteuning. Zie daarom uit, 

broeders, naar zeven personen     

uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en 

van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl 

wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het 

woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in.  



Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en 

verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en 

Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan 

de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op. 

Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen 

in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep 

priesters aanvaardde het geloof.  
 

ANTWOORDPSALM   

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,  

zoals wij op U vertrouwen. Alleluia! 
 

Jubel, gerechtigen, voor de Heer,  

wie vroom is dient Hem te loven. 

Eer dan de Heer met citerspel,  

en speel voor Hem op de harp. 
 

Geef ons, Heer… 
 

Oprecht is immers het woord van de Heer  

en al wat Hij doet is betrouwbaar. 

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 

de aarde is vol van zijn mildheid. 
 

Geef ons, Heer… 
 

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 

hen die op zijn gunst vertrouwen. 

Dat Hij hen redden zal van de dood, 

bij hongersnood hen zal voeden. 
 

Geef ons, Heer… 

 

Inleiding op de tweede lezing uit de H. Schrift 

De auteur van de eerste Petrusbrief spreekt vandaag over de 

bouw van een geestelijke tempel, waarvan wij als leerlingen 

van de Heer de levende stenen zijn. Wij voegen onszelf niet, 

maar God heeft ons geroepen en Petrus nodigt ons van harte 

ertoe uit ons te laten voegen in het bouwwerk. Zo worden wij 

met heel ons leven een onderdeel van de wereldwijde 

kerkgemeenschap, verbonden met andere christenen, 

verbonden vooral ook met Christus zelf, die de hoeksteen is. 



UIT DE 1ste BRIEF VAN DE H. APOSTEL PETRUS (hfst.2) 

Dierbaren, treed toe tot Hem, de levende steen, door de 

mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in 

zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een 

geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap dat geestelijke 

offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus 

Christus. 

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik 

leg in Sion een kostbare hoeksteen, 

die door Mij is uitverkoren. En degene 

die op Hem vertrouwt, zal niet worden 

teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor 

u die gelooft.  

Maar voor de ongelovigen geldt: De 

steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen 

geworden, maar ook een steen waaraan men zich stoot, een 

rots waarover men struikelt.  Zij stoten zich omdat zij het woord 

weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.  

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder 

eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van 

Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk 

licht. 

 

KORT OGENBLIK STILTE OF RUSTIGE MUZIEK 

 

Inleiding op de evangelielezing 

Als leerlingen van de Heer worden we geconfronteerd met 

tegenslag, tegenwerking en teleurstelling. En misschien ook 

met onze eigen twijfel en ongeloof. 

Jezus weet als geen ander wat het betekent om Gods wegen 

te gaan. Daarom spreekt Hij in het evangelie zijn leerlingen 

ook moed in: Hij is de weg, de waarheid en het leven. 

En als we ons met Hem blijven verbinden in gebed, in leven, 

dan zullen wij even zo grote werken doen als Jezus   tijdens  

zijn leven op aarde deed. Ja, grotere zelfs, omdat Hij bij de 

Vader zal zijn en ons tegelijkertijd ook nabij blijft. 
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LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 

(hfst. 14) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Jullie moeten je niet zo 

laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! 

In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. 

Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een 

plaats gereed te maken? 

Ja, Ik moet weggaan en voor jullie 

een plaats gereedmaken, maar Ik 

kom terug, en dan neem Ik jullie bij 

Me op, zodat daar waar Ik ben, ook 

jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga 

– de weg daarheen is jullie bekend.’  

‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten 

niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend 

kunnen zijn?’ 

Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het 

leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. 

Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren 

kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem 

gezien.’ 

Hierop zei Filippus: `Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we 

tevreden!’ 

En Jezus weer: `Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt 

Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 

gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: `Laat ons de Vader zien”? 

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? 

De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: 

het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. 

Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; 

of geloof het anders op grond van de daden. 

Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden 

die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij 

verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader. 

