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Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd 
wordt.  Het is de herdenking van de opdracht of presentatie van de Heer in de tempel, 
waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen aan God.  Men 
noemt dit ook wel eens de vrijkoop van de eerstgeborene.   
Volgens de joodse wet moet een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat 
hij 30 dagen oud is.  De ouders nemen het kind mee naar de tempel, en door aan de 
priesters geld te geven, of een ander offer in natura, wordt het kind 'vrijgekocht'.  
Maria en Jozef betaalden volgens het Evangelie van Lucas met twee jonge tortels.  
Daarnaast herdenkt men met Lichtmis het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de 
geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam 
Purificatio Mariae.  
In de Oosters-orthodoxe kerk wordt 'de presentatie van Jezus in de tempel' gevierd, als 
een van de twaalf grote feesten. In het westerse christendom is de traditionele naam 
van de dag Lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting van de 
Heer' of 'de opdracht van de Heer' genoemd.  
In de Katholieke Kerk is de opdracht van de Heer ook het vierde 'blijde mysterie' van de 
rozenkrans. 
 

 
 
 
 
De viering van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis in Tisselt zaterdag 29 januari 
 
In Tisselt hebben we het iets vroeger gevierd tijdens de weekendviering. Het is de 
herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria 
veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in 
Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum 
verbonden is aan die van Kerstmis. 



Heel wat gelovigen, met hun kinderen, waren afgezakt naar de kerk.  Het ging er soms 
bij momenten luidruchtig aan toe.  Kinderen die spelend aan het roepen waren, aan het 
wenen, of aan het zingen.  Uiteraard is dit eigen aan Onze-Lieve Vrouw Lichtmis, en 
bracht hun geluiden de nodige sfeer in de kerk. 
De kindjes die in de loop van 2021 gedoopt waren kregen hun levensboom mee, die ze 
ontvangen hadden tijdens hun doopsel.  Op deze levensboom stond in sierlijke letters 
hun naam gegrift.  Nadien kregen zij, net zoals alle andere kindjes, de kinderzegen.   
Tijdens de viering hebben we, zoals het hoort, echt licht gemaakt.  Geen lichtmis zonder 
licht. Na de kaarsenwijding konden alle aanwezigen een brandende kaars in ontvangst 
nemen.  Het was een mooi gezicht om van achter het altaar die zee van brandende 
kaarsen te zien in de kerk. 
Na deze verlichte viering kon iedereen met een verlichte geest huiswaarts keren. 
 
De viering van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis in Heindonk 30 januari  
De opkomst in de kerk was net zoals op andere zondagen.  Een natuurlijk kan men 
geen Lichtmis vieren zonder brandende kaarsen.  Na de zegening van de kaarsen kon 
iedere aanwezige een brandende kaars in ontvangst nemen, en achteraf mee naar huis 
nemen. 
In Heindonk mogen enkel de kindjes gedoopt worden die in Heindonk woonachtig zijn.  
Dit betekent dat er jaarlijks maar weinig kindjes gedoopt worden, (vorig jaar één kindje) 
en dit verklaart dat er geen kindjes in de kerk aanwezig waren. Volgend jaar beter! 
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