Over jonge meisjeswangen
rolden parels van geluk
Aan eerste liefde blijven hangen,
het leven kon ook nooit meer stuk.
Blaren vallen dagen, jaren, grillig,
nimmer wetend waar,
Geheimen die zichzelf bewaren, één na één,
of soms in paar.
Je bent nooit weg, bent altijd thuis,
Je bent niet weg, jouw leven bruist,
Je lach, trekt vensters in elk huis.
Je lach, je hart, trekt vensters in elk huis.
Je mengt wat kleuren van de steden,
lipstick op een prentbriefkaart,
Kleuren blijven liefdes kneden,
kleuren op mijn hart bewaard,
Woorden worden kostbaarheden,
ver van jou plots weer je thuis,
Je droomt de kleuren van de steden,
je trekt een venster in elk huis.
Je bent nooit weg, bent altijd thuis,
Je bent niet weg, jouw leven bruist,
Je lach, trekt vensters in elk huis.
Je lach, je hart, trekt vensters in elk huis.
Nieuwe vrienden in je leven,
werk voor een lokale kring,
Dromen op je lijf geschreven,
worden woorden die ik zing,
Wat ooit vroeger was, wordt heden,
toekomst in een verre straat,
Waar de tijd niet wordt gemeten,
waar de tijd nog niet bestaat.

Viering lichtmis 2019
zondag 03 februari
KINDERZEGEN

Ik zie Hem …
met nieuwe ogen!
Eén kaars kan duizend andere kaarsen aansteken
zonder iets van haar levensduur te verliezen
Boeddhistische wijsheid

Lied:

"Reiziger alleen"

t: Roland Bergeys, m: Mona Liz

Kijk, de afdruk van je voeten:
Hij smelt langzaam in de sneeuw weg.
Naast het remspoor van een wagen,
je adem blaast de vrieskou weg.
Spiegels in een plas, de neerslag dooft je as:
Je bent een reiziger alleen, door verlaten straten
heen.
Wat ooit geweest is, leg je naast je neer,
waar ze ook is, ze keert nimmer weer.
Hersenschimmen jagen je voort, en jij wil weg,
ja jij wil weg, jij wil weg!
Kijk, de rookpluim van een schip,
sliert die oplost aan de einder.
Of de bluesharp in je droom,
een schuine stap, een tikje schroom.

Dank aan het duo Mona Liz,
Kris & Leen De Munck voor muziek en zang!
Op zondag 24 februari om 11u brengen ze een
aperitiefconcert in het Ringtheater in Hamme.
Alle info: www.ringtheater.be
Ook bijzonder welkom op
zondag 17 februari 2019 om 10u30
voor de themaviering 'Liefde blijft' .

Wat je ontroerde, leg je naast je neer.
Wat het ook was: ze keert nimmer weer.
Hersenschimmen jagen je voort, en jij wil weg,
verjaagt je droom en maakt voort.
Maar waar je nu ook bent, wie je waar ook kent,
haar beeld laat jou nooit meer los.
Je blijft alleen, reiziger alleen, door de straten heen,
moederziel alleen, meer dan ooit voorheen.
Je reist voort, alleen, je bent een reiziger alleen.
Het verhaal van de vier kaarsen

VEEL DANK
AAN ALLE WARME
PANNENKOEKENBAKKERS !!
Ook dank aan
groot en klein
om hier te zijn!

Welkom aan klein en groot
doopcatechist

Welgekomen allemaal, jong en ouder,
dopelingen van het voorbije jaar
en kinderen van alle leeftijden,
dus ook jullie, vormelingen,
papa’s en mama’s, en peters en meters
en wie dan ook.

Jullie allen klein en groot, nodigen we van harte
uit om te zingen en te bidden,
elk op zijn of haar eigen manier.
Het mag een dankbaar feest zijn.
Want met meer licht kunnen we allen beter zien,
als het ware met nieuwe ogen.
We mogen ons allemaal gezegend weten
door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…
Gebed om licht en nabijheid
lezer 1

Het wordt licht
als wij elkaar ontmoeten en begrijpen,
als wij stil kunnen worden
bij wat anderen ons vragen.

Om in stilte te lezen
Toon Hermans
Een mens is niet zomaar
een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in,
iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar
iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is,
maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar
mensenwerk.

lezer 2

Het wordt licht
als wij opkomen voor het recht op voedsel
voor iedereen,
als wij open oor en hart zijn
voor thuislozen en kleine mensen.
Het wordt licht
als wij samenwerken, licht zijn voor elkaar
en elkaar hoop brengen.

