
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’= platte koek.  

Het is verwant met ‘placere’, wat ‘behagen’ betekent. 
Maar … 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 ze voor ons bakten  

en ons aanbieden.  Smakelijk !  

Neem gerust ook een affiche mee om verder te verspreiden! 

VOCE d'Oro 

concert accordeonensemble o.l.v. Eddy Flecijn. 
met composities van Anderson, Borodin, Motion Trio, 

De winne, Götz, Ellington e.a. 

Zaterdag 6/2/2016 om 20u in deze kerk. 

Kaarten aan € 10 of (€ 7 voor kinderen, studenten,  

kansenpashouders, …). Organisatie Masereelhuis. 

 
Met dank aan de kinderen en leerkrachten  

van de Heilig-Hartschool en de Watertoren  
die samen het koor vormen! 

 

Lied  
Als je naar de hemel kijkt in een donkere nacht. 
De volle maan, een verre ster  
heeft iemand dat bedacht? 
 
Vier met ons mee, een leven vol wond'ren. 
Kom met ons mee naar Gods wond're land. 
 
Als je naar de wolken kijkt in hun stille pracht. 
Een regenboog, een schapenwolk  
heeft iemand dat bedacht? 
 
Vier met ons mee, … 
 
Welkom 
 
Gebed om licht en nabijheid 
Een vormeling met kaars 

Een vlammetje is soms broos, soms gevaarlijk. 
Als je het niet goed beschermt, dooft het licht. 
Als je het onbewaakt achterlaat,  
kan het brand maken en pijn doen. 
Maar een lichtpuntje kun je ook delen. 
Eén vlammetje is genoeg voor heel veel licht  
dat je zomaar kunt uitdelen aan alle mensen  
in het donker. 
Daarom willen wij op het feest van Maria Lichtmis 
bij Maria een kaarsje aansteken. 
   
Een papa of mama met kaars 

Maria, heel veel mensen kunnen bij u terecht 
Laat daarom uw licht schijnen, 
bij elke levensvraag die geen antwoord krijgt, 
bij elke vrees voor morgen en later, 
bij elke dreiging die de liefde  
tussen mensen doet wankelen. 
  

Feest van Maria Lichtmis  
zondag 31 januari 2016 

 

Gezegend met licht 
 

Dat jij leven brengt 
overal waar jij zal komen 
Dat er zoveel schoonheid  

op je weg ligt 
dat je de verwondering bewaart. 

Dat er genoeg licht is in jou 
om de schaduw toe te laten. 
Dat jij op een dag zal weten 

dat God zelf jouw naam 
als een glanzend steentje 

in zijn hand houdt. 
 

Kris Gelaude 



Grootouder met kaars 

Maria, Gij wilt licht wil zijn voor alle mensen, 
ga met ons mee als het winter is in ons leven. 
Geef ons ogen die het mooie en het goede zien  
in zovele lieve mensen,  
maar ook de vraag van de zieke,  
de zorg voor wie eenzaam is of te veel alleen. 
  
Kind met kaars 

Maria, weet Je wat ik fijn vind:  
mensen die lachen. 
Oma en opa zijn altijd blij  
als wij op bezoek komen. 
Dankjewel voor alle lieve mensen  
die goed voor ons zorgen. 
En wil Jij ook voor hen een lichtje zijn? 
 
Voorganger: 

God, Gij wilt licht wil zijn  
voor kleine en grote mensen,  
Daarom zegenen wij deze kaarsen,  
die zullen branden bij mensen thuis. 
in de naam van de Vader … (+) 
En wij bidden U: 
dat deze kaarsen mensen helpen herinneren 
dat U er bent voor ons  
in blijde en droevige dagen. 
Moge zij een teken zijn van het licht  
dat brandt in ons hart en ons de kracht geven  
om voor alle mensen licht te zijn zoals Gij,  
niet alleen vandaag, maar morgen en altijd. 
Amen. 
 
Lied 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
Let it shine, let it shine, let it shine. 
 

My God gave it to me, I'm gonna let it shine 
My God gave it to me, I'm gonna let it shine  
My God gave it to me, I'm gonna let it shine  
Let it shine, let it shine, let it shine. 
 
Gebed om samen te bidden 
Goede God, wij komen hier  
met onze kinderen naar U 
zoals Jozef en Maria gedaan hebben met Jezus. 
Laten wij net als zij dankbaar zijn  
om elk nieuw leven. 
Help ons voor onze kinderen een spiegel te zijn  
waarin zij U mogen herkennen. 
Leer ons elkaar te beminnen  
met heel de warmte van ons hart. 
Dan wordt ons huis een echte thuis, 
een teken van Uw goedheid en trouw. 
Wij vertrouwen onze kinderen aan U toe,  
dat ze mogen opgroeien in uw licht 
en mensen worden die zo goed zijn als Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Voor hen die geen kinderen kunnen krijgen  
of die van hun kindje afscheid moesten nemen:  
dat zij toch licht ervaren, misschien  
door onze nabijheid en ons gebed. 
Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons. 
 

