
 
 

OPENBARING DES HEREN 
 

                                               

 

 

 

 

 

  THEMA: 

    “Er gaat ons een licht op” 

 

 

 

 

                         zondag 8 januari 2023  

 
 
 

 

 
 

                        PAROCHIE HEILIGE BAVO               
HEEMSTEDE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 
 

OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ BIDDEN U OM VREDE 

 
 
2. Wij bidden U om wijsheid 

en vragen U om licht 
dat mensen ogen opent 
en op elkander richt. 

 
3. Wij bidden U om zegen 

en vragen om het woord 
dat mensen weer verenigt 
en naar de vrijheid voert. 

 
4. Wij bidden U om adem 

en vragen om uw geest 
die mensen doet herleven 
en ons van schuld geneest. 

 
5. Wij bidden om verhoring 

en vragen U altijd 
dat mensen mogen weten 
dat Gij hun Vader zijt. 

 
Welkomstwoord, Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
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Wanneer wij zeggen: 'Er gaat me een licht op', dan willen we 
daarmee zeggen dat we inzicht krijgen in een bepaalde 
situatie. Ook rond de geboorte van Jezus gaat er een licht op. 
De ster geeft richting om bij Jezus, licht uit Licht, te komen.  
Wij mogen ons voeden bij dit licht en ontdekkingen doen. 
Jezus is niet alleen openbaring van God-Vader in onze  
huidige tijd, Hij wil dat wij zijn inspiratie, zijn weg, volgen.  
Om andere mensen de kans te geven met zijn Licht  
door het leven te gaan. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. De opdracht van de Heer om Hem en je naaste lief te hebben,  
 lukt ons niet altijd even goed. Dan zijn we teveel met onszelf 

bezig of eisen de verkeerde dingen onze aandacht op.  
 De Bijbel vertelt ons echter dat de armen en de ongelukkigen 

zonder hulp die Hem zijn steun vragen, door Hem bevrijd 
zullen worden.  

 Keren wij ons dan tot Hem ...:  
 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

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

 
Heer, ontferm U   
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Eer aan God  ZINGT VAN DE VADER 

 
 
2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven; 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge; 
houdt Hem in ere! 
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3. Zingt van de Geest, adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven; 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen; 
houdt Hem in ere! 

 
Openingsgebed 
 

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 de opening van de Schriften 
 

Het Woord des Heren is Vlees geworden  
en spreekt tot ons door de Schriften.  
Openen wij onze harten om het goed te ontvangen,  
zodat het ons kan sterken op onze reis door het leven. 

 
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. 
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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.  
 
Tussenzang  PSALM 122  
 

  
1.  Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden; 

Laten we gaan naar het huis van de Heer. 
Daar naderden onze voeten uw poorten, 
Jerusalem, naar de vrede genoemd.  (refrein) 

 
2.  Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 

als een plaats van allen voor allen. 
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God.    (refrein) 
 

3.  Daar was het hof waar recht werd gesproken, 
hoog op de tronen van David's huis 
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden.   (refrein) 
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4.  Vrede kome er binnen uw muren,  

dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broeders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe.    (refrein) 

 
5. Uit naam van het huis dat de Heer bewoont, 

bid ik voor u dat het goed moge gaan. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest 
nu en altijd in der eeuwigheid.    (refrein) 

 
Tweede lezing   
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Efeze, 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 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.  
 
