
 

 

 

 

 

Intredelied 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 

Welkom  

 

Gebed om nabijheid 

In een viering als deze horen kinderen thuis. 

De kinderen die het voorbije jaar werden gedoopt, 

de kinderen die normaal gedoopt gingen worden, 

de kinderen die een kruisje krijgen als teken van 

Gods zegen. 

 
Laten we hun aanwezigheid symbolisch maken  

door het aansteken van de drijfkaarsjes:  

op het water van het leven, God zegent hen,  

God draagt hen op handen. 

 

 
 

 

Lichtmisviering 

31 januari 2021 

Verbinden  

Zegenen 



Voor deze kinderen, voor onszelf  

en voor vele andere mensen bidden we samen: 

 

God, Gij zijt voor ons,  

om de juiste weg te wijzen. 

Gij wilt ons beschermen  

en ons in uw armen sluiten. 

God, Gij zijt onder ons  

om ons op te vangen als wij vallen. 

Gij draagt ons op handen, 

verwarmt en troost ons bij verdriet, 

Gij vergeeft onze fouten, 

zodat wij nieuwe kracht krijgen 

en ook wij ons over anderen ontfermen. 

Amen. 

 

Kindvriendelijk moment   

 

Inleiding op het evangelie 
Jezus, ik denk aan jou.  

Jezus, ik spreek over jou.  

Jezus, ik hou van jou  

 

Evangelie  
In het grote wetboek van de Joden stond geschreven 

dat alle papa’s en mama’s hun kindje naar de tempel 

moesten brengen om het aan God te tonen  

en te vragen er goed voor te zorgen... 

‘t Is de kracht die je zo lief maakt, 
heel teder broos en echt. 
‘t Is de kracht van iemand houden  
zodat je sterk staat en niet ondergaat.  
Ook in jou leeft zo een kracht (2x). 
 
‘t Is de kracht die je echt mens maakt 
zoals God het heeft bedoeld. 
Als je leeft zoals Hij voordeed,  
weet dat je sterk staat, 
je zo nooit ondergaat  
ook in jou herleeft zijn kracht (2x).  
 

Zegengebed 

Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen 

om in elkaar altijd het goede te zien. 

Dat er licht mag zijn in ons hart 

om aandacht te hebben  

oor mensen die het moeilijk hebben. 

Orgel  De Heer zegene u  

 

Dat er licht mag zijn in ons denken 

zodat we eerlijk zijn met elkaar. 

Dat er licht mag zijn in onze huizen 

om er in liefde en vrede met elkaar samen te le-

ven. 
Zang  De Heer zegene u 

 

Dat er licht mag zijn in onze wereld, 

wat meer vriendschap en vrede 

en wat minder geweld. 

Dat er licht mag zijn voor zieke mensen 

en voor mensen met veel verdriet 
Zang  De Heer zegene u 

 

Dat er licht mag zijn voor alle zalige mensen, 

voor al diegenen die het niet opgeven 

om zich in te zetten voor een ander. 
Zang  De Heer zegene u 

 

Zending  

 

Je eet thuis  

toch ook een 

pannenkoek  

om de traditie in 

eer te houden? 

Smakelijk!! 

 

 Voortaan eerste zondag van de maand: 

e-koffiehoekje of e-peritief. 

Aansluiten via zoom voor een informele babbel 

na de viering, kan door te klikken op de link in 

de nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap. 

Krijg je deze nog niet? 

Geef het door: lieve.vandriessen@telenet.be 

De nieuwsbrief = wekelijks de viering 

ontvangen met nieuws vanuit Tereken. 



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 samen 

God, onze Vader,  

Jozef en Maria brachten hun kind Jezus 

naar de tempel om uw zegen te vragen 

en aan U toe te vertrouwen. 

Vandaag komen wij tot U en vragen: 

zegen en behoed onze kinderen, 

schenk hen gezondheid, blijdschap  

en levenskracht. 

Blijf ook ons nabij, 

en help ons om het beste van onszelf te geven, 

opdat zij in onze liefde en zorg,  

U mogen leren kennen. 

Wij vragen het in naam van Jezus,  

ons Licht en onze Vrede. Amen. 

 

Inleiding op de communie 

 

Luisterlied 

Kijk naar de stroom die zich een weg baant  
door het land, door akkers dorpen heen.  
Zijn bron is ergens ver ontsprongen  
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.  
Zo vloeit er ook een stroom vol leven  
in elke mens, in jou en mij. 
Een droom die speelt, je doet bewegen,  
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.  
 
