
Zending en zegen 
God, 
laat uw zegenende hand rusten op de moeders: 
dat ze door hun zorgende tederheid iets 
van uw liefde zichtbaar maken. 
 

Laat uw zegenende hand rusten op de vaders: 
dat ze samen met hun vrouw de eersten zijn 
die voorleven wie Gij, God, voor mensen zijt. 
 
Laat uw zegenende hand rusten op de kinderen: 
dat ze naast de kommer en zorg 
ook de vreugde en de trots blijven van hun ouders. 
 
Moge God jullie allen zegenen en bewaren, 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

 

Geen vrouwke zo arm  
of ze maakt haar panneken warm ! 

 
Lichtmis is het feest van het licht, 
net na de winter, de kleine dood van de natuur. 
Dat wordt gevierd met een pannenkoek, 
die een beetje lijkt op de goudgele zon. 
 
Het Latijnse woord voor pannenkoek 
is ‘placenta’, afgeleid van het Griekse ‘plakous’. 
Dat woord betekent: platte koek.  
Het is verwant met ‘placere’,  
wat ‘behagen’ betekent. 
Maar … wat mooi is: 
de placenta is ook de moederkoek, 
waarin een ongeboren kind 
behaaglijk leeft en gevoed wordt. 
 
Een pannenkoek 
is een brok leven, 
waarin wij behagen  
mogen vinden. 
 
Dank aan alle mensen 
die voor ons  
pannenkoeken bakten 
en ze ons aanbieden. 
 
Smakelijk !  

Hartelijk welkom aan alle mama’s, papa’s,  
grootouders en vrienden, maar in het bijzonder aan 
alle kindjes die het voorbije jaar gedoopt werden. 
Laat iedereen zich hier op zijn gemak voelen. 
Laten de kindjes zich thuis voelen. Jezus zou het 
niet anders gewild hebben. Elk kind brengt licht, 
vreugde en heel veel liefde in huis. Zoals deze  
kindjes van harte welkom zijn bij jullie thuis,  
zo zijn zij ook bij ons in deze kerkgemeenschap van 
harte welkom. Onze dankbaarheid om zoveel nieuw 
leven willen we hier vandaag vieren. 
 
Lied   
Soms lijkt alles toch zo donker,  
elke mens lijkt alleen te staan.                               
Ik wil dan vluchten hier ver weg vandaan  
naar de hemel met dat zacht gefonkel  
van de sterren en de maan. 
 
Laat mij een ster zijn in de nacht  
een lichtje in het donker,                                                        
Een teken van kracht, een straaltje van hoop  
want ik geloof in Gods droom en ik ga ervoor . 
 
Laat mij een ster zijn 
 
De maan die straalt een warme lichtgloed,  
nee de nacht is niet helemaal zwart  
en geen mens staat volledig apart.  
Ja, ook Jezus is zo’n straaltje moed  
Hij geeft ons altijd nieuwe kracht. 
 
Laat mij een ster zijn 
 
Wij leiden niet zomaar ons leven.  
God heeft met ons een heel mooi plan.  
Ik ben er echt van in de ban.  
Wil jij er ook met mij naar streven?  
Daar wordt de wereld beter van. 
 
Laat mij een ster zijn                         
 

 

God zegene en beware je ! 

Lichtmis - 1 februari 2015 



Welkom 
In het bijzonder welkom aan het gezin van  
Laura De Mulder, die vandaag gedoopt wordt. 
 
Gebed   
Goede God,  
een klein kindje 
is het mooiste wat het leven ons kan laten zien. 
Het is zo onbevangen, 
zo open en ontvankelijk voor alles wat komt. 
Gij zelf, God, hebt gekeken  
door de ogen van een kind, Jezus. 
Door Hem straalt uw licht over ieder van ons. 
Vandaag willen wij U danken voor uw licht 
in het leven van onze kinderen en van onszelf. 
Met uw licht vinden wij onze weg door het leven. 
Amen. 
 
