
 

 

Hoogfeest  
Openbaring van de Heer 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parochie St. Jacobus de Meerdere 
Franciscuskerk 

 
8 januari 2022 

  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 3 

 Lied vooraf 
 
Vanwaar zij Gij gekomen,  
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen, 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij. 
Die onder ons wilt wonen,  
zo ver weg, zo dichtbij. 
 
Gij zijt ons doorgegeven, 
een naam een oud verhaal, 
uw woorden uitgeschreven,  
in ied´re mensentaal. 
Ons eigen levenslot, 
met uw geluk verweven,  
zo zijt Gij onze God. 
 
Gij zijt in ons verloren,  
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
 
 
Bij aanvang (door een jongere) 
 
Sterrenkunde is al zo oud als de mensheid. 
De eerste serieuze bestudering van de hemel 
vond plaats in Babylonië, het huidige Irak. 
 
De Poolse sterrenkundige Copernicus  
ontdekte in de zestiende eeuw 
dat de aarde om de zon draait en niet andersom. 
 
Vanaf de aarde kun je met het blote oog  
veel zien aan de hemel: 
sterrenbeelden, planeten, de maan en kometen. 
Maar hoe herken je al die mooie verschijnselen? 
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Allereerst is het belangrijk  
dat je naar een heel donkere plek gaat. 
Als het echt goed donker is, 
zie je de Melkweg als een lichte band over de hemel lopen. 
 
Stel je dan maar eens voor  
dat wij op ons planeetje bewegen 
rond één van de 200 tot 400 miljard sterren  
waar die Melkweg uit bestaat. 
 
Allemaal sterren, eindeloos ver van ons verwijderd, 
Honderden en duizenden lichtjaren…. 
 
Een van al die sterren  
speelt in het verhaal van vandaag een grote rol. 
De ster van Bethlehem… 
 
De wijzen uit het oosten 
staan open voor het verhaal van de sterren, 
met name voor een ster  
die hun een geheim van God onthuld… 
Het is een ster die ze volgen! 
Aan ons de vraag vandaag,  
om die ster ook te volgen…… 
 
 
 Intrede 
 
Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken, 
Een lied moet weerklinken voor Betlehem. 
Christus geboren zingen d’eng’lenkoren. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus Dominum. 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre. 
Zij volgden de sterre naar Betlehem. 
Herders en wijzen, komen Jezus prijzen: 
Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus Dominum. 
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Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten, 
En kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven, hart en geest en leven. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus Dominum. 
 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
 
Om vergeving 
 
V. Keren wij ons tot Hem, die ons aller God-met-ons wil zijn. 
 
U, die ons met uw ster de weg wijst, 
U, die verwachtingen wekt, 
wil die ook vervullen 
nu wij hoopvol ruimte scheppen 
voor uw genadige tegemoetkoming. 
Omgeef ons met de warmte  
van uw menslievendheid, 
opdat wij daarin een volk naar uw hart worden, 
mensen die in elkaars ogen 
het licht van uw vrede mogen begroeten. 
 
 Moge Hij die God-met-ons wil zijn, 

toegang blijven vinden tot ons hart, 
ons nabij blijven met zijn vrede.  

 
Amen 
 

 Kyrie    

 
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 
Christe, eléison. Christe, eléison. 
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 
 

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons 

Heer, ontferm U over ons 
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 Gloria  
 
Glória in excelsis Deo, 
Et in terra pax hominibus, bonæ voluntátis. 
Laudamus te. Benedícimus te. 
Adorámus te. Glorificámus te. 
Gratias ágimus tibi, propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen. 
 

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. 

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 
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Eerste lezing  (Jes. 60, 1-6) 
 
Uit de profeet Jesaja 
 
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, de 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 wijs 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, j 
onge kamelen van Midjan en Efa. 
Alle bewoners van Sjeba trekken naar U toe, 
ze voeren goud en wierook aan 
en verkondigen luid de roem van de Heer. 
 