‘t Is de kracht die je doet leven,  
‘t is de kracht die je diep voelt, 
‘t is de wil die je doet groeien, 
zodat je sterk staat en niet ondergaat  
ook in jou leeft zo’n kracht (2x) 
 
Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt 
voel je elke dag een beetje meer  
wie je wel bent, wat ‘t leven met je voorheeft,  
je leert vertrouwen, hopend altijd weer. 
Zo deinen wij, zacht ingenomen  
in de kring van iemands adem mee  
je deelt zo stil elkanders pijn en dromen,  
met zo een liefde eind’loos als de zee.  

Homilie 

 

Voorbeden   

Vormeling: 

Simeon en Hanna  

zijn als mijn opa en oma. 

Ze nemen de tijd 

om even stil te staan bij de natuur, 

en springen zorgzaam om met alle leven. 

Ze zijn blij verwonderd bij elk bezoek, 

zij verstaan mijn verhaal van weinig woorden. 

Het zijn lieve, blije mensen die begrijpen. 

 

Dankjewel, God van Licht en Leven,  

voor alles wat het leven mooi maakt, 

voor lieve, blije mensen die begrijpen. 

 

Grootmoeder: 

Maria is een vrouw van toen en vandaag. 

Zij kiest voor het leven, voor de liefde, 

ondanks zoveel vragen, zoveel zorgen, 

zoveel levenspijn. 

Als grootouder is Maria voor mij een voorbeeld  

voor wie ontgoocheld is of twijfelt. 

Want het zijn lieve, blije mensen die vertrouwen. 

 

Dankjewel, God van Licht en Leven,  

voor alles wat het leven mooi maakt, 

voor lieve, blije mensen die vertrouwen. 

 

Kind: 

Een kindje als Jezus zie ik dikwijls op de televisie. 

Want Jezus was arm net zoals  

jongens en meisjes in landen ver weg. 

Ze kijken mij vragend aan. 

Ik wil hen heel graag helpen. 

Het zijn lieve, blije mensen die helpen. 

 

Dankjewel, God van Licht en Leven,  

voor alles wat het leven mooi maakt, 

voor lieve, blije mensen die helpen. 

 

Papa: 

Jozef is een man van deze tijd. 

Net als hij, blijf ik als ouder erin geloven  

dat het anders kan. 

Hij bouwt aan een andere, betere wereld. 

Hij gelooft in Gods boodschap. 

Het zijn lieve, blije mensen die geloven. 

 

Dankjewel, God van Licht en Leven,  

voor alles wat het leven mooi maakt, 

voor lieve, blije mensen die geloven. 

 

 

 



Geloofsbelijdenis   

Ik geloof in God 

die zijn zegenende hand houdt 

boven alle mensen. 

 

Ik geloof in Jezus 

die deze wereld wilde maken 

tot een hemel  

voor alle mensen. 

 

Ik geloof in zijn Geest 

die ons de kracht geeft 

om voor elkaar de hemel te zijn. 

 

Ik geloof in die belangrijke opdracht 

en dat ik eraan kan meewerken, 

steeds weer opnieuw en voor altijd. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de 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 

 
Bidden bij brood en wijn van leven 

De Heer zij met u. En met uw Geest. 

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

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Het is goed, God, dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 

 

Want Gij zijt de Vader van de mensen, 

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen man en vrouw is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. 

 

God, wij danken U voor allen  

die ons helpen en troosten, 

die bij ons blijven  

in uren van nood en eenzaamheid, 

die ons de weg wijzen door het leven 

en ons vergeven als wij verkeerd doen. 

 

Wij danken U ook voor het goede dat wij mogen 

doen, voor ons werk en voor het geluk 

dat wij aan anderen mogen geven. 

Daarom prijzen wij U met deze woorden … 

 

 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien. 

En toch geloven wij  

dat Gij een God van mensen zijt; 

zo gewoon en eenvoudig en midden onder ons. 

Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 

als de liefde van mensen onder elkaar. 

 

Zo zijt Gij verschenen in Jezus, uw Zoon. 

Hij heeft ons geleerd dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld 

als kinderen van één gezin. 

 

In de laatste nacht … 

God, onze Vader, in dit uur, samen rond deze tafel, 

willen wij doen wat Hij gedaan heeft; 

wij nemen het brood en drinken de beker 

en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. 

 

Hij stierf omdat Hij trouw was aan uw op-

dracht 

en goed was voor de mensen bovenmate. 

Daarom zal Hij tot het einde van de tijden 

blijven leven als de Heer  

voor allen die geloven. 

 

Daarom ook bidden wij voor hen die gestorven zijn 

(….) 

Laat de geest van Jezus in onder ons wonen. 

Open onze ogen voor de nood in de wereld, 

breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk. 

Dan wordt deze aarde opnieuw bewoonbaar  

door onze goedheid en menselijkheid. 


