Driekoningen
1-2 januari 2022
decanaat Poperinge
Als aperitief:

Be – Neil Diamond (1973)
David Wild, biograaf van Neil Diamond noemt dit lied: “A 6 minute flight of pure
existentialism.” (een vlucht van 6 minuten zuivere existentialisme). Ik wens u dit niet
alleen voor 6 minuten maar heel het nieuwe jaar: BE; wat wil zeggen: wees, besta, leef.
Daarvoor moet je vertrouwde paden durven achterlaten, zoeken en openstaan voor iets
nieuws, iets anders. Een spirituele, existentiële zoektocht maken, net zoals de drie
Wijzen (en de meeuw Jonathan Livingstone !) deden… zijn we er klaar voor?
https://www.youtube.com/watch?v=CAWxp_fCTOk
Lost,
on a painted sky,
where the clouds are hung
for the poet’s eye
You may find him,
if you may find him

Verloren
in een helder gekleurde lucht
waar de wolken hangen
voor het oog van de dichter
Je vindt hem wellicht
als je hem mag vinden

There
on a distant shore,
by the wings of dreams,
through an open door
You may know him,
if you may

Daar
aan een verre kust
op de vleugels van dromen
door een open deur
Je kent hem wellicht
als je mag

Be,
as a page that aches for a word
which speaks on a theme that is timeless
and the one God will make for your day
Sing
as a song in search of a voice that is silent
And the Sun God will make for your way

Wees
als een bladzijde, die hunkert naar ‘n woord
dat spreekt over een tijdloos onderwerp
en de ene God voor jou zal invullen
Zing
als een lied op zoek naar een stem die zwijgt
en de Zonnegod de weg naar jou vindt.

And we dance
to a whispered voice,
overheard by the soul,
undertook by the heart
And you may know it,
if you may know it

En we dansen
op een fluisterende stem
gehoord door de ziel
ingegeven door het hart
en wellicht ken je het
als je het mag kennen

While the sand
would become the stone,
which begat the spark,
turned to living bone
Holy, holy, Sanctus, Sanctus

Terwijl het zand tot de steen wordt
die de vonk voortbracht
veranderend in een levend weefsel
Heilig, Heilig
Sanctus, Sanctus

Be,
as a page that aches for a word
which speaks on a theme that is timeless
And the one God will make for your day
Sing
as a song in search of a voice that is silent
And the one God will make for your way

Wees
als een bladzijde, die hunkert naar woorden
dat spreekt over een tijdloos onderwerp
en de ene God voor jou zal invullen
Zing
als een lied op zoek naar een stem die zwijgt
en de ene God de weg naar jou vindt.
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Welkom
Welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.
Wij mogen deze zondag vieren in gezelschap van notoire gasten:
de drie wijzen uit het Oosten: Melchior, Caspar en Balthasar.
En hoewel ze op het eerste zicht er totaal verschillend uit zien,
zijn ze toch één van hart.
Zij zijn immers
Jezus van Nazareth in Bethlehem op het spoor gekomen.
De aanblik van dit weerloos Kind
was voor hen alle drie terstond voldoende
om langs een andere weg naar huis te gaan.
Neen, niet de weg terug naar Herodes om Jezus te verraden.
Verder in de evangeliën wordt er over hen niet meer gesproken,
maar we veronderstellen
dat die ontmoeting voor hen alle drie cruciaal is geweest
en dat die hun hele leven heeft beïnvloed.
Geraakt door het Kind, wij ook?

Gebed om Gods ontferming
Heer, wij zijn zo gemakkelijk gecharmeerd door wat blinkt als goud,
door uiterlijke schijn,
veel meer dan door iemand met een hart van goud.
Toch is juist uw Boodschap: ‘Heb lief met heel je hart.’
Omdat ons hart soms van steen is en niet van goud,
vragen wij U: Heer, ontferm U over ons.
Christus, de wijzen uit het Oosten gaven U ook wierook ten geschenke
als eerbetoon voor wie U bent.
Wij vergeten zo dikwijls anderen eens te bewieroken voor wie ze zijn
of voor wat ze doen.
Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons.
Heer, het derde geschenk dat de Wijzen voor U meebrachten was mirre,
een geurende olie die spreekt van zachtheid, van tederheid.
Onze houding tegenover U en onze medemensen is vaak het tegenovergestelde.
Daarom vragen we U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, vergeef ons onze kleinmenselijkheid
en kom ons tegemoet met uw Liefde. Amen.

