
Woordje bij de Lichtmisviering 

Broeders en zusters in de Levende Heer. 
Dat is meteen een duidelijke voorstelling van hoe wij  door het gedoopt zijn ‘kind 
van God’ worden en allemaal broers en zussen van elkaar worden  
doorheen het geloof en het doopsel in de Verrezen Jezus, zoon van God 

Als mensen vragen om gedoopt te worden, dan gaat dit vooral om vertrouwen en om 
toevertrouwen. Het gaat van langs om meer om volwassen worden in geloof. 
En dat stemt ons, en alle gelovigen eigenlijk, bijzonder gelukkig. 
Weten dat er een nieuwe Kerk aan het groeien is. 
Een Kerk die groeit vanuit een vertrouwen in de God van het leven. 

In een doopviering staan we lang stil bij het geschapen zijn. 
en bij het doorgeven van die liefde van God waarin wij ons mogen nestelen. 
Familiair worden met God en met Jezus Christus. 

Om daarna bij onze geloofsbelijdenis te komen. 
Het is belangrijk dat wij luidop kunnen uitspreken waarin we geloven. 
En dat we onze kinderen daarin, in die geloofsdrive, willen mee-betrekken. 

Jezus, in wiens Geest ik gedoopt ben, Hij is mijn licht doorheen het leven. 
Mijn persoonlijke GPS richting “voor altijd”. Iemand die heel dicht bij mij staat. 
Iemand die sinds mijn doopsel eigenlijk in mijn hart woont. 
Hij is mijn veilige thuisbasis van waaruit ik kan leven en werken 
wonen en liefhebben en steeds opnieuw vergeven én mag herbeginnen. 

In het evangelie van deze dag horen we hoe Simeon door de Geest gedreven, 
naar de tempel trekt om er Jezus te ontmoeten, om Hem te zien. 
Wel mogen ook wij met z’n allen samen hopen en bidden dat ook wij steeds 
opnieuw door diezelfde Geest bevrucht  
en bevlogen zijn en Hem kunnen vinden en mogen zien. 

Een heel mooi moment tijdens de doopviering is de toewijding aan Maria. 
We richten ons dan naar het Mariabeeld, en spreken een heel mooie gebed uit 
En we beluisteren het Ave Maria. 
Want Maria bracht toen met de geboorte van Jezus, God bij de mensen 
En zij brengt nu tot op vandaag nog steeds mensen tot bij God 
door haar Zoon Jezus. 

Als wij ons toewijden, ons kunnen toevertrouwen aan Maria,  
de moeder van onze Kerk, dan neemt zij ons mee in die drive van Christen 
onderweg. Zij trekt ons mee in het Licht van de Levende Heer, die Jezus van Pasen. 
Het is in Hem dat we gedoopt zijn. 

diaken Jozef


