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Openbaring van de Heer       7 - 8 januari 2023 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Als aperitief:  I was born under a wandering star  - Lee Marvin (1969) 

 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=2L8n_tQPNIQ 

 
I was born under a wandrin' star 
I was born under a wandrin' star 
Wheels are made for rollin' 
Mules are made to pack 
I've never seen a sight  

that didn't look better looking back 
 
I was born under a wandrin' star 
Mud can make you prisoner,  
and the plains can bake you dry 
Snow can burn your eyes, 

 but only people make you cry 
Home is made for comin' from,  
for dreams of goin' to 
Which with any luck will never come true 
I was born under a wandrin' star 
I was born under a wandrin' star 
 

Do I know where hell is? 

Hell is in hello 
Heaven is goodbye for ever,  
it's time for me to go 
I was born under a wandrin' star 
A wandrin' wandrin' star 
When I get to heaven tie me to a tree 

Or I'll begin to roam,  
and soon you know where I will be 
I was born under a wandrin' star 
A wandrin' wandrin' star 
 
 

Uit de film ‘Paint your wagon’ die verder niemand zich nog herinnert. Het lied werd wel een blijver ! 
Ik vond volgende anekdote van een ‘pater picpus’ (Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria) die terugblikkend op zijn ‘zwervend’ leven als missionaris terugdenkt aan de film die hij net 

na zijn wijding samen met zijn zus ging bekijken in de bioscoop: 
 
 

Father Pat Killilea, St. Francis Church, Kalaupapa 

 

Onlangs zag ik een Amazon-commercial met een kleine 

witte hond met een verbonden achterpoot die een 

vriendelijke jongeman volgde die door het park liep. Hij 

pakte het hondje op en droeg het in zijn babybuidel, terwijl 

de schorre stem van Lee Marvin op de achtergrond zong: "I 

was born under a wan’drin star." Mijn gedachten gingen 

terug naar een dag in 1969, de zomer van mijn wijding. Ik haalde mijn zus, Kathleen, 

een gediplomeerd verpleegster in het Galway Regional Hospital, op en we gingen naar de 

film Paint Your Wagon, met in de hoofdrol Clint Eastwood en Lee Marvin die dat liedje 

"Born Under a Wandering Star" zong. Ik heb echt genoten van die film in het gezelschap 

van mijn zus, ook al kwam de gedachte bij me op dat iemand me misschien zou 

herkennen en zich zou afvragen waarom een jonge priester met de wijdingsolie 

Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Wielen zijn gemaakt om te rollen 
Muilezels zijn gemaakt om in te pakken 

Ik heb nog nooit iets gezien 
dat er achteraf gezien niet beter uitzag 

 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Modder kan je gevangen nemen, 
en de vlaktes kunnen je droog bakken 
Sneeuw kan je ogen verbranden, 
maar alleen mensen maken je aan het huilen 
Thuis is gemaakt om er uit te komen, 

voor dromen om naar toe te gaan 
Wat met een beetje geluk nooit zal uitkomen 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
 
Weet ik waar de hel is? 

De hel is in hallo 
De hemel is voor altijd vaarwel, 
het is tijd voor mij dat ik ga 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Een zwervende, zwervende ster 
Als ik in de hemel kom, bind me dan vast aan een boom 
Of ik begin te zwerven, 

en binnenkort weet je waar ik zal zijn 
Ik ben geboren onder een zwervende ster 
Een zwervende, zwervende ster 

https://www.youtube.com/watch?v=2L8n_tQPNIQ
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nauwelijks droog aan zijn handen in de bioscoop was met een mooie jongedame. Oh, wat 

maakt het uit! 

 

Ik denk dat wat me aan dit lied grijpt, is dat ik, als missionaris zonder echte vaste 

verblijfplaats, me in sommige opzichten kan identificeren met de boodschap ervan. Als 

missionaris heb ik gewoond en gediend in plaatsen als Massachusetts, de Bahama's, 

Engeland, mijn thuisstad Galway en nu hier in Kalaupapa (Hawaï). Sommige van mijn 

Heilige Harten Broeders en Zusters zijn geland in Japan, India, de Filippijnen, Tonga en 

elders op de wereld. Wagenwielen hebben plaatsgemaakt voor autowielen en zeilschepen 

voor luchtbussen en toen we verder gingen naar onze volgende missie, hebben we met 

veel plezier teruggekeken op onze laatste missie, die er misschien 'beter terugblikkend' 

uitzag. 