Eer aan God
Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.
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Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

---------------------Of zoals Andrea Boccelli en het koor het hemels zingen:
Gloria in Excelsis Deo (Angels we have heard on High)
https://www.youtube.com/watch?v=B5iaV989_5M
Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains

Engelen die we hoorden vanuit den Hoge
zoet zingend over de velden
en de bergen als antwoord
echoden hun vreugdevolle melodie

Angels we have heard on high
Sweetly, sweetly through the night
And the mountains in reply
Echoing their brief delight

Engelen die we hoorden vanuit den Hoge
zoet, zoet de hele nacht door
en de bergen als antwoord
echoden hun kortstondig genot

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be
Which inspire your heavenly song?

Herders, waarom deze vreugde?
Waarom uw vreugdevolle melodie aanhouden?
Wat is het blijde nieuws ?
Wat inspireert jullie hemelse lied?

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Come to Bethlehem and see
Him whose birth the angels sing,
Come, adore on bended knee,
Christ the Lord, the newborn King…

Kom naar Bethlehem en zie
Hem, wiens geboorte de engelen bezingen,
Kom, aanbid op gebogen knie,
Christus de Heer, de pasgeboren Koning ...
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Openingsgebed
God,
U 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.

De Drie Wijzen –
Rogier van der Weyden

Bij de lezingen:
In Jezus openbaart God zich aan de wereld.
Deze gedachte wordt vandaag in de Schriftlezingen ontvouwd.
In de eerste lezing profeteert Jesaja
dat de glorie des Heren opgaat over Jeruzalem
en dat alle volkeren daar op afkomen.
In de tweede lezing heeft Paulus het
over de openbaring van Gods genade:
in Christus zijn joden en heidenen
samen erfgenamen van Gods belofte.
In het evangelie voert Mattheüs oosterse wijzen ten tonele:
heidenen die zich laten leiden door de lichtende ster
en het Kind als hun Koning aanbidden.

Eerste lezing:

(Jes. 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja
1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
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Tussenzang: Psalm 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13
Refrein: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
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.
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.
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Tweede lezing:

(Ef. 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,
2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen
zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in
Christus Jezus
door middel van het evangelie.

Frans Francken, Wijzen
(tijdelijke - warm aanbevolen tentoonstelling Musée de
Flandre, Cassel)
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Lied: Marche des Rois Mages (trad. Fr., 13e E)
https://www.youtube.com/watch?v=7zXRCax5poY
De
De
De
De

bon matin,
trois grand
bon matin,
trois grand

j'ai rencontré le train
roi qui allaient en voyage
j'ai rencontré le train
roi dessus le grand chemin

Vroeg in de ochtend ontmoette ik de karavaan
van drie grote koningen die op reis gingen
Vroeg in de ochtend ontmoette ik de karavaan
Van drie grote koningen op hun lange weg

Venaient d'abord des gardes du corps
Des gens armés avec trente petits pages
Venaient d'abord des gardes du corps
Des gens armés dessus leurs juste au corps

Eerst kwamen lijfwachten
gewapende mensen met dertig schildknapen
Eerst kwamen lijfwachten
mensen van kop tot teen gewapend

Puis sur un char doré de toutes parts
On voit trois rois modestes comme des anges
Puis sur un char doré de toutes parts
Trois rois debout parmi les étendards

Dan op een volledig versierde gouden wagen
zien we drie koningen zo bescheiden als engelen
Dan op een volledig versierde gouden wagen
drie koningen die staan tussen de banieren