 

 

 



BEZINNING    ‘Laat uw hart niet verontrust worden’ 
 

Waar gaan we naartoe? Niemand die het weet. De leerlingen 

van Jezus niet. Wij in coronatijd niet. 
 

Er zijn er die stoere uitspraken doen. Filippus beveelt Jezus: 

‘Laat ons de Vader zien,  dan zijn wij tevreden’. Bij ons eisen 

schreeuwers van politiekers de datum waarop de quarantaine 

helemaal gedaan is. Allen vangen bot. 
 

Er zijn mensen die eronder door gaan. Er zijn mensen die 

smullen van complottheorieën. Er zijn mensen die niet doen 

wat gevraagd wordt. Er zijn er die gaan slapen met een 

mondmasker. Er zijn er die tot het uiterste gaan  voor hun 

medemensen. 
 

Hoe doet een gelovige dat?  

Een gelovige doet er alles aan  dat niemand in gevaar komt 

door zijn gedrag. Een gelovige is hoopvol en realistisch. 

Hoopvol, het komt wel goed… Maar realistisch, want voor velen 

is het moeilijk leven…  

Een gelovige vindt het jammer dat er geen vieringen  zijn met 

de gemeenschap. Maar hij weet dat God in iedere seconde van 

het leven te vinden is, in ieder contact, in ieder telefoontje, in 

ieder mondmasker dat met zorg gemaakt wordt, in iedere 

contactbrief… 
 

De gelovige ziet Bijbelse figuren tot leven komen. Zoveel 

Simons van Cyrene die anderen het lijden helpen dragen. 

Zoveel Maria’s en Maria Magdalena’s die aan het kruis blijven 

waken tot de dood is ingetreden. Zoveel Martha’s en Maria’s 

die voor voedsel zorgen en voor aandacht en gebed. Zoveel 

Philipussen die zekerheid eisen. Zoveel Thomassen die 

twijfelen of het allemaal goed is wat er gebeurt 
 

Maar allen krijgen ze hetzelfde antwoord van Jezus: “Laat uw 

hart niet verontrust worden…” 
 

Met onze geloofsgemeenschap klinken twee woorden door 

onze straten tot in ons kot: VERBONDEN en VOORTDOEN… 

Willen we dat doen?     

 



KORTE MEDITATIE OF ZACHTE MUZIEK 

 

GELOOFSTEKST 
 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die de mens geschapen heeft naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader 

en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en vergeeft 

en die mij altijd de mogelijkheid geeft  

om opnieuw te beginnen. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden,  

mens is geworden, 

om ons nabij te zijn; 

die, helend en genezend,  

ons de liefde heeft voorgeleefd; 

die uit liefde zijn leven gegeven heeft, 

en zo elke dood heeft overwonnen. 
 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt,  

die de mensen hoop geeft,  

die de bron is van mijn geloof. 
 

Ik geloof in het Volk Gods, 

want ik geloof dat de mensen  

elkaar nodig hebben 

om samen God te dienen, 

om de schepping  

voor iedereen leefbaar te maken 

door samen te delen  

en in eenvoud te leven, 

en zo te werken  

aan de komst van Gods rijk, 

dat Hijzelf zal voltooien. 

Amen. 

 

 

 



VOORBEDEN          God, uw hart gaat uit naar alle mensen en     

                      heel de schepping. Tot U richten wij ons gebed: 
 

• Voor mensen die kwetsbaar en weerloos zijn, voor ieder die 

hulp en steun nodig heeft en daarvoor is aangewezen op 

anderen: dat ze met eerbied en aandacht bejegend worden… 

Laten wij bidden… 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 

• Voor de christenen overal ter wereld, die lijden onder geweld, 

achterstelling, vervolging: dat zij kracht en troost vinden in 

hun geloof en staande blijven in hun beproeving…   

Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

• Voor al wie erg te lijden hebben onder de corona crisis: 

om steun en uitkomst…  

Voor al wie zieke en oudere mensen zeer nabij zijn: 

