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Intredelied: Wij komen tezamen 
t. A.H.J. Huijbers, elodie Adeste fideles 

 
Wij komen tezamen onder ’t sterreblinken, 
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’engelenkoren. 
Kom, gaan wij Hem aanbidden, (3x) 
onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen, 
Kom, gaan wij Hem aanbidden, (3x) 
onze Heer. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven.  
Kom, gaan wij Hem aanbidden, (3x) 
onze Heer. 
 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kinderen gaan naar hun KWD 

 

Gebed om vergeving 
A God, wij bidden om vergeving 

omdat wij Uw Woord verstikken 
met de distels van ons geweld; 
omdat wij doof bleven 
voor het engelengezang van vrede en liefde; 
omdat wij ons niet in beweging laten brengen 
door de ster van het verlangen; 
omdat we geen andere wegen willen gaan 
vertrouwend op Uw woord. 
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P Barmhartige God, 
zie ons hier, Uw mensen, 
met onze angsten en onze verlangens. 
Sterk en bemoedig ons met Uw ontfermende liefde, 
vergeef ons onze fouten 
en schenk ons Uw barmhartigheid, 
alle dagen van ons leven. Amen 

 
 

Lofzang: Eer zij God 
t. W. Barnard; m. Frans volklied 

 
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit.  
 
Refrein: Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. Refrein 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis.  Refrein 
 
 

Openingsgebed 
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Liturgie van het woord 
 

Eerste lezing Jes., 60, 1-6 
Sta op, Iaat 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. SIa 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. 
 

Lied: Een ster ging op uit Israël 
t. Jan Duin, melodie:‘Forest Green’ (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958) 

 
Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een Mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 
De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 
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Gij Morgenster en Mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
U allen even na, - 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 
 
 

Tweede Lezing: Ef., 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. 
 
 

Alleluia vers  
Halleluja, halleluja. 
Ik verkondig u een tijding van vreugde: 
heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. 
Halleluja, halleluja. 
 
 

Evangelie   Mt., 2, 1-12 
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:  
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„Te Betlehem in Juda. „Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij 
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."T oen 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 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. 
 

Acclamatie: Kind ons geboren 
t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen 

 
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 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
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is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
 

Voorbeden 
Acclamatie: Luister, Heer, ontferm U over ons   (Taizé) 
 

Kinderen keren terug uit de KWD 

 

Lied: Ga je mee op zoek 
Afkomstig van de cd:’ Ga je mee op zoek’, 20 nieuwe kerstliedjes van Jan Visser 
 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien… 
 
Ga je mee op zoek…… Want wie zoekt, die vindt! (3x) 
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Liturgie van de tafel 
 

Vredeswens 
 
 

Lied bij het overbrengen van het heilig Brood: Nu zijt wellekome 
t. 14e eeuwse Duits kerstlied, melodie komt uit 1621 

 
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. 
 
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. 
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Onze Vader   allen gaan staan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communie 
 

route: via de zijpaden naar achter en dan door middenpad naar voren.  
U kunt dan uw handen ontsmetten indien u dat wenst. 

 
 

Koorzang tijdens de communie 
 
We Three Kings of Orient are 
t. & m. John H. Hopkins, 1857 

 
Koning uit het oosten dragen geschenken aan: goud, teken van de koning; 
wierook, teken van de godheid; mirre, teken van het lijden. Aarde en 
hemel zingen 'Alleluja'. O ster van de nacht, leid ons naar je volmaakte 
leven. 
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Lied na de communie: Drie koningen zagen een sterre 
t. G. de Bruyn, m. A. Hamers. 

 
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. 
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Dankgebed 
 
P Uw trouw, Heer, is vanaf het begin. 

Met uw Geest hebt Gij de aarde tot aanschijn geroepen. 
In uw Woord hebt Gij alles bevestigd. 

 

A Zonder ophouden behoedt Gij ons leven. 
Ook als wij vreemde wegen gaan, 
 blijft Gij de goede Vader, 
die gedurig naar ons uitziet 
en vol vergeving ons opwacht 
wanneer zij ons tot U keren. 

 

P Uw trouw, Heer, is hier in ons midden. 
Een heilig teken hebt Gij ons gegeven: 
het gebroken Lichaam van uw Zoon, 
uitgedeeld tot genezing van velen. 

 

A Gij spreekt ons aan 
om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus. 
Hij gaat ons voor, de toekomst in, 
opdat eens alle mensen 
rond één tafel zullen zitten. 

 

P Daarom bidden wij U, Heer: 
om uw Geest van daadkracht en levensmoed, 
want zonder onze inzet zal de wereld niet veranderen. 

 

A Schenk ons uw Geest van wijsheid, 
die ons doet onderscheiden wat echt leven geeft. 
Schenk ons uw Geest van liefde 
die ons verwarmt en perspectief geeft.  