L'étoile luit et les rois conduient
Par longs chemins devant une pauvre étable
L'étoile luit et les rois conduient
Par longs chemins devant l'humble réduit

De ster schijnt en geleidt de koningen
via lange wegen tot bij een schamele stal
De ster schijnt en geleidt de koningen
via lange wegen tot bij het nederig stulpje

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous pour présenter leurs voeux

Aan de zoon van
kwamen ze allen
Aan de zoon van
kwamen ze allen

De beaux présents; or, myrphes et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable
De beaux présents; or, myrphes et encens
Ils vont offrir au bien heureux Enfant

Mooie cadeaus; goud, mirre en wierook zullen
ze geven aan de bewonderenswaardige meester
Mooie cadeaus; goud, mirre en wierook zullen
ze aanbieden aan het gezegende Kind

God op deze plek geboren
om hun eer te brengen
God op deze plek geboren
om hun wensen aan te bieden

ook mooi: March of the Three Kings
(L’Arlésienne Suite n°2 - Farandole) – Georges Bizet
https://www.youtube.com/watch?v=jeSeMmVnY4A

Evangelie: (Mt. 2, 1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs
1
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2
Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'
3
Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
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5
Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6
Bethlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van
Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.'
7
Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster
verschenen was.
8
Hij stuurde hen naar Bethlehem met de
woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.'
9
Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10
Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11
Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12
En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Overweging(en)
Elk jaar opnieuw mogen we naar de stal gaan met de drie koningen. We komen in
beweging. In mijn kerststal in de huiskamer stonden die sterrenwichelaars op een
afstand, ver genoeg uit het zicht want ‘ze kwamen van ver’, zo zingen wij. Uit het
Oosten, de Oriënt. In de volksmond spreken we over Driekoningenfeest. In de kerk
noemen wij deze zondag: feest van de Openbaring of met een Grieks woord Epiphanie.
De evangelist Matteüs kent goed het Oude Testament. Hij kent Jesaja en onze eerste
lezing. Midjan, Efa en Sjeba zijn heidense gebieden. Daar gaat het er nu net over bij
Matteüs. De boodschap van God in de Geboorte van Jezus is voor iedereen bestemd. Het
heeft dus een universeel karakter. Ook voor ons vandaag als we op zoek gaan. De
evangelist laat de ‘Magiërs’ op kamelen reizen. We hoorden in de eerste lezing over de
kamelen van Midjan en Efa. Een kameel was trouwens het beste vervoermiddel. Kamelen
kunnen lange tijd zonder water. Ze zijn lastdieren en hun poten kunnen hitte verdragen.
Met wat omringen wij ons om het vol te houden op onze levensweg?
Door de tijden heen werden de ‘wijzen’ koningen, verschillend van huidskleur en van
leeftijd. Ze kregen zelfs namen. Menig lied spreekt over Melchior met het goud, de
oudste uit wat nu Europa is. Dan kennen we Balthasar met de wierook uit Aziatische
gebieden en de jongste Gaspar met mirre uit het jong ontdekte continent Afrika. Goud is
voor een koning, wierook om het goddelijke te symboliseren en mirre is de parfum voor
de balseming van doden en verwijst naar de menselijkheid van Jezus. Met welke gaven
willen wij God eren? Onze talenten, onze eenvoudige glimlach, twee open handen?
Maar laten we ons weer voegen bij de reizigers. Ze zijn wijs. Het zijn
wetenschapsmensen, astrologen die naar boven turen. Ze zijn helemaal in de ban van
een bijzondere ster. In hun tijd betekende het opkomen van een nieuwe ster, de
geboorte van een koning. Ze willen die koning zien. Ze komen in beweging in de richting
die ze eigenlijk niet kennen maar durven uit hun comfortzone treden door een innerlijk
verlangen. Het zijn zinzoekers. Door welk innerlijk verlangen gaan wij naar de wereld
toe, op ongekende wegen? Willen wij Jezus leren kennen?
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Koningen wonen in de grootstad. De wijzen arriveren in Jeruzalem en hopen daar meer
inzicht te ontvangen. Dat krijgen ze ook en dan nog wel van een andere koning, nl.
Herodes. Ook de geleerden uit zijn entourage kennen de Schrift en zetten de Wijzen
verder op weg. Zelf blijven ze in Jeruzalem. Ze verstarren in hun inzichten en durven het
onbekende niet tegemoet te gaan. Het zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben. Ze
zijn eigenlijk bang om hun positie kwijt te raken. Wat verstart ons of hoe gaan wij om
met onze verworvenheden, onze inzichten, onze dromen? Staan die ten dienste van de
anderen? De drie Wijzen blijven in beweging en kunnen aldus iets nieuws ontdekken. Bij
het huis gekomen waar de ster bleef stilstaan gaan ze binnen en buigen ze neer voor een
kind. Wat zien zij in het kind? Wat raakt hen dat ze neerknielen om eer te brengen? Ze
laten alle kennis varen en hebben een nieuw kompas, het hart. Hun leven krijgt een
diepe zin. De ontmoeting met Jezus heeft hen innerlijk veranderd. Ze hebben gevonden,
meer dan ze bij het begin van de reis hadden kunnen bevroeden. In beweging komen
vanuit het hart is zoeken en vinden om opnieuw te zoeken. Daarom nemen ze een
andere weg. Ze blijven op weg gaan.
Zoals voor de Wijzen hangt het vinden af van de manier van ons zoeken, de
ingesteldheid van het hart, het zien van sterren en kleine tekens van goedheid. Die zijn
er ook vandaag en we wensen die momenten bij het begin van het Nieuwe Jaar. We
spreken zegen uit en worden zelf gezegend. De wijzen kijken vanuit bewondering,
dankbaarheid en dat is anders dan vanuit bedreiging, rivaliteit. Elk van ons hier aanwezig
mag kijken naar zijn eigen ster voor het eigen pad, voor de levensweg. Er is een uiterlijk
bewegen naar de ander, de kwetsbare, de mensen voor wie Jezus oog had. Het is tevens
een innerlijk bewegen, tijd voor gebed en stilte. Laten we zoeken met een ontvankelijk
en nederig hart, eenvoudig en bescheiden. Laten we geven, gul en overvloedig van onze
innerlijke rijkdom. Bethlehem is dus de plek, het huis van bescheidenheid, het huis van
brood, van liefdevol geven aan wie op ons rekenen. Het is de kleine plek in ons leven
waar de liefde ons vandaag verwacht en nodig heeft. Als pelgrims trekken we verder
vanuit de stal naar een leven van inzet en bezinning. We nemen tijd voor wat echt
waardevol is. We vertellen elkaar over onze dromen. We worden vanuit de ontmoeting
een ster voor elkaar, een vonk in het Nieuwe Jaar, een geschenk voor God. Wees
gezegend lieve pelgrim.
Ann Vanraes