om deskundigheid en liefde… 

Voor al wie zich met hun talenten en mogelijkheden inzetten 

voor medemensen: om kracht en vertrouwen…    

Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

• Voor onze moeder en voor alle moeders die zich inzetten voor 

hun gezin; en voor allen die met een moederlijk hart meer 

warmte en menselijkheid brengen in onze samenleving: 

dat zij waardering ervaren en steun wanneer ze het moeilijk 

hebben… Laten wij bidden… God van leven en licht,… 
 

• Vandaag, 10 mei, vieren we in de wereldwijde Kerk ook de 

gedenkdag van de heilige Pater Damiaan. Wij bidden op zijn 

voorspraak voor de Kerk hier bij ons. Dat onze geloofs-

gemeenschap hier ter plaatse, dat al onze parochies en 

christelijke gemeenschappen volharden in het geloof en de  

inzet voor echte solidariteit. Laten we bidden… God van… 
 

• Voor onze persoonlijke intenties bidden we een ogenblik in 

stilte…  Laten wij bidden… God van leven en licht,…. 
 

God, wil in uw goedheid onze gebeden verhoren, bewaar ons in de 

liefde en de Geest van Jezus, uw Zoon.  

Hij is het die ons samenbrengt als uw mensen; aan Hem komt alle 

eer en glorie toe, nu en in eeuwigheid. Amen! 

 



HET GEBED VAN DE HEER 

Telkens we ons biddend richten tot God, onze Vader, 

mogen wij ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon, 

mens zoals wij. Bidden wij daarom: 
 

Onze Vader,  

die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd. 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 
 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

in eeuwigheid. Amen! 

 

GEBED OM VREDE 

Heer, 

moge uw leven onze waarheid worden. 

Moge wij U volgen 

op uw weg naar verbondenheid en blijvende vrede. 

Zo bouwen wij mee aan uw vredewereld 

zoals Gij die voor mensen hebt bedoeld. 

Beziel met uw vrede  

onze gedachten, onze woorden en onze daden. 

Amen! 

 

EEN OGENBLIK STILLE MEDITATIE EN/OF ZACHTE MUZIEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moederdag…  

Het beeld dat uit geen 

mensengeest te wissen is,  

is het beeld van moeder. 

Er is veel waarin moeders 

meesterlijk zijn. En zij blijven zich oefenen. 

Het meest en het langst in het koesteren van hoop. 
 

SLOTGEBED 

God, liefdevolle Vader en Moeder van de mensen, 

Gij draagt en voedt de wereld, dag aan dag. 

Gij zijt aanwezig, sterker dan wij durven denken. 

Wij danken U voor uw aanwezigheid, 

zo verborgen, zo liefdevol en trouw. 

Wij bidden U: maak ons tot mensen  

‘vol van uw Geest en van uw wijsheid’, 

opdat de wereld in ons handelen 

iets van uw goedheid zou kunnen herkennen, 

opdat de wereld zou mogen worden: 

een huis voor allen, 

waar het kleine wordt opgemerkt, 

het kwetsbare wordt beschermd 

en al wat geknakt is, niet wordt gebroken. 

Dan zullen allen erkennen 

dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.  
 

Nogmaals vertrouwen wij U in het bijzonder 

al onze moeders toe,  

en alle mensen met een moederlijk, zorgzaam en nabij hart. 

Mogen zij uw steun en bemoediging ervaren. Amen!  

 

ZENDING EN KRUISTEKEN 

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”,  

mooie en sterke woorden van Jezus,  

en meteen zijn uitnodiging naar ons toe 

om zijn levensweg meer en meer tot de onze te maken. 

Daartoe worden we gezonden 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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Dit gebedsblaadje is een uitnodiging en een kans om in verbondenheid 

met onze Parochie in Deinze en met zoveel medezusters en -broeders,  

in gebed verbonden te zijn – ook in deze bijzondere tijden.  
 

Parochieassistente Katrien zorgde voor de vormgeving.  

Deken Rudy zorgde voor de samenstelling.  

