Lichtmis

Op 2 februari vieren wij in onze Kerk
het feest van ‘Lichtmis’.
Het is een eeuwenoude traditie
om op Lichtmis pannenkoeken te eten.
Pannenkoeken roepen een sfeer op
van warmte en gezelligheid.
Sommige mensen beweren zelfs dat de ronde vorm
verwijst naar de ZON.
We merken al dat de dagen
weer wat langer worden,
dat de zon al wat vroeger opstaat
en al wat later gaat slapen.
De lente is al in aantocht.

De ZON verwijst voor christenen ook naar Jezus.
Jezus wordt ook wel ‘de zon der gerechtigheid’ genoemd.
Hij bracht licht en vrede in de wereld.
Als wij het feest van Lichtmis vieren,
dan zeggen we dat wij Jezus’ voorbeeld willen volgen.
En we vragen zijn kracht en zegen om ook ‘een zonnetje’ te zijn,
om net zoals Hij licht te brengen in het leven van velen.
Op het feest van Lichtmis vertellen christenen hoe Maria en
Jozef naar de tempel gingen om Jezus aan God te tonen. In
de tempel ontmoeten ze een oude man die voorspelt dat het
leven van Jezus niet altijd gemakkelijk zal zijn … .
“Ik vind dat verhaal van Jezus in de tempel maar eng”, zei hij.
“Ze vertellen dat Hij later, als Hij groot is, pijn zal lijden”.
“Dat is waar”, antwoordde ik,
“maar ze vertellen er ook nog bij
dat Hij nooit alleen zal zijn:
God blijft Hem steeds nabij.
Zo zegt God tegen jou vandaag:
wat jou ook overkomt:
Ik wil dat je weet
dat Ik bij je ben
en jou nooit vergeet.”
Al die kaarsjes in de kerk,
al die lichtjes overal:
ze zeggen dat het leven soms donker is,
maar dat Gods licht
dan schijnen zal.

God,
zegen onze kinderen
met het licht van uw aanwezigheid.
Wees een lamp voor hun voeten,
een licht op hun pad.
Ga voor hen uit,
toon hen de weg
die leidt tot Leven.

De doopkaars van
Alexia staat op de
kast in de living. Eén
keer per jaar, op de
verjaardag van haar
doopsel, steek ik de
kaars aan.

Ik liet Arthur helpen in de
keuken. Samen maakten
we het deeg voor de
pannenkoeken. Hij vond
het fantastisch en had
‘pretlichtjes’ in zijn ogen.
Dat is voor mij ‘lichtmis’.

