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Opening
Gods Zoon is mens geworden
om Licht te zijn voor alle mensen, voor alle volkeren.
Zo wordt God bereikbaar, ook voor ons.
Laten wij in zijn Licht gaan staan
en ons overgeven aan zijn grenzeloze Liefde,
in de naam van † de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen
Vandaag is de dag waarop de kersttijd wordt afgesloten.
Die dag, brachten Maria en Jozef hun kind,
40 dagen na zijn geboorte,
naar de tempel
om het daar aan God toe te wijden.
En daarbij wordt Jezus door de oude Simeon herkend
als de Messias, het Licht van de wereld,
het Licht dat straalt over alle volkeren.
GvL 555 Wij groeten u, o Koningin.
Wijding van de kaarsen
Heer onze God, lichtmiskaarsjes branden in deze koude tijd.
Wil vandaag alle kaarsen hier aanwezig zegenen †
als teken van het Licht dat Gij zijt voor ons.
Geef dat allen door uw Licht
de wijsheid en de kracht mogen vinden om,
zoals Moeder Maria, aan mensen geborgenheid te schenken.
Geef ons een warm hart, Heer.
Dat wij samen elke dag opnieuw een beetje meer groeien naar het grote Licht
toe, dat Gij zijt.
Dan worden deze kaarsjes tekenen van uw warme menselijkheid, Gij God,
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ontsteken van de kaarsen in dankbaarheid voor Christus, licht van de
wereld dat ook wij licht voor de wereld mogen zijn en in herinnering aan
hen die gestorven zijn.
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Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en die we nog
altijd missen. Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat
we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven

Gebed bij het openen van de Schrift (samen)
God van licht en leven,
wij zijn hier samen, ieder met een hart vol verlangen.
Allemaal kennen we het verlangen naar licht en warmte,
naar vriendschap en kracht.
Wij bidden U
dat Gij luistert naar de taal van ons hart,
naar de woorden die we niet uitgesproken krijgen,
dat Gij ziet hoe wij zoeken naar toekomst en hoop.
We doen ons best,
maar vult Gij onze tekorten aan
en maak ons mooier en beter. Amen.

3

Eerste lezing: Uit de profeet Maleachi, 3, 1-4.
Dit zegt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te
banen. En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer die gij
zoekt, de engel van het verbond, naar wie gij verlangend uitziet. Let op, Hij
komt, zegt de Heer van de hemelmachten. Maar wie kan de dag van zijn
komst verdragen? Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij
is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zet zich neer om
het zilver te smelten en te zuiveren, om de levieten te zuiveren en hen, als
goud en zilver, te louteren, zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze
offergaven kunnen brengen. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer
weer behagen, zoals in het verleden, in de voorbije jaren.
GvL psalm 27
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
(Lc. 2, 22-40)
Toen de tijd gekomen was dat zij zich
volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,
zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,
zal de Heer worden toegewijd,
en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:
een koppel tortels of twee jonge duiven.
Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;
het was een rechtvaardige en vrome man;
hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest.
Door de heilige Geest was hem geopenbaard
dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:
`Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt,
uw knecht in vrede gaan;
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want mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
en een glorie voor uw volk Israël.’
Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd.
Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.
Hij zal een omstreden teken zijn
– ook door uw ziel zal een zwaard gaan –
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard;
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest
en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.
Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht
met vasten en bidden.
Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth.
De jongen groeide op en werd steeds sterker,
omdat Hij vervuld werd van wijsheid
en door God rijkelijk werd begunstigd.
Overweging met Simeon en Hanna
Akathist voor Maria
Deze lofzang op de Heilige Moeder Gods is het werk van een
anoniem dichter uit de zesde eeuw. Het lied wordt traditioneel staande
gezongen: vandaar de Griekse naam Ἀκάθιστος Ὕμνος, dat wil zeggen ‘nietgezeten’. Dit beroemde lied bestaat uit 24 strofen die achtereenvolgens
beginnen met de 24 letters van het Griekse alfabet. Na elke oneven strofe
volgt een reeks van driemaal vier begroetingen, die elk beginnen met:
‘Verheug U’.
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Akathist van onze koningin Maria,
altijd maagd en moeder van God:
Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!
1. Als gezant van de hemel werd een aartsengel
tot de moeder Gods gezonden
om de blijde boodschap te verkondigen.
Toen aanschouwde hij, o Heer uw menswording en riep in opperste verbazing
met zijn hemelse stem:

Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen.
Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen.
Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op.
Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva.
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven.
Verheug u, diepte, onpeilbaar voor het engelenoog.
Verheug u, want de troon van de koning zijt gij.
Verheug u, want gij draagt de drager der wereld.
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Verheug u, ster, die de Zon doet verschijnen.
Verheug u, schoot waarin God nederdaalt.
Verheug u: door u wordt de schepping vernieuwd.
Verheug u: door u wordt de Schepper een kind.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!
2. Bewust was zich Maria haar reinheid
en daarom sprak zij onomwonden tot Gabriël:
"O hoe wonderbaar is mij uw woord,
hoe ondoorgrondelijk.
Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt.
En gij jubelt voor God:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!"
3. Gericht op de kennis die niet te kennen is,
zei de Maagd tot de gezant van de Heer:
"Zeg mij: hoe zal dit geschieden?
Dat ik uit mijn maagdelijke schoot een Zoon zal baren?"
Maar de engel sprak haar toe met deze woorden:
Verheug u, ingewijde in een onzegbaar mysterie.
Verheug u, bewaarster van een door God verzegeld geheim.
Verheug u, Christus' wonderen beginnen in u.
Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering.
Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleidt.
Verheug u, bron van verbazing der engelen.
Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels.
Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het Licht.
Verheug u, die niemand dit wonder laat zien.
Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven.
Verheug u: gij verdiept ons eenvoudig geloof.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!
4. Door Gods kracht overschaduwd
heeft de Maagd ontvangen,
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hoewel zij nooit door een man werd benaderd.
Haar moederschoot werd een vruchtbare akker
En allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen luid:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!

5. En de maagd spoedde zich naar Elisabeth
nadat zij in haar moederschoot God had ontvangen.
Het kind in de schoot van Elisabeth sprong vol vreugde op
alsof het zelf Gods moeder begroette:
Verheug u, rank van een onsterfelijke stam;
Verheug u, gij draagt de vrucht die nimmer vergaat.
Verheug u, gij voedt Hem die alle leven verzadigt.
Verheug u, gij schenkt het leven aan Hem die ons maakte.
Verheug u, weelde van de ontferming van God.
Verheug u, tafel die overvloeit van Gods rijke genade.
Verheug u, gij geeft ons lichaam weer kracht.
Verheug u, gij bereidt onze ziel een veilige haven.
Verheug u, heerlijk geurende wierook van voorspraak.
Verheug u, die heel de wereld redt door gebed.
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Verheug u, Gods welbehagen voor wie moeten sterven.
Verheug u, die de stervelingen moed geeft bij God.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!
Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
Gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd! (korte stilte)
Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat Jezus is geboren
en voor ons Licht van de wereld werd.
Ik geloof dat Hij is verrezen
en voorgoed het Licht werd voor alle mensen.
Ik geloof dat ook wij – in zijn naam –
licht kunnen zijn voor elkaar.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te bouwen
aan de opbouw van de wereld
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap. Amen
Voorbeden
Bidden wij tot God
die ons steeds nabij wil zijn.
Kom ons tegemoet God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die uw Woord bewaren,
uw wil volbrengen en in doen en laten
van U getuigen als een God, om mensen begaan.
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Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die steeds de juiste woorden vinden
om te troosten en te bemoedigen
en die daardoor voor anderen
als een geschenk uit de hemel zijn.
Heer ontferm U
Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die de kunst verstaan
te genezen wat gekwetst is,
te verwarmen al wat is verkild
en ruimte scheppen waar men verhard is.
Heer ontferm U
Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die gehecht zijn aan wat zuiver is en waar,
die de vrede dienen
en deze aarde met zorg omringen
omwille van nu én later.
Heer ontferm U
God hoor ook onze persoonlijke gebeden
…………………………….
Heer ontferm U
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Onze Vader(oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
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 ons de vrede die de engelen ons in de Kerstnacht toezongen
en maak van ons en onze kinderen mensen van goede wil
die uw vrede waarmaken, overal waar ze komen.
Mededelingen en collecte
Wij bidden samen het slotgebed
God wij bidden: dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw.
Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.
Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.
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Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid zou heersen.
Licht in onze omgang:
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.
Licht op deze plaats
om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen
met geloof in Hem die zegt: " Ik ben het licht van de wereld"
vandaag en alle andere dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
Wij zegenen elkaar in het uitspreken van de Zegenbede
In het kleine Kind Jezus
zagen Simeon en Hanna de vervulling van Gods belofte.
Moge deze viering voor ons een dergelijk teken van hoop zijn.
Daartoe worden wij gezegend
in de naam van † de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
GvL 415 Dankt, dankt nu allen God
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