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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  VERNIEUW GIJ MIJ 

 
 
2. Schep, God, een nieuwe Geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij, 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg, die U behaagt. 

 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Kruisteken en Begroeting 

 
Inleidend woord 

 
L. Het ontvouwen van het mysterie van Kerstmis gaat verder. 

Vandaag vieren we de Openbaring van de Heer voor alle 
volkeren, dus ook over alle grenzen heen.  
Drie Wijzen uit het Oosten helpen ons daarbij.  
Zij leren ons door het oppervlakkige heen te kijken  
en te ontdekken dat dit kind dat in Bethlehem is geboren,  
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van universele betekenis zal blijken te zijn.  
Laten wij ons in deze viering openen voor zijn Licht. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Moge de ster ook ons leiden naar Hem,  

die het licht van de wereld is. Dat willen wij de Heer vragen.  
Daarom bidden wij ter voorbereiding van deze Eucharistie  
dat wij waardig zijn Hem te mogen aanschouwen,  
dit Kind als Koning, onze broeder,  
en dat Hij zich over ons ontfermt. 

 
P. Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en  

het geluk hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, 
ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid  

en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat,  
ontferm U over ons. 

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort  

om door uw genade gerechtvaardigd te worden,  
ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P.  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 
en ons geleiden naar  het eeuwig leven. Amen  

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 

 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
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Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
Gebed 
 
 Heer onze God, 

over alle grenzen  heen hebt Gij uw heerlijkheid  geopenbaard. 
De Wijzen uit het Oosten hebben uw  ster gezien, 
de volken der aarde hebben uw licht aanschouwd. 
Wij vragen U: laat uw Zoon onze leidsman zijn  
op onze pelgrimstocht naar U. 
Laat allen die nog niet geloven, uitzien naar uw licht 
en de weg vinden naar  uw koninkrijk. 
door onze Heer Jezus Christus, uw  Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van  de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
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L. In alle lezingen op deze feestdag komt de vreugde ons  
tegemoet. De blijdschap, de hoop op vervulling van alle 
verwachtingen: dat er recht zal heersen, dat de armen worden 
gezien en verlost; dat er welzijn mag komen, geen honger 
meer, geen oorlog. Alle volken zijn welkom bij deze Koning. 
Dit Kind, nederig en klein, wil niet gevonden en aanbeden 
worden in de grote stad, maar in het kleine Bethlehem te Juda. 

 
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. 

 
 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm  Psalm 72 
 
L. 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. 

A. Alle volken der aarde huldigen U, Heer.  
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L. 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. 

A. Alle volken der aarde huldigen U, Heer.  
 
L. De arme die steun vraagt zal hij bevrijden.  

de ongelukkige zonder hulp.  
Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.  

A. Alle volken der aarde huldigen U, Heer.  
 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs 3,1-2a, 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 openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, 
zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.  
Nooit is het onder vroegere geslachten 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 mede-erfgenamen zijn, 
medeleden en mededeelgenoten van de belofte  
door middel van het evangelie. 

 
 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Alleluja 
L. Alleluja. 

Wij hebben zijn ster in het oosten gezien  
en komen de Heer onze hulde brengen. 

A. Alleluja. 
 



 
 

6 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
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 tevoorschijn 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 hun hulde. 
Zij haalden hun schatten tevoorschijn  
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. 
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 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 

 
A. God heeft Hem hoog verheven en Hem de naam verleend 

Die boven alle namen is, Jezus Christus is de Heer. 

 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 
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P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 

 
P.  God van Licht, U wijst mensen van heinde en verre de weg 

naar uw Zoon. Mogen ook wij deze weg gaan als wij U bidden:  
 
L. Voor alle mensen voor wie deze dagen duister zijn;  

voor alle mensen van wie het leven getekend wordt  
door oorlog en honger,  
voor hen die op de vlucht zijn:  
dat uw Licht weer in hen mag doorbreken; mag dat vandaag 
gebeuren en mogen wij daarbij doen wat in ons vermogen ligt; 
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor allen die op zoek zijn en uw ster zien:  

dat deze hen op het spoor zet van een nieuwe richting  
in hun leven; dat het Licht van uw Zoon als over een nieuwe 
dag over hen mag opgaan;  
laat ons bidden ... 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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L. Voor allen die klein en kwetsbaar zijn;  
voor de vele kinderen die in - vaak stille - armoede leven;  

 voor hun ouders:  
 dat er altijd mensen zullen zijn, die zich hun lot aantrekken,  
 die hen beschermen als kwaad hen treft,  
 die voor hen opkomen als onrecht geschiedt;  

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onszelf bidden wij:  

dat wijzelf een licht mogen zijn voor onze medemensen;  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God van licht en leven,  

U laat U zien aan hen die geloven in een wereld  
waar kleinen en zwakken bovenaan staan.  
Wil ons bidden horen, laat ons licht schijnen over deze wereld, 
door Christus, onze Heer.  

A. Amen. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU (John Rutter) 
 
1. The Lord bless you and keep you. 

the Lord make His face to shine upon you, 
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you 
The Lord make His face to shine upon you, 
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you. 

 
2. The Lord lift up the light of His countenance upon you, 

The Lord lift up the light of His countenance upon you, 
And give you peace, and give you peace, 
And give you peace. 
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De Heer zegene en behoede u. 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn lichtend gelaat over u  
en geve u vrede. 

 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
P. Heer, wij zijn hier gekomen 

om U met onze gaven hulde te brengen. 
Neem deze offerande aan van brood en wijn  
en openbaar U aan ons 
in Christus onze Heer. 