Acclamatie  WIJ HEBBEN ZIJN STER GEZIEN 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 2,1-12 
 

Toen Jezus te Bethlehem 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 Bethlehem in Juda.  
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:  
En gij Bethlehem, 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!" 
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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 Bethlehem met de opdracht:  
"Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind  
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht mij het dan  
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen". 
Na de koning te hebben aanhoord vertrokken zij. 
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,  
ging voor hen uit totdat ze boven de plaats  
waar het Kind zich bevond stil bleef staan. 
Op het zien van de ster werden zij vervuld  
van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen,  
zagen er het Kind met zijn moeder Maria 
 en op hun knieën neervallend  
betuigden zij het hun hulde. 
Zij haalden hun schatten te voorschijn  
en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. 
En in een droom van Godswege gewaarschuwd  
niet meer naar Herodes terug te keren,  
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  HET WOORD DAT IK JOU GEEF 

 

 
 
Overweging 
 
Lied  MON ÂME BÉNIS LE SEIGNEUR 
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Mon Âme bénis le Seigneur. 
Tu es béni, Seigneur. 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
Que tout ce qui est en moi  
Bénisse son Saint Nom. 
 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux 
Longanime et plein de miséricorde. 
 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
Que tout ce qui est en moi  
Bénisse son Saint nom. 
Tu es béni, Seigneur. 

 
Mijn ziel looft de Heer. 
U bent lofwaardig, Heer. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Alles in mij, looft zijn heilige naam. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Vergeet géén van zijn weldaden. 
De Heer is medelijdend en barmhartig,  
Lankmoedig en vol van genade. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Alles in mij, looft zijn heilige naam. 
U bent lofwaardig Heer. 

 
Geloofsbelijdenis   
 
P. Ik geloof in God, 

de God der beloften, 
die in het leven roept wat niet bestaat, 

 
A. die verdrukten opricht 

en ballingen thuisbrengt. 
Hij is een levende God. 

 
P. Ik geloof in Jezus, die gekomen is 

om te zoeken wat verloren was, 



10 
 

 
A. die zich gegeven heeft voor alle mensen, 

om de verspreide kinderen van God 
samen te brengen in één huis. 
Hij is de hoop van de wereld. 

 
P. Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid, 

die ons eenzelfde taal doet spreken, 
 
A. die waar zal maken al wat ons beloofd werd. 

Hij is de Geest der beloften. 
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Algoede Vader,  
 U zond ons uw Zoon als licht voor de Wereld  
 om samen met U te heersen van zee tot zee.  
 Daarom bidden wij U: 
 
L. Voor de Kerk en haar leiders:  

dat zij, net als de Wijzen, oog houdt voor de tekenen van de 
tijd, dat zij, net als Maria, iedereen goed ontvangen,  
die op uw Licht afkomen;  
laat ons bidden: 

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

 
L. Voor onze zuster moeder aarde en al haar bewoners:  
 dat ieder die op reis gaat of vluchten moet  
 goed ontvangen wordt, zoals Maria de wijzen ontving,  

en dat niemand probeert, zoals Herodus,  
misbruik van hen te maken;  
laat ons bidden: 

A. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor ons hier bijeen als geloofsgemeenschap,  
 dat wij uw Licht in de wereld mogen zijn,  
 met Maria's gastvrijheid naar iedereen;   

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



11 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Algoede Vader,  
 aan Wie over de hele aarde hulde gebracht wordt,  
 die uw Licht laat schijnen voor iedere mens, niemand 

uitgezonderd, zelfs als we het even niet zien,  
 wij vragen U dit, omdat we erop vertrouwen  

dat U zich over ons ontfermt.  
A. Amen. 
 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  THE TRUE AND LIVING BREAD 
 

I bow before you,  
all my sins confessed,  
to hear again the words of love you said;  
and at your table, as your honoured guest,  
I take and eat the true and living bread.  
 

Ik buig voor u, al mijn zonden beleden,  
om opnieuw de woorden van liefde te horen die U zei;  
en aan Uw tafel, als Uw geëerde gast,  
neem en eet ik het ware en levende brood. 

 
So in remembrance of your life laid down. 
I come to praise you for your grace divine  
saved by your cross, and subject to your crown,  
strengthened for service by this bread and wine. 

  
Ter nagedachtenis aan Uw leven zoals opgetekend.  
Kom ik om U te prijzen voor Uw goddelijke genade,  
gered door uw kruis, en onderworpen aan uw kroon, 

versterkt voor dienstbaarheid door dit brood en wijn. 
  
