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Openbaring des Heren - 2 januari 2022 

 

 

 

 

MET VREUGDE VERVULD 

Zij haalden hun schatten te voorschijn 

en boden het Kind geschenken aan: 

goud, wierook en mirre. 

Matteüs 2,11b 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

M.m.v   : Credo Cantores 

O.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingspsalm: GvL 98 Alle einder der aarde 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: Gvl 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 224 

 

Eer aan God: GvL 234 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - 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.  

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Psalm 72: Alle volkeren der aarde 

 
 

Mijn God, verleen de koning de wijsheid, 

de koningszoon uw rechtvaardigheid. 

Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,  

de arme met billijkheid.    (refr.) 

 

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.  (refr.) 

 

Vorsten van Tharsis, van verre kusten, zenden geschenken,  

Arabische heersers en Ethiopen betalen hem cijns. 

Hem huldigen alle vorsten der aarde  

en alle volkeren dienen hem.     (refr.) 

 

De arme, die steun vraagt, zal Hij bevrijden, 

de ongelukkige zonder hulp. 

Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 

de zwakke schenkt Hij weer levensmoed.  (refr.) 

 

Tweede lezing - Efeziërs 3, 2-3a.5-6 

Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods 

heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door open- 

baring 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 medeërfgenamen zijn, medeleden en 

mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
 

Vz: Wij hebben zijn ster in het oosten gezien 

       en zijn gekomen om Hem te aanbidden.   (refr.) 

 

Evangelie - 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 schriftge 

geleerden 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 
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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. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Acclamatie 

 
 

Overweging 

  

Geloofsbelijdenis (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is 

van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 

nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 

doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de 

gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.  

Amen. 

 

Voorbeden  

Accl.: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Heer, hoe zijt Gij gekomen 

 

Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, 

zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? 

Nu spreekt Gij alle dagen, zolang wij naar U vragen 

geeft Gij uw woorden prijs. 

 

Ons leven was verloren maar Gij hebt trouw betoond, 

uw licht kwam in het duister, vlees is het waar Gij woont. 

Die ‘God met ons’ wilt heten, die brood met ons wil eten: 

Gij geeft uw lichaam prijs. 

 

Gij die zijt Heer en Meester, hebt als een knecht gewaakt, 

Gij hebt de weg gewezen maar zijt vervreemd geraakt, 

wij hebben U verdreven, maar Gij voert ons ten leven 

dat onze mond U prijst. 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie 

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. 

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: Gvl 294 

 

Eucharistisch gebed: GvL 732 

 

 

 

 

Accl. in eucharistisch gebed:  

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : Onze Vader, die in de hemel zijt, ……… 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 



9 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: GvL 334 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 
 

 

Communielied: Verschenen is de mildheid 

 

Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. 

 

In den beginne was het Woord, 

en in Hem was alle leven, 

en dat leven was het licht der mensen. (refr.) 

 

Het Woord is vlees geworden, 

het heeft in ons midden gewoond, 

een mens in de handen van mensen.   (refr.) 

 

Niemand heeft ooit God gezien, 

maar wij mochten zijn glorie aanschouwen, 

Jezus, de Zoon van de levende God.  (refr.) 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 
 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Drie koningen zagen een sterre 
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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 mirre, 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 mirre 

en keerden vol dankbaarheid weer. 

 

 

Orgelspel: Puer natus est - Kees Schoonenbeek (*1947) 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 
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