EUCHARISTIEVIERING
3 januari 2021
OPENINGSLIED: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder ‘t sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem:
Christus geboren zingen d’engelenkoren.
Refrein:

Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

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, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Refrein
BEGROETING
SCHULDBELIJDENIS
Pastor:

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God, om deze eucharistieviering
goed te kunnen vieren.

Allen:

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.

1

Pastor:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen:

Amen.

Cantor:

Kyrië, eleison.
Christe, eleison.
Kyrië, eleison.

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

GLORIA (Lourdesmis)
Refrein: Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Voorz.:

Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
benedicimus te.
adoramus te.
glorificamus te, gratias
agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.

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.

Refrein: Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Voorz.:

Domine Fili unigenite
Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram,

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.

Refrein: Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
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Voorz.:

Qui sedes ad dexteram
Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
In gloria Dei Patris. Amen

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.

Refrein: Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
EERSTE LEZING: Jesaja 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: 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. ‒ Wij danken God.
ANTWOORDPSALM: Psalm 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13
Lector:

Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.

Allen:

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Lector:

Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Allen:

Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Ethiopen betalen hem cijns.
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Lector:

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.

Allen:

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.

Lector:

Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Allen:

Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

TWEEDE LEZING: Efeze 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 heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door
middel van het evangelie.
Woord van de Heer. ‒ Wij danken God.
VERS VOOR HET EVANGELIE: Mattëus 2, 2
Alleluia.
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en komen de Heer onze hulde brengen.
Alleluia.
EVANGELIELEZING: Matteüs 2, 1 – 12
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
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
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Betlehem, 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 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 het 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.
Woord van de Heer. ‒ Wij danken God.
Acclamatie:
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
LIED
Gij nabije God, verhoor ons gebed
VOORBEDE
LIED
Gij nabije God, verhoor ons gebed
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
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LIED: Als een ster in lichte luister
Als een ster in lichte luister,
als een vurig verschiet straalt Gij ons tegen.
Terwijl de nacht nog huivert
daagt Gij op als ons nieuw lied!
Als een morgen aangebroken,
Als het licht zonneklaar, roos in de winter,
in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.
Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.
Als een woord dat, eens gegeven,
nog de morgen ontbiedt, zegt Gij ons aan
de nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet.
EUCHARISTISCH GEBED VI (GvL 732, blz. 808)
SANCTUS
Allen:

HEILIG

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

ONZE VADER (bidden)
Allen:

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.
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Pastor:

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, terwijl wij uitzien naar de
zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser
Jezus Christus.

Allen:

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

VREDEWENS
AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE
LIED: Uit uw hemel zonder grenzen
Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt gekomen als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt gij verschenen als een ster gaat gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor in de dood zijt gij verdwenen.
Als een bron zijt gij begraven als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn ooit nog vrede hier op aarde.
Als een woord zijt gij gegeven als een nacht van hoop en vreed
als een pijn die ons geneest als een nieuw begin van leven.
LIED: Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu 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!!
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D’Heilige drie Koon’gen uit zo 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!
SLOTGEBED
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
SLOTLIED: Drie koningen
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.
Regelmatig worden vieringen met een livestream
uitgezonden. Zijn er vrijwilligers, (jongeren?) die daar
af en toe mee willen helpen? Aanmelden: via RKDelft.nl

8

St. Ursulaparochie
Sacramentskerk
Delft

