A 1 3 Bennekom
Goede morgen, hartelijk welkom bij deze viering. Welkom voor de mensen die
thuis via internet op een later tijdstip de viering volgen en welkom voor u, hier
in de kerk. Waar u ook bent, wij stellen ons open voor de Eeuwige God.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Misschien dacht u ook bij het openingslied: was dat maar zó! Het is een viering
zonder kerkgangers. Toch, als wij net als de drie Wijzen uit het Oosten op weg
gaan naar de pasgeboren koning van de Joden hebben wij allemaal hetzelfde
doel en zijn we met elkaar verbonden.
Vandaag horen wij een stukje van het Kerstverhaal van Matteus. Het is een heel
ander verhaal dan het bekende Lucasverhaal. Maria, Jozef en de pasgeboren
Jezus wonen in een huis in Bethlehem en krijgen kraamvisite. Daarbij gebruikt
Matteus het visioen uit de Jesaja-lezing.
De drie Wijzen zijn op weg gegaan en ze nemen geschenken mee. Zij zijn een
voorbeeld voor ons. Gaan wij ook op weg? Welke geschenken nemen wij mee?
Bereiden wij ons voor op deze viering in een moment van stilte. (……………)
Kyriegebed
Eeuwige God, te vaak zijn wij zó druk dat wij de mensen om ons heen niet zien.
Wij vragen U: keer ons om, naar elkaar. Amen
Overweging
In de liturgische kalender is het vandaag een bijzondere dag. Het is de zondag
van Epifanie.
Ik heb het woordenboek erbij gepakt om te zien wat dat betekent. Epifanie is een
Grieks woord dat verschijning betekent. Jezus is geboren; Jezus komt aan het
licht. Wat betekent het pasgeboren kind voor de mensen? In de kerkelijke
traditie heet deze zondag de Openbaring van de Heer. Wie is Jezus? Wat zal Hij
betekenen voor de samenleving?
Dertig jaar later zijn er twee gebeurtenissen die ook vertellen wie Jezus is en ook
bij Epifanie horen. Het zijn de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft in
Kana.
Openbaring van de Heer; het wordt vooral gebruikt voor het feest van
Driekoningen. Afhankelijk van de vertaling zijn het koningen , wijzen en
vandaag heten zij : magiërs. Ik kies voor wijzen. Drie wijzen komen bij het
pasgeboren kind en bieden het geschenken aan. Ieder baby is een geschenk en
dat geldt in het bijzonder voor Jezus. De aanbidding van de wijzen maakt het
duidelijk dat er een kind is geboren met een speciale roeping.

De evangelist Matteus vertelt een heel ander geboorteverhaal dan Lucas. De
doelgroep voor Matteus: dat zijn de volgelingen van Jezus uit het Jodendom.
Voor hen maakt Matteus duidelijk dat Jezus de Messias is waarover de profeten
spreken. Volken die optrekken naar Jeruzalem, hoorden wij in de eerste lezing.
Matteus laat drie wijzen naar Jeruzalem gaan, een ster wijst hen de weg. De
wijzen hebben kostbare geschenken meegenomen: goud, wierook en mirre.
De drie wijzen zijn op weg gegaan omdat zij de ster zagen. Wij hebben
afgelopen week opnieuw gehoord dat Jezus is geboren. Gaan wij ook op weg, op
weg naar Jezus om Hem geschenken aan te bieden? Op weg gaan? Waarheen?
hoor ik u al denken. En welke ster zal ons de weg wijzen? Waar is Jezus te
vinden?
Voor ons is er geen ster; wij hebben de Bijbelverhalen die ons de weg wijzen.
Keer op keer vertellen de evangelisten ons dat wij Jezus kunnen vinden in de
mensen om ons heen. Als wij echte, diepe belangstelling hebben voor de
medemensen ontmoeten wij Jezus. De geschenken die wij kunnen meenemen
zijn aandacht, tijd en zorg voor mensen in nood. In een parabel noemt Jezus de
mensen waarvoor Hij is gekomen: mensen met honger en dorst, vreemdelingen
en vluchtelingen, armen en zieken. Nu komen daar alleenstaanden en eenzamen
zeker bij. In onze tijd zijn het ondermeer Amnesty International,
Vluchtelingenwerk en de Voedselbanken die zich het lot van de medemensen
aantrekken.
Als je bang bent dat je zelf niet aan je trekken komt kijk je alleen naar de
mensen om je heen om te zien wat zij wel hebben en jij niet. Dan ben je als
Herodes: je bent bang voor je eigen positie en er is geen plaats voor het
Kerstkind.
Wij kunnen ons beter laten inspireren door de drie wijzen. Zij verheugden zich
over de geboorte van Jezus, de koning van de Joden. De geboorte van de
Messias mag ook ons vervullen met dankbaarheid. Het is een geschenk dat wij
hebben gekregen. God ziet om naar zijn mensen.
Wie leeft vanuit dankbaarheid leeft met open ogen, leeft met een open hart. Dan
zie je de mensen voor wie je wat kan betekenen. Dan kunnen wij het licht van
Kerst doorgeven aan de mensen om ons heen. Amen.

Voorbede
Eeuwige God, hoor naar ons als wij bidden.

Wij danken U voor het leven, ons gegeven; wij danken U voor de mensen om
ons heen.
Wij bidden voor hen die in deze coronatijd vereenzamen omdat veel kontakten
wegvallen.
Dat zij niet verbitterd raken maar open staan voor nieuwe mogelijkheden.
Acclamatie
Wij bidden voor de mensen die leiding geven in de maatschappij en in de kerk.
Dat zij vrede en gerechtigheid bevorderen.
Wij bidden voor de mensen in oorlogsgebieden en voor vluchtelingen.
Dat wij hen niet vergeten. Dat wij initiatieven om hun lot te verbeteren
ondersteunen.
Acclamatie
Wij bidden voor onze gemeenschap. Dat wij elkaar vasthouden en de zieken en
eenzamen niet vergeten.
In een moment van stilte brengen wij voor U wat ons persoonlijk bezighoudt.
(……………..)
Acclamatie
Wij bidden de intenties die aangedragen zijn (…….) en bidden voor de
overleden (……..)
Acclamatie
Eeuwige God, wij danken U voor uw licht. Het licht dat ons de weg wijst; het
licht dat wij
mogen doorgeven. Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen
Vredewens
‘Kind ons geboren, koning van de vrede’. Voor die vrede kunnen wij ons
inzetten; die vrede mogen wij elkaar toewensen!
Laten wij bidden.
Eeuwige God, U openbaarde uw heil; voor de ogen van de volken hebt Gij uw
gerechtigheid, uw goedheid en uw trouw onthuld. Daarvoor danken wij U; gij
ziet naar ons om.
Nu,in deze kersttijd en alle dagen van ons leven. Amen
Zending en zegen
Wij gaan naar huis,naar de koffie en, misschien, een overgebleven oliebol. Of je
de viering later ziet of dat je er in de kerk bij was, laten wij de mensen om ons
heen niet vergeten. Voor hen blijven wij op weg, met de geschenken die wij
gekregen hebben, geschenken die wij mogen doorgeven. Gaan wij met de zegen
van de Eeuwige God, die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