A. Amen. 
 
Eucharistisch gebed (2-b) 
      (Allen gaan staan) 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie van de Openbaring van de Heer 
P. 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.  
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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 zeggen U toe vol vreugde: 

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
 de God der hemelse machten! 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
 Hosanna in den hoge. 
 
P. Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,  

uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit  
over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden  
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

 Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,  
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: 
"Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt" 

 Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,  
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit.  
Want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond;  
dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken." 

 
 Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
 



 
 

12 

P. Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,  
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,  
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:  
dit brood dat leven geeft  
en deze beker die ons redde van de dood. 
Wij danken U,  
omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden  
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.  
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed  
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen u met aandrang,  
dat wij naar elkaar toe groeien  
door de kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde.  
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap  
rondom de bisschop van Rome, Franciscus, onze paus,  
in eenheid met onze bisschop Johannes,  
en met allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

 
 Gedenk ook onze broeders en zusters  

die door de dood heen zijn gegaan,  
en leven in de verwachting der verrijzenis.  
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.  
Neem hen op in uw barmhartigheid  
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. 

 
 Neem ook ons allen op in uw liefde.  

Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, 
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden  
in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. 
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven  
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,  
aanhouden tot in uw heerlijkheid.  

 
 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
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P. Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 
A. 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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 

 
P. 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.  
 
P. De vrede des Heren zij met ieder van u. 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus! 
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Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
 

Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zie, dit is het Lam Gods, het Lichaam van Christus,  
dat wegneemt de zonden van de wereld en vrede geeft. 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt,  
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Communielied  HOW BEAUTIFUL ARE THE FEET (G.F. Handel) 

 
How beautiful are the feet of them  
that preach the gospel of peace. 
How beautiful are the feet,  
how beautiful are the feet  
of them that preach the gospel of peace. 
How beautiful are the feet of them  
that preach the gospel of peace. 
 
And bring glad tidings, and bring glad tidings,  
glad tidings of good things. 
And bring glad tidings, glad tidings of good things. 
And bring glad tidings, glad tidings of good things, 
Glad tidings of good things. 
 

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen  
die het evangelie van de vrede prediken 
en de blijde boodschap verkondigen. 

 
Communielied  AVÉ MARIA  (Caccini) 
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Ter overweging 
  

Wees als sterren aan de hemel.  

Lichtend voorbeeld, zonneschijn.  

Blijf niet dralen als zovelen.  

Nieuwe mensen kun je zijn.  

 

Breek uit vastgelopen paden,  

geef de hoop een nieuw gezicht.  

Wees als gaande zelf een rustpunt.  

En je leven wordt heel licht.    

 

 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, blijf ons leiden met uw licht uit de hemel  
waar wij ook gaan;  
verlicht de ogen van ons geloof  
om het mysterie te aanschouwen  
waaraan wij mochten deelnemen  
en geef dat wij het met een oprecht hart ontvangen.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
 

 
 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
P. De universele boodschap van het feest van Openbaring is,  

dat Christus is gekomen als een Licht voor alle volkeren.  
Zijn liefde is grenzeloos, zijn Licht wil stralen over alle mensen 
van goede wil. Zijn liefde is onze toekomst ...  
Mogen de wijzen ons vandaag leiden  
naar de vrede die Jezus Christus zelf is.  

 
P. God, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar 

licht, moge u met zijn zegen vervullen  
en u bevestigen in het geloof, de hoop en de liefde.  

A. Amen.  
 
P.  Als trouwe volgelingen van het licht  

dat heden in de wereld verschenen is,  
moge Hij u maken tot een licht voor de medemens.  

A. Amen.  
 
P.  Moge u zo, na deze levensreis, komen tot Hem  

die de Wijzen in het licht van een ster hebben gezocht  
en met grote vreugde gevonden,  
Licht uit Licht, Christus de Heer.  

A. Amen.  
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  DRIE KONINGEN ZAGEN EEN STERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Drie koningen zagen een sterre,  

een sterre van wondere pracht; 
de sterre van Jacob, het teken, 
zolang aan de hemel verwacht. 
Zij repten zich heen in ’t geleide 
der ster, die zij hadden aanschouwd, 
naar 't land van de Joden met giften 
van mirrhe, van wierook en goud. 

 
2. 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 mirrhe, met wierook en goud.’ 

 
3. 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 mirrhe 
en keerden vol dankbaarheid weer. 

 



 
 
 
De week van zondag 2 januari t/m zondag 9 januari 2022 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 2-1 10.00 uur:   Eucharistieviering   
    (Ps. Diego Pildain)    
Donderdag 6-1 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 9-1 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  
   (Ps. Ans Dekker)    
 
GEBEDSINTENTIES 
 
Zondag 10.00 uur  

Om zegen over onze parochie  
 Voor Pastoor Derk de Vries  
 Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – van der Vosse 
 Voor Lidy Vastenhout 
 Voor Pastoor Johannes Achterhof 
     Voor Robert Baars   
 
Donderdag 09:00 uur 

Voor Maria Johanna Hendrica Kok 
Voor  Hendrikus Vijn 

 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 

 
OVERLEDENEN 

Tjerk Kerkstra    
     Ruud Schouten 
 Peter Zuurbier 
  Tilly Benning – Botman 
 
AGENDA 
 
Woensdag 5-1  09.00 uur:  Felicitatiegroep 



 
 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig t/m 5 januari) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