 

Toen pater Damiaan aan boord van het schip stapte om zijn familie en vaderland in 

België te verlaten op weg naar deze eilanden van Hawaï, had ook hij misschien het 

gevoel dat hij onder een zwervende ster was geboren, voorbestemd om het goede 

nieuws van het evangelie te verkondigen waar hij ook was. Toen Moeder Marianne de 

beschutting van haar klooster in de staat New York verliet en de trein naar de westkust 

van de VS nam en vervolgens naar Aloha Land voer, deelde ze misschien dezelfde 

gevoelens van de missionaris geboren onder een zwervende ster. 

 

Net als de wijze mannen van weleer volgt de zendeling de ster, vaak zonder te weten 

waar die hem of haar heen zal leiden. Net als de vroege apostelen volgt de missionaris 

de ster die soms naar donkere en gevaarlijke plaatsen leidt, soms naar exotische ruimtes 

en soms naar historische locaties waar heiligen hebben gewerkt en hun leven hebben 

geleefd. Zo is Kalaupapa en dit is mijn thuis op dit moment, want ik ben geboren onder 

een zwervende ster. Aloha.) 

 

https://themolokaidispatch.com/born-under-a-wandering-star/ 

 

 
Openingslied:  Nu zijt wellekome (ZJ 201) 

 
➔ Nederland zingt: 

https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80&t=41s 

 

 Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer; 

 Gij komt van alzo hoge, van alzo veer ! 

 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; 

 hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien  

 nooit meer: Kyrieleis. 

 

 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

 daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

 Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht 

 van een Maged’ reine, die hoog moet zijn geacht: Kyrieleis. 

 

 D’Herders op de velden hoorden een nieuw lied 

 (dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet). 

 Gaat aan geender straten, en gij zult Hem vinden klaar; 

 Beth’lem is de stede, daar ‘t is geschied voorwaar: Kyrieleis. 

 

 D’heilige drie Koon’gen uit zo verren land, 

 zij zochten onzen Here met offerhand. 

 Z’offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud 

 t’ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: Kyrieleis 

 

 

https://themolokaidispatch.com/born-under-a-wandering-star/
https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80&t=41s
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Welkom:    

 
Driekoningen, het feest van de ster: 

een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis, 

een lichtpuntje dat ons de richting wijst naar het echte leven. 

Zien ook wij die ster die ons de weg wijst? 

Met de drie wijzen uit het Oosten 

willen wij vandaag opnieuw het Kind in de kribbe vinden 

Want wie zich door het Kind laat raken, vindt het leven 

en wordt zelf licht en leven. 

 

 
Gebed om ontferming  

 
Ooit waren er drie Wijzen op stap 

op zoek naar een droom,  

een verlangen achterna, 

met een ster die wees naar een Kind in een stal. 

Samen met drie, elk met een geschenk: 

wierook, mirre en goud. 

Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal. 

 

Vandaag zijn mensen op stap,  

samen maar alleen, 

met geschenken voor zichzelf: 

welzijn voor mijzelf, 

macht voor mijzelf,  

geluk voor mijzelf. 

 

God, we zoeken reeds lang. 

Toon ons de ster  

zodat we zien wie naast ons stapt. 

Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn: 

voor de mens die naast ons gaat, 

voor Het Kind in de stal.  

 

Heer, ontferm U over ons … 

 

 

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. 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
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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. 

 

➔ ofwel gezongen: Eer zij God in onze dagen (ZJ 221) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xFRKCq5tvBk 

 

Eer zij God in onze dagen, 

Eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

 

Gloria in excelcis Deo (x2) 

 

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 excelcis Deo (x2) 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

 

Gloria in excelcis Deo (x2) 

 

 
Openingsgebed  
 
Goede God, wij zijn op zoek naar U. 

Wij hopen U te vinden  

in het gewone leven van elke dag. 

Wij bidden U:  

maak uw naam aan ons bekend.  

Kom onweerstaanbaar aan het licht. 

Wees onze God in woord en daad  

en in het leven dat wij met elkaar delen,  

vandaag en alle dagen. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFRKCq5tvBk
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Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 60, 1-6) 

 

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. 

 
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;  
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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. 

 

Lied:   Komt allen tezamen (ZJ 218) 
 

➔ Sela: https://www.youtube.com/watch?v=pzRMGtDeWuw 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=l2klVDkk4QQ 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
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.  

