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Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion  
H. Maria Magdalena kerk te Maasland 
Gezinsviering 19 feb. 2023 
Voorganger: diaken Melchior Kerklaan 
M.m.v. Wereldkinderkoor Luna en meidenkoor Starlight 
o.l.v Marjolein Kolkert 
Muzikale begeleiding: E. van Aken (piano) 
M.m.v. de Aloysiusschool en midwinterhoornblazer       
Niek van der Drift 
 
OPENINGSLIED: This little light 
 
This little light of mine 
I’m gonna let is shine. 
This little light of mine 
I’m gonna let is shine. 
This little light of mine 
I’m gonna let it shine.  
Ev’-ry day, ev’-ry day, ev’-ry day 
and every way 
I’m gonna let my little light shine. 
 
On a Monday He gave me His perfect love. 
On a Tuesday He gave me His peace from above. 
On a Wednesday He told me just what to say. 
On a Thursday He told me just how to pray. 
On a Friday He gave me a little more faith. 
On a Saturday He gave me a lot more praise. 
On a Sunday He gave me His power divine, 
to let my little light shine. 
 
I’m gonna let my little light shine. 
I’m gonna let my little light shine. 
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WELKOMSTWOORD 
 
Aansteken kaars  
 
GEBED OM VERGEVING 
 
Allen: 
Er is zoveel duisternis, 
zoveel angst, pijn, verdriet  
in de wereld dat het soms 
bijna niet uit te houden is. 
Het kan zo donker zijn 
dat mensen niet weten 
hoe het verder moet. 
 
Kind: 
Blijf bij ons met  
Uw licht en Uw kracht.  
Dat wij zijn als engelen  
die Uw licht en Uw liefde  
verspreiden onder elkaar,  
zodat het feest  
kan worden  
voor wie er slecht aan toe is… 
 
Pastor: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
LIED: Zie de zon 
 
Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt  
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  
Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
   
Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
   
OPENINGSGEBED 
 
Goede God, 
dank u voor de warmte van de zon 
die de kou in ons verjaagt 
en ons warm maakt van binnen. 
Dank u voor het licht 
dat alles groeien doet, 
dat het donkere in ons verjaagt 
en ons vrolijk maakt. 
Dank u voor de positieve dingen 
in ons leven, 
die ons moed geven en gelukkig maken; 
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geef dat we ze altijd zullen zien. 
Dank u voor alle mensen om ons heen 
die licht uitstralen en warmte geven; 
geef dat ze er altijd zullen zijn. 
Goede god, 
wees voor ons als de zon, 
verwarm ons met uw liefde, 
maak ons leven licht, 
geef dat ook wij op onze beurt 
de zon laten schijnen voor anderen.  
Amen. 
 
VERHAAL: over Sint Lucia 
 
Wie was Lucia?  
Sint Lucia is een heilige uit Syracuse, dat ligt op Sicilie. Zij 
leefde van 283 tot 304 na Christus. Ze werd dus maar 21 jaar 
oud. Net als Jezus werd zij ter dood gebracht. Er doen veel 
legendes de ronde over haar leven. In één van deze verhalen 
brengt zij voedsel naar christenen die zich verborgen hadden in 
de catacomben. Dit zijn ondergrondse gangen, die zijn 
gemaakt door mensen. Meestal om mensen in te begraven. 
Om haar weg in deze catacomben te vinden, zou zij een krans 
op haar hoofd hebben gedragen met kandelaars, zodat ze een 
blad met voedsel vast kon houden. 
Het voedsel dat Lucia bracht in de catacomben verwijst naar 
Christus: brood van het leven. De naam Lucia lijkt op het 
Romeinse woord voor “licht. 
In Zweden wordt met midwinter, het feest van donker naar 
licht, het verhaal van Lucia gevierd.  
Net als in Syracuse kennen de Zweden een legende dat Sint 
Lucia voedsel bracht in een hongersnood. Op het meer Vänern 
verscheen ze op een schip met graan. Ze stond aan het roer, 
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gekleed in het wit en er scheen een lichtglans boven haar 
hoofd.  
Tijdens midwinter, de dag van Sint Lucia, gaat in de vroege 
ochtend één van de dochters gekleed in een wit gewaad, met 
een rode ceintuur en een elektrische kaarsenkrans op haar 
hoofd, als Lucia door het huis om haar ouders te wekken en 
hen al zingend koffie en broodjes te brengen. De andere 
kinderen lopen met haar mee als sterrenkinderen en helpen 
haar. De meisjes hebben lange witte jurken aan met een rode 
ceintuur, de jongens zijn ook in het wit.  
Lucia en haar gevolg kondigt het nieuwe licht van de zon aan. 
Het rode ceintuur symboliseert de warmte van de zon, de witte 
kleren het licht van de zon. Lucia brengt ook wel 
gemberkoekjes, waarbij de gember de zon symboliseert.  
Vandaag willen wij St. Lucia herdenken middels deze 
midwinter viering.  
 