-------Vragen vanuit de overweging:
Met wat omringen wij ons om het vol te houden op onze levensweg?
Met welke gaven willen wij God eren? Onze talenten, onze eenvoudige glimlach, twee
open handen?
Door welk innerlijk verlangen gaan wij naar de wereld toe, op ongekende wegen?
Willen wij Jezus leren kennen?
Wat verstart ons of hoe gaan wij om met onze verworvenheden, onze inzichten, onze
dromen? Staan die ten dienste van de anderen?

---------
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De wijzen en wij
Het waren wijze mensen,
die de koningsster zagen.
Ze waren niet uit op eigenbelang,
maar waren eerder bereid
om door de knieën te gaan.
Het Kind dat ze vonden,
maakte hen tot solidaire mensen.
In hun geschenken gaven ze
van wat ze hadden en van wie ze waren.
Bij Herodes en zijn aanhangers
was er geen plaats voor het Licht
dat zij hadden ontdekt.
Zij hadden de wijsheid in pacht,
maar zij zagen niet.
Zij hadden de macht in handen,
maar zij waren geen herders.
Daarom liet het Kind
die wijzen andere en nieuwe wegen gaan.
Zij kunnen ook ons leren
om andere wegen te gaan:
wegen van geven in plaats van nemen,
van delen in plaats van hebben en houden.
Het is niet gemakkelijk
om samen met hen het Licht te volgen.
Het kan ons van ons stuk brengen.
En toch, als we zoeken naar Licht
dan weten we dat dáár voor ons
heil en zegen te vinden is.
(Wim Holterman osfs)

