
 
 
 

Spreken of preken voor preventie en vaccinatie tegen COVID 19  
 
 

Waarover gaat dit? 
 
Verantwoordelijken van lokale religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen houden 
regelmatig een toespraak, een toelichting of preek. Als die kans of gelegenheid zich voordoet dan is 
dat een opportuniteit om de toehoorders te motiveren voor preventie en vaccinatie. Sommigen 
zullen al gevaccineerd zijn, anderen twijfelen. Sommigen kennen mensen die aarzelen in hun 
omgeving. Voor al deze burgers en medeburgers, lid of geen lid van een lokale gemeenschap is zo’n 
toespraak een stimulans om verantwoordelijk en solidair met deze kwestie om te gaan. 
 

Een voorstel van toespraak, toelichting of preek 
 
Hieronder doen wij enkele handreikingen om uw achterban toe te spreken over het belang van 
preventie en vaccinatie in de strijd tegen COVID-19. U kunt de tekst naar behoefte aanpassen door 
elementen toe te voegen of weg te laten, zodat het een toespraak wordt die op maat is van uw 
achterban.  
 
Je kan in de tekst zelf de plaats kiezen om religieuze en levensbeschouwelijke argumenten in te 
brengen die passend zijn voor uw toehoorders. Ter inspiratie, als u dat niet zelf ter beschikking 
heeft, zie de bijlagen per religie of levensbeschouwing op deze pagina of ‘Stemmen uit religies en 
levensbeschouwingen voor preventie en vaccinatie tegen COVID19’ op onze website.  
 
 
Beste mensen, 
 
Al geruime tijd wordt ons leven beheerst door COVID-19. Om het virus onder controle te krijgen, 
blijven we met elkaar ons best doen om de preventiemaatregelen te volgen en ook goed na te 
denken het gratis aanbod voor vaccinatie. Ik stel dat ook vast bij ons.  
  
Elke religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen heeft een belangrijke rol te spelen in de 
strijd tegen het virus. (….)  (hier kan de argumentatie volgen vanuit het geëigende maatschappelijke 
/ levensbeschouwelijke of religieuze toebehoren). 
 
De gemeenschappen en groepen – zoals de onze - doen al veel, maar we komen nu in een fase dat er 
nog extra inspanningen nodig zijn. De vraag is heel concreet: welke rol gaan wij – gaat u spelen in de 
laatste stappen naar een virusvrijer leven? Welke positieve rol kunnen wij – kan u opnemen naar 
onze omgeving en niet alleen naar onze eigen achterban? Moeten wij iets extra doen naar kwetsbare 
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groepen? Zullen wij onze (gebeds)ruimte aanbieden als een vaccinatieplaats voor een mobiel 
vaccinatieteam? (….)  
 
Het minste wat we kunnen doen is de preventiemaatregelen blijven volgen. Zo voorkomen we dat 
mensen ziek worden, zeker nu nog niet iedereen is gevaccineerd. Wetenschappers weten nog weinig 
over het verloop van de ziekte, maar duidelijk is wel dat COVID-19 voor de één een zwaarder 
ziektebeeld oplevert dan voor de ander. De kwetsbaren kunnen we beschermen als we ons blijven 
houden aan zoveel mogelijk maatregelen, hoe zwaar dat ook is.  
 
In dat licht, om zo snel mogelijk van de maatregelen af te komen die ons zo zwaar vallen, willen we 
vragen om goed na te denken als je het aanbod nog moet krijgen om je gratis te laten vaccineren. 
(Hier kan je – afhankelijk van de context – de vraag stellen dat mensen die al gevaccineerd zijn zich 
kenbaar maken door de hand op te steken).  Als je nog niet gevaccineerd bent, weet dan dat we 
begrip hebben voor twijfel. Maar maak vooral een weloverwogen keuze. Baseer je daarvoor op 
correcte informatie. Er is zoveel foute informatie die nu de ronde blijft doen, soms trouwens met 
andere doelen dan de bekommernis over uw gezondheid.  
 
Ik wens u van harte een goede gezondheid en moedig u aan om waakzaam te blijven en als 
medeburgers goed voor elkaar te zorgen. Werk mee aan de preventie en vaccinatie. Het gaat u goed! 
 
(…..) 
 

En naderhand 
 
U kan naderhand de tekst van uw toespraak, toelichting of preek laten publiceren op een website of 
in een weekblad van uw gemeenschap. Als u het belangrijk vindt, kan uw tekst ook op onze website 
een plaats krijgen. We kijken uit naar uw reacties en bijdragen! 
 
 
Succes en hartelijke groeten, 
 
Rita van Nierop – projectmedewerker COVID 19 
 
Contact: rita@orbitvzw.be  
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