Goede God, wij bidden vandaag tot U  
op voorspraak van Maria:  
maak ons ontvankelijk voor U  
en laat ons leven in de Geest van Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 

 
Neem gerust een gezegende kaars  

mee naar huis om het licht  

verder te laten stralen! 
 

En ook het houten kaarsje  
kan u komen halen  

als herinnering aan de doop van uw kind. 
 

De ouders van/en vormelingen verwachten 
we graag - na het eten van een pannenkoek -  

om 12u in de refter van de Heilig-Hartschool. 
 

Blijf je graag op de hoogte van wat er   

gebeurt in onze geloofsgemeenschap: 
stuur een mailtje:  

lieve.vandriessen@telenet.be 
en je ontvangt regelmatig wat nieuws. 

Kijk ook eens op de website: 
www.terekenparochie.be of op facebook 



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 

Voorbeden 
Wij bidden voor alle kinderen  
die in het voorbije jaar gedoopt werden  
dit jaar hun eerste communie doen  
of gevormd worden: mogen zij opgroeien  
tot fijne en gelukkige mensen. 
Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons. 
 

Omdat kinderen opvoeden niet altijd  
gemakkelijk is, bidden wij voor alle ouders:  
dat God hen helpt om moedig en geduldig  
op weg te gaan met hun kinderen  
en hen altijd trouw te blijven...  
 

Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons. 
Voor alle kinderen en ouders van deze wereld 
die niet zo gelukkig zijn als wij:  
dat hun honger wordt gestild,  
dat zij kleren en onderdak hebben, 
dat zij bij medemensen en bij God  
steun en hoop vinden. 
Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons. 
 

Om in stilte te lezen  Toon Hermans 
Leer de kinderen liefde  
voordat je ze leert lopen. 

Want al leer je ze lopen:  
zonder liefde gaat het niet. 
 

Leer de kinderen liefde  

voordat ze leren spreken. 

Want al leer je ze spreken:  
zonder liefde gaat het niet. 
 

Leer de kinderen liefde,  

de zin van hun bestaan. 
Wijs ze waar in ’t hoge gras  

verborgen bloemen staan. 
 

Stel je voor,  

zo’n wereld met anders opgevoeden: 
geen armen en gegoeden  

maar allemaal helemaal mens. 
Stel je voor,  

zo’n wereld waar niemand iemand griefde, 
een tuin van louter liefde  

en allemaal helemaal mens. 
 

Het lijkt gewoon onhoudbaar,  

maar het is zo helder als glas 
dat het in den beginne wel de bedoeling was. 

’t Is zo vaak gezongen, gezegd in elke taal: 
leer van iemand houden en als ’t kan van allemaal! 

Moment voor de kinderen 
 
Lied  
Ik zoek een plek waar ik gelukkig kan leven, 
waar iedereen het best van zichzelf wil geven: 
waar je kan werken en zingen, 
dansen en springen, leven in de zon. 
 
Ik zoek een huis op een heuvel  
met een grasplein er rond. 
Het moet een thuis zijn 
waar we samen kunnen spelen, 
en waar we lief en leed tezamen kunnen delen. 
 
Ja ik wil doen wat ik kan, 
zijn wie ik ben en geven  
al wat ik in mij heb. 
Ik wil doen wat ik kan 
zijn wie ik ben en geven  
al wat ik in mij heb. 
 
Evangelie  naar Lucas 2, 22-40 
 
Homilie 
 
Kinderzegen 
We vragen de ouders van de dopelingen naar voor, 
graag ook misblaadje meenemen 

 
God onze Vader, vandaag leggen wij de namen 
van al onze kinderen opnieuw  
in uw zegenende handen. 
Schrijf ze daarin op, vergeet ze niet,  
laat ze niet verzanden in wat schittert  
aan de buitenkant. 
Houdt Gij onze kinderen vast  
als wij ze los moeten laten 
en als ze hun eigen weg door het leven gaan. 
Dat zij doorstappen op vaste banen 
en niet de levensstijl verlaten  
die Gij ons hebt voorgeleefd. 
Wees Gij hun troost en bemoediging  
als ze eenzaam zijn en bang 
en blijf hen nabij als het eens donker wordt  
in hun leven  
en zij de weg niet meer weten  
die naar vrede leidt. 
Reik hen de hand en wees hun licht, God 
voor vandaag en alle dagen. Amen. 
 