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=pzRMGtDeWuw
https://www.youtube.com/watch?v=l2klVDkk4QQ
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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) 
 
Vroeger heette het feest van vandaag Driekoningenzondag, nu wordt het genoemd ‘feest 

van de Openbaring van de Heer’. Het zou mooi zijn als we dit feest zo zouden ervaren: 

als een openbaring dat God in ons midden woont. Maar hoe openbaart God zich ?  

 

Enkele tips en suggesties aan de hand van de lezingen van vandaag.   

Om te beginnen zegt Jesaja: “Zie, duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties.” Dat 

was in zijn tijd zo en het is jammer genoeg nog altijd zo. Duisternis en donkerte zijn hier 

een beeld om weer te geven dat men niet van God wil weten, geen God van liefde, vrede 

en gerechtigheid. Geld, macht en eer zijn de afgoden met als gevolg machtsmisbruik, 

misdaad en corruptie, oorlog en geweld ook zogezegd in een gods naam.  We moeten 

niet lang nadenken waar dit zo is. Soms heb je de indruk dat God nergens en bij 

niemand nog welkom is. Toen niet en ook nu niet.  In zo’n wereld werd en wordt Jezus 

geboren, wil God zich openbaren, tonen hoe Hij de wereld droomt en ziet. Het loopt al 

van bij het begin anders uit dan verwacht. De eersten aan wie Hij zich openbaart zijn 

eenvoudige herders die over de kudde van de rijken moesten waken. En het waren ook 

geen hogepriesters en theologen die de ster van de Heer hadden gezien, maar heidense 

sterrenkundigen die van ver buiten Israël begrepen dat die ster niet één van de 

miljoenen andere sterren was, maar een teken van Gods aanwezigheid in de wereld. Dat 

teken wilden zij volgen, want zij waren zoekende mensen.  

En toen ze in Jeruzalem aankwamen, was de ster verdwenen. Natuurlijk was dat teken 

van Gods aanwezigheid verdwenen, want Jeruzalem was de stad van koning Herodes, en 

die dacht alleen maar aan zichzelf en aan zijn eigen macht. Dus duldde hij geen 

concurrentie, net zo min trouwens als de hogepriesters en de schriftgeleerden. Ook zij 

wisten zeer goed wat die ster betekende: het Licht van Gods aanwezigheid. En in hun 

perverse machtsdenken waren zij daar als de dood voor. Geen concurrentie. Dus nog 

liever kapot maken dan toe te laten dat het goede, een rijk van liefde en vrede, op de 

wereld zou komen.  Openbaring is een raar iets. Men leeft soms liever in de duisternis, 

dan het licht toe te laten… zolang er maar eigen profijt mee gemoeid is. Dit gezegd 

zijnde, tijd voor de echte wijzen, want om die is het te doen.    

 

Wellicht denken we allemaal in een vlaag van lichte overmoed of mild zelfbedrog, dat we 

‘wijs’ bezig zijn, althans beter dan een ander. Denk daar maar eens aan, als je je straks 

laat verleiden door een superkorting in de solden. Je uitleg waarom het toch maar beter 

is dat je dit gekocht hebt, kan getuigen van heel veel wijsheid. Maar, het is niet al goud 

wat blinkt, zegt het spreekwoord. Zo is ook niet elke ster de moeite van het volgen 

waard. In tegenstelling tot wat de afbeeldingen ons doen geloven, was de sterrenhemel 

wellicht niet zo heel anders als gewoonlijk. Die te volgen ster zal niet uitzonderlijk 

geschitterd hebben, maar alleen wijsheid, d.w.z. een combinatie van jaren ervaring, 

vertrouwdheid met de materie én interesse zal geopenbaard hebben dat het om iets 

bijzonders ging.  

Zo is het vaak in het leven: wat ziet die in die mens ? De schittering in de ogen ? 

Misschien, al zegt een wijs spreekwoord dat echte schoonheid van binnen zit. Wijs ben je 
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als je blijft zoeken naar het schone; als je het visioen, de droom blijft hooghouden en je 

je sterren blijft zien, je zegeningen ziet (cfr. Abraham), want dit alles houdt de hoop 

levend … en zonder is het geen leven.  

Maar wijsheid zit ook in het niet teveel verwachten. De Wijzen vonden ‘een kind’. Toon  

Hermans zei ooit: “Wie in het kind het wonder niet ziet, die snapt het hele liedje niet.” En 

wijs ben je, als je niet alleen ‘verwacht’ (zoals een kind uitziet naar wat Sint-Maarten 

brengt) maar ‘geeft’, deelt van je overvloed.  

