PASTORALE EENHEID ELIA
WeLiG

Eucharistieviering: ‘Licht van Betlehem’
‘We geven het Licht verder…’

We verwelkomen het Licht van Betlehem
Voorganger
Welkom Licht,
welkom kleine vlam,
welkom in onze pastorale eenheid.
Jouw Licht is een belofte voor morgen,
zorgzaam ben jij en hoeder van hoop
op nieuwe tijden.
Moge jouw Licht voor ons een teken zijn
van Gods nabijheid,
van zijn Geestkracht en trouw.
Licht van Betlehem,
wees hier aanwezig in deze viering,
maar straks ook in alle
parochiekernen.
Verwelkoming
Voorganger
Laat ons samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Lector
Eind 2019 startte binnen ons bisdom het driejarige project rond de Handelingen van
de Apostelen. Met dit pastorale project wil ons bisdom uit de Handelingen inspiratie
halen voor ons christenen vandaag.
Het thema van het tweede jaar is: ‘In de naam van Jezus: gebruik je voeten’.
Jezus nodigt ons uit om onze voeten te gebruiken, om op te staan, om ons op te
richten, om op weg te gaan.
Dit willen we concreet doen met het Licht van Betlehem.
Dit ‘Licht’ werd aangestoken in de Geboortekerk van Jezus en door de Scouts en
Gidsen overgebracht naar Europa.
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Eind december kwam het naar de kathedraal, waar onze bisschop het op 3 januari
overhandigde aan onze vicaris en op 26 januari werd dit ‘Licht’ doorgegeven aan
onze pastorale eenheid. Vandaag wordt het verder verspreid naar alle parochiekernen
binnen onze pastorale eenheid.
Dit ‘Licht’ wil een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid.
En met dit ‘Licht’ willen we warmte, vreugde, licht en hartelijkheid doorgeven aan
alle mensen binnen onze pastorale eenheid.
Gebed om ontferming
Voorganger
Jezus roept ons op
om naar zijn voorbeeld Licht te zijn voor anderen.
Omdat wij soms meer verduisteren dan Licht brengen,
vragen wij God om vergeving.
Lector
Als wij uw licht geen kans geven
en uit eigenbelang ons verschuilen in de schaduw,
Heer, ontferm U over ons.
Samen
Heer, ontferm U over ons.
Lector
Als wij uw Licht geen kans geven
en geen warmte brengen waar pijn is en verdriet,
Christus, ontferm U over ons.
Samen
Christus, ontferm U over ons.
Lector
Als wij uw Licht geen kans geven
en wij geen glans brengen in het leven van zwakke en eenzame mensen,
Heer, ontferm U over ons.
Samen:
Heer, ontferm U over ons.
Voorganger:
Moge de Heer aan ieder van ons de kracht geven
om zijn Licht te doen stralen. Amen.
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Openingsgebed
Samen
God, wees een lamp voor onze voeten,
een licht op ons pad.
Toon ons de weg
die leidt naar wie ziek is
of gebukt gaat
onder eenzaamheid.
Laat ons nimmer verbergen
wie vergeten zijn
en geef ons oog
voor wie niet wordt gezien.
Moge deze kaars,
eenvoudig en klein,
ons vertellen
dat ons vuur en onze vreugd
dubbel wordt als wij het delen,
als wij samen-zijn
met U
en de uwen.
Amen.
Inleiding op de lezingen
Voorganger
Het Licht omspant de Bijbel. De eerste woorden van God in de schepping luiden:
“Er moet licht zijn! En er was licht. En God zag dat het licht goed was.” (Gen 1,3)
Openen wij ons hart voor het Licht en de boodschap uit de Schrift.
Eerste lezing: Handelingen 9,1-19
“Toen hij op zijn toch Damascus naderde, omstraalde hem plotseling een licht uit de
hemel. [...] Saulus stond van de grond op, maar hoewel zijn ogen open waren,
zag hij niets. Zij namen hem dus bij de hand en brachten hem Damascus binnen.
Drie dagen lang kon hij niet zien en at of dronk hij niet. [...]
De Heer beval Ananias: ‘Ga, want die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn
Naam uit te dragen onder heidenen en koningen en onder de zonen van Israël.
Ik zal hem laten zien hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.’ Toen begaf Ananias
zich naar het huis, trad binnen en legde hem de handen op met de woorden:
‘Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u op de weg hierheen
verschenen is, opdat ge weer zien moogt en vervuld worden van de heilige Geest.’
Op hetzelfde ogenblik vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij zag weer
en terstond liet hij zich dopen.”.
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Evangelie: Johannes 8,12-19 (“Ik ben het Licht van de wereld”)
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in het duister, maar heeft licht dat leven geeft.’
De Fariezeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt
over uzelf’.
Maar Jezus ging verder:’Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis
betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga.
Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.
U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand.
En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen
ben, maar samen met mijn Vader die mij gezonden heeft.
In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar.
Wel ik getuig over mezelf, en de Vader, die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’
Toen vroegen ze:’Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader’,
antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen’.
Homilie
Geloofsbelijdenis
Samen
Ik geloof in Hem die heet
‘Ik zal er zijn voor allen’
Hij is de kern,
Hij is het Licht,
de bron van onze solidariteit,
Zijn naam wil ik maken
tot de rode draad van mijn leven.
Ik geloof in Zijn Geest
die ook vandaag mensen bezielt en aanzet
om de weg te gaan
van breken en delen,
van recht en vrede.
Ik geloof in Jezus
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
In Hem heeft onze God
handen en voeten gekregen.
Ik geloof dat hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet voor niets is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw
verrijst in mensen hier en nu.