Belofte van de ouders, meter en peter  
en de gemeenschap 
Laura, 
als je droevig bent, 
vegen wij met deze handen je tranen weg. 
Als je blij bent, 
zullen wij je de hand reiken en samen dansen. 
Als de wereld hard voor je is, 
zullen wij onze hand op je hoofd leggen 
om je te troosten. 
Als je bang bent, 
zullen wij je met onze handen beschermen.  
En we hopen dat jij in alles 
wat wij met onze handen doen 
Gods hand moogt ervaren. 
 
Evangelie, verteld aan de kinderen    
Lucas 2, 22-32 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven 
dat het licht van Jezus, 
bestemd is voor alle mensen, 
en alle plaatsen van deze wereld. 
 
Wij geloven 
dat in ieder van ons licht is, 
en dat wij de kracht hebben 
het te laten schijnen voor alle mensen. 
 
Wij geloven 
in het licht van God. 
Hij wil ons zegenen en bewaren, 
alle dagen van ons leven. Amen. 
 

Doopsel van Laura 
- doopsel met water 
- zalving met chrisma 

Wij bidden U voor de kinderen zonder ouders, 
voor vluchtelingen zonder toekomst, 
voor alle kinderen die niet aanvaard worden 
en die geen woorden van liefde horen. 
 

Laat de warmte van vandaag ... 
 

Voor alle ouders en grootouders, 
die dagelijks ondervinden 
dat opvoeden niet zo eenvoudig is: 
dat ze het licht van Jezus Christus 
over de opvoeding van hun kinderen  
laten schijnen, 
als een wegwijzer naar vreugde en diep geluk. 
 

Laat de warmte van vandaag ... 
 

Voor onze gelovige gemeenschap: 
dat wij, met jong en oud samen, 
een gemeenschap vormen 
waar kinderen met warme vriendschap  
omringd worden 
en waar ouderen echt meetellen. 
 

Laat de warmte van vandaag ... 

Slotgebed 

Goede God,  
wij danken U,  
voor alle kinderen in ons midden.  
Zij brengen telkens zoveel  
zon en vreugde binnen  
in een gezin en in onze gemeenschap. 
Door hen laat Gij steeds weer voelen  
dat Gij van ons houdt. 
Wij bidden U, 
laat dit samenzijn ons helpen  
om elke dag een licht te zijn 
door onze inzet,  
onze blijheid en onze goedheid. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Lied 
Geef het licht maar door, 
dat dit laaiend vuur, 
stralen mag,  
dag na dag 
en van uur tot uur. 
 
Alleluia, alleluia, 
geef het licht maar door (x2) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorbede   
Voor Laura 
en voor alle kinderen die hier gedoopt zijn: 
dat ze mogen genieten van een warme, goede 
thuis, 
waar ook Gods licht mag schijnen 
en waar ze kunnen opgroeien tot hartelijke, geluk-
kige mensen. 
 
Laat de warmte van vandaag  
niet verloren gaan,  
laat al wat goed is voortbestaan  
tot in de eeuwigheid. 
 
Voor alle kinderen,  
hier bij ons en in verre landen, 
die opgroeien in een harde wereld: 
dat ze hier en daar veilige plaatsen vinden 
en mensen ontmoeten 
die hen behoeden en leren liefhebben. 
 
Laat de warmte van vandaag ... 

Om in stilte te lezen 
 
Je bent gedragen  
om verlost te worden. 
De streng die je bond aan 
het lichaam van je moeder, 
moest verbroken worden 
om je te laten leven.  
Je bent geen bezit:  
wij hebben jóu niet,  
jij hebt óns, 
om je te leiden  
en te beschermen,  
je te bewaren voor angst, 
om je te zeggen dat je niet 
bang hoeft te zijn als het onweert, 
of om met je te zingen in de nacht. 
 
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven. 
Wij mogen je gadeslaan terwijl je speelt 
en naar je lachen terwijl je opgaat  
in wat je ziet en doet. 
Wij zien je langzaam worden wat je bent. 
Wij houden de weg open naar je geluk 
en trachten te verhinderen dat je wordt  
wat je niet kunt zijn. 
Als je ooit vraagt waar je vandaan komt,  
dan zullen wij zeggen: uit de wereld der liefde. 
Al wat wij voor je doen is voorlopig. 
Je moet óns niet worden,  
je moet jezélf worden. 
Je moet worden waarheen je wijst:  
je eigen wonder. 

