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Muziek vooraf: 

Julian Bream 01 

Begroeting 
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 
 
Openingslied: 
Voor de zevende dag   GvL 650 
Wek mijn zachtheid Heer 
 
 
 

Openingswoord  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijding van de kaarsen 
 

Als het donker wordt ontsteken wij het licht. 
Als donkere wolken ons leven bedreigen, branden wij vaak een 
kaars in het vertrouwen dat 
doorheen alle duisternis, Gods licht ons tegenschijnt. 
Daarom bidden wij over deze kaarsen: 

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht. 
Als Gij spreekt, dan wijkt het duister voor de dag, dan wordt het leven helder. 
Wij vragen U: zegen + deze kaarsen en verhoor het gebed van deze 
gemeenschap. 
Moge zij licht en warmte brengen in de gezinnen die ze bewaren. In de 
gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. 
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Moge zij ons eraan herinneren dat Gij ons altijd brengt naar de bron van licht, 
vrede en vreugde: Jezus, onze Heer.                   
                                                
Lied: 
Licht en stem, “van grond en vuur “ GvL 639 
 
Bidden om vergeving 
Laten we bij het begin van deze viering 
God en elkaar om vergeving vragen, 
omdat wij dikwijls ons hart sluiten voor de anderen. 
 
We houden niet altijd van licht. 
Soms  kijken we zuur, mopperen we over kleine dingen en doven zo het licht in 
ons hart. 
En dan wordt alles donker als de nacht. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
We houden niet altijd van licht. 
Soms zien we niet meer dat een ander ons nodig heeft  en doven zo het licht in 
ons hart. 
En dan wordt alles donker als de nacht. 
Daarom: 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
We houden niet altijd van licht. 
Soms doen we de deuren van hun hart dicht voor de mensen om hen heen en 
doven zo het licht. Dan komt er geen licht meer binnen en blijft alles donker. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Dat de Heer Jezus die onze goede wil kent, zich over ons ontfermen, 
onze kleinheid en tekortschieten vergeven en ons een open hart schenken. 
Amen. 
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Openingsgebed  
Vader en Moeder God, wij danken U voor het leven. 
Elk kind dat geboren wordt doet ons vertrouwen dat U zijn of haar naam kent, 
dat U achter hem of haar staat. 
Over uw eigen Zoon hebben Simeon en Hanna hun verwachtingen 
uitgesproken. 
Wees voor de kinderen, voor ons, een God die onvoorwaardelijk in hen gelooft, 
een God die iets groots van hen verwacht, om licht te brengen in ons bestaan, 
zoals Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lezingen   
Laten wij met de oren van ons hart luisteren naar de woorden van de Schrift. 

Eerste lezing (Mal., 3, 1-4) 
Uit de profeet Maleachi 
Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. 
Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, 
de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, Hij komt – zegt 
de Heer van de machten. 
Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? 
Wie blijft er staande, als Hij verschijnt? 
Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. 
Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en 
loutert Hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergaven 
brengen zoals het hoort. 
Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer bevallen, evenals in de dagen 
van weleer, in de vroegere jaren. 
 
 
Lied: GvL 593 
Schriftlied  
“Die chaos schiep…….” Couplet 1 + 3  
 
Evangelie (Lc. 2, 22-40) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
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 
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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; 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.’ 
 
 
Overweging 
 
Instrumentaal: 
Julian Bream 08 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ons geloof 
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. 
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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 geloofsgemeenschap. Amen. 
 
Voorbeden  
 
Tot U goede God willen wij bidden om woorden van licht en leven 

  
Dat Jezus’ licht mag doorbreken 
voor zij die het moeilijk hebben in deze donkere dagen. 
Dat zij durven geloven in de goedheid en de vriendschap van anderen. 

Laten we in stilte bidden. 
  
Dat Jezus’ licht mag doorbreken 
voor hen die ziek zijn of zich eenzaam weten.  
Dat zij kracht putten uit de warme en menselijke nabijheid van anderen om hen 

heen. 

Laten we in stilte bidden. 
  
Dat Jezus’ licht mag doorbreken  
door onze inzet en aandacht voor anderen. 

Dat wij elkaar bemoedigen en sterken met alle goeds. 

Laten we in stilte bidden. 
  
Goede God, geef dat wij door onze inzet voor goedheid en vrede, voor elkaar 
en voor onze wereld, het zout van de aarde, het licht van de wereld zijn.  
God, Drager van alle leven, wij leggen onze persoonlijke beden aan u voor 
…… 
Laten we in stilte bidden. 
 
