Epifanie

3 januari 2021
Geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina
Bennekom

Openingslied
Wij komen tezamen jubelend van vreugde,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
“Christus geboren” zingen d’englen koren.
Refrein: Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.

Refrein:

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen Uw voeten, Emmanuel.
Wij willen geven hart en geest en leven.

Refrein:

Welkom
♫ Gebed om ontferming
Kyrie Eleison,
Christe Eleison,
Kyrie Eleison.

Lofzang
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo
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 excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo
Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen, peis en vree, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
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Dienst van het woord
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister
Van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou
zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen
door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van
vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van
vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal
je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en
goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.

Psalm
Refrein:
Alle einden der aarde aanschouwen
het heil van Hem, onze God.
Zingt voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,
overwinning zijn heilige arm.

Refrein:

De Heer openbaarde zijn heil;
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld
zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw,
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.

Refrein:

Juich, aarde alom, voor de Heer,
Juich aarde alom, voor de Heer,
zet de zang in, speelt op de snaren,
juich, aarde alom, voor de Heer.
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Refrein:

Evangelielezing: Mattheus 2, 1-12
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de
regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in
Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.”
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
Schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen
waar de Messias geboren zou worden. ‘In Bethlehem in Judea,’
zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de
profeet: “En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet
de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van
hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en
stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht
zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om
het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de
koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die
ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan
boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden
ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer
om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en
wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd
om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.
♫ Acclamatie
Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja!
Ik verkondig U een tijding van vreugde:
heden is U een redder geboren, Christus, de Heer.
Halleluja, halleluja!
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Overweging

Stilte

Geloofsbelijdenis
V. Ik geloof in God, die ons zijn Zoon gegeven heeft
om bij ons te zijn, om ons een licht te zijn
op onze weg door het leven.
A. Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, onze broeder,
die ons zijn liefde gegeven heeft,
die mensen bindt tot het uiterste.
V. Ik geloof in de Geest,
die ons vrijheid geeft en ons samenhoudt:
de Geest, die ons in liefde bewaart,
die ons doet uitgaan naar onze medemens.
A. Ik vertrouw op onze geloofsgemeenschap,
die in verbondenheid ons tot steun wil zijn.
Ik vertrouw op de toekomst van vrede en liefde,
zelfs tot over de dood. Amen.

Voorbede
♫ Acclamatie
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de Vrede.
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Dienst van de gebeden
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap
Collecte 2: Voedselbank (NL 54 ABNA 0432 3668 06

Dankgebed
V. U danken wij, goede God, voor het leven ons geschonken,
voor uw schepping waar wij deel van zijn. U heeft de zorg
voor uw schepping aan ons toevertrouwd; daarom bidden wij:
A. Beziel ons met uw bewogenheid, opdat wij bewogen blijven
om uw aarde, om uw mensen.
V. U danken wij voor uw Zoon Jezus de Messias. Hij leerde
ons wat goedheid is en trouw, verantwoordelijkheid en liefde.
Hij werd de minste der mensen, zichzelf brekend en delend
als brood. Zo wijdt Hij ons toe aan elkaar en aan U.
A. Beziel ons met uw bewogenheid. Zodat wij bewogen blijven
om uw aarde, om uw mensen.
V. U danken wij voor ieder mens die op aarde leven mag, voor
ieder kind geboren in liefde. Wij danken U voor uw licht dat
doorbreekt als het duister is en voor uw troost bij onzekerheid
en verdriet.
A. Beziel ons met uw bewogenheid, opdat wij bewogen blijven
om uw aarde, om uw mensen.
V. Wij danken U dat wij met elkaar mogen delen en samen
mogen bouwen aan een wereld waar ruimte is voor ieder mens.
Amen.
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Lied
Toen God in Bethlehem als kind geboren lag,
was ’t nacht, maar ’t leek te wezen wel midden op de dag.
Nooit zag het duister stralender luister,
nooit zoveel sterren als het toen zag.
En een die ’t helderste scheen, riep de wijzen uit het Oosten,
naar het kindje Jezus heen.
De veten en de haat, zij waren reeds voorbij:
het lam dat liep te grazen met leeuwen in de wei.
Zonder te bijten, stoeiden met geiten,
panters en tijgers, zo mak waren zij.
En naast de wilde beer, lag kalf en lam
en veulen in peis en vrede neer.
De herders in het veld, zij lagen op hun vacht,
toen feller dan de zonne een licht brak door de nacht.
Vrienden geen vreze moet in u wezen,
zei hun een engel wees vrolijk en lach.
Ik meld u enkel blijs: hedennacht is weer gekomen,
het aardse paradijs.

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.
Want van U is het koninkrijk,
En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

♫ Vredewens
Vrede voor jou, vrede voor jou..
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Communielied
Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht,
die zo lang van te voren, de wereld heeft verwacht.
Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens,
zongen met blijde stem: haast u naar Bethlehem.
Als wij daar zijn gekomen, ziet, een klein Kindeken.
Leit op ’t stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.
D’oogkens van stonden aan zag men vol tranen staan.
’t Weende uit druk en rouw in deze straffe kou.
’t Kindje begon te slapen, de Moeder sprak ons aan:
lieve herders, tezamen, wilt zoetjes buiten gaan!
U lie zij peis en vree! Dat brengt mijn Kindje mee,
want ’t is uw God en Heer. Komt morgen nog eens weer.

Slotgebed

Mededelingen

Zegenwens

Slotlied
Hoor de englen zingen d’eer, van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent de mensenschuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.
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Hij, die heerst op ’s hemels troon
Here Christus, Vaders’ Zoon
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.

Dankbaarheid
Denk elke dag als je wakker wordt: wat een geluk dat ik
leef.
Ik ben een mens met een kostbaar leven.
Dat ga ik niet verspillen.
De Dalai Lama
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CORONA maatregelen
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen
kunnen we het virus de baas.
1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
2. Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt.
3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw
huisgenoot is.
5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in
een mandje worden gelegd.
6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
7. Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren
zakdoekjes!
8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders.
9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
10. Ga NIET knielen; Blijf zitten.
11. Zing NIET mee met de liederen.
12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het
verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND
13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk
leeg is; +/- een kwartier na afloop van de viering.
15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand.
Een uitvoerig protocol staat op de website: https://www.rkkerkbennekom.nl/
De locatieraad