Slotgebed
om samen te bidden
Goede God, vandaag waren wij bij Jezus
weer van harte welkom.
Gij helpt ons om te zijn zoals Jezus,
om te kijken met nieuwe ogen
en om ons lichtje laten branden.
Mag het aan ons te zien zijn
dat Gij ons allemaal op handen draagt.
Dat vragen wij U, door Jezus, uw Zoon. Amen.

Lied

Lied

lezer 3

"Hoy" Gloria Estefan

Vandaag zie ik je opnieuw …
dat de liefde mag groeien.

Gebed
om samen te bidden
Goede God,
om licht en zegen,
om kracht tot vrede
komen wij vandaag bij U.
Wij danken U
om de blijdschap en de levensvreugde
van de kinderen in ons midden,
om het leven dat Gij aan onze liefde
hebt toevertrouwd
en om alle mensen bij wie wij welkom zijn.
En wij vragen U: blijf hen en ons nabij,
vandaag en alle dagen. Amen.
Een moment met de kinderen
Jezus ik denk aan Jou,
Jezus ik spreek over Jou,
Jezus ik hou van Jou

samenzang

Dat het licht in ons mag blijven branden
’ t laaiend vuur, het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
looft zijn Naam met een vreugdelied.
Kinderen op aarde, geliefden van de Heer,
treedt zijn woning binnen, breng Hem lof en eer.
Dat het licht ...
Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen,
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen
Dat het licht ...
Mededelingen
Zending en zegen
Lied

Venster in elk huis

t: Roland Bergeys, m: Mona Liz

Je mengt de kleuren van de steden,
je trekt een venster in elk huis
Schildert heden en verleden, ver van hier,
of dicht bij huis.
Eén penseeltrek schetst een stakker,
papier en inkt en wat geruis,
En heel gek word je plots wakker,
je denkt aan vroeger, droomt van thuis

Lied: Piazzolla voor twee vriendinnen
t: Roland Bergeys, m: Mona Liz

Ze nipten van hun glas
en zeiden stil tegen mekaar:
Weet je nog hoe het was, vroeger,
in het eerste jaar?
We zaten in dezelfde klas,
woonden in dezelfde straat,
Vriendinnen o zo lang, zie hoe het leven gaat.
Tachtig lentes lang, levenslang,
elk zijn eigen romantiek.
Liefdes zonder woorden, kom en dans dit lied.
Laat ons nog één keer dansen, kind,
't gaat trager en maar even.
Laat ons samen dansen, kind,
dansen op het leven.
Elke pas is er maar één, één voor ons alleen,
Elke pas is één jaar, één, twee, hop en klaar.
Ons huis heeft vele kamers
en hartstocht en ook pijn.
Kamers van vrede of van gezellig samen zijn.
Maar het heeft er ook maar één,
één voor ons alleen.
Jij mijn echo, ik jouw schaduw, speelse déjà vu
Zoekend naar een blik die ons vertelt:
hé, dat ben ik!
Vriendinnen voor het leven,
ons hart klopt altijd gelijk,
deelden alles lang of even, speelgoed,
popjes en de tijd.
We kenden mekaars lief,
mekaars traan in het bestaan,
vriendinnen o zo lief, zijn er altijd voor mekaar.
Als de zon en als de maan en alle sterren
bij elkaar…
Kom, laat ons gaan,
zoek geen woorden en vandaar...
Laat ons nog één keer dansen, kind,
’t gaat trager en maar even.
Laat ons samen dansen, kind,
dansen op het leven.
Elke pas is er maar één, één voor ons alleen,
Elke pas is één jaar, één, twee, hop en klaar.

Blijde Boodschap

Ik heb Hem gezien
'Nu kan ik, o God, in vrede heengaan,
want mijn ogen hebben U gezien.
Hij zal heerlijkheid zijn voor Israël en de volkeren
Uw licht brengen.'
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat er gezegd werd over hun kind.
Zou zijn naam dan toch waar worden: 'Jezus',
wat betekent: 'God redt'.

