Gebedsviering zondag 3 januari 2021
Openbaring van de Heer/Drie Koningen

Laat ons op zoek gaan
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Vooraf: instrumentaal
Begroeting
Moge de vrede van God die ons uitnodigt
naar Zijn Kind op zoek te gaan,
met ons allen zijn.
We worden uitgenodigd om er voor elkaar te zijn.
In dit moment van bezinning mogen we stilstaan bij het
thema: Laat ons op zoek gaan.
Openen we dit samenzijn met het teken van het kruis;
in de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest.
Openingslied: Wij komen tezamen
Themastelling:
Al vanouds reserveert de kerk deze dag om alle schijnwerpers
te zetten op die ene mens in wie volgens haar de Eeuwige,
God zelf, eens en voorgoed gezicht gekregen heeft: Jezus
Christus.
Met alle kracht die in haar is nodigt zij ons uit naar hem op
zoek te gaan.
Vandaar dat we hier in onze viering van vandaag tegen elkaar
zeggen – en wat we gelijktijdig dan ook maar als thema voor
ons samenzijn kiezen -: Laat ons op zoek gaan.
Toelichting van het symbool
We gaan straks horen van mensen die hun vertrouwde
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wereldje achterlaten en op zoek gaan naar het nieuwe, nog
onbekende licht.
Op de voorkant van uw boekje ziet u een bijbel en monstrans.
De monstrans wil iets oproepen van die oude en voor velen
nog vertrouwde wereld van geloof en kerk.
Kunnen we daar wel bij blijven staan?
Moeten we niet op weg durven gaan als we het nieuwe licht
willen vinden?
Behalve die monstrans, zie we ook de Bijbel.
Ook de Bijbel staat er omdat de Bijbel ons nu juist nieuwe
wegen wil op sturen.
Het is te hopen dat ze in combinatie met elkaar de
levendigheid van het feest van Driekoningen duidelijk in
beeld brengen.
Verstilling
Meditatie
Zo om en nabij de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie
had zowat elk jeugd- of jongerenkoor op zijn repertoire het
lied staan: ‘Blijf niet staan, durf het leven aan.
Durf het leven aan, kijk de toekomst in’.
Meer dan ooit tevoren groeide in die jaren in kerkelijk
Nederland, maar ook elders, het bewustzijn
dat geloven alles te maken heeft met ‘niet blijven zitten waar
je zit’.
Trouwens, ook de veel gebruikte aanduiding voor de
kerkgemeenschap als ‘Gods volk onderweg’ stamt uit die tijd.
Nu nodigt dit alles uit tot de nodige beweging, dat valt voor
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niemand te ontkennen.
Maar wat typisch eigenlijk……we zijn inmiddels al een
halve eeuw verder, maar nu lijkt het alsof die beweging,
die mobiliteit toch wat tot stilstand gekomen is.
Als we kijken naar onze kerk als instituut, kunnen we dat
moeilijk ontkennen.
Wat is er aan de hand?
Wat is er met mij aan de hand?
Verstilling
Meditatie
Hoe komt het dat wij er ons telkens weer toe moeten zetten
om toe te geven dat U ons in beweging wilt krijgen?
Al lezen we vijfenzeventig keren in het evangelie
dat Jezus tegen mensen zegt: ‘Sta op, laten we gaan, kom,
volg mij’….
dan hebben we nóg niet in de gaten dat hij het tegen óns heeft
en blijven we rustig zitten waar we zitten
en komen we niet op de gedachte
dat hij met óns iets wil, iets nieuws, iets anders.
Vergeef ons die doofheid die ons zo goed uitkomt.
Verstilling
Gebed:
Stem van de Roepende, Geest van de Eeuwige,
blijf ons prikkelen om op weg te gaan en
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om als wijze mensen te blijven zoeken naar
waar werkelijk Licht te vinden is.
Dat vragen wij in naam van hem wiens verschijning in de
wereld wij vandaag vieren: Jezus, onze Heer.
Amen.
Eerste lezing: Uit de profeet 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.
Psalm. 72 (71), 1-2, 7-8, 10-13.
Antifoon: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
Mijn God, verleen de Koning uw wijsheid,
de Koningszoon uw rechtvaardigheid.
5

Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid…..(antifoon)
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde…..(antifoon)
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Ethiopen betalen Hem cijns.
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem…..(antifoon)
De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

Antifoon: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
Tweede lazing
Een vierde wijze.
Een oude Russische legende, vertelt dat er nog een vierde
koning zou zijn: Artaban, die bij het zien van de ster ook op
zoek ging naar Jezus.
Als geschenk nam hij drie kostbare edelstenen mee.
Hij komt echter niet in contact met die andere drie en hij
komt ook niet bij het kind van Bethlehem.
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Zijn reis wordt namelijk een zoektocht, waarop hij steeds
weer opgehouden wordt door mensen die zijn hulp vragen.
En aan hen besteedt hij geleidelijk ook zijn meegenomen
geschenken.
Tenslotte: na 33 jaar omzwervingen – als Jezus aan het kruis
hangt, de aarde trilt en de muren en daken instorten – wordt
Atraban bij Jerusalem door vallend gesteente gedood…
Tussenzang: Nu zijt wellekome
Alleluia. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn
met geschenken gekomen om de Heer onze hulde te
brengen. Alleluia.
Evangelie volgens Matteüs, 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 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
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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
Luisterlied: Blijf niet staren op wat vroeger was
Intenties/Gedachteniskaars
Wij denken aan onze overledenen.
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.
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Intenties…
Verstilling
Vredeswens
Vrede laat ik jullie na,
maar niet de vrede zoals de wereld die geeft.
Niet de vrede van dikke woorden over gastvrijheid met de
deuren dicht – die vrede geef ik niet,
maar de vrede van de ander die plots aan je deur staat en jou
iets te zeggen heeft – die vrede geef ik je!
Niet de vrede van iedereen denkt dat ik bezig ben maar ik doe
maar alsof – die vrede laat ik je niet maar de vrede van doen
wat gedaan moet worden – die vrede gun ik je!
Niet de vrede van ik ga niet op bezoek bij die zieke,
hij zal wel goed verzorgd worden – die vrede geef ik je niet
maar de vrede van de confrontatie met jouw zieke medemens
die méér nodig kan hebben dan alleen verzorging – die vrede
geef ik je!
Niet de vrede van bemoei je nooit met gekke mensen je weet
maar nooit – die vrede krijg je niet van mij –
maar de vrede van de ontdekking dat zij mensen zijn als jij –
die vrede gun ik je!
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Niet de vrede van God wat erg, maar ieder huisje heeft zijn
kruisje – die vrede laat ik je niet – maar de vrede van je eigen
huisje verlaten om dat kruisje lichter te maken – die vrede
geef ik je!
Vredeslied: Geef ons Vrede (Sela)
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
Dona nobis pacem.
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Onze Vader en Wees gegroet
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
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij
zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de
vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid
voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen
Verstilling
Slotgedachte
Het is een hele opgave om ons niet op te sluiten
in ons eigen kleine wereldje.
We hebben alle reden om ons rijk te voelen met dat
prikkelende verhaal over mensen die onderweg zijn naar een
heel goede wereld en die wij daarom wijzen noemen.
Vertel hun verhaal verder met uw eigen daden.
Mededelingen
Zegenbede
Moge de Heer u in dit nieuwe jaar, zegenen en behoeden!
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Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u
genadig zijn!
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede en
gezondheid schenken!
Amen.
Slotlied: Midden in de winternacht

De Theresiagemeenschap wenst u een fijne zondag en goede week!
De volgende viering is zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur
Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl
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