We nodigen de ouders uit om hun kind 

een kruisje te geven. 

 
Inleiding op dankgebed 
Dertig jaar na zijn opdracht in de tempel  
is Jezus opnieuw naar Jeruzalem gegaan,  
om er het paasmaal met zijn leerlingen  
te vieren. .. 
 



Offerande  
 
Gebed over gaven 
 
Grote dankgebed 
God, onze Vader, wij komen U danken, 
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 om-
ringt. Wij geloven dat Gij hier bij ons zijt,  
in deze viering, blijf uw licht geven. 
Geef Uw licht, o Heer, kom bij ons (3x) 
o Heer, kom bij ons (2x). 
 
Dank U voor alle mensen die goed voor ons zijn, 
en voor ons zorgen, iedere dag opnieuw. 
Laat uw licht stralen, Heer en breng ons  
uw vrede. 
Breng ons vrede, Heer, kom bij ons (3x) 
o Heer, kom bij ons (2x). 
 

Dank U God voor Jezus, Uw Zoon. 
Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt. 
Kom nu, Heer, kom bij ons, wij verwachten U. 
Kom bij ons, o Heer, kom bij ons (3x) 
o Heer, kom bij ons (2x). 
 

Ja, Vader, wij zijn U echt dankbaar, 
want Gij wilt ons gelukkig maken. 
Gij wilt dat mensen samen leven  
in vrede en vriendschap. 
 

Gij wilt niet  
dat iemand pijn of verdriet heeft. 
Jezus heeft ons dat laten zien. 
In Uw naam genas Hij zieken, 
lammen liet Hij opstaan en doofstommen 
liet Hij weer horen en spreken. 
 

Goede Vader, wij willen U laten zien 
dat wij bereid zijn alles te doen wat mogelijk is 
om anderen gelukkig te maken. Wij willen hen  
de nodige zorg en waardering geven. 
 

Dat willen wij U beloven God, 
maar het ook echt proberen te doen. 
Geef ons daarom Uw licht, Heer,  
en kom bij ons. 
Geef Uw licht, o Heer, kom bij ons (3x) 
o Heer, kom bij ons (2x). 
 

Nu we hier samen zijn, goede Vader, 
denken wij aan die laatste avond toen Jezus,  
zoals wij nu, met zijn vrienden aan tafel was (…). 
Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x) 
o Heer, blijf bij ons (2x). 
 

Jezus was de vriend van armen en van kleinen, 
van hen die niet meetelden in de wereld, 
van hen die alleen op U, God,  
hun vertrouwen stelden. 

Wij vragen U, help ook ons  
om van mensen te houden, 
niet alleen van de mensen  
die óns liefhebben, 
maar ook van de mensen  
die niet meetellen in ónze wereld. 
 

Neem ook al onze overledenen 
op in uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
Wij gedenken onze eigen familieleden, 
medeparochianen, vrienden en kennissen. 
 

In deze viering gedenken wij speciaal  
aan alle overleden kinderen, zij die hier gisteren 
in de viering werden herdacht, maar ook zovele 
kinderen die al gestorven zijn. 
En we noemen ook … 
 Moment van stilte 
 

Geef hen vrede, Heer, blijf bij ons (3x) 
o Heer, blijf bij ons (2x). 
 

Goede Vader, wij willen één worden met Jezus. 
Wij willen eten van zijn Brood. 
Geef dat wij daardoor meer en meer op Hem 
gaan gelijken, 
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,  
in Hem en door Hem,vandaag en  
alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Communie  
  
Vredewens 
Jezus verscheen herhaalde malen aan zijn 
vrienden met een groet die blijheid bracht:  
“Vrede zij met jullie, mijn vrede geef Ik jullie.  
Ik blijf als een helder licht dichtbij,  
tot aan het einde der tijden.”  
Zijn vrienden begrepen deze groet als een  
zending: een oproep om hun schuilplaats te 
verlaten en aan de mensen te gaan vertellen  
wat ze van Hem gezien en gehoord hadden.  
Bidden we daarom samen: 
 

Jezus, wij vragen U: 
help ons om uw vrede uit te dragen 
en zo licht te zijn voor heel veel mensen. 
Amen. 
 
Lied 
Vrede, vrede, vrede 
voor alle mensen in alle landen, groot en klein 
geen oorlog, geen boosheid 
geen onderdrukking,maar vrijheid, 
vrede mag er zijn, vrede mag er zijn. 
 