Wilt u ook koffie én een gemberkoekje? Kom dan straks na de 
viering naar de Link.   
 
PROCESSIE 
 
LIED: Sint Lucia 
 
Zwaar en stil valt de nacht, 
om land en huizen, 
totdat het duister breekt 
in lichtjes ruisen. 
Teer schijnt de dageraad, 
nu op de drempel staat: 
Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. 
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LIED: Laat je licht maar schijnen   
 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen  
in de duisternis in de duisternis. 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen  
waar geen licht meer is waar geen licht meer is. 
 
Want je bent het licht hier in deze wereld  
schijn dan voor de mensen om je heen.  
Net zoals een stad boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen. 
 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen  
in de duisternis in de duisternis. 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen 
waar geen licht meer is waar geen licht meer is. 
  
Als het donker is fiets je met je licht aan  
zo laat jij je zien in het verkeer.  
Schijn dan met je licht dat je goede daden  
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. 
 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen  
in de duisternis in de duisternis. 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen 
waar geen licht meer is waar geen licht meer is. 
  
Denk aan wat je zelf wilt dat een ander voor je doet,  
doe dat voor die ander en dan doe je ’t goed. 
 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen  
in de duisternis in de duisternis. 
Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen 
waar geen licht meer is waar geen licht meer is. 
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EVANGELIELEZING volgens Matteüs 5, 38-48 
 
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Jullie hebben 
gehoord dat er gezegd is: “Oog om oog, tand om tand”.  
Maar Ik zeg jullie: verzet je niet tegen onrecht.  
Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de 
andere toe. 
Als iemand je voor de rechter wil brengen en je onderkleed 
afnemen, geef hem dan ook het bovenkleed.  
Als iemand van je eist, dat je één mijl met hem mee gaat, ga er 
dan twee met hem mee. 
Als iemand iets aan je vraagt, geef het hem, en als iemand van 
je wil lenen, draai hem dan niet de rug toe. 
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: “Je moet houden van 
je naasten en je vijanden haten”. Maar Ik zeg jullie: Houd van 
je vijanden en bid voor de mensen die je vervolgen. 
Zo zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel. Die 
laat toch de zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij 
laat het ook regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige 
mensen. 
Want als jullie houden van de mensen die ook van jullie 
houden, welk recht op loon heb je dan? Doen de tollenaars niet 
hetzelfde? En als je alleen je broeders groet, wat doe je dan 
voor iets bijzonders? Doen de heidenen dat ook niet? Wees 
dus volmaakt, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is.” 
 
Woord van de Heer. 
 
OVERWEGING 
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LIED: Fijne, fijne dag 
 
Ik spring mijn bed uit, met twee benen tegelijk, 
lach naar de spiegel die zo blij naar me kijkt.  
Ik poets mijn tanden en trek mijn kleren aan,  
om na drie boterhammen fijn op stap te gaan.  
 
(refr.) 
Het is zo’n fijne, fijne, fijne dag vandaag.  
Hoe ’t morgen is, dat is nog maar de vraag. 
Dus zing en dans ik deze dag omdat ik even mag.  
Het is zo’n fijne, fijne dag vandaag. 
 
(refr.) 
Het was zo’n fijne, fijne, fijne dag vandaag.  
Hoe ’t morgen is, dat is nog maar de vraag. 
Dus dank ik U voor deze dag omdat ik even mag.  
Het was zo’n fijne, fijne dag vandaag. 
  
Ik stap op de fiets en groet de buurvrouw blij. 
Ze is zo chagrijnig maar krijgt toch een lach van mij. 
Stukje fietsen en daar is het plein. 
Nog even lekker spelen voor ik stil moet zijn. 
 
Een beetje jammer, maar zo’n dag is zo voorbij. 
‘k Ga nu niet zeuren als mijn ouders roepen: “Tijd!” 
Ik poets mijn tanden en trek mijn kleren uit. 
Onder mijn dekbed dank ik God dan tot besluit. 
  
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
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die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
   
VOORBEDE 
 
Goede God, 
Ik wil bidden dat er licht mag zijn,  
licht in onze ogen, dat wij elkaar kunnen zien, 
zo goed als nieuw. 
Licht in onze harten, dat wij ruimte scheppen, 
plaats maken voor velen. 
Laat ons bidden…. 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Goede God, 
Ik wil bidden voor het licht in onze huizen,  
dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen. 
Licht in de omgang, dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar. 
Laat ons bidden… 
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Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Goede God, 
Ik wil bidden voor het licht op onze wegen,  
dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. 
Licht in alle uithoeken,  
dat wij nergens het klein vergeten. 
Laat ons bidden… 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 *   *  *  Misintenties  *  *  * 
  
Wij vragen U God: laat uw Licht over ons opgaan,  
leid ons door de donkere dagen naar een nieuw,  
mooi voorjaar.  
Dat wij mensen mogen worden zoals U ons bedoeld heeft.  
Amen. 
 