Uit volgende bronnen werd geput: het Altaarmissaal, het Archief van de zondags-

vieringen van de Dominicanen in Schilde, Filip (Emmaüs-gemeenschap, Brugge), 

Gooi en Sticht, In uw Midden, KBS Willibrord 1995, Liturgische suggesties bij de 

zondagse eucharistieviering, en eigen bewerkingen.  
 

Vele van onze kerken blijven toegankelijk voor persoonlijke bezinning, rust en 

gebed. U bent ten zeerste welkom. In de meimaand kan u in de Sint-Martinus 

en Sint-Antonius Abtkerk een montage bekijken en beluisteren rond de 

boodschap van Maria. Ook het domein van Bachte Grot (Merelweg) is terug 

open gesteld. Ook hier bent u ten zeerste welkom. 
 

UREN VAN DE ZONDAGSVIERINGEN IN DE MEDIA 
 

ZATERDAG 9 MEI 
 

Radio:  eucharistie om 9 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 
 

Livestream 

- eucharistie om 10 u. (Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal, Antw. 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video /coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 
 

 

 

 

ZONDAG 10 MEI - 5de PAASZONDAG 

Radio: 

- eucharistie om 10 u. en om 18.15 u. op Radio Maria 

- eucharistie om 10 u. op Radio 1, Abdij Keizersberg, Leuven, 10 u. 
 

TV: 

- een geloofsgesprek vanaf 09.45 uur op NPO 2 en eucharistie om           

10 u. op NPO 2 (Ned), (H. Nicolaas, Amsterdam) 
 

Livestream: 

- eucharistie om 10 u. vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekath., Antw. 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203 

- eucharistie om 11 u. vanuit de abdij van Averbode via 

https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen


Ter informatie geven we u ook nog deze officiële 

verklaring van onze bisschoppelijke overheid mee: 

 

"Wanneer kunnen we opnieuw naar de mis?" 

   

Het is de vraag die velen zich stellen. Begrijpelijk, de 

exitstrategie is gestart. Beter geformuleerd: Wanneer 

zijn er opnieuw publieke vieringen mogelijk en 

onder welke voorwaarden zal dat gebeuren?  

 

Vandaag is er nog geen antwoord op deze vraag. 

De eerder afgekondigde maatregelen blijven van 

kracht. Dat betekent: geen publieke vieringen van de 

erediensten, met uitzondering van uitvaarten (met max 

15 aanwezigen), kerkelijke huwelijken (enkel met 

getuigen) en opnames van livestreams (achter gesloten 

deuren en met max 10 aanwezigen). Voor alle 

duidelijkheid: dus ook geen doopsels. 

 

Er is overleg tussen de erkende erediensten en de 

regering met het oog op de hervatting van de publieke 

vieringen. De Belgische bisschoppen lieten deze 

week weten dat ze samen met de 

vertegenwoordigers van de erkende erediensten 

een gezamenlijke boodschap zullen publiceren, 

eenmaal er overeenstemming is.   

  

Intussen blijven de kerkgebouwen open voor persoonlijk 

gebed, is er nieuws en een uitgebreid aanbod via de 

kerkelijke media en vooral: gebeurt het evangelie op 

zovele plaatsen waar mensen dienstbaar zijn.  

Dat neemt niet weg dat we uitkijken naar de dag dat we 

als gemeenschap terug zullen kunnen samenkomen en 

vieren rond de Heer.  

 
 

 

 

 



 

OM EVENTUEEL EEN VAN DE VOLGENDE DAGEN  

TE BIDDEN 

 

God,  

Gij opent de poort van het geloof 

voor alle volken van alle tijden. 

Wij vragen U: 

roep ook in deze tijd mensen 

die zich wijden aan het gebed 

en de bediening van het Woord. 

Vermeerder het aantal leerlingen 

die van harte geloven in uw Zoon 

en elkaar liefhebben 

zoals Hij ons bevolen heeft: 

Jezus, onze Broeder,  

onze Heer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