Woord van de Heer  - Wij danken God 
 
 
Bidden Psalm 72 
 
Lector:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
Allen:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
 
Lector:  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. 
Allen:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
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Lector:  Regeren zal Hij van zee tot zee,  
  van de Rivier tot de grens van de aarde. 
  Vorsten van Tarsis, van verre kusten,   
  zenden geschenken.  
Allen:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
 
Lector:  Arabische heersers en Etiopen  

betalen Hem cijns.  
  Hem huldigen alle vorsten der aarde  
  en alle volkeren dienen hem. 
Allen:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
 
Lector:  De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,  
  de ongelukkige zonder hulp.  
  Hij zal zich ontfermen over misdeelden,  
  de zwakken schenkt hij weer levensmoed. 
Allen:  Alle volken der aarde huldigen U, Heer 
 
 
 Samenzang 
 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al ze veer. 
Nij 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 de heilige kerstnacht, 
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.  
Kyrieleis. 
 
D’ heilige drie Koon’gen uit zo´n verre land, 
Zij zochten onze Here met offerhand. 
Z’offerden ootmoedelijk myr’, wierook ende goud. 
T’eren van den Kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyrieleis. 
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Tweede Lezing (Ef. 3, 2-3a. 5-6) 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Efeze. 
 
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 medeërfgenamen zijn, 
medeleden en mededeelgenoten 
van de belofte door middel van het evangelie. 
 
Woord van de Heer   -   Wij danken God 
 

(allen gaan staan) 
 Alleluia 
 
Alleluia alleluia, 
Alleluia, alleluia 
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien 
en komen de Heer onze hulde brengen. 
Alleluia alleluia 
 
 
Evangelie  
 
Evangelie van Jezus Christus volgens Matteus 
Lof zij U Christus 
 
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 
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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 Christus moest geboren worden. 
Zij antwoorden 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." 
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen 
en 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 dat Kind 
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, 
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." 
Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. 
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, 
ging voor hen uit totdat zij 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 neer vallend 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. 
 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
 
Overweging  
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 Credo  III 
 
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum,  
Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
 Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri,  
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos, homines,   
et propter nostram salutem, 
 descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria Virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
 sub Pontio Pilato; passus et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum,  sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos.  
Cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum sanctum, Dominum,  
et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio, simul adoratur 
et conglorificatur,  
qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam, 
 et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum. 
Et expecto ressurectionem mortuorum.  
Et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
Voorbede 
 
 Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Collecte 
 
 
 Lied 
 
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 mirre, van wierook en goud.     
            
Toen zij te Jeruzalem kwamen, 
verdween er de sterre meteen; 
zij gingen naar koning Herodes, 
en vroegen: waar moeten wij heen? 
Waar is er de Koning geboren, 
wiens sterre wij hebben aanschouwd? 
Wij zijn ter aanbidding gekomen 
met mirre, met wierook en goud.                  
       
En toen zij daar hadden vernomen; 
naar Betlehem moet ge dan gaan, 
vertoonde zich weder de sterre, 
en reisden zij blijde weer aan. 
Zij vonden het koninklijk Kindje 
en knielden aanbiddend terneer, 
met goud en met wierook en mirre 
en keerden vol dankbaarheid weer 
 
 
Orgelspel 
 
 

De Heilige Communie wordt op de altaartafel geplaatst 
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Communiegebed 
 
V. Goede God,  

U openbaart zich alle eeuwen door,  
in uw grote wonderdaden;  
U hebt uw volk geleid  
door de woestijn naar een land  
van melk en honing;  
de profeten hebben uw Naam bekend gemaakt,  
en Jezus uw Zoon  
heeft uw liefde onder ons voorgeleefd. 

 
Goede God, 
U openbaart zich in de liefde tussen mensen, 
in het licht dat we elkaar schenken,  
in het brood dat we delen met elkaar, 
daar waar mensen elkaar de weg wijzen,  
waar mensen elkaar recht doen.  
 
V. Openbaar U steeds weer:  

geef vrede tussen de volkeren.  
Moge uw Geest ons aanzetten  
tot solidariteit met minderbedeelden,  
dat wij een thuis bieden aan wie ontheemd zijn.  
Mogen koningen en heersers elkaar vinden,  
gaande op dezelfde weg  
voerend naar erkenning van uw Naam. 