De Wijzen hadden goud, wierook en mirre mee. Laten we ons niet vastpinnen op die 

concrete dingen maar zien waar ze voor staan. Goud als symbool voor voorspoed, het 

onvergankelijke; wierook staat voor het eren en danken; het zien en respecteren van wat 

heilig is; mirre, de zalf op de wonden, troost in momenten van verdriet.   

Als we dit alles in het nieuwe jaar kunnen aanbieden aan onze medemens, wedden dat 

God zich laat zien ! 

Miguel Dehondt 

 

------------------------------------- 

 

Zij die naar boven kijken, 

naar de hemel en zijn tekens, 

die thuis zijn in de nacht en de geheimen, 

die waken en uitzien naar de ster. 

  

Maar wijzen hebben ook oog 

voor wat beneden ligt, 

voor de aarde en haar wegen, 

voor de dag en het licht. 

  

Wijzen durven omwegen maken. 

Want wie lijnrecht naar zijn doel wil, 

doet de wereld en de mensen geweld aan. 

  

Want de goede weg  

is gehoorzaam aan de aarde, 

voegt zich naar haar hoogten en laagten 

en volgt de kronkellijn van de rivieren. 

En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd, 

weet dat we worden geleid  

door vreemde paden. 

Want niet wij maken de weg. 

De weg maakt ons. 

  

Wijzen zijn zij 

die altijd op weg willen gaan, 

altijd opnieuw willen beginnen. 

Want wat in één keer wordt gevonden 

is voorbarig en onbetrouwbaar. 

  

Wijzen zijn zij 

die terugkeren naar huis, 

verdwijnen in stilte, 

terug naar hun werk, 

en naar hun plaats onder de mensen. 

Want daar wacht het leven.   (Frans Cromphout) 

 

----------------------------------------- 
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Zoeken naar een ster van hoop 

 

Eeuwig heimwee drijft ons voort  

en houdt ons gaande  

in goede en kwade dagen. 

 

Heimwee naar geborgenheid,  

hunker naar een warme thuis  

en naar de veilige plek  

waar een mens aanvaard,  

bemind mag zijn zoals hij is.  

Onvoorwaardelijk,  

de eenzaamheid voorbij. 

 

Nood aan ruzieloos samenleven.  

Droom van vrede,  

van een wereld  

waar eenieder tot zijn recht kan komen  

en waar alles wordt gedeeld met allen. 

 

Diep verlangen naar geluk;  

zien en voelen  

en van harte weten:  

het is goed te mogen leven.  

Tijd om op adem te komen;  

grond onder de voeten te voelen;  

iemand die ons draagt. 

 

Eeuwig heimwee drijft ons voort. 

Sterk is het zoeken van de mens  

naar een ster van hoop.   (Ward Vanoverbeke) 

 

 

Woorden van geloof 
 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde. 

 

Ik geloof in Jezus Christus,  

die aan de liefde van God  gestalte heeft gegeven. 

 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij zijn leven ervoor heeft gegeven. 

 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde.  

Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen'. Amen. 
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Voorbeden  
 
Pr.: Uitgenodigd door uw ster, gingen de koningen op zoek.  

En zij vonden het Kind in de kribbe.  

Omdat U zich wilt laten vinden, God, geeft U tekens en signalen,  

zendt U mensen uit als lichtbakens en wegwijzers.  

Biddend willen ook wij op zoek gaan,  

in het volste vertrouwen dat wij U zullen vinden. 

 

L.: We bidden voor hen  

die op zoek zijn 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 bidden… 

 

We bidden voor hen die het zoeken hebben opgegeven,  

verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen.  

Dat er mensen mogen opstaan die hun de hand reiken  

en hen weer op de been helpen. Laten wij bidden… 

 

We bidden voor mensen  

die vastgeroest zitten in oude denkbeelden en valse zekerheden,  

die zich angstvallig vastbijten in eigen gelijk.  

Dat zij bevrijd worden van huiver voor wat nieuw en onbekend is;  

dat hun blikveld mag worden verruimd. Laten wij bidden… 

 

We bidden ook voor onszelf,  

zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden.  

Dat wij onze blik richten op wat echt waardevol is  

en ons geluk zoeken waar het echt te vinden is. Laten wij bidden… 

 

We bidden voor deze geloofsgemeenschap, gezegend met licht en geloof.  