VREDESWENS 
 
ONZE VADER 
 
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. 
Want van U is het Koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen 
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIEGEBED 
Goede God,   
wij danken U voor het heilig Brood waarmee U ons hebt 
gevoed. Wij mochten er uw Zoon Jezus in herkennen. 
Hij roept ons om Hem na te volgen  
En met elkaar te bouwen aan uw Rijk. 
 
Allen: U bent onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
Wij danken U voor de hoop die U ons geeft,  
voor het visioen van Jezus,  
dat ons gericht houdt op uw toekomst van vrede en recht. 
Geef ons de kracht en de moed  
om vastberaden te doen wat uw Zoon ons vraagt. 
 
Allen: U bent onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
Wij danken U voor de Geest van Jezus,  
die ons ertoe aanzet om voort te gaan op Jezus’ weg. 
Blijf ons vervullen met hoop en geloof  
omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer,  
die met U leeft, nu en tot in eeuwigheid.  
 
Allen: U bent onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
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COLLECTE   
 
De collecte is bestemd voor onze eigen   
Parochiekern.  De bijdragen worden                                        
benut voor vieringen als deze en voor  
het algehele onderhoud aan de kerk. Er  
gaan schalen rond, maar een “tikkie” is  
ook mogelijk en wordt gewaardeerd. 
  
COLLECTELIED: Cover me in sunshine (Pink) 
 
I’ve been dreaming of friendly faces. 
I’ve got so much time to kill. 
Just imagine people laughing. 
I know someday we will. 
And even if it’s far away 
get me through another day. 
 
Cover me in sunshine. 
Shower me with good times. 
Tell me that the world’s been spinning 
since the beginning 
and everything wil be alright. 
Cover me in sunshine. 
 
From a distance all these mountains  
are just some tiny hill. 
Wild flowers they keep living  
while they’re just standing still. 
Yeah, I’ve been missing yesterday, 
but what if there’s a better place? 
Cover me in sunshine. 
Shower me with good times. 
Tell me that the world’s been spinning 
since the beginning 
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and everything wil be alright. 
Cover me in sunshine. 2x 
 
Cover me in sunshine. 
Lalala – Lalala – 
 
Cover me in sunshine. 
Shower me with good times. 
Tell me that the world’s been spinning 
since the beginning 
and everything wil be alright. 
Cover me in sunshine. 
  
GEDICHT: door Marlies Lecocq 
 
Vlammetje van hoop 
 
Soms 
als het donker is 
en leeg 
in jou. 
Ontsteek dan 
een vlammetje van hoop 
in je binnenste binnen. 
Hou het brandend 
tot Gods vuur 
je hart weer verwarmt 
en je handen opnieuw vult 
om dan 
- als nieuw 
en vol van Gods vuur - 
een vlam van liefde te zijn 
waaraan anderen 
zich mogen warmen. 
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MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN 
 
SLOTLIED : Hoog boven de wolken 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
  
Als een lichtpunt in het donker, als een baken op de zee,  
door Zijn hand word je gedragen, Hij gaat altijd met je mee.  
‘t Is een God voor alle mensen, jong en oud en arm of rijk.  
Niemand meer en niemand minder: ieder is voor hem gelijk. 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
  
‘t Is een God die je wil helpen en Hij blijft je altijd trouw.  
Als je ’s avonds ligt te slapen zal Hij waken over jou.  
Hij wil alle dagen zorgen voor wat hier op aarde leeft.  
Ergens hoog boven de wolken woont een God die om je geeft. 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
 
Alle landen, alle volken, alle mensen, groot en klein,  
ergens hoog boven de wolken woont een God die er wil zijn. 
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De werkgroep Gezinsviering bedankt iedereen die aan 
deze viering meewerkte. Wij wensen u een fijne zondag toe. 
 
De volgende gezinsviering is met Palmpasen op 2 april 2023. 
Ook de Protestantse Gemeenschap is daarvoor uitgenodigd.  
Dan worden vooraf Palmpaasstokken gemaakt voor mensen 
die een “opsteker” kunnen gebruiken. Heeft u daar zelf iemand 
voor op het oog, geef de naam en het adres dan door aan ons 
Parochiesecretariaat: maasland@onzelievevrouwvansion.nl  
 
Wij Hopen U dan allemaal weer te zien.. 
 
 
Het Licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven. 
Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven. 
Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen. 
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen. 
Maak ons tot lichtjes in de nacht voor al wie met ons adem 
halen. 


