7 januari 2018
FEEST VAN DE OPENBARING VAN DE HEER
Driekoningen

Zesde-eeuws mozaïek met de Drie Wijzen in de Basiliek van
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna, Italië
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Opening en Welkom
Zang: Nu daagt het in het oosten GvL 505
V.
A.
V.
A.

God, kom mij te hulp,
Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en altijd tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen

Openingsgebed(samen)
Goede God,
om wat klein is,
weerloos en nietig,
zijn wij hier gekomen.
Om wie machteloos is en gekwetst.
Om wie niemand geeft als er geen wonder gebeurt.
Daarom, God, zijn we vandaag hier,
biddend om hoop die leven doet,
en om helder sterrenlicht
als teken van Uw aanwezigheid.
Amen.
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn.
Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en die we
nog altijd missen. Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van
ons geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden
blijven
Korte stilte
Muziek
We three kings, Celtic Christmas
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Gebed bij het openen van de Schrift (samen)
God,
Gij, die over alle grenzen heen
Uw Zoon aan mensen hebt gegeven,
wij vragen U,
maak ons ontvankelijk voor uw blijde boodschap,
zodat wij ook over alle grenzen heen
uw licht in de wereld doorgeven,
daarin geleid door Jezus uw Zoon
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing uit Jesaja 60,1-6;
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.
Zang: Psalm 72, GvL 72II, blz. 122
Evangelie volgens Matteus 2, 1-12
Toen Jezus te Betlehem 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
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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
Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En
gij Betlehem, 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 Betlehem 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 aanhoord 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 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 te
voorschijn 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.
Overweging
Muziek
My Lord has come, Voces8
My Lord has come

Mijn Heer is gekomen

Shepherds called by angels,
called by love and angels.
No place for them but a stable.
My Lord has come

Herders geroepen door engelen,
geroepen door liefde en engelen
Geen plaats voor hen behalve een
stal
Mijn Heer is gekomen
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Sages searching for stars,
searching for love in heaven:
no place for them but a stable.
My Lord has come

Wijzen op zoek naar sterren
Zoekend naar liefde in de hemel
Geen plaats voor hen behalve een
stal
Mijn Heer is gekomen

His love will hold me.
His love will cherish me,
love will cradle me.

Zijn liefde zal me vasthouden.
Zijn liefde zal me koesteren,
liefde zal me wiegen.

Lead me, lead me to see him,
sages and shepherds and angels,
no place for them but a stable.
My Lord has come

Leid mij, leid mij om hem te vinden,
wijzen en herders en engelen,
Geen plaats voor hen behalve een
stal
Mijn Heer is gekomen

Geloofsbelijdenis (samen):
Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.
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Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen.
Voorbeden
Bidden wij tot God, die levenslang met ons mee gaat
Bidden we, met het oog op Herodes, voor allen vandaag die buiten
zichzelf raken, uit angst voor hun eigen koninkrijkjes:
dat ze bevrijd raken van wat hen beknelt;
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Bidden we met het oog op Maria en Jozef,
voor allen vandaag die de wijk moeten nemen
om hun vege lijf te redden:
dat ze geborgenheid ondervinden.
Als alles duister is,………………
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Bidden we met het oog op de wijzen,
voor allen vandaag die het aandurven nieuwe wegen te gaan:
dat zij blijven verlangen naar toekomst en bestemming;
Als alles duister is,………………
Bidden we met het oog op onze gemeenschap voor alles wat ons
bezig houdt en leggen wij de intenties van deze viering aan God
voor…..
Als alles duister is,………………
Goede, God, ga voor ons uit met uw licht, help ons uw ster te zien,
uw Zoon te volgen en onze weg door het leven te vinden tot wij bij U
mogen leven in het licht dat duurt tot in alle eeuwigheid. Amen
Onze Vader (oecumenisch)
Jezus vroeg ons om samen eensgezind te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Vredegroet
Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met je zijn.
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.
Zang: Verschenen is de mildheid, GvL 642, blz. 752
Mededelingen en collecte
Slotgebed (samen)
God begin en einde,
voor Israël is uw licht verschenen,
voor alle mensen is uw glorie opgegaan.
Wij bidden U:
geef dat wij uw Zoon aanvaarden;
en zijn licht schijnen waar wij komen en gaan.
Dit vragen we U door Jezus onze broeder.
Amen.
Zegenbede
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren,
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen,
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Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar
ons hoop en sterkte geven
Uw Liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen.
Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren
mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
leugen, geweld en dood.
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen
en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
† de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen
Zang: Nu zijt wellekome, GvL 508, blz. 556
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Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet….
Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.
Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.
Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.
(Fr.Weerts)
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