
Lied 
Happiness is here and now,  
I have dropeped my worries 
Nowhere to go, nothing to do,  
no longer in a hurry 
 

Happiness is here and now,  
I have dropped my worries 
Somewhere to go, something to do,  
but not in a hurry 
…  hier is geluk, mijn zorgen liet ik achter 
     geen haast meer. 
 
Welkom om Lichtmis te vieren 
 

Gebed om nabijheid      
Het is NACHT 
als mensen niet meer bij elkaar thuis zijn, 
als we niet meer luisteren  
naar wat anderen bezighoudt. 
 
Allen 
Het wordt LICHT 
als wij elkaar ontmoeten en begrijpen, 
als wij stil kunnen worden bij wat anderen 
ons vragen. 
 
Lied 
Let my heart reflect thy light, Lord 
As the moon reflects the light of the sun in love, 
always in love. Hmmmm. 
… opdat mijn hart uw licht zou reflecteren Heer, 
    zoals de maan het licht van de liefdevolle zon 
   weerkaatst, altijd in liefde. 
 

Het is NACHT 
als mensen onverschillig voorbijlopen, 
hun deuren gesloten laten, 
als we voor elkaar geen hart meer hebben. 
 

Allen 
Het wordt LICHT 
als wij opkomen voor  
het recht op voedsel voor iedereen, 
als wij open oor en hart zijn  
voor thuislozen en kleine mensen. 
Let my heart reflect thy Light … 
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Het is NACHT 
als mensen elkaar niet meer nodig hebben, 
als wij alleen maar leven voor onszelf. 
 
Allen 
Het wordt LICHT 
als wij samenwerken en samen zijn  
in lief en leed 
en ons aan elkaar durven toevertrouwen. 
 
Let my heart reflect thy Light … 
 
Zegening 
We nodigen al de kinderen uit,  
ook dopelingen met hun ouders,  
vormelingen,… om naar voor te komen 
 
God van alle leven,  
Gij die kinderen laat geboren worden, 
Gij die jongeren en tieners  
laat groeien in kracht en wijsheid, 
Gij die Vader en Moeder zijt van alle mensen, 
samen met U strekken wij de handen uit  
over onze kinderen. 
Wij willen goed voor hen zorgen,  
wij willen hen maken tot mensen  
die voor anderen een licht zijn,  
die voor alle medemensen zo lief zijn als God. 
 
Zegen daarom alle kinderen, 
alle tieners en jongeren, 
alle ouders en grootouders, 
zegen hen met liefde, 
zegen hen met wijsheid en kracht, 
zegen hen met geduld en geloof in het goede. 
Dat vragen wij U vandaag, 
op het feest van het Licht en het jonge Leven: 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Amen. 
 
Alle kinderen krijgen een kruisje op het  
voorhoofd: God zegent je en God bewaart je. 
 
The long time sun 
May the long time sun shine upon you. 
All love surround you 
And the true pure light within you 
Guide your way home 
 
Inleiding op het evangelie 
 
Evangelie   Lucas 2, 22-38  
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich  
overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten 
verklaren, brachten Jozef en Maria het kind  
naar de tempel in Jeruzalem. 
 
Een stukje muziek  
 



Getuigenis 
Hoe kan het licht van Jezus zich vandaag verspreiden? 
 
Zegenen van de kaarsen   
God, altijd aanwezige,  
U bent de bron en het begin van alle licht. 
Als U spreekt, dan wijkt het duister voor de dag, 
dan wordt het leven helder. 
Zegen deze kaarsen, opdat er licht mag zijn  
in ons leven en ons samenleven.   
 
Allen 
Licht in onze ogen:  
opdat we elkaar zien. 
Licht in ons hart:  
opdat wij ruimte scheppen voor velen. 
Licht in onze gedachten:  
opdat wij juist kunnen zien en oordelen. 
Licht in onze huizen:  
opdat er vriendschap is en gastvrijheid. 
Licht in ons samenleven:  
opdat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar. 
Licht op deze plaats:  
opdat Gods licht schijnt in deze wereld, 
vandaag, morgen en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Voorbeden 
Thy Light is in all forms 
Thy Love is in all beings 
Hu Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu (2X) 
 … Uw licht is in alle vormen,  
     uw liefde is in alle wezens. 
  
We bidden en ontsteken licht voor alle kinderen 
die het voorbije jaar gedoopt werden: 
dat zij opgroeien tot gelukkige mensen. 
 
We bidden en ontsteken licht voor alle ouders, 
grootouders en allen die bij de opvoeding  
betrokken zijn: dat zij steeds klaarstaan, 
met veel liefde en geduld. 
 
We bidden en ontsteken licht voor hen  
die een zorgenkind hebben: 
dat ze antwoord krijgen op hun vele vragen  
en telkens ook de nodige hulp. 
 
We bidden en ontsteken licht voor hen  
die geen kinderen kunnen krijgen: 
dat ze, gesteund door anderen, hun weg vinden. 
 
We bidden en ontsteken licht voor hen die  
afscheid moesten nemen van hun kind:  
dat de pijn om het gemis draaglijk mag zijn  
en milder mag worden met de tijd. 



We bidden en ontsteken licht voor alle kinderen 
die in armoede opgroeien, 
voor alle ouders die in moeilijke omstandigheden 
hun kinderen moeten grootbrengen:  
dat er steeds een sprankeltje hoop blijft  
op een betere toekomst. 
 
