
Teksten en ideeën voor een 

Lichtmisviering 
 

Je kan vooraf de kinderen een tekening laten 
maken of inkleuren, deze prenten kunnen een 
plaats krijgen in de viering en elk kind/gezin krijgt 
achteraf een tekening mee.   
 
Als inleiding 
 
Op 2 februari herinneren wij ons  
hoe eens een man en een vrouw 
naar de tempel van Jeruzalem gingen  
om naar het voorschrift van de wet 
aan de Heer van hemel en aarde 
gaven aan te bieden als dank voor de geboorte van hun eerstgeborene. 
 
De ouders waren Jozef en Maria. De naam van het kind was Jezus. 
Zij voelden zich gelukkig, maar waren ook bezorgd zoals alle jonge ouders zijn. 
Zij wilden de jongen onder Gods zegen stellen. Zij vertrouwden op de Heer. 
 
2 februari. Een dag in de winter, tijd van vroeg donker.  
We verlangen weer naar de langere dagen van de lente en de zomer.  
De donkerste tijd van het jaar heeft al zo lang geduurd. Lichtmis is het feest van het licht.   
 
Lichtmis is een oud verhaal van vreugde om het gekregen leven. Want als een kind wordt geboren, 
dan zijn de ouders blij en ook iedereen rondom hen. Maar ook God zelf van wie wij het leven 
ontvangen, viert mee. 
 
Als het donker is rondom ons kan één kleine kaars of lucifer al een lichtbron zijn, 
zo kunnen wij met kleine gebaren ook veel betekenen voor de mensen rondom ons.  
 
Aansteken van kaarsen in de kleuren van de regenboog  
 
Wij steken een rode kaars aan voor alle kinderen die ziek zijn, 
dat er altijd iemand is die hen liefdevol verzorgt. 
 
Wij steken een oranje kaars aan voor de ouders van zieke 
kinderen, dat zij de kracht mogen vinden om lichtpuntjes op hun 
weg te blijven zien. 
 
Wij steken een gele kaars aan voor al het verzorgend personeel, 
dat zij elke dag het beste van zichzelf geven om zorgend en 
liefdevol nabij te zijn. 
 
Wij steken een groene kaars aan voor alle kinderen van wie mama of papa gestorven is, 
dat er altijd iemand is die hen troost en met hen meegaat. 
 
Wij steken een lichtblauwe kaars aan voor alle kinderen die het moeilijk hebben op school,  dat er 
altijd iemand is die voor hen opkomt en hen met geduld en zorg omringt. 
 



Wij steken een donkerblauwe kaars aan voor de kinderen en gezinnen die leven in een wereld van 
oorlog en onrecht, dat zij doorheen helpende handen iets van Gods liefde mogen voelen. 
 
Wij steken een paarse kaars aan voor onszelf, opdat wij licht brengen en zijn overal waar wij komen.  
  
Zegening door voorganger  
 
Op dit feest van Lichtmis 
willen wij deze kinderen zegenen in uw naam. 
Mogen deze kinderen door onze geborgenheid uw liefde voelen. 
opdat zij mogen zijn en blijven, kinderen van het licht. 
Daartoe vragen wij uw zegen, 
Gij die kinderen laat geboren worden, 
Gij die jongeren en tieners laat groeien in kracht en wijsheid, 
Gij die als een vader en moeder zijt van alle mensen, 
samen met U strekken wij de armen 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 lief als God zijn. 
Maar wij kunnen niet zonder uw steun. 
Zegen daarom alle kinderen (+), 
alle tieners en jongeren (+), 
alle ouders en grootouders (+) 
met liefde, wijsheid, kracht, geduld 
en geloof in het goede. 
 
Gebed door ouders of leerkrachten  
 
Heer, onze God 
Wij leggen de namen van onze kinderen in uw gezegende handen. 
Schrijf ze daarin op, en vergeet ze niet. 
Houd onze kinderen vast, als wij ze moeten loslaten 
en zij hun eigen weg door het leven gaan. 
Dat zij voortstappen op vaste baan vanuit de liefde die wij hen hebben gegeven. 
 
Heer onze God, zoals Jozef en Maria Jezus naar de tempel droegen 
om Hem aan U toe te wijden, 
zo komen wij vandaag ook bidden voor onze kinderen. 
Wil genadig op hen neerzien. 
Bij het doopsel hebben wij in uw naam onze kinderen de handen opgelegd. 
Geef dat de liefde waarmee wij hen omringen een teken mag zijn 
van uw liefdevolle zorg voor hen. 
 
Wij bidden dat onze kinderen rijk mogen zijn aan goedheid, waarheid en gerechtigheid, 
dat zij mogen opgroeien tot beloftevolle mensen die vrede stichten en vreugde brengen. 
 
Wij bidden ook voor de kinderen die geen liefde ontvangen, 
die opgroeien buiten elk gezinsverband, die worden uitgebuit, verstoten of vergeten, 
dat wij ons hart niet voor hen sluiten. 
 



En bidden wij ook voor onszelf, dat wij woorden vinden om van Gods liefde te vertellen, 
en onze kinderen de warmte van ons hart nooit onthouden. 
 
Voorbeden 
 

Voor alle kinderen die in het voorbije jaar gedoopt werden of hun eerste communie vierden, 
dat zij mogen opgroeien tot fijne en gelukkige mensen. 
Laten wij bidden. 
 
Voor ouders, grootouders en iedereen aan wie de zorg voor kinderen is toevertrouwd, 
dat zij de kinderen die God hen gegeven heeft, geduldig en liefdevol begeleiden op hun weg. 
Laten wij bidden. 
 
Voor hen die ongewild kinderloos zijn en voor hen die van hun kindje afscheid moesten nemen, dat 
zij omringd worden door een warme omgeving, dat zij de kracht krijgen om met vertrouwen de 
toekomst tegemoet te zien. 
Laten wij bidden. 
 
Lied 
 

This little light of mine 
I'm going to let it shine 
Oh, this little light of mine 
I'm going to let it shine 
This little light of mine 
I'm going to let it shine 
Let it shine, all the time, let it shine 
 
All around the neighborhood 
I'm going to let it shine 
All around the neighborhood 
I'm going to let it shine 
All around the neighborhood 
I'm going to let it shine 
Let it shine, all the time, let it shine. 
 
Hide it under a bushel? No! 
I'm going to let it shine 
Hide it under a bushel? No! 
I'm going to let it shine 
Hide it under a bushel? No! 
I'm going to let it shine 
Let it shine, all the time, let it shine.  
 