Dat wij nieuwe wegen durven gaan  

en - van groot tot klein - deugd beleven aan elkaar. Laten wij bidden… 
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Lied: Marche des Rois Mages   (trad. Fr., 13e E) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7zXRCax5poY 

 
De bon matin, j'ai rencontré le train 

De trois grand roi qui allaient en voyage 

De bon matin, j'ai rencontré le train 

De trois grand roi dessus le grand chemin 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

Gebed over de gaven  
  
God van leven, 

zie in uw goedheid naar de gaven die wij aanbieden. 

Goud, wierook en mirre zijn er niet bij, 

maar onze verbondenheid, 

onze goede wil en onze aandacht dragen wij aan U op. 

Wij bidden U: 

aanvaard deze gaven 

en kom ons in dit brood en deze wijn nabij. 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. 

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 

 

Eerst kwamen lijfwachten 

gewapende mensen met dertig schildknapen 

Eerst kwamen lijfwachten 

mensen van kop tot teen gewapend 

 

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 

 

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 

 

Aan de zoon van God op deze plek geboren 

kwamen ze allen om hun eer te brengen 

Aan de zoon van God op deze plek geboren 

kwamen ze allen om hun wensen aan te bieden 

 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=7zXRCax5poY
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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, heilig, …  

 

Hemelse Vader,  

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd bent U met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen, 

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. 

 

INSTELLINGSWOORDEN 

 

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 Lode, 

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. 
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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 … 

 

Onze Vader 

 
In het spoor van de ster die ons de weg toonde, 

mogen wij bidden tot God, onze Vader: Onze Vader... 

 

Goddelijk Licht, 

trek voor ons uit, altijd en overal, 

dan zal geen nacht op aarde  

ons vertwijfeld of bang maken. 

Als U ons blijft voorgaan, 

en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen 

zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon, de Gezalfde. 

 Want van U is het Koninkrijk, ... 

 

Vredeswens 
 

In een Kind wordt ons de weg naar vrede gewezen. 

De ontmoeting met dit jonge leven 

doet allen nieuwe wegen gaan. 

Daarom bidden wij: 

Heer, Jezus Christus, 

met de ogen van een kind kijkt U ons aan 

en nodigt ons uit tot liefde. 

Maak ons mild 

en geef ons de kracht om vrede te stichten, 

de vrede zoals Gij die voor ons droomt in eeuwigheid.  

De vrede des Heren zij altijd met u.  

 

Lam Gods 
 

Communie 
 

Lied:  Er kwamen drie koningen  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9EVbrKpsjSg 

 
Er kwamen drie koningen met ene ster, (2x) 

Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver, (2x) 

 

Zij kwamen de hoge berg opgegaan (2x), 

Zij vonden de sterre daar stille staan (2x). 

 

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan, (2x) 

Gij moet met ons naar Bethlehem gaan. (2x) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EVbrKpsjSg
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Naar Bethlehem binnen die schone stad, (2x) 

Waar Maria met haar klein kindetje zat. (2x) 

 

Zij gaven dat kindetje menigvoud, (2x) 

Van wierook en mirre en rode fijn goud. (2x) 

 

 

Slotgebed 
 
Ooit hebt U gezegd, God: 

het worde licht en het werd licht. 

Sindsdien kan het niet meer gedoofd worden. 

Help ons nu zelf op weg te gaan, 

een ster te zijn in de nacht, 

die een lichtstraal van hoop mag brengen voor de anderen. Amen. 

 

 

Zegen en zending 

 

Nadat de magiërs Jezus hulde hadden betuigd,  

keerden zij 'langs een andere weg' naar huis terug. 

Blijkbaar had die ontmoeting andere mensen van hen gemaakt. 

Echt gebed maakt een mens anders, anders is het geen echt gebed. 

 

Aan u allen, die van hier weggaan, 

misschien een klein beetje anders dan u hier bent binnengekomen, 

aan u schenkt God zijn zegen: 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

Dessertje:  

 
Kerst met de zandtovenaar – Driekoningen: 

-> https://www.youtube.com/watch?v=jhdllmYYqA0 

 

----------------------------------------- 

 

Zullen wij dan  

jij en ik 

met een hart van goud 

in het flakkerend licht 

naar de mensen gaan. 

 

En telkens beschroomd 

op de drempel staan, 

de mirre van hoop, 

de wierook van eerbied  

voorzichtig in onze handen. 

 

Om als een kind dat nog droomt  

van een wereld die goed is, 

even een glimp te zien 

van God zelf 

die ons aankijkt 

in het gelaat van de ander.   (Kris Gelaude) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhdllmYYqA0

