
Inleiding 

 

Lied 
Terwijl gezongen wordt, komt de processie met 

vormelingen, met kaars, naar voor. 

Zij geven het licht door en zetten hun kaars bij 

het Mariabeeld. Daarna gaan ze zitten. 

Zo nodig speelt het orgel verder. 

 

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 
 
All around my neighborhood,  
I'm gonna let is shine… 
 
This little light of mine … 
 

Welkom om Lichtmis te vieren 

 

Gebed om nabijheid 

 

Vormeling: 

Simeon en Hanna zijn als mijn opa en oma: 

het zijn mensen die blij zijn als ik op bezoek kom. 

En ik voel me goed bij hen, 

want zij begrijpen mij,  

ook als ik met mezelf geen raad weet. 

Het zijn lieve mensen die zorgzaam omspringen 

met alle leven dat hen is toevertrouwd. 

God, Gij helpt mij om een lichtje te zijn  

zoals zij. 

 

Kind: 

Een kindje als Jezus zie ik dikwijls op de televisie. 

Want Jezus was arm, net als vele jongens  

en meisjes hier bij ons én in landen ver weg. 

Ze kijken mij vragend aan. 

God, uw licht schijnt in de ogen  

van andere mensen. 

 

Ouder van een dopeling: 

Jozef is een man van deze tijd. 

Want ook vandaag gaan mensen op de vlucht 

voor een land zonder medelijden, 

voor geweld dat schuilt in de natuur, in elke mens. 

 

 
 
 
 

    

Feest van Maria Lichtmis  

02 februari 2020-Ajaar 

Verbonden met  



Maar Jozef is trouw aan Maria vanuit zijn geloof 

in Gods boodschap: 

God houdt van alle mensen, wie ze ook zijn! 

God, wij bidden dat wij in vertrouwen  

uw liefde laten schijnen. 

 

Grootouder: 

Maria is een vrouw van toen en vandaag. 

Zij kiest voor het leven, voor de liefde, 

ondanks zoveel vragen, zoveel zorgen,  

zoveel levenspijn. 

Maria is een voorbeeld  

voor al wie ontgoocheld is of twijfelt. 

God, ook in donkere dagen  

brengt Maria licht in ons leven. 

 

Zegening van de kaarsen en de mensen 

God,  

Gij wilt Licht zijn voor kleine en grote mensen. 

Gij zegent deze brandende kaarsen  

als teken van het licht dat brandt in ons hart. 

Gij geeft ons de kracht om voor alle mensen  

lief te zijn, zo goed als Gij. 

Niet alleen vandaag, maar morgen en altijd. 

Amen. 
De priester gaat rond met doopwater  

en zegent ieder van ons. 

 

Ondertussen zingt het koor: 

Ied’re dag, ieder uur sta ik in vuur en vlam  
voor het Lam van God 
Maak mij echt, maak mij puur,  
zet mij in vuur en vlam voor het Lam van God. 
Ik wil danken, ik wil zingen,  
ik wil dansen, ik wil springen  
en aan iedereen vertellen dat Hij leeft! 
Ik wil knielen, ik wil buigen,  
ik wil jubelen en juichen  
en getuigen van de liefde die Hij geeft. 
 
Daarna worden de kaarsen gedoofd  

en gaat ieder zitten. 

 

Kindvriendelijk moment   
Jezus, ik denk aan jou. 

Jezus, ik spreek over jou. 

Jezus, ik hou van jou  

 

Evangelie  naar Lucas 2, 22-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied om samen te zingen   

Orgel 

 

 

 

 

 

      

     BEDANKT ALLEN OM ERBIJ TE ZIJN! 

     BEDANKT KOOR & ORGANIST! 

     BEDANKT DOOPCATECHISTEN! 

     BEDANKT MENSEN DIE VOOR DE 

     PANNENKOEKEN ZORGDEN! 

Blijf je graag op de hoogte van fijne activiteiten, 

gezinsvieringen en nog veel meer? 

Dat kan:  

- door een mailtje: lieve.vandriessen@telenet.be 

- door een abonnement op het weekblad  

‘Kerk en leven’, met informatie van de  

geloofsgemeenschap ter plaatse en de wereld 

- door te kijken op de website: 

www.sintjozeftereken.be 

Een wens die we graag meegeven: 

 

 

 

 

Dat jij leven brengt 

overal waar je komt. 

Dat er zoveel schoonheid 

op je weg licht dat je 

de verwondering bewaart. 