Ik geloof dat ik dat Licht voor
anderen wil zijn.
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Voorbeden
Voorganger
God van Licht, wij bidden om Uw aanwezigheid, om Uw trouw. Daarom durven wij
ons bidden in Uw handen leggen.
Lector
Wees Licht in onze duisternis
inspireer ons tot een nieuw elan.
Weg uit sleur, moedeloosheid, oppervlakkigheid en kortzichtigheid.
Moge het worden zoals Gij hebt gewild, God:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Laat ons bidden....
Samen
Wij bidden dat we Licht voor elkaar mogen zijn en Jij God olie in de lamp.
Lector
Herschep de rust die wij hier zoeken tot nieuwe onrust
vanwege mensen in het donker,
vanwege hun plannen die geen kansen krijgen.
Mogen wij doen zoals Gij hebt gewild, God:
licht zijn dat niet dooft, liefde die blijft.
Laat ons bidden...
Samen
Wij bidden dat we Licht voor elkaar mogen zijn en Jij God olie in de lamp.
Lector
Maak het gebed, om ons nooit te laten vallen
tot nieuwe bereidheid om elkaar niet los te laten.
Houd de ziel in ons lijf, het hart bij ons hoofd, de droom bij de daad.
Zodat het kan worden zoals Gij hebt gewild, God:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Laat ons bidden...
Samen
Wij bidden dat we Licht voor elkaar mogen zijn en Jij God olie in de lamp.
Lector:
Voor de overledenen binnen onze pastorale eenheid.
Dat ze nu het eeuwig Licht mogen aanschouwen.
Laat ons bidden...
Samen
Wij bidden dat we Licht voor elkaar mogen zijn en Jij God olie in de lamp.
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Voorganger:
God, Gij hebt ons gemaakt tot wat wij zijn, mensen van licht en duisternis.
Blijf ons nabij opdat wij de moed blijven hebben om verder te weven aan ons leven
van elke dag.
Gebed over de gaven
Voorganger:
God van Licht,
de overvloed en de schoonheid van uw schepping
overweldigen ons telkens weer.
Moge uw vrijgevigheid
ons tot voorbeeld zijn,
zodat we brood delen met wie honger heeft
en ons niet afschermen voor wie in de kou staat.
Dat we ook uw Licht delen met anderen.
We bieden U deze gaven aan,
opdat we niet zouden vergeten
dat ze bedoeld zijn
als voedsel en Licht voor alle volkeren,
Amen.
Tafelgebed
Voorganger
In uw Naam zijn wij hier samen.
Tastend en aarzelend noemen wij U:
God en Vader, Roepstem, Drager,
Licht, Grond van ons leven.
Samen
Niemand heeft U ooit gezien
maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden,
waar mensen Licht voor elkaar willen zijn
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot uw Wereld.
Voorganger
Wij zien U aan het werk
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
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Samen
Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:
de woorden die Hij sprak
waren uw Woorden,
en worden nu ook de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen
was uw keuze,
en wordt nu ook de onze.
Het Lichtend voorbeeld dat Hij wilde zijn,
zetten wij verder.
Voorganger
Hem willen wij hier noemen: Inspiratie, Wegwijzer voor ons leven,
blijvende Oproep om te blijven doen wat Hij gedaan heeft.
Wij loven, eren en danken U daarom, en zeggen:
Samen
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.
Voorganger
Wij danken U voor Jezus, de Christus, de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Samen
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Voorganger
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet, maar gaf mensen nieuwe kansen.
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Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Samen
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Voorganger
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest en zijn Licht
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Samen
Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Voorganger
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid en vriendschap in Jezus’ naam.
Samen
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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Onze Vader
Voorganger
Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
met Hem, mogen wij ons richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Samen
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.
Amen.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Voorganger
Heer onze God, kom in ons bestaan, onstuitbaar als dit Licht.
Help ons om voor elkaar echt mens te zijn, een Licht in de nacht,
een schouder om op te steunen.
En de vrede van de Heer zij altijd met ieder van u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.
Goede vrienden, wees voor elkaar een teken van Christus’ vrede.
Communie
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Bezinning
God, in donkere dagen
kijk ik reikhalzend uit
naar U die licht en leven zijt.
Zoals wachters verlangen naar de morgen.
Zo hoop ik op de dag,
dat ik mag toeven
in uw licht,
dat ik dicht bij U mag zijn.
Nietig en klein
wacht ik op de ochtend
waarop ik delen mag
in de menigvuldigheid
van uw ontferming.
God, barmhartig zijt Gij,
til mij op uit de diepte,
neem weg wat weegt op mij.
Slotgebed
Samen
Heer,
schenk ons licht
in wat duister en dicht is.
Breng ons dichter
bij Wie en wat ons richt.
Wees rust voor ons en evenwicht.
Neem weg wat weegt
en louter ons met eenvoud en met trouw.
Wees zo bij ons
als moed in onmacht als zachte kracht
in sterke tijden.
Zending en zegen
Voorganger
Ik wil jullie aan het einde van deze viering een zending en een opdracht meegeven.
Ik nodig jullie uit om dit Licht mee te nemen naar jullie parochiekern.
Geef het een zichtbare plaats in de kerk.
Maar bovenal draag dit Licht uit naar alle huiskamers.
Ook al is dit Licht eenvoudig en klein,
Het laat ons al zien dat ons vuur en onze vreugde dubbel wordt als wij het delen.
Dit Licht wil immers een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en
verbondenheid. Met dit licht willen we warmte, vreugde, licht en hartelijkheid
doorgeven aan alle mensen van onze PE.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
10

