
Volmaakt berouw en geestelijke communie 

Wat te doen als u niet kunt biechten of de H. Communie ontvangen door toedoen van het COVID-19 
coronavirus. 

Als u in isolement moet blijven of in quarantaine door toedoen van het COVID-19 
coronavirus is het niet waarschijnlijk dat u de sacramenten als gewoonlijk zult kunnen 
ontvangen. 

Voor deze omstandigheden bestaan er devoties waardoor u absolutie voor uw zonden 
kunt ontvangen (onder bepaalde voorwaarden), en de vertroosting van Eucharistische 
genade. 

Deze devoties worden door de Kerk officieel aangemoedigd en zijn door heiligen 
beoefend. 

Hoe een Akte van Volmaakt Berouw te doen 

Door een Akte van Volmaakt Berouw verkrijgt u vergeving van uw zonden buiten de biecht, zelfs van 
doodzonden, op voorwaarde dat u vastbesloten bent u leven te beteren en naar de sacramentele biecht te 
gaan zo gauw als dit voor u mogelijk is. 

Volmaakt Berouw is een genade van God, dus vraag oprecht de hele dag voorafgaand aan uw Akte van 
Volmaakt Berouw om deze gave: ‘Mijn God, geef mij een volmaakt berouw over al mijn     

zonden.’ 

1. Kniel in werkelijkheid of in gedachten neer aan de voet van een crucifix en zeg tot uzelf: ‘Jezus, mijn God 
en mijn Redder, Gij hebt in het midden van uw lijden aan mij gedacht, U heeft voor mij geleden, u wilde 
mijn zonden uitwissen’. 

2. Berouw is ‘volmaakt’ als u berouw heeft over uw zonden omdat u God liefheeft en spijt hebt omdat u 
Hem beledigd hebt en het lijden van Christus aan het kruis hebt veroorzaakt. Gedenk uw zonden voor de 
Gekruisigde Christus en berouw die, want zij hebben Onze Lieve Heer tot zijn lijden aan het Kruis gebracht. 
Beloof Hem dat u met Zijn hulp niet opnieuw zult zondigen. 

3. Spreek, langzaam en oprecht een Akte van Berouw uit, met uw gedachten gericht op de goedheid van 
God en uw liefde voor Jezus: ‘Heer mijn God, ik heb echt berouw. Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan 
en het goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb ik U beledigd die mijn hoogste goed zijt, en alle liefde 
waardig. Het is mijn vaste voornemen, mij, met de hulp van uw genade, te bekeren, niet meer te zondigen 
en te vermijden wat tot zonde kan leiden. Amen" 

4. Neem het vaste voornemen sacramenteel te biechten zo snel dit mogelijk is. 

Hoe een Geestelijke Communie te doen 

De sleutel tot Geestelijke Communie is het kweken in uw hart van een constant verlangen naar het 
Allerheiligst Sacrament. 

1. Als u zich bewust bent van een ernstige zonde of zelfs doodzonde, doe een Akte van Volmaakt Berouw. 

2. Breng u de heilige woorden en handelingen van de Mis te binnen of volg die online of op televisie. 

3. Doe alle akten van geloof, ootmoed, verdriet, aanbidding, liefde en verlangen die u gewoon bent voor de 
H. Communie te doen. 

4. Verlang met een oprecht verlangen om de Heer te ontvangen die – Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid – in 
het Allerheiligst Sacrament aanwezig is. 

5. Spreek dit gebed van Sint Alfonsus de Liguori uit: ‘Mijn Jezus is geloof dat u aanwezig bent in het Heilig 
Sacrament. Ik bemin U boven alles en ik wens u in mijn ziel. Omdat ik U nu niet sacramenteel kan 
ontvangen, kom dan ten minste geestelijk in mijn hart. Alsof U daar al bent, omhels ik U en verenig ik mij 
geheel en al met U; laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.’ 

6. Doe, na enige momenten van aanbidding, alle akten van geloof, ootmoed, liefde, dankzegging en offer 
die u gewoon bent in gebed uit te spreken na de Heilige Communie. 


