
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon nam trots en blij kleine Jezus aan. 
‘Dit kind is het Licht van God, de zon in mijn bestaan.’ 
Zegen alle kind’ren, Heer, hun hart en hun verstand, 
blijf steeds nabij en schrijf voorgoed  
hun namen in Uw hand. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
Dank aan de bakkers van  
pannenkoeken! 

3 vormingsavonden over ‘wonderverhalen’ 
  - woensdag 8 februari 2017 
  - woensdag 22 februari 2017  

  - woensdag 8 maart 2017 

 telkens van 20 tot 22 uur in ‘Ons Huis’. 
 

De ‘wonderverhalen’ in de evangelies vertellen ons op 

de eerste plaats heel wat over de levenswijze van Jezus. 

Hoe Hij met mensen omging.  
Hoe Hij door zijn nabijheid mensen kon helpen. 

Ze vertellen ons ook heel wat over geloven in God.  
Zijn naam is ‘Ik ben er en ik zal er zijn voor jou’.  

Is het geen wonder dat wij ook vandaag kunnen gelo-

ven in een God die er is voor elk van ons? 
 

We gaan op zoek naar de betekenis van deze  

verhalen voor ons leven als gelovige mensen. 
Er liggen folders achteraan in de kerk. 
 

Deze avonden worden u gratis aangeboden.  

Wel is het nodig om op voorhand in te schrijven. 
Schrijf in vóór 5 februari 2017op het  

parochiesecretariaat, Tereken 5a of mail naar  

secretariaat@terekenparochie.be. 

Zondag 12 februari: viering 'liefde blijft' 
'Ik ben er voor jou … als muziek in de oren': Liefde blijft 
van ouders tot kinderen (en natuurlijk omgekeerd), van 

pasgehuwden tot jubilarissen, van vrienden tot vriendin-

nen, van hen in het leven hier tot het leven na de dood. 
Daarom nodigen wij ieder van u uit om mee te vieren 

om 10u30, hier in de kerk. 

Lied   
Vier met ons mee 
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 
Welkom aan de kinderen  
die hier regelmatig in de kerk komen. 
Welkom aan de kinderen  
die in het voorbije jaar gedoopt zijn en hun ouders; 
hun namen worden hier genoemd. 
Welkom aan de kinderen van de school. 
Welkom aan de vormelingen. 
Welkom aan alle kinderen  
en aan alle mensen die met kinderen begaan zijn. 
Samen bidden wij om Gods zegen 
voor alle kinderen  
 
Bidden om Gods nabijheid  
God, 
met deze kinderen komen wij tot bij U. 
Wij geloven dat hun naam geschreven staat 
in de palm van uw hand. 
Laat uw warme aanwezigheid voelbaar zijn 
in deze viering. 
Beziel ons met het vuur en het licht 
van uw Geest. 
Open ons hart voor U 
zodat wij vervuld worden van uw liefde, 
zodat wij een bron van 
warmte en licht kunnen zijn  
voor alle kinderen. 
Amen. 

In  
Gods  
hand 

Lichtmisviering  
29 januari 2017 
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Lied 
Dank U voor de wond'ren die gebeuren:  
dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat uw schepping vol met kleuren  
van uw liefde voor een mens vertelt. 
Dank, dank, dank o Heer,  
U blijft altijd bij ons Heer.  
Amen, amen, amen. 
 

Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
 

Dank U voor het zonlicht in de straten, 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten, 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
 

Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
 
Gebed  
God, onze Vader,  
Jozef en Maria hebben hun kind Jezus 
naar de tempel gebracht om uw zegen te vragen  
en Hem aan U toe te vertrouwen. 
Vandaag volgen wij hun voorbeeld. 
Wij komen tot U en vragen:  
zegen en behoed onze kinderen. 
Blijf ook ons nabij en help ons  
om het beste van onszelf te geven. 
zodat wij allen kunnen leven  
naar het voorbeeld van Jezus:  
Hij die licht en vrede bracht in het hart van velen. 
Amen. 
 
Evangelie   Lucas 2, 22-40 
 
Homilie 
 
Wijding van de kaarsen 
Vandaag sluiten wij ons aan 
bij het geloof en de wijsheid 
van de oude Simeon en Hanna, 
want ook wij geloven 
dat uw Zoon heil van de mensen is 
en licht voor alle volkeren. 
Door Hem mogen wij U kennen 
door Hem geloven wij in de Geest 
die uw kracht en liefde is in de wereld. 
Daarom, God, bidden wij U: zegen dit licht 
en mogen deze kaarsen een teken zijn 
van uw leven voor ons. 
Mogen wij door dit licht geleid worden 
en mogen wij het in de wereld uitdragen, 
overal waar duisternis heerst. Amen. 

