Openbaring van de Heer
Eucharistieviering
2 januari 2022

Met vreugde vervuld
Zij haalden hun schatten
tevoorschijn en boden het Kind
geschenken aan: goud, wierook
en mirre.
Matteüs 2, 11b

♫ Openingslied: Drie koningen zagen een sterre
Drie koningen zagen een sterre
een sterre van wondere pracht;
de sterre van Jacob, het teken,
zolang aan de hemel verwacht.
Zij repten zich heen in ’t geleide
der ster, die zij hadden aanschouwd,
naar’t land van de Joden met giften
van mirrhe,van wierook en goud.
Toen zij te Jeruzalem kwamen,
verdween er de sterre meteen;
zij gingen naar koning Herodes,
En vroegen: ‘waar moeten wij heen?
Waar is er de Koning geboren,
wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen
Met mirrhe, met wierook en goud.’
En toen zij dat hadden vernomen:
‘naar Bethlehem moet ge dan gaan,’
vertoonde zich weder de sterre,
en reisden zij blijde weer aan.
Zij vonden het koninklijk Kindje
en knielden aanbiddend terneer,
met goud en met wierook en mirrhe
en keerden vol dankbaarheid weer.
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 Inleiding na de begroeting
Op het feest van Openbaring des Heren,
in de volksmond Driekoningen genoemd,
zien we dat de oude profetieën
tot vervulling gebracht worden.
Eens zou Hij komen,
de nakomeling van koning David
die voor eeuwig zou regeren.
Drie wijze mannen geven blijk van erkenning:
ze knielen neer voor het Kind van Maria.
Ze bieden Hem hun kostbaarste gaven aan:
goud als Koninklijk geschenk voor een koning,
wierook als offergave aan God,
mirre voor de lijdende dienaar Gods.
Vreugde bekruipt hun hart
bij het aanschouwen van God zelf.
 Gebed om verzoening:
Pr: We willen dit nieuwe jaar beginnen met een open hart;
Als wijzen en herders zoeken
naar genezend en troostend licht.
Al:

Heer, licht voor heel de wereld,
Als wij onze ogen gesloten houden
vergeef het dan en ontferm U over ons.

Pr:

Christus, Licht van God;
Als wij ons hart gesloten houden
voor armen en verdrukten
vergeef het ons dan en ontferm U over ons.
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Al:

Heer, Koning van rechtvaardigheid,
als wij scheiding én verdeeldheid zaaien,
vergeef het ons dan en ontferm U over ons.

Pr:

De God van Jezus moge ons barmhartig zijn,
onze duisternis verlichten,
en ons begeleiden op onze wegen,
naar het Licht dat schijnt in eeuwigheid.
Amen.

Al:

♫ Glorialied: Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd:
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.’
Gloria in excelcis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is,
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is,
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt
gedragen
alle schuld tot elke prijs;
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

 Openingsgebed
Heer, onze Heer,
over alle grenzen heen
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.
De Wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien;
de volken der aarde hebben uw licht aanschouwd.
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Wij vragen U:
Laat uw Zoon onze leidsman zijn
op onze pelgrimstocht naar U.
Laat allen die nog niet geloven, uitzien naar uw licht,
en de weg vinden naar uw koninkrijk.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 60, 1-6
Het heerlijke licht van God gaat op over Jeruzalem.
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon
gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te
schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker
de volkeren maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is
boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en
zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen
komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij
het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en
uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de
schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der
volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen
bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners
van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook
aan en verkondigen luid de roem van de Heer.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Palm 72, 2.7-8.10-11.12-13
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L.:

A.:
L.:

A.:
L.:

A.:

