
Begroeting 

Kerstmis is al een tijdje achter de rug. Veertig dagen om exact te zijn. Vandaag ontmoeten we 

een dankbare moeder Maria die heel trots met haar kindje naar de tempel gaat.  Maria en 

Jozef willen aan God vertellen dat ze Jezus willen leren om te leven zoals God het van Zijn 

volk verlangt.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iemand anders de schuld 

geven van iets wat we zelf 

deden, is gemakkelijk. maar het 

is niet eerlijk. Wij vragen Uw 

licht om ook een lichtje te 

kunnen zijn voor de andere. 

3. Iemand pijn doen met 

woorden is vaak gebeurd voor 

we het beseffen. Wij willen gul 

zijn met complimentjes in plaats 

van alsmaar kritiek te geven. Wij 

vragen Uw licht om zelf ook een 

lichtje te kunnen zijn voor de 

andere. 

 



Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan.  

Over Zijn leven mogen wij lezen in een boek heel goed bewaard.  

 

 

 

 

 

 

De kleine Jezus werd door Maria en Jozef naar de tempel gebracht. Ze zochten Gods bescherming en 

liefde voor hun kind. Wanneer Jezus groot is geworden, wil hij zo graag alle kinderen ook bij de 

goede God brengen. Al wat boos is, wil Jezus wegnemen uit onze harten. Hij wil ons helpen om lieve 

en goede mensen te zijn, die God en mekaar graag plezier doen. Zo worden we kinderen van God en 

kinderen van het Licht.  

 

Evangelie  

Verteller 1 In die dagen woonde er in de tempel een oude vrouw. Haar naam is Hanna, vierentachtig jaar is ze. Dag 

en nacht is Hanna in de tempel om te bidden. Ze vraagt aan God of de Messias vlug mag komen. 

 

Verteller 2 Ook Simeon, een vrome man, komt veel naar de tempel. Hij heeft een boodschap van god ontvangen. 

Simeon zal in zijn leven nog de Messias mogen zien. Zo komt Simeon ook vandaag naar de tempel. 

Maria  Jozef, het wordt tijd dat we naar de tempel gaan met ons kindje. We mogen God danken voor onze 

Zoon. 

Jozef  Ja, Maria en we nemen twee tortelduifjes mee. Wij zijn arme mensen. Meer hebben we niet om te 

offeren. 

 

Verteller 1 Jozef en Maria komen aan in de tempel. 

Verteller 2 Jozef draagt een kooi met twee duifjes. Simeon ziet hen binnenkomen. 

Simeon  De Verlosser is daar! 

Hanna  Echt waar, Simeon? 

Verteller  1 Hanna staat ook recht en kijkt in de richting van Jozef en Maria. Simeon gaat naar Maria en opent zijn 

armen. Maria legt het kindje in Simeons armen. 

Verteller 2 Jozef zet de kooi op het altaar. Simeon houdt zijn armen omhoog en zegt met luide stem: 

Simeon  O God! Dit is de langverwachte Messias. Het licht voor de wzereld! 



Verteller 1 Hij laat zijn armen zakken en zegt verder: 

Simeon  Nu mag ik sterven, ik heb de Verlosser gezien. Hij zal veel mensen gelukkig maken. 

Verteller 2 Jozef en Maria zijn verbaasd over de woorden van Simeon. Simeon geeft het kind aan Maria terug. Hij 

spreekt over Maria en Jozef een zegen uit. Simeon strekt zijn armen over Maria en Jozef uit.  

Verteller 1 Dan zegt Simeon totMaria: 

Simeon  Maria, dit is een bijzonder kind. Hij zal vele mensen gelukkig maken. Maar  Jouw hart zal veel verdriet 

hebben alsof een zwaard jouw hart zal doorboren.  

Verteller 2 Hanna komt ook nader en vertelt het grote nieuws aan de andere mensen in de tempel: 

Hanna  De Messias is geboren! 

Verteller 1 Jozef en Maria begrijpen er niet veel van. Ze keren terug naar hun huisje te Nazareth. Daar zal Jezus 

opgroeien … 

Voorbeden 

L 1 Voor alle kindjes ter wereld. Wij vragen aan de goede Vader dat zij opgroeien tot flinke en 

gelukkige mensen. Laat ons bidden. 

A. Laat ons bidden  

L 2 Voor alle volwassenen. Opvoeden is niet altijd makkelijk. Wij vragen dat God hen helpt om 

moedig en geduldig op weg te gaan met de kinderen die Hij hen gegeven heeft. 

A. Laat ons bidden  

L 3 Voor alle kinderen van deze wereld die niet zo veel geluk hebben als wij. Dat hun honger 

wordt gestild, dat zij kleren en onderdak hebben en de moed hebben om bij God steun te zoeken. 

A. Laat ons bidden 

 

Slotgebed 

God, Uw licht is gekomen voor alle mensen en het is ons gegeven als een geschenk . Wij bidden U, 

geef dat wij Uw licht uitdragen waar wij komen en gaan. Dat vragen wij u voor vandaag en alle 

dagen. Amen 

 

Het licht doorgeven … 

Een kaarsje geeft licht en warmte. Laten we dit licht en deze warmte aan elkaar doorgeven.  

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: verhoor ons gebed. Moge dit licht ook warmte brengen in onze 

gezinnen. Mag het ons eraan herinneren bij dagen van vreugde en verdriet, dat Gij het zijt die voor 

ons zorgt en ons eens zult brengen naar de plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.  



 

 

  

 