Gebed om vrede 
Heer, Jezus Christus,  
bij uw opdracht in de tempel herkenden  
Simeon en Hanna U als Licht voor de wereld. 
Laat uw Licht schijnen over ons 
en over onze kinderen. 
Schenk vrede aan onze wereld 
en maak van ons mensen van goede wil 
die uw vrede waarmaken,  
overal waar ze komen. Amen. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
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 

Slotgebed 
God, Bron van alle leven, 
uw Zoon Jezus kwam op de wereld als Licht  
voor kleine en grote mensen. 
Mogen zijn Woord en zijn liefde voor de mensen 
ons hart raken en verwarmen, 
zodat wij kleine en grote mensen  
laten delen in ons geloof en onze vreugde  
dat Gij van ons houdt.  
Amen. 

Om in stilte te lezen 
Zei de kleine hand tot de grote hand: 
Hé grote hand, ik heb je nodig,  
want bij jou ben ik geborgen. 
Ik voel je wanneer ik wakker word  
en jij dan bij me bent, 
wanneer ik honger heb en jij mij voedt, 
wanneer jij helpt als ik een toren bouw, 
wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet, 
wanneer ik bij je kom als ik wat angstig ben. 
Kom, blijf bij mij en hou me vast. 
 

En zei de grote tot de kleine: 
Hé kleine hand, ik heb je nodig,  
want jij hebt mij gegrepen. 
Dat voel ik als ik veel voor jou mag werken, 
als ik speel en lach en dol met jou, 
als ik met jouw kleine ogen 
wonderbare dingen nieuw ontdek, 
als ik je warmte voel en van je hou 
en als ik merk hoe ik met jou  
weer kan bidden en danken. 
Kom, blijf bij mij en hou me vast. 



Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt. 
 

Jezus heeft toen aan zijn leerlingen uitdrukkelijk  
gevraagd om Hem in deze tekenen en woorden  
blijvend te gedenken. 
En telkens als de apostelen en de nieuwe christenen 
dit deden, wisten ze dat Hij als Verrezen Heer  
in hun midden was. 
Jezus verscheen herhaalde malen aan zijn vrienden  
met een groet die blijheid bracht: 
“Vrede zij u, mijn vrede geef Ik u.  
Ik blijf bij u tot aan het einde der tijden.”  
Door de doop in zijn Geest  
begrepen zij deze groet als een zending. 
Zij moesten hun schuilplaats verlaten  
en aan de mensen alles vertellen  
wat ze van Hem gezien en gehoord hadden. 
Ook hier is Jezus aanwezig. 
 

Met heel de Kerk  
bidden wij om kracht tot leven, 
op de eerste plaats voor alle kinderen, 
zij die leven in een goede en liefdevolle thuis 
en zij die opgroeien in harde omstandigheden. 
Blijf alle jonge mensen nabij  
als zij elkaar vriendschap en liefde geven  
voor het leven. 
Dat wij hen steunen en bemoedigen. 
Schenk ons uw Geest  
om samen met hen te bouwen aan een wereld  
waarin wij uw Zoon herkennen  
als bron van licht en vrede. 
 

Blijf ook de mensen nabij die gestorven zijn,  
hen die ons met veel liefde hebben omringd, 
en ook hen aan wie niemand meer denkt. (…) 
 

Leer ons, in navolging van Jezus,  
ons brood te delen met velen,  
en de wijn van verzoening te schenken. 
Dan zal uw Kerk een kring blijven  
van vrienden in Jezus’ naam. 
 
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 tot in eeuwigheid. Amen. 
  

Lied 
Kom laat je lichtje helder branden, 
Laat het stralen om je heen. 
Laat het zien dat er nog hoop is, 
Hoop voor jou en iedereen! 
 

Wees een lichtje voor de mensen,  
Overal waar zorg is en pijn. 
Zing er is hoop! Zing van Jezus! 
Laat zo je lichtje helder zijn! 
 
Zegen over de kinderen 
De ouders komen met hun kinderen rond het altaar. 
 

