
Proficiat aan de vormelingen die mee 

hielpen aan de actie van Vredeseilanden: 

Op zaterdag verzamelden ze € 2578,36. 

 

Op zondag werd er € 131, - opgehaald  

bij de omhaling 

en werd er nog eens aan € 184,50 gekocht. 

 

Veel dank!! 

Zondag 4 maart 2018 om 15u00 
Benefietconcert 'Armoede in eigen buurt' 

in de Sint-Jozefkerk tvv Welzijnszorg en 

Welzijnsschakel Tereken en Vlos. 

In samenwerking met: 

-Harmonie De Toekomst o.l.v Henri De Roeck. 

-Solisten: André Wauters en Luna De Mol. 

-Gitaarensemble SAMWD o.l.v. Karel De Maeyer. 

-Zang: Ellen Wauters 

-Organist Matteo Balliauw. 

-Vocaal ensemble SAMWD o.l.v. Godfried  

                                              Van De vijvere 

-Jeugdensemble De Kunstvrienden 

 en JeugdOrkest Waasland o.l.v Simon en Niels 

-Woord: leerlingen Scholen Da Vinci  

-Dans: Silke Hamers 

 

Kaarten aan € 8, - 

 

Na het concert wordt u graag  
een drankje aangeboden aan vrije bijdrage. 
 

LICHTMISVIERING 
 04 februari 2018 
 
                     
 
 
 
 

    Jezus houdt 
van alle kinderen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KINDERZEGEN  

 

 

 

Lied  Welkom in ons midden 
Welkom, welkom in ons midden. 
Samen zingen, samen bidden. 
Luisteren naar wat Jezus zegt. 
Hij wijst ons de weg. 
 

Welkom aan klein en groot 

Welgekomen allemaal, … 

samen om te vieren  

dat Jezus licht is voor alle mensen. 

En heel veel van kinderen houdt! 

 

Gebed om licht en nabijheid  
Een papa of mama 

Ik wil bidden voor pasgedoopten, 

voor communicanten, voor vormelingen, 

voor kinderen hier en wereldwijd. 

Lied  

Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed voor jou en mij. 
 
Een vormeling  

Ik wil bidden voor wie met lege handen  

in het leven staan. 

Ik wil bidden voor wie met groot gemis  

verder moeten. 

Lied  

Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed voor jou en mij. 
 
Kind 

Ik wil bidden voor wie licht uitstralen  

in deze wereld 

zodat vrede een beetje zichtbaar wordt. 

Lied  

Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed voor jou en mij. 
 
Grootouder 

Ik wil bidden voor wie Gods zegen  

durven vragen en dankbaar zijn  

om alles wat ons gegeven wordt. 

 



Lied  

Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed voor jou en mij. 
 

Een Blijde Boodschap voor jou en mij 
Lucas 2 en 18 

Simeon zei: 
Jezus zal een licht zijn voor alle mensen. 
 

Lied  Bij Jou ben ik geborgen 

Een huis van steen, een hart van goud, 
zijn Kerk vandaag en morgen, 
een veilig oord, een zekerheid:  
bij Jou ben ik geborgen. 
  
Als kind van God, als Mensenzoon 
als Koning van de vrede, 
geboren in een arme stal, 
en als Gods Licht aanbeden. 
Een huis van steen … 
 
Simeon nam trots en blij 
het kindje in zijn armen. 
Mag Gods zegen met jou zijn, 
en ook ons hart verwarmen.  
Een huis van steen … 
 
Dertig jaar later … 

 

Zovele gezinnen toen, …  

zoveel mensen en kinderen hier. 
 
We nodigen alle kinderen uit om ook dichter 
bij Jezus te komen…. eventueel met ouders 
Als iedereen een plekje gevonden heeft… 

 

De leerlingen van Jezus vonden dat 

veel te druk met al die kinderen … 

 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Een oude spreuk zegt:  

“Er is geen vrouwtje nog zo arm,  

of ze maakt haar pannetje warm.” 

 

Deze spreuk verwijst naar de traditie  

om op Maria Lichtmis pannenkoeken te eten,  

een traditie die je op vele plaatsen  

in Europa terugvindt.  

De ronde vorm van de pannenkoeken zou verband 

houden met de ronde vorm van de zon,  

die vanaf nu duidelijk krachtiger wordt.  

De traditie zegt dat wie pannenkoeken eet  

met Lichtmis, een voorspoedig jaar zal hebben. 

SMAKELIJK!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL DANK AAN ALLE  

WARME PANNENKOEKENBAKKERS !!!! 

  

Ook dank aan: 

het schoolkoor  

en aan groot en klein 

om hier te zijn! 

Ook bijzonder welkom op  

zondag 11 februari 2018 

voor de themaviering 'Liefde blijft'  

en waarin Lowie wordt gedoopt. 



Slotgebed  

God, Jezus is een kindervriend,  

Hij houdt van alle mensen. 

Geef ons het vertrouwen  

van Hanna en Simeon 

zodat wij verder leven  

vanuit het licht  

dat Jezus aan alle mensen geeft. Amen. 

 

Lied     Dank U voor de wond’ren die gebeuren  

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, dank, dank o Heer, … 
 
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. 
Dank, dank, dank o Heer, … 

 

Mededelingen  
 

Zending en zegen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zegenlied  
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, Jaweh 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 leven,  
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jaweh is zijn naam, … 
 
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, Jaweh is zijn naam, … 
 

Alle kinderen en ouders  

kunnen terug gaan zitten. 

 

Geloofsbelijdenis  
Zijn licht - het licht van de paaskaars hier 

vooraan - willen wij doorgeven. 

Mogen wij ondertussen vragen  

om recht te staan. 

 

Lied 
Jezus, U bent het licht in ons leven 
laat nimmer toe dat het duister  
tot mij spreekt, 
Jezus, U bent het licht in ons leven 
open mij voor uw liefde, o Heer…. 
 
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 is. Amen. 
 ieder kan zitten en de kaarsen doven 

 

Offerande  
Terwijl de tafel wordt klaargemaakt,  

is er de omhaling: met ieders gave kunnen we  

samen gemeenschap blijven vormen en vieren en 

danken. Daarom dank u wel! 

 

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, blijf uw licht geven. 

 
Geef Uw licht, o Heer, geef het ons (3x)  
o Heer, geef het ons (2x). 
    

Dank U voor alle mensen,  

die 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, onze Heer. 

Hij toont ons hoe wij licht kunnen zijn  

voor elkaar. 

Kom dan ook bij ons, zo vragen wij. 

 
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 laatste avond 

toen Jezus, zoals wij nu,  

met zijn vrienden aan tafel was (…) 

 

En wij bidden U: 

Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x) 
o Heer, blijf bij ons (2x). 
 
Jezus was de vriend van groot en klein. 

Wij vragen U, help ons mensen  

graag te zien, 

niet alleen zij die van ons houden 

maar ook van de mensen die niet meetel-

len in onze wereld. 

 

En zegen ook alle mensen die gestorven zijn: 

medeparochianen, vrienden en kennissen. 

Heel speciaal noemen we vandaag … 

 

In deze viering bidden wij ook  

voor alle kinderen die gestorven zijn, 

zij die hier vorige week in de viering  

werden herdacht, maar ook de zovele anderen.
   moment van stilte 

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

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. 

 

Daarom bidden wij ook met zijn woorden. 

 

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 hier 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… 

 

Communie  

 

 

 

Om in stilte te lezen 

 

 

 

Straks  

ga ik dan weer, 

gezegend  

en gedoopt  

en gedragen 

door mensen  

in wie God  

naast mij loopt. 