We bidden en ontsteken licht voor alle mensen 
van onze parochie, 
voor onze zieken thuis, in rust- en ziekenhuizen 
en voor al onze persoonlijke intenties. 
Zo bidden we voor (…). 
 
Thy light is in all forms, Thy love is in all beings 
Hu Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu (2x) 
 
Inleiding op dankgebed en offerande 
Daarom maken wij hier de tafel klaar  
om te doen als Jezus 
en Hem midden onder ons te weten. 
 
Ondertussen kan u ook uw bijdrage geven,  
om vieringen als deze mogelijk te houden,  
bv misblaadjes, kaarsen, bloemen 
enz. Dank je wel! 
 
Je kan ook via deze QR code  
je bijdrage doen. Het bedrag kan je 
zelf aanpassen 
 
Ondertussen wordt gezongen: 
Brood en wijn het teken van Gods verbond 
 
Gebed over gaven   
Rond brood en wijn, tekens van leven  
en rond brandende kaarsjes, lichtjes van hoop, 
bidden wij:  
God, in deze tekenen bent U ons nabij.  
Wij willen uw licht uitdragen  
om elkaar vreugde te schenken,  
solidair te zijn en moed te geven,  
om brood en wijn te zijn voor elkaar. 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)    
Gij Heer, geeft het ons (2x). 



Dank U voor alle mensen,  
die goed zijn voor ons en voor ons zorgen,  
iedere dag opnieuw. 
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. 
Laat uw licht stralen, Heer en breng ons uw vrede. 
 
Gij brengt vrede, Heer, brengt het ons (3x) 
Gij Heer, brengt het 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 (…) 
 hiervoor staan we recht 
 
Gij zijt bij ons, Heer, hier bij ons (3x). 
Gij Heer, hier 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. 
 
allen 
Wij vragen U, help ook ons  
om van mensen te houden, 
niet alleen van de mensen die ons liefhebben, 
maar ook van de mensen  
die niet meetellen in onze 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 gisteren  
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) 
Gij Heer, geeft het ons (2x). 
 
allen 
Goede Vader,  
wij willen één worden met Jezus. 
Wij willen eten van zijn Brood. 
Geef dat wij daardoor meer en meer doen  
wat Hij gedaan heeft: 
dat wij uw licht doorgeven aan elkaar. 
 
 



Onze Vader hiervoor staan we recht 
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. 
 
Vredewens  
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. 
We nodigen u uit 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 
een kruisje geven of krijgen met de woorden: 
"God zegent u en God bewaart u". 
Ondertussen zingen we  
‘k Wens je de zegen van God (3x) 
‘k Wens je de zegen, zegen, zegen van de Heer    
 
Communie 
Blessed we are …gezegend zijn wij … 
 

Lichtpuntje van de week A 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 altijd zal winnen,  
ook al denk je soms van niet. 



Slotgebed  
Goede Vader,  
Jezus is het licht op onze weg. 
Laat zijn licht in ons groeien:  
een vlam van liefde met iedereen begaan, 
een sprankeltje zon  
voor wie het soms moeilijk heeft, 
een teken van hoop, elke dag opnieuw. 
Mogen we het licht uitdragen 
daar waar we wonen, leven, werken  
en samenkomen. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
 
Lied   
O, go in beauty, peace be with you,  
till we meet again in the light  
… Ja, ga in vrede, bewaar het mooie in jou, 
 tot we elkaar weer ontmoeten in het licht. 
 
 

BEDANKT allen om hier samen te vieren! 
 
BEDANKT doopcatechisten: 
 Christel, Jan en Katrien, Lieve en Joris en Sofie 
BEDANKT Els Van Kerchove 
 voor de zang en de muziek 
BEDANKT Gerda De Mul 
  om ons verbonden te laten weten met kinderen 
  en moeders in Rwanda 
BEDANKT allen die pannenkoeken bakten  
 en ze voor ons nu klaarmaakten. 
 

GENIET ERVAN!! 
 
 



Taizéviering en Amazing grace 
Op zaterdag 4 februari aanstaande 
is er de volgende Taizéviering. 
Bijzonder deze keer is dat wij ons deze avond sterk 
verbonden weten met andere geloofsgemeenschap-
pen die 'nieuwe wegen' zoeken. 
Daartoe zingen we ook het lied Amazing Grace 
(zoals we ook op de impulsavond deden). 
en geven we van hieruit graag een lichtpuntje mee 
naar andere levende geloofsgemeenschappen in 
Vlaanderen. Raf Lust, die ons vanuit Space for Grace, 
mee op weg zet, zal ook deze avond aanwezig zijn.  
 
We hopen dan ook dat je in deze Taizéviering  
aanwezig bent om die verbondenheid  
ook fysiek uit te drukken.  
De liederen zingen we al eens door om 19u,  
de viering zelf start om 19u30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen van de OKAN klas van Da Vince school 
komen grotendeels uit oorlogsgebieden, zij hebben een 
zware bagage te dragen en uiteraard geen geld.  
Om hen de kans te geven om buitenschoolse  
activiteiten te kunnen beleven, organiseren leerkrachten 
en leerlingen een Benefiet om geld te verzamelen.  
Als je lekker wilt eten en hen steunen, zie ook:  
https://www.facebook.com/
events/3110409609258459/?ref=newsfeed 


