
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 1 februari 2023 

Thema:   Maria Lichtmis 

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 
 

 

Welkom en inleiding  

2 februari vieren de Christenen het feest van Maria Lichtmis. Het is de 

herdenking van de opdracht of de presentatie van de Heer in de tempel 

waarbij Jezus zoals elk eerstgeboren joods jongetje opgedragen wordt 

aan God. Volgens de joodse wet moet dat op het moment dat hij 30 

dagen oud is. De ouders nemen het kind mee 

naar de tempel en door aan priester geld te 

geven of een ander offer in natura wordt het 

kind “vrijgekocht”.  Jozef en Maria hadden twee 

duifjes meegenomen.  In de Oosters-Orthodoxe 

kerk wordt de presentatie van Jezus in de tempel 

als een van de 12 grote feesten gevierd. 

 

 

Lied nr. 144:   Je vous salue Marie 

 

 

Bijbeltekst uit Lucas 2, 22-32 

Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, 

brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer 

worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer 

voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en 

vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en 

de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard 

dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. 

27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun 
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kind daar binnenbrachten om met Hem 

te doen wat volgens de wet gebruikelijk 

is, nam hij het in zijn armen en loofde hij 

God met de woorden: 

‘Nu laat U, Heer,  

uw dienaar in vrede heengaan, 

zoals U hebt beloofd. 

Want met eigen ogen  

heb ik de redding gezien 

die U bewerkt hebt  

ten overstaan van alle volken: 

een licht dat geopenbaard wordt  

aan de heidenen 

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
 

 

 

Lied nr. 81:   Christe lux mundi 

 

 

Lichtprocessie 

Traditioneel worden kaarsen gewijd en volgt er een lichtprocessie. 

Dit gaan wij ook doen. Tijdens het zingen van lied nr. 124: Licht dat 

terugkomt, steken wij een kaarsje aan en lopen een kleine lichtprocessie. 

 

 

 

 

Stilte  

 

 

 

 

 

Lied nr. 19:  Jésus le Christ, lumière intérieure 
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Voorbeden met als acclamatie nr. 84: Oh Lord hear my prayer  

 

 

Slotgebed 

Een verhaal van bevrijdende ontmoeting bracht ons hier samen, het 

verhaal van Maria, Jozef, Simeon en Hanna. Door de ontmoeting rond 

het kind Jezus kregen hun levenskeuzes betekenis en erkenning. Mogen 

ook wij ontdekken dat de ontmoeting met Jezus ons tot zegen is. Moge 

de eeuwige ons zo nabij zijn: Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

 

Slotlied nr. 132:   Vrede wens ik je toe 

 

 

 

Na afloop bent u welkom voor gezellig samenzijn met thee of koffie 

 

Hetty Heling 
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