Tafellied    BROOD OP TAFEL 
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2. Beker met wijn, een vredewens, 

elkaar begroeten van mens tot mens; 
verbonden worden met iedereen 
want wie houdt het uit moederziel alleen? 

 
3. Maaltijd houden met Hem die sprak 

en zich in zijn leven tot voedsel brak; 
kom samen eten, drink van de wijn 
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn. 

 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben, 

bereiden wij ons in gebed voor op de communie. 
 
P. Voor het goede der aarde danken wij U,  

uw mildheid tastbaar om ons heen;  
voor al wat ons gegeven is  
om van te genieten, om van te leven. 

 Voor het graan op onze velden  
dat geoogst werd in toewijding en zorg  
om brood te worden, kracht voor onderweg. 
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A. Voor het Brood hier op tafel danken wij U,  
uw liefde tastbaar in ons midden,  
het werk van onze handen gezegend,  
uw droom van toekomst elke dag. 

 
P. Voor de woorden die wij horen danken wij U,  

uw taal van liefde om ons heen;  
voor alle waarheid ons gezegd,  
voor het vertrouwen, het protest, het hart onder de riem. 

 Voor het hoogste woord danken wij U  
van heilige schriften en profeten, sprekend tot op vandaag  
opdat wij doen en horen uw liefste wil:  
recht en vrede metterdaad. 

 
A. Gij hebt ons uw trouw toegezegd,  

Gij hebt ons uw Zoon gegeven,  
weg ten leven ons gewezen,  
uw eigen woord hier in ons midden. 

 
P. Voor de mensen om ons heen danken wij U,  

broers en zussen die ons gaande houden.  
Voor klein en groot zoals zij zijn:  
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 

 Voor Jezus van Nazareth danken wij U, mens naar uw hart,  
de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 

 
A. Hij heeft ons aan elkaar gegeven,  

als het Brood hier in ons midden.  
Wij danken U voor Hem, God,  
doe ons gaan op zijn weg. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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  
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zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. In een wereld vol verschillen en conflicten is het aan ieder van 

ons het licht van de vrede brandend te houden. 
 
A. Heer Jezus,  
 U kwam als lichtende Vredevorst in de wereld;  
 toch maken wij mensen telkens opnieuw ruzie en oorlog  
 en heerst er onrust in onszelf.  
 Help ons werkelijk vredebrengers te zijn  
 en de vrede in ons en tussen ons bewaren. Amen.  
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 

Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek, en ik zal gezond worden. 
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Communielied  WAKEN EN DROMEN 
 

Donkere dagen van waken en dromen, 
alleen met gedachten, de stilte rondom. 
Het kaarslicht ontstoken, teken van hoop 
de nacht zal eens wijken, voor altijd voorbij. 

 
Waken en dromen van liefde en vrede,  
van een kind in een stal: een nieuw licht in ons leven.  
Niet wetend wanneer,  
ontluikend vertrouwen tot Hij komen zal. 

 
Licht van de kaarsen, langzaam verspreidend,  
verheldert de nacht en het pad voor ons uit. 
Hoe donker de weg, we blijven geloven.  
Een zoon ons gegeven voor altijd dichtbij. 

 
Waken en dromen van liefde en vrede,  
van een kind in een stal: een nieuw licht in ons leven.  
Geloof als ons baken, een groeiend vertrouwen, 
Tot Hij komen zal. 

 
Geen loze belofte, maar levend bewijs.  
God is met ons, Zijn Geest in ons midden  
Zoon van zijn liefde, voor altijd dichtbij 

 
Waken en dromen van liefde en vrede,  
van een kind in een stal: een nieuw licht in ons leven.  
Geloof als ons baken, een groeiend vertrouwen, 
Tot Hij komen zal. 
 