---------

Ze kwamen uit het Oosten.
Moedig toch,
om die plaats van knusse geborgenheid te verlaten
en de ster te volgen.
Vragen in het hart toelaten en erop ingaan.
Want dat Oosten van consumptie is toch ook niet alles.
Het is een weg door de woestijn,
een verlies van zekerheden en gewoonten.
Het voelt ook onwennig aan
en een tegenstem in het binnenste herhaalt:
waarom zou je toch?
En toch maar verder gaan, wat eenzamer misschien,
alleen omdat je die ster mocht zien.
De stal is volop vreugde en ontmoeting:
eenvoud van leven, overgave en aanbidding,
geschenken van geloof,
een toekomst van Kerk-zijn wordt in de stal geboren,
om dan,
natuurlijk,
naar het eigen huis terug te keren,
of toch,
voor altijd en langs andere wegen.
(Antoon Wullepit)
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Woorden van geloof
Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.
Wij geloven in Jezus Messias,
Mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.
Ik geloof in de Goede Geest,
Drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.
Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.
Wij geloven dat wij geroepen zijn
om te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk. Amen.

Voorbeden
Uitgenodigd door Uw ster, gingen de koningen op zoek.
En zij vonden het Kind in de kribbe.
Wij bidden voor hen,
die op zoek zij naar zin en richting in hun leven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die als tochtgenoot
met hen op weg gaan om samen te vinden wat zij zoeken.
Laten wij zingend bidden …
Venite adoremus, Dominum!
Wij bidden voor hen,
die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen.
Dat er meer mensen mogen
opstaan die hen de hand reiken
en hen weer op de been helpen.
Laten wij zingend bidden …
Venite adoremus, Dominum!
Wij bidden ook voor onszelf,
zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden,
door de zorgen van elke dag.
Dat wij onze blik richten op wat echt waardevol is
en ons geluk zoeken, waar het echt te vinden is.
Laten wij zingend bidden…

Venite adoremus, Dominum!
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Lied: Nu syt wellecome - Herman van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=G8_fGiAK43c
Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer
Gij komt van also hooge, van also veer.
Nu syt wellecome van de hooghen hemel neer.
Hier al in dit aertrijck syt ghij ghesien nooit meer
Kyrieleis
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij
Daarmeed ook onze leysen beginnen vrij.
Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht
Van een maghet reyne die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis
D'herders op den velden, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar
Bethlem is de stede daar is 't geschiedt voorwaar, Kyrieleis
D'heylighe drie kooninghen uyt soo verren landt
Sij sochten onsen Heere met offerhandt.
S'offerden ootmoedelyck myrh, wierook ende ghoudt
Teeren van den kinde dat alle dinck behoudt
Kyrieleis

Gebed over de gaven
De drie koningen brachten goud, wierook en mirre als teken van
hun vreugde.
Goede Vader, ook wij willen U blij maken.
Samen met brood en wijn bieden wij U heel ons hart aan,
met al onze goede wil,
om samen mee te werken
aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Neem ons cadeau aan en laat ons delen in uw Liefde. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt U in uw hand
en U waakt over alle mensen.
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die U ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid: Heilig, …
Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd bent U met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
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bent U bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het Brood.
Daarom bidden wij, liefdevolle God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.
INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de Liefde die U ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw Liefde leidt.
Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het Licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren, met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
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Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil geschieden
als een teken en een oproep voor de mensen op aarde.
Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop.
Maak ons, over onze fouten en tekorten heen,
tot mensen van verzoening en vrede,
zoals U voor ons verzoening en vrede bent.
Maak ons vrij van angst en van alles wat denken en doen kan verlammen
en laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid.
Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven vandaag en in eeuwigheid. Amen.
(naar Levensecht)