Wijding van het licht  
en zegen van de kinderen 
De doopkaars van Laura alle kaarsen in de kerk 
worden aangestoken met licht van de paaskaars. 
 
Goede God,  
Gij zijt de bron  
en het begin  
van alle licht. 
Wij vragen U: 
Zegen deze kaarsen. 
Mogen zij licht en 
warmte brengen 
in de gezinnen en bij de mensen 
die ze meedragen naar huis. 
Gij zegt: “Ik zal er zijn voor jou!“ 
Mogen deze kaarsen er ons aan herinneren  
dat Gij bij ons zijt  
in dagen van vreugde en verdriet. 
 
God, Gij die een Vader zijt met een moederschoot, 
zegen en bewaar deze kinderen 
zegen en bewaar hun ouders en grootouders, 
zegen en bewaar ons allen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 
 
De ouders geven hun 
kinderen een kruisje 
met de woorden: 
“God zegene  
en beware je”. 
 
Lied 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
 
Offerande    
 



Gebed over de gaven 
Goede God, brood en wijn  
hebben wij naar U gebracht, 
omdat wij er de liefde in zien van ouders 
die het dagelijks brood delen  
met hun kinderen en hun gezin. 
Licht brachten wij aan, 
omdat wij geloven dat Gij het licht zijt  
voor ieder mensenkind, 
en ons uitnodigt om voor elkaar ook licht te zijn. 
Wij vragen U, goede God: 
aanvaard deze gaven, die wij U aanbieden  
in navolging van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 
 
Danken bij brood en wijn van leven 
Gij, die de duisternis 
niet hebt laten heersen 
over de mensen 
maar het licht hebt geschapen 
waarin wij elkaar kunnen zien en liefhebben, 
wij danken u, God. 
   
Gij, die de duisternis  
niet hebt laten heersen 
over het leven 
maar het licht hebt geschapen 
waarin woorden of daden helder worden 
of duister blijven, 
wij danken u, God. 
     
Gij, die de duisternis 
niet hebt laten heersen 
over ons bestaan 
maar in Jezus Christus 
Licht zijt geworden 
voor de hele wereld, 
wij danken u, God 
en huldigen u met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 
 
God, in Jezus kwam uw licht over de wereld, 
kregen de dingen hun ware betekenis 
en de mensen hun echte gestalte. 
 
Heel zijn leven was liefde, 
ook toen Hij de laatste avond van zijn leven 
met zijn vrienden samen was.  (…) 
 
Danken wij God voor het licht van ons geloof: 
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 

Daarom, God,  
nemen we hier dit brood en deze beker 
en gedenken wij 
dat hij door zijn lijden, dood en verrijzen 
licht heeft gebracht over ons bestaan. 
Wij gedenken dat hij ons nabij blijft 
als een weldadig licht 
zodat we niet meer in duisternis dwalen. 
 
Daarom voelen wij ons verbonden met hen 
die door de dood hen het volle leven  
zijn binnengegaan (…). 
 
En wij bidden om Jezus’ Geest: 
dat er licht mag komen 
over ons spreken en zwijgen  
en over ons doen en laten; 
dat er licht mag komen in onze wereld, 
licht van gerechtigheid en liefde 
zodat mensen en volken 
kleurrijker worden voor elkaar; 
dat er licht mag komen 
over uw Kerk, uw huis op aarde, 
zodat ze schijnen mag 
als een baken van hoop en belofte 
voor de wereld. 
 
Dat vragen wij u door Jezus Christus 
uw Licht in de wereld 
die met u en de Geest 
ons bidden doet tot U, God onze Vader. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, 
te midden van een moeilijke wereld 
zijt Gij Licht voor alle mensen 
en brengt Gij vrede in ons hart. 
Geef dat onze kinderen kunnen opgroeien  
in een omgeving van vrede en liefde. 
Help ons opdat wij allen 
die vrede mogelijk maken 
door te leven in uw licht. Amen. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 
'Love shine a light'    door het schoolkoor. 