 
Moge de ontmoeting, 
met uw Zoon licht brengen op onze weg. 
Hij gaat ons voor  
op onze pelgrimstocht door het leven, 
Wees met ons,  
wees met alle volkeren 
dat we elkaar als reisgezellen  
de weg wijzen en bemoedigen, 
dat zo uw Naam gekend  
en geëerd mag worden,  
vandaag en altijd. 
 
 



 14 

Onze Vader 
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 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.  
 
 
Om vrede  (door een jongere) 
 
Ik wens dat je net als de herders 
voor niets hoeft te vrezen, 
dat je van onrust mag genezen 
en dat je in kinderogen 
Gods vrede mag lezen. 
 
Ik wens dat je net als de wijzen 
je moedig op weg durft bewegen, 
dat je iets van je gaven zal geven 
en dat je verbonden met velen 
hoopvol zal mogen leven. 
 
Ik wens dat je net als Jezus' leerlingen 
met moed en inzet mag werken, 
mensen in nood mag bemerken. 
 
Ik wens dat in je eigen hart 
in het komende jaar 
een redder mag wonen 
om zo van binnenuit 
aan ieder mens 
Gods liefde en vrede te tonen. 
 
Wensen we elkaar dan liefde en vrede! 
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Nodiging tot de communie 
......... 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Uitreiking van de communie 
 
 
 

Om in stilte te overdenken 
 

Tussen mensen wil Hij wonen 
Tussen mensen wil Hij staan 
Jezus wil zo mensen tonen 
welke weg ze kunnen gaan. 

 
Hij is eens als een kind geboren 

in een koude winternacht: 
niemand kon Gods plan verstoren 

Hij toont hier zijn stille kracht. 
 

Mensen dragen samen zorgen, 
hebben aandacht voor een kind; 

iedereen is zo geborgen 
die bij Hem beschutting vindt. 

 
'k Wens dat ieder kind mag leven 

zomaar tussen vrienden in, 
dan wordt ieder mens gegeven 

een eenvoudig blij begin. 
 

Dan zal God ons verder dragen 
telkens weer van jaar tot jaar 

en verlopen onze dagen 
sterk verbonden met elkaar 
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Geef ons vrede, Heer en zegen  
In dit jaar dat nu begint, 

dan ontdekken wij de wegen 
aangewezen door jouw Kind. 

 
Bron onbekend 

 
 
 Orgelspel 
 
 
 Samenzang 
 
Midden in de Kerstnacht  
kwam de boodschap tot hen 
die leefden in ’t donker van Bethlehem 
In hun leven kwam ’t licht,  

een verborgen geheim 
van vrede op aard’  
die waarachtig zal zijn 
Nowell (4x), Hij is geboren in Israël. 
 
In het verre oostenland  
kwamen wijzen tezaam 
om - geleid door een ster –  
naar de Koning te gaan. 
Wierook, mirre en het goud  
gaven dankbaarheid aan 
voor het God'lijk geschenk  
in een ieders bestaan. 
Nowell (4x), Hij is geboren in Israël. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
 



 17 

 

 Midden in de winternacht 

 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren. 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen. 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet. 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren. 
 
Ziet reeds staat de morgenster, stralend in het duister. 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister. 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast de fluiten aan. 
Laat de bel bim bam, laat de trom rom-bom, 
keere om, keere om, laat de bel trom horen:  
Christus is geboren. 
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Drie machtige mannen, trots en wijs. 
Gingen op zoek naar hun verloren paradijs. 

Ze zochten het in de sterren en op verre planeten. 
Maar ach, ook daar was men het vergeten. 
Ze zochten het in verre, vreemde landen. 
Maar het glipte telkens uit hun handen. 

Ze gingen naar de koning in zijn koud paleis. 
Maar daar was slechts de hel en niet het paradijs. 
Toch zochten zij weer verder, zij volgden de ster. 

De reis duurde lang, hun tocht ging ver. 
Zij vonden het in de ogen van een pasgeboren kind. 

Dat door zijn Liefde het kwaad overwint. 
Ja, in die ogen, zo jong en toch zo wijs. 
Daar vonden zij eindelijk hun paradijs. 

 
 
 

Zalig Nieuwjaar! 
 
 
 