Vredeswens
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar
wens ik je vrede en alle goeds.
Vrede diep in je hart.
Vrede die je vervult
met diepe vreugde,
liefde,
vertrouwen,
dankbaarheid.
Vrede die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je ontmoeten mag
langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering,
de verbondenheid,
de vriendschap
ons vervullen met zijn vrede,
vandaag
morgen
altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods
Communie
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Lied: Er kwamen drie koningen
https://www.youtube.com/watch?v=1RveKU5qw-8
Er kwamen drie koningen met ene ster;
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.
Zij kwamen de hoge berg op gegaan,
zij vonden de sterre daar stille staan.
Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan !
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan !
Naar Bethlehem binnen die schone stad,
waar Maria met haar klein kindetje zat.
Zij gaven dat kindetje menigvoud
van wierook en mirre en rode fijn goud.

Zegengebed voor het nieuwe jaar
Dat je als het goud
het hele jaar door
iets van het goddelijke mag ervaren.
Dat je gelouterd blijft
zelfs doorheen het vuur van de beproeving.
Dat je als de wierook
mag ervaren dat je af en toe
door anderen bewierookt wordt
en dat je zo anderen kan bewieroken.
Dat je als de mirre
heling mag zijn voor gekwetste mensen.
Dat je als de ster toch kan blijven schitteren,
zelfs in het holst van de nacht.
Dat je licht mag zijn voor mensen
die zoeken naar het licht op hun levenspad.
Dat jij schittert voor hen
die niet de sterren van onze tijd zijn.
Dat je als de koningen
je leven zelf in handen kan houden
en je niet laat domineren door anderen.
Dat je zo in harmonie kan leven met jezelf.
Dat je afstand kan nemen
van het beeld dat anderen van je hebben,
maar je laten raken door
het eigenlijke geheim van het leven.

Dessertje:
Schoorvoetend gaan we een nieuw jaar in.
Het is nog pril, een onbeschreven blad.
We wensen elkaar, dat het een goed jaar wordt.
De woorden, die we elkaar geven,
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lijken beloftes, die we elkaar doen.
"Een zalig, een gelukkig en gezond nieuw jaar":
het zijn geen loze woorden, eerder toezeggingen,
dat we daaraan van harte willen meewerken.
Elke wens is als een voornemen
om op de bres te gaan staan
voor goedheid en geluk van zovelen.
We trekken het nieuwe jaar binnen,
maar niet met lege handen.
We zijn zelf niet een onbeschreven blad.
Het verleden dragen we met ons mee.
Onze ervaringen van lief en leed,
van vreugde en pijn:
zij hebben ons gemaakt
tot wie we zijn.
Al die ervaringen komen ons van pas,
als we de weg naar elkaar willen gaan.
Met alles wat we hebben en zijn
beginnen we een nieuw levensjaar.
We mogen onszelf investeren
voor wederzijds geluk en vredevol samenzijn.
Een nieuw jaar: nieuwe mogelijkheden
om meer mens te worden voor en met elkaar.
Een nieuw jaar: een nieuwe uitdaging
om het beste van onszelf te geven.
Een nieuwjaar: een nieuwe uitnodiging
om er samen een zalig jaar van te maken.
(Wim Holterman osfs)
-------------------------------Voor elke tocht is er een ster, een woord, een teken,
een weg, een uitweg, zelfs een terugweg als het moet!
Voor elke tocht is er een ster, een vriend, een hand,
een huis, een thuis, een boek, een beeld misschien.
Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens, oud of jong,
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 liefdevol geven in kinderogen woont.
Voor elke tocht is er een ster!
Zoek niet te ver… !!!
(Frans Weerts)
---------------------------------Een ster – Stan van Samang
➔ https://www.youtube.com/watch?v=-dMjPkG25Cs
➔ met tekst: https://www.youtube.com/watch?v=INx-5PgagHg
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