Dat er genoeg licht in jou is 

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 

mailto:lieve.vandriessen@telenet.be


Communie 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
We hebben licht gekregen,  

maar nu worden we uitgenodigd om zélf licht te zijn. 

Daarvoor mochten wij in deze viering  

Gods zegen ontvangen, 

om krachtig, moedig en sterk te zijn  

en zo het licht te laten schijnen. 

Mogen wij u uitnodigen om -rechtstaande-  

samen uit te spreken  

dat wij geloven in dat licht. 

Door dit samen uitspreken, bemoedigen we ook elkaar 

om het verder waar te maken. 

 

Geloofsbelijdenis 

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. 

Om in stilte te lezen   
Anneke Van Wijngaarden  

Zonder licht geen schaduw,  

zonder licht geen dag,  

zonder licht geen donker;  

iedereen van slag.  
 

Zonder licht geen blijdschap  

zonder licht geen groei, 

zonder licht is alles somber;  

niets staat dan in bloei.  
 

Zonder licht geen uitzicht,  

zonder licht is er niets aan, 

zonder licht geen hand voor ogen, 

weet je niet waar je moet gaan.  
 

God heeft daarom  

eerst het licht voor ons aangedaan.  

Daarna kon het leven komen, 

scheen de zon en ’s nachts de maan. 
 

Maar bij licht hoort altijd donker,  

naast de vreugde  

ook verdriet.  

Weet,  

het licht zal altijd winnen,  

ook al denk je soms  

van niet. 

Inleiding op dankgebed  

 

Offerande   

Gebed over gaven 

Dank God, voor de tekenen die Gij ons geeft:  

het brood en de wijn die hier op tafel  

gedeeld worden. 

Zo vieren wij dat Jezus onder ons aanwezig is. 

Amen. 

 

Grote dankgebed 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God, Hij is onze 

dankbaarheid waardig. 

 

God, onze Vader, wij danken U 

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. 

Gij geeft ons uw licht. 

 
Gij geeft licht, o Heer, geeft het ons (3x) 
O Heer, geeft het 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. 

 
Gij brengt vrede, Heer, brengt het ons (3x) 
O Heer, brengt het ons (2x). 



Dank U God voor Jezus, Uw Zoon. 

Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt. 

In dit samenzijn komt Gij komt bij ons, Heer,  

want waar twee of meer in uw naam samenzijn, 

daar zijt gij. 

 
Gij zijt bij ons, Heer, hier bij ons (3x). 
O Heer, hier 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 (…) 

 

Gij blijft bij ons, Heer, blijft bij ons (3x) 
O Heer, blijft 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 al onze overledenen op in uw liefde. 

Wij gedenken onze eigen familieleden, 

medeparochianen, vrienden en kennissen. (…). 

 

In deze viering gedenken wij speciaal  

alle overleden kinderen, 

die vorige week in een bijzondere viering  

werden herdacht. 

Maar ook de zovele andere kinderen  

die gestorven zijn. 

Gij laat toch allen verder leven in uw grote liefde. 

 
Gij geeft leven, Heer, geeft het ons (3x) 
O Heer, geeft het 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: 

uw licht doorgeven aan elkaar 

als broers en zussen van één familie. 

 
Onze Vader 
Laten we rechtstaan om biddend te zingen: 

Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. 
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 

Geef uw brood in onze dagen, maak alles nieuw. 
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. 
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw. 
God, verlos ons van het kwade, maak alles nieuw. 

 

Zegening als vredewens   
we blijven rechtstaan 

Jezus heeft gezegd:  

"Laat de kinderen tot Mij komen." 

Liefdevol legde Hij zijn handen  

op hun hoofd  

en zegende hen. 

Het is een teken van hoe God  

met mensen begaan is. 

 

Goede God, strek uw zegenende hand  

uit over deze mensen  

die zorg dragen voor kinderen. 

Leg uw beschermende hand uit  

over hun vreugde en verdriet. 

Laat hen groeien in liefde  

en laat hen een zegen zijn voor elkaar. 

 

Heer, onze God, zegen alle mensen die  

hier aanwezig zijn en de zovelen  

die er vandaag niet konden bij zijn. Amen. 

 
We willen u uitnodigen om uw kind, pleegkind, 

uw kleinkind, ja zelfs uw buurman of buurvrouw  

vandaag een kruisje te geven als teken  

van Gods vrede en Gods liefde. 

Zoals sommigen onder ons misschien  

nog altijd geven of krijgen met de woorden: 

"God zegent u en God bewaart u". 

 

Ondertussen zingen we: 

 

 