Jezus … God redt
zegening
Want in Jezus’ naam zegenen wij
wie jullie zijn, jullie leven in fijne
maar ook in moeilijke dagen.
Wij zegenen jullie lachen en spelen,
jullie groot en klein verdriet.
Wij zegenen u helemaal,
in naam van alle mensen die jullie graag zien,
in naam van alle mensen van deze gemeenschap
in naam van de goede God.
Mogen wij vragen dat eerst de kinderen, samen met de
ouders of grootouders, naar voor komen die afgelopen
jaar werden gedoopt. Broertjes of zusjes mogen er
natuurlijk ook al bij zijn.
dopelingen komen naar voor met ouders.
Daarna worden ALLE kinderen gezegend

Geloofsbelijdenis
Spreken we, staande met het licht in de hand,
uit dat wij geloven: Jezus is licht voor allen.
samen:

Ik geloof dat het licht van Jezus bestemd is
voor alle mensen en alle mensen van deze wereld.
Ik geloof dat in ieder van ons licht is
en dat wij de kracht hebben
het te laten schijnen voor alle mensen.
Ik geloof in het licht van de kaarsen.
Ik ben er zeker van
dat God ons in deze tekenen nabij is. Amen.
de kaarsen kunnen gedoofd worden
om terug te zitten.

Inleiding op de offerande
Gebed over gaven
Dankgebed bij brood en
wijn van leven
God, onze Vader, wij zeggen dank u wel
want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,
de bloemen en de zee,
het vele licht dat ons omringt.
Wij geloven dat Gij hier bij ons zijt,
in deze viering, daarom zingen we:

samen zingen

Dank U wel, O Heer, dank U wel (3x)
O, Heer, dank U wel (2x)
samen bidden

Dank U voor alle mensen
die voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Laat uw licht stralen, Heer
en breng ons uw vrede.
samen zingen

Breng uw licht o Heer, breng het ons (3x)
o Heer, breng het ons (2x).
Dank U God voor Jezus, Uw Zoon, onze Heer.
Hij toont ons hoe wij licht kunnen zijn voor elkaar.
Kom dan ook bij ons, zo vragen wij.
samen zingen

Kom bij ons, o Heer, kom bij ons (3x)
o Heer, kom bij ons (2x).
Nu we hier samen zijn, goede Vader,
denken wij met eerbied aan die keer toen Jezus,
zoals wij nu, aan tafel ging. Op die laatste avond
waarop Hij zijn afscheid voorbereidde (…)
En wij bidden U:
samen zingen

Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x)
o Heer, blijf bij ons (2x).

Onze Vader
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
Goede God, wij komen met onze kinderen
naar U
zoals Jozef en Maria deden met Jezus.
Wij danken U om al wat Gij
aan onze liefde toevertrouwt
en bidden om leven, licht en zegen,
om zaligheid en hoop voor allen,
om kracht tot vrede. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen wij deze vrede uit aan elkaar…

Inleiding op de communie
Communie

Jezus was de vriend van groot en klein.
samen bidden:

Wij vragen U,
help ons mensen graag te zien,
niet alleen zij die van ons houden
maar ook van de mensen die niet meetellen
in onze wereld.

Lied "Ó sino da minha aldeia"
t: Fernando Pessoa 1914 m. Elly Aerden/Mona Liz)

En zegen ook alle mensen die gestorven zijn:
medeparochianen, vrienden en kennissen.
Heel speciaal noemen we vandaag (…).

O kerkklok van mijn dorp,
klaaglijk in de kalme namiddag.
Tot binnen in mijn ziel
weerklinkt je elke en iedere klepelslag.

In deze viering bidden wij
voor alle kinderen die gestorven zijn,
zij die vorige week in een bijzondere viering
werden herdacht, maar ook de zovele anderen.

En zo langzaam is je luiden,
zo bijna triest van dit leven
Dat je eerste slag zelfs lijkt
reeds eerder te zijn gegeven.

moment van stilte
samen zingen

Geef uw zegen, Heer, zegen ons (3x)
o Heer, zegen ons (2x).
samen bidden

Meer en meer willen wij op Jezus lijken
en doen wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Dan zullen wij U voor altijd loven,
danken en eren, samen met Jezus,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Al luid je ook nog zo nabij,
wanneer ik langsloop, dwalend immer.
Je bent als een droom voor mij.
Je klinkt in mijn ziel van ginder.
Bij elke slag van jou in mij,
trillend in de open hemel,
voel ik verder het verleden,
voel ik verlangen dichterbij.