We doen het allemaal wel eens: 
we schrijven een woord op onze hand 
en telkens als we het zien, herinneren we ons weer 
wat we niet wilden vergeten. 
God wil jullie een sterk teken van zijn liefde geven. 
Hij heeft jullie naam in de palm van zijn hand ge-
schreven. Zo zal Hij altijd aan jullie denken, jullie 
liefde en aandacht schenken. 
God zegt jullie vandaag: “met die namen in mijn 
hand, toon Ik dat Ik jullie op handen draag.” 
 

God van het nieuwe leven, 
wij danken U omdat onze namen staan geschreven 
in de palm van uw hand. 
Uw handen dragen ons, zegenen ons. 
Moge uw hand ook deze kinderen aanraken. 
Moge uw hand hen beschermen. 
Zeg tot ieder van hen: ‘Ik zegen en bewaar je’. 
God van het nieuwe leven, 
leg uw beschermende, liefdevolle hand  
op deze kinderen. 
Raak hen aan, draag hen, draag hen op handen. 
 

Heer, onze God, 
wij leggen de namen van deze kinderen  
in uw zegenende handen. 
Schrijf ze daarin op, en vergeet ze niet. 
Houd deze kinderen vast,  
bescherm en behoed hen 
op hun weg door het leven. 
Ga met hen mee, wijs hen de weg. 
Heer, onze God, 
wij leggen de namen van deze kinderen  
in uw handen.  
Leid en steun hen. Draag hen in liefde. 
Zegen en bewaar hen,  
vandaag en alle dagen van hun leven. Amen. 
 

De ouders geven hun kinderen een kruisje  
met de woorden: “God zegene en beware je”. 
 

Voorbeden   
Wij steken een rode kaars aan  
voor alle kinderen, overal ter wereld: 
dat er altijd iemand mag zijn  
die liefdevol voor hen zorgt. Laten wij bidden. 



 
Wij steken een oranje kaars aan  
voor alle zieke kinderen en hun ouders: 
dat zij licht, kracht en hoop mogen vinden.  
Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Wij steken een gele kaars aan  
voor alle ouders, grootouders,  
leerkrachten en andere opvoeders: 
dat zij elke dag het beste van zichzelf  
mogen geven. Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Wij steken een groene kaars aan  
voor alle kinderen die het moeilijk hebben  
door de scheiding van hun ouders of grootouders: 
dat er altijd mensen mogen zijn die hen troosten 
en met hen op weg gaan. Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Wij steken een lichtblauwe kaars aan  
voor alle kinderen die het moeilijk hebben  
op school, door pesterijtjes  
of omdat het leren niet vlot gaat: 
dat er altijd iemand is die voor hen opkomt en  
hen met geduld en zorg omringt. Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Wij steken een donkerblauwe kaars aan  
voor alle kinderen die tijdens het voorbije jaar  
gedoopt werden:  
dat zij doorheen veel helpende handen iets van 
Gods liefde mogen ervaren. Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Wij steken een paarse kaars aan voor onszelf: 
dat wij bij God telkens weer licht en liefde  
mogen vinden. Laten wij bidden. 
 

God van leven en licht … 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God; 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 

Ik geloof in Jezus; 
Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is 
en nog groeien kan. 
 

Ik geloof in de heilige Geest; 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar. 
 

Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer God,  
brood en wijn  
door handen gemaakt, door handen gedeeld, 
zijn tekenen van leven, 
tekenen van onze zorg en liefde voor elkaar. 
Zegen ze voor ons tot kracht en leven. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God en Vader, wij komen U danken  
omdat er vreugde leeft in ons hart. 
 

Wij werden geboren uit de liefde  
van een vader en een moeder,  
wij mogen opgroeien  
tussen vele broers en zussen,  
gedoopt in het water van de heilige Geest. 
We komen onze vriendschap vieren  
aan de tafel van uw Zoon Jezus. 
 

God en Vader, wij komen U danken. 
Wij voelen ons steeds welkom in uw huis  
waar Gij stil naar ons kijkt en luistert. 
Gij wekt in ons hart nieuw leven. 
Uw Geest helpt ons om vrede en verzoening te 
schenken. 
Omdat Gij uw hand op onze schouders legt  
en ons nabij zijt als een vader en een moeder,  
zingen wij onze vreugde uit met de woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 

Zoveel jaren na zijn opdracht in de tempel  
is Jezus opnieuw op weg naar Jeruzalem. 
Hij zal er het paasmaal eten met zijn leerlingen. 
Toen Jezus aan tafel zat, bad Hij om de kracht van 
Gods Geest over het brood en de wijn.  (…) 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 


