De heilige Corona
De Kerk heeft veel patroonheiligen. Voor elk ‘probleem’ wel één. Sommigen zijn heel
bekend: de heilige Antonius, bijvoorbeeld, zorgt dat verloren voorwerpen gevonden
worden. Hij heeft het zeer druk en daarom wordt soms wel enig geduld gevraagd. Sint
Jozef helpt bij het vinden van passend werk en een geschikte partner. De evangelist
Lucas, zelf arts, is de patroonheilige van de dokters. Isidorus van Sevilla (560-636)
was aartsbisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. Hij is de beschermheilige van
het internet. En nu, in tijd van grote nood, is de heilige Corona in beeld gekomen. Zij
wordt aangeroepen als epidemieën heersen. Corona wordt als martelares vereerd en
leefde omstreeks 160 in het huidige Egypte tijdens een periode van christenvervolging. Toen haar man veroordeeld was vanwege zijn geloof, bleef zij hem trouw en
steunde hem. Zo verloochende ook zíj haar geloof niet en stierf daarom de marteldood. Haar gedachtenis is op 14 mei en in Aken bevinden zich haar relikwieën. Zij
is dus dé heilige die we tijdens deze pandemie om hulp kunnen vragen.
Coronacrisis-novene
Wat is een novene (novena in het Latijn = negen)? Een gebed dat men negen dagen
met een bepaalde bedoeling bidt. Dit negendaagse traject houdt méér in dan het novenegebed bidden: tijdens een novene wordt geprobeerd meer dan anders met God te
wandelen, ‘om te keren’ waar nodig, goede werken te doen, kleine offers te brengen.
Het is een kleine retraite, een korte vastentijd. Dat geeft het novenegebed kracht.
Novenegebed
Heilige Corona, onze voorspreekster als epidemieën heersen, wij bidden u:
voor iedereen die besmet is met het coronavirus
bid voor hen
voor alle artsen en zorgpersoneel
bid voor hen
voor allen die helpen méér besmetting te voorkomen
bid voor hen
voor alle mensen in quarantaine
bid voor hen
voor allen die zich zorgen maken en bang zijn
bid voor hen
voor alle mensen die al aan het virus zijn overleden
bid voor hen
om de ontwikkeling van een goed medicijn
om controle over het virus
om wijsheid bij het nemen van beslissingen

wees onze voorspraak
wees onze voorspraak
wees onze voorspraak

Laat ons bidden. Almachtige God, Gij vergeeft uw volk hun zonden en geneest alle kwalen. Gij hebt ons uw
geliefde Zoon gezonden, die onze ziekten heeft gedragen. Wij bidden U in deze coronacrisistijd en nood:
zie barmhartig op ons neer en gedenk uw liefde en goedheid, die Gij alle tijden door aan uw volk hebt betoond. Neem onze gebeden en offers aan en verhoor ons op voorspraak van uw heilige martelares Corona.
Wend deze epidemie van ons af, laat de mensen die door het virus getroffen zijn, weer gezond worden; bescherm degenen die bewaard zijn gebleven, en laat het virus zich niet nog méér verspreiden. Door Christus
onze Heer.
Onze Vader ... . Wees gegroet ... . Eer aan de Vader ... .
Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet
af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij, glorierijke en gezegende Maagd. Amen.
Schietgebeden tijdens de novene
dag 1
Heer, neem onze angst weg en schenk ons vertrouwen op U
dag 2
Heer, leer ons verantwoordelijk omgaan met andere mensen
dag 3
Heer, schenk wijsheid aan allen die politieke, maatschappelijke en kerkelijke verantwoordelijkheid
dragen
dag 4
Heer, wees allen nabij die in quarantaine zijn en eenzaam
dag 5
Heer, schenk allen die in ziekenhuizen werken uw kracht, moed en vertrouwen
dag 6
Heer, leer ons dankbaar zijn voor het leven en uw vrede
dag 7
Heer, troost allen die door de crisis aanzienlijke schade lijden
dag 8
Heer, sterk allen die lijden en neem de epidemie van ons weg
dag 9
Heer, neem alle overledenen op bij U

Gebed tijdens de coronacrisis
Heer, wij brengen U alle zieken en bidden om troost en genezing. Wees degenen die lijden nabij, heel bijzonder de mensen die stervende zijn; troost de bedroefden. Schenk artsen en onderzoekers wijsheid en
inzicht, de regeringen en allen die in de zorg werken, bezonnenheid. Wij bidden voor alle mensen die in
paniek zijn, om innerlijke vrede nu het stormt, om juiste inzichten. We bidden voor allen die grote materiële
schade hebben of vrezen. Goede God, wij brengen U alle mensen in quarantaine en zich eenzaam voelen
en niemand kunnen omarmen. Raak hen aan met uw zachtmoedigheid. En ja, wij bidden dat deze epidemie
afzwakt, de aantallen kleiner worden, dat het gewone leven weer kan beginnen. Help ons dankbaar te zijn
voor elke gezonde dag. Laat ons nooit vergeten dat het leven een geschenk is, dat wij ooit zullen sterven,
en niet over alles controle hebben; dat U alleen eeuwig blijft. Wij vertrouwen op U. Amen.