Communielied  BREAD OF THE WORLD   
   (Reginald Heber. Arr. Alan Bullard) 

 
Bread of the world in mercy broken, 
wine of the soul in mercy shed, 
by whom the words of life were spoken, 
and in whose death our sins are dead. 
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Look on the heart by sorrow broken, 
look on the tears by sinners shed; 
and be thy feast to us the token 
that by thy grace our souls are fed. 

 
Brood van de wereld, in genade gebroken, 
Wijn van de ziel, in genade vergoten, 
Door wie de woorden van leven werden gesproken 
en in wiens dood onze zonden ook zijn gestorven. 
 
Kijk naar het hart, door smart gebroken,  
kijk naar de tranen, door zondaars vergoten  
En laat uw feest voor ons het teken zijn 
dat onze zielen door uw genade worden gevoed. 

 
Gebed na de communie 

 
Algoede Heer,  
met de Wijzen zijn wij uw Zoon hulde komen brengen,  
en kunnen wij nu veranderd een andere weg naar huis nemen.  
Wij vragen U:  
trek met ons mee over ons levenspad  
en help ons om een licht voor anderen in deze wereld te zijn. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 

 
P. De algoede Heer, die ons zijn Zoon als een Licht openbaarde,  
 vragen wij nu om zijn Zegen, zodat we als zijn lichtbrengers 

een andere weg door de wereld gaan.  
 Zegene ons daartoe de algoede Heer:  
 de Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  GA MEE MET ONS  

  
2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  

gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 
3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?  

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
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Ledenwerving Bavokoor  

Mogen wij even uw aandacht vragen?  
 
Het Bavokoor is naarstig op zoek naar nieuwe leden. In de 
afgelopen "corona jaren" heeft een aantal leden het koor 
verlaten, deels om gezondheidsredenen, maar ook 
vanwege de hoge leeftijd.  
Alle stemgroepen zijn meer dan welkom!  
 
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende kerken 
noodgedwongen gesloten. Bent u een ex-koorzanger? Kent 
u mensen, die voorheen in een koor hebben gezongen? 
Lijkt het u leuk om in een koor te zingen?  
Dan is het Bavokoor wellicht het koor,  
waar u met veel plezier uw stem kunt laten horen.  
 
Houdt u van zingen? Kom dan eens kijken op een repetitie-
avond. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in onze Bavokerk.  
 
Als u graag wat meer informatie wilt, voordat u de stap naar 
het koor zet, mag u mij altijd bellen.  
Ik vertel u graag hoe heerlijk het is om samen te zingen. 
Daarom geef ik zelf al ruim 50 jaar mijn stem  
aan het Bavokoor!  
Graag zeg ik: Tot ziens!  
 
Hartelijke groet,  

Agnes Martens, voorzitter.  

Tel. 023-5280895  
 

 
 



  

DE WEEK VAN 8 JANUARI – 15 JANUARI 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 08-01 10.00 uur:   Woord- en Communieviering   
   (Ps. Ans Dekker)    
Donderdag 12-01 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 13-01 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 15-01 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Esko Kissboat)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar – Smit;  

    Voor Petrus de Groot en Catharina de Groot – Rusman,  
hun dochter Tinie, hun zoon Bas en hun schoondochter Lia;  
Voor Robert Baars;  

     Voor familie en vrienden;  
 Voor levende en overleden familie Behage – van Teijlingen;  

Voor Astrid van Kesteren – Jansen 
 
Donderdag 09:00 uur   Om zegen over onze parochies 
 
Vrijdag 09:00 uur   Om zegen over onze parochies  
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN:  
 Geertruida Joanna Maria Veen – Janssen; 
 Ida Theresia Rooijakkers – Bisschop 
 
AGENDA 



  

  
 
 



  



 
  Bij het verlaten van het kerkgebouw 

is er gelegenheid voor de collecte 
 

  
                               (geldig t/m 31 januari) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