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en
welvaart alom tot het einde der maanden.
Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden
geschenken, Arabische heersers en Etiopen betalen
hem cijns. Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.
Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.
Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Efeze 3, 2-3a.5-6
Joden en heidenen zijn in Christus samen erfgenamen
van Gods belofte.
Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade
Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven
is; door openbaring is mij de kennis van het geheim
meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslachten
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aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het
nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige
apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus
mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten
van de belofte door middel van het evangelie.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
De zonne, voor wie stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
in Christus’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
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Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs 2, 1-12
Geleid door de ster gaan de wijzen op weg. In het kind
Jezus, dat zij als hun koning aanbidden, openbaart
God zich aan de wereld.
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van
koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het
oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der
Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag
voor waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem: “`Te Bethlehem in Juda. Zo immers
staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem,
landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste
onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te
voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.”
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij
vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster
verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met
de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar
het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij
dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie,
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen
uit totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond stil
bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van
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overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het
kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend
betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten
tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook
en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Tot de goede God die zich aan ons geopenbaard heeft,
bidden wij vol vertrouwen:
Voor de herders van de Kerk:
dat zij de wijsheid van de drie Koningen mogen bezitten
en Gods liefde overal openbaren. Laat ons bidden.
Om licht voor mensen die hun lot en zekerheden in de
sterren proberen te lezen:
dat zij houvast vinden bij het Kind in de kribbe. Laat ons
bidden.
Om licht voor mensen die de hele wereld afreizen om iets
van die onzichtbare God te ontmoeten, maar niet de kleine
dingen in hun naaste omgeving zien waarin Hij zich
openbaart:
dat zij wijs mogen worden. Laat ons bidden.
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Om licht voor allen die alles wetenschappelijk bewezen
willen zien, maar geen oog hebben voor het mysterie van
het leven waarin God zich openbaart:
dat zij echte wijsheid mogen ontdekken. Laat ons bidden.
Voor mensen die de weg zijn kwijtgeraakt in onze
ingewikkelde wereld:
dat zij wijze mensen mogen ontmoeten die licht brengen in
hun bestaan. Laat ons bidden.
Voor onze overledenen: dat zij het eeuwig licht mogen
aanschouwen. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Goede God, in Jezus hebt Gij Uzelf geopenbaard als een
liefdevolle Vader. Laat uw licht schijnen over deze
wereld. Hoor ons, Heer, verhoor ons. Door Christus onze
Heer. Amen.
Tafellied: Geroepen om Jezus’ weg te gaan
(Melodie: Zomaar een dak)
God onze Heer, Schepper van leven,
Vader van ieder mensenkind.
U wilt uw zorg, uw liefde geven,
groten noch kleinen onbemind.
Dus roept U mensen van oudshér
in uw naam op te staan
en Jezus’ weg te gaan.
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Wapengeweld zult U niet kiezen,
machten en krachten winnen niet !
Eens komt de tijd dat zij verliezen,
U wilt geluk en geen verdriet.
Dus zoekt U mensen naar uw hart
in uw naam op te staan
en Jezus’ weg te gaan.
Steeds roept U ons:
kies toch voor vrijheid,
maak u toch los van min geweld
leg af de haat, zoek toch de
waarheid,
heb al uw hoop op Mij gesteld.
Zo wijst U mensen op hun taak,
in uw naam op te staan
en Jezus’ weg te gaan.
 Gebed over de gaven
Heer, wij zijn hier gekomen
om U met onze gaven hulde te brengen.
Neem deze offerande aan van brood en wijn
en openbaar U aan ons in Christus, onze Heer...
Prefatie
Van de Openbaring des Heren
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
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Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding
geopenbaard:
Christus, het licht van alle volkeren.
Toen Hij in ons sterfelijk lichaam is verschenen,
hebt Gij ons allen nieuw gemaakt
door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig, …
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met
ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen
mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die
Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor
vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen – Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden:
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn
leerlingen met de woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT
HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE
ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR
U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING
VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam
gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die
Is en Blijven Zal, - uw rechterhand - en tot Hij komt
verkondigen wij hem door deze levensbeker en door dit Brood
dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat - en maak ons tot volk, dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en
dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw
stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij
U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in
liefde en geloof tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en met alle bisschoppen.
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Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met Sint Jozef, haar bruidegom, met de
apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw
grootheid en brengen wij U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de
heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
A.: 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.
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
vredeswens

♫ Lam Gods
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Communie
♫Communielied: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen;
die grote dingen doet
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die, uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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 Slotgebed
God, in hemels licht hebt Gij U aan ons geopenbaard.
Blijf ons verlichten en voorgaan,
wees ons nabij.
Dan zal geen macht op aarde
ons tot vertwijfeling brengen, of vrees,
want als Gij ons leidt, is onze thuiskomst veilig.
Door Christus, onze Heer...
Mededelingen
Wegzending en zegen
Pr: God, die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht,
moge u met zijn zegen vervullen
en u bevestigen in het geloof, de hoop en de liefde.
A: Amen
Pr: Als trouwe volgelingen van het licht
dat heden in de wereld verschenen is,
moge Hij u maken tot een licht voor de medemens.
A: Amen
Pr: Moge u zo, na deze levensreis, komen tot Hem
die de Wijzen in het licht van een ster hebben gezocht
en met grote vreugde gevonden,
Licht uit Licht, Christus de Heer. A: Amen
Pr: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen
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Pr: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
Slotlied: Er is een Kindetje geboren
Er is een kindetje geboren op d’aard,
Er is een kindetje geboren op d’aard;
’t kwam op de aarde voor ons allegaar,
’t kwam op de aarde voor ons allegaar,
‘t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis,
‘t kwam op de aarde en ’t had er geen huis,
‘t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis,
‘t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis,
Er is een Kindetje geboren in ’t strooi,
er is een Kindetje geboren in ’t strooi,
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi,
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi,
’t Kwam op de aarde voor ons allegaar,
’t Kwam op de aarde voor ons allegaar,
en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar,
en ’t wenst ons allen een zalig nieuwjaar.
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