
COMMUNIE 

V. Jezus komt ons in het bijzonder tegemoet in een klein stukje brood, de 

H. Communie. Ook Hij heeft moeilijke tijden gekend, zelfs het lijden. Hij 

weet als geen ander wat je op dit moment meemaakt. 

Heer Jezus, wees N. nabij met uw liefde en aandacht en sterk 

hem/haar naar lichaam en ziel en genees N. van alle zwakheid. 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, wat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  

maar spreek en ik zal gezond worden. 

V. Het Lichaam van Christus beware ons allen tot eeuwig leven. AMEN. 

SLOTGEBED 

V. Barmhartige God, 

wij zijn U dankbaar voor uw aanwezigheid onder ons  

en wij vragen U: 

zegen N. en wees een steun voor hem/haar  

en geef N. kracht en moed. 

Zegen ook hen die N. met zorg omringen, 

familie, vrienden en het verzorgend personeel. 

Maak uw Naam waar: “Ik zal er zijn voor jou” 

zoals eens bij Jezus, uw Zoon en onze Heer. AMEN. 

ZEGEN (met een kruisje op het voorhoofd) 

V. Moge de HEER u zegenen en u beschermen. 

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen  

en u genadig zijn. 

Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 

Moge de Heer u en uw dierbare zegenen, 

in de naam van de (+) Vader, de Zoon  

en de heilige Geest. AMEN. 

Wie wil mag ook een kruisje geven, kus,…iets zeggen tot bemoediging… 

 

ZIEKENZEGENING MET COMMUNIE 

OPENINGSWOORD 

Beste N., we zijn hier met een aantal mensen samengekomen  

omdat we jou op dit moment willen steunen met ons gebed.  

We zijn bezorgd, we omringen je met al onze liefde en goede zorgen,  

maar willen God nu ook om nabijheid vragen, om kracht en steun.  

Want wat jou nu overkomt, gaat ook Hem ter harte.  

Daarom willen we hier samen met jou rondom Hem zijn,  

in de Naam van de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. AMEN. 

OPENINGSGEBED 

V. Barmhartige God, wij zijn hier nu verzameld rondom N.  

Wij weten dat Gij met ieder van ons bekommert bent.  

Dat hebben wij geleerd van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  

Hij zocht zieke en verzwakte mensen op en vertelde van uw liefde.  

A. Wij vragen U: wees N. nabij zoals Jezus de zieken nabij was.  

Hoed dit leven nu het zo verzwakt en kwetsbaar is.  

Versterk ons geloof en laat ons een instrument zijn  

van uw liefde en vrede voor N.,  

dit op voorspraak van Jezus, uw Zoon en onze Heer. AMEN. 

GEBED OM ONTFERMING (Ps. 25) 

V. We vertrouwen op Jou, God, 

 op Jou vestigen wij onze hoop. 

L. Denk steeds met liefde aan ons 

 en wees de gids op onze levensweg. 

 Heer, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 

L. Vergeef ons wat wij fout deden, 

 laat ons delen in jouw barmhartigheid. 

 Christus, ontferm U over ons. 

A. Christus, ontferm U over ons. 



L. En blijf ons altijd nabij. 

 Want bij jou willen wij schuilen. 

 Heer, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 

V. Heer wees N. en ons allen nabij met uw liefde en barmhartigheid 

en geleid ons op de weg naar U tot in eeuwigheid. AMEN. 

SCHRIFTLEZING: Ps. 23 

 De Heer is mijn herder. 

 Als ik Hem volg, 

 zal het mij nooit 

 aan iets ontbreken. 

 Hij geeft mij kracht 

 en leidt mij langs 

 veilige, vriendelijke wegen. 

 Want dat heeft Hij beloofd. 

 Zelfs als ik door het dal 

 van de dood moet gaan, 

 wijst Hij mij de weg. 

 Nooit laat Hij mij alleen. 

 Zijn liefde en vriendschap 

 blijven mij volgen, 

 alle dagen van mijn leven. 

 Want God is zijn naam! 

HANDOPLEGGING 

V. Ieder kent wel de uitdrukking  

 ‘iemand een hand boven het hoofd houden’,  

 wat betekent iemand in bescherming nemen. 

 Wanneer Jezus met zijn leerlingen zieken ontmoette, 

 legde Hij hen steevast de handen op om hen duidelijk 

 te maken dat God hen ook wil beschermen, bij hen wil zijn.  

 De leerlingen namen dit gebruik nadien over.  

 In Jezus’ naam legde zij de handen op bij mensen die 

 verzwakt en ziek waren. 

 We willen nu allemaal samen jou N. de handen opleggen in  

 Jezus’ naam als uitdrukking van onze zorg voor jou  

 en vragen God om bescherming. 

(na enige stilte:) 

V. N…. moge Gods hand op u rusten  

 doorheen de zorgen en het medeleven  

 van al uw dierbaren en hen die jou met zorg omringen.  

 Moge uw leven geborgen zijn in Christus. 

 Moge Hij zich behoedzaam over u buigen  

 en u zijn rijkste zegen schenken. 

 Vrede zij u N., en al de uwen,  

 in Christus Jezus onze Heer. AMEN. 

ONZE VADER & WEES GEGROET 

V. Op een dag vroegen Jezus’ leerlingen: “Heer, leer ons bidden…”  

Hij leerde hen toen een gebed dat wij tot op vandaag nog altijd bidden. 

Dit gebed wordt door alle christenen over de hele wereld in 

verschillende talen gebeden en we willen verbonden met hen nu 

samen dat gebed bidden tot God speciaal voor N., het Onze Vader: 

A. 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. 

V. We willen ons ook richten tot Maria, onze hemelse Moeder en een 

toevlucht voor vele gelovigen in moeilijke tijden. 

A. Wees gegroet, Maria, vol van genade: de Heer is met U. 

 Gezegend zijt gij boven alle vrouwen; 

 en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 

 Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. AMEN. 