God, wij bidden vandaag tot U, op voorspraak van Maria. 
Maak ons ontvankelijk voor U, dan zal Hij onder ons wonen dat vragen we U 
door Jezus,  Uw Zoon. Amen. 
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Lied:  
(GvL 646) Wat vrolijk over u geschreven staat 
Let op:! Afwijkende partituur 
 
Onze Vader… 
Als kinderen van eenzelfde Vader mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons 
heeft voorgebeden: 
 
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. 

 
Maria droeg haar kind op de 
40ste dag op aan de Heer.  Ook 
zij was een moeder met 
verlangens en dromen. Ze 
kende de vreugde maar ook het 
intense verdriet bleven haar 
niet gespaard: loslaten, lijden, 
pijn en dood. Maar ze bleef 
overeind, omdat zij Gods Licht 
bleef toelaten in haar leven. 
Bidden wij samen. 
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Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, 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. 
Die Godsvrede zij altijd met ons. 
 
En geven we die met een hartelijk teken ook aan mekaar door.   
  
 
 Instrumentale muziek             
Julian Bream 10 
 
Simeon en Hanna 
Twee mensen, diepgelovig, vol vertrouwen en getekend door het leven. 
Hun geluk kon niet op toen ze met eigen ogen zagen dat Gods belofte in Jezus 
waar werd. 
Vanuit hun gelovig vertrouwen spraken ze hun verwachting en hun dank uit. 
Ze zagen in dat Jezus zijn naam “God redt” in woord en in daad zou gaan 
waarmaken. 
Ondanks alle pijn en moeite die het Hem kostte, zou Hij niet teleurstellen. 
Voor hen beiden wordt Hij hun levensvervulling. 
Simeon en Hanna: ze zijn mensen als wij. 
Hun diepe verwachtingen geven richting aan hun leven. 
Ze kennen de pijn van het leven, maar ze blijven uitzien naar redding. 
Ze spreken uit dat het leven hen niet kan klein krijgen, omdat ze blijven 
geloven, omdat ze blijven vertrouwen. 
Ze zijn geworteld in de geschiedenis. 
Van daaruit wisten ze dat het licht over hen zou opgaan. 
Gelovenderwijs zijn ze ervan overtuigd, dat dat licht niet alleen voor hen zou 
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schijnen, 
maar voor iedereen, voor heel onze wereld. 

Simeon en Hanna: ze zijn voor ons een voorbeeld. 
Ook wij worden uitgedaagd om te blijven uitzien. 
In ons mistige en soms donkere bestaan, zal eens een licht opgaan. Meer nog: 
we mogen zelf dat licht zijn voor elkaar. 
Het is onze taak om – vanuit ons geloven – licht, vrede en geluk te worden voor 
anderen. 
Dan zal Gods genade ook op ons rusten. 
 
 
Instrumentaal 
Julian Bream 20 
 
Collecte en mededelingen 
 
 vervolg Instrumentaal 
 
Jan: Slotgebed  
Bidden we samen 
Goede God, 
Jezus is het Licht op onze weg. 
Laat zijn Licht in ons groeien: 
een vlam van liefde voor elke mens, 
een sprankeltje zon voor wie het soms 
moeilijk heeft, 
een teken van hoop, elke dag opnieuw. 
Zo worden wij allemaal gelukkige mensen. Amen. 
 
 
 
Zending en zegen  
In het kleine Kind Jezus 
zagen Simeon en Hanna de vervulling van Gods belofte. 
Dat deze viering voor ons een dergelijk teken van hoop kan zijn.                 
Daartoe vragen wij Zijn zegen 
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Dat wij een zegen  
 voor elkaar mogen zijn 
 bij alles wat te doen staat, 
 bij alles wat ons overkomt. 
 Dat wij een zegen 
 voor elkaar mogen zijn 
 in dit leven dat wij delen, 
 zo kwetsbaar als wij zijn. 
En willen wij dat s zingend bekrachtigen 
  
 
De levende zegene  GvL 344 

 

V: De levende zegene en behoede u 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 

De levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

A: Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht 

En wees ons genadig 

Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht 

En geef ons vrede 

V: Zegene u de levende en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest 
Amen, Amen, Amen 
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De volgende viering is 23 februari 10.00 uur 
 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
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