 
Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars 
nu en in het uur van onze dood. Amen.  
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Slot 
 

Huiszegen  allen gaan staan 
 
Gebed 
P Als de Eeuwige het huis niet bouwt, 
 zwoegen de bouwers vergeefs.  (Ps 127,2) 

A Moge de Barmhartige zich over ons buigen 
 en ons een woning bouwen 
 waar het goed is te verblijven. 
P Goede God, zegen de deur van onze huizen 
 dat ze openstaat voor velen 
 en genodigden en vreemdelingen een warm welkom geeft. 
A Barmhartige, zegen ons huis en allen die het bewonen 
 omvat ons met Uw liefde 
P Goede God, zegen de tafel in onze huizen 
 dat zij maaltijden mag dragen 

die ons sterken en doen werken aan Uw huis van vrede 
A Barmhartige, zegen ons huis en allen die het bewonen 
 omvat ons met Uw liefde 
P Goede God, zegen allen die in onze huizen vertoeven 
 dat wij elkaar omringen met aandacht en tederheid, 
 in goede en in kwade dagen en door de dood heen. 
 Mogen wij met elkaar verbonden blijven 
 zoals U zich met de mens verbonden heeft. 
A Barmhartige, zegen ons huis en allen die het bewonen 
 omvat ons met Uw liefde 
P Goede God, zegen dan deze kaarten als een blijvende herinnering  

aan Uw aanwezigheid in ons huis en in ons hart. 
A Amen 
 

De huiszegenkaarten worden na afloop van de viering uitgedeeld  
bij het verlaten van de kerk. 1 kaart per huishouden. 
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Collecte  
De collecte is bestemd voor het pastorale werk  
in de geloofsgemeenschap en voor het onderhoud  
van het kerkgebouw.  

U kunt ook gebruik maken van de QR code. 

Mededelingen 

- elke dinsdag om 14.00u: Ouderensoos in de Adelberthof. U bent van 
harte welkom. Informatie en aanmelden: secr.adelbertkerk@rkdelft.nl  
- 15 tot 23 januari is de Week van gebed voor eenheid. Ook 
oecumenische vieringen door de week, zie informatiebord en via 
https://raadvankerkendelft.nl/week-van-gebed/  
- 17 jan. 19.30u: informatieavond Vormsel voor ouders/verzorgers in 
pastorie Sacramentskerk, Nassaulaan 2. Aanmelden via: 
werkgroep.vormsel@rkdelft.nl  
- 22 jan. 10.00u: Drie-kerkenviering in de Franciscus- en Clarakerk, 
Raamstraat. Met KinderWoordDienst. 
- 24 jan. 20.00u: Informatieavond Eerste Communie voor 
ouders/verzorgers in de Adelberthof, Minervaweg 7. Aanmelden via: 
werkgroep.eerstecommunie@rkdelft.nl  
- 31 jan. middag: bezoek aan tentoonstelling Gospelmuziek in museum 
Catharijne Convent Utrecht. We gaan met OV, vertrek ongeveer 10.00u. 
Informatie en aanmelden: secr.adelbertkerk@rkdelft.nl  
 
 
 

Kinderzegen  
Het vierde cadeau met Driekoningen - Speelgoedbankactie - 
 

De koningen kwamen Jezus drie heel bijzondere cadeaus brengen. Vanuit de 
gezamenlijke kinderwoorddienstgroepen leek het ons een mooie gedachte om de 
kinderen een vierde cadeau te laten geven: door kinderen voor kinderen! 
 
In het nieuwe jaar willen we helpen kinderen uit gezinnen die getroffen worden 
door armoede, die vluchteling zijn of die door omstandigheden niet meer thuis 
kunnen wonen, te verrassen. Bij de Speelgoedbank in Delft mogen zij speelgoed 
voor hun verjaardag uitkiezen. 

mailto:secr.adelbertkerk@rkdelft.nl
https://raadvankerkendelft.nl/week-van-gebed/
mailto:werkgroep.vormsel@rkdelft.nl
mailto:werkgroep.eerstecommunie@rkdelft.nl
mailto:secr.adelbertkerk@rkdelft.nl


15 

Daarom vroegen we om een cadeautje te kopen of geld te doneren. De mand met 
gekochte cadeaus wordt binnengedragen en zal na de zegening door de kinderen 
bij de stal gebracht worden. 
 
Als u nog wilt doneren, dat kan via rekeningnummer NL53 RABO 0365780766 ten 
name van Speelgoedbank Delft. 

 
 

Wegzending en zegen  allen gaan staan 
 
Een Iers zegenlied 
t. & m. trad. Iers; vert. B&W; arr. naar James E. Moore 

 
Alle goeds allerwegen. 
Moge de wind je steunen in de rug. 
Moge het zonlicht vallen op je gezicht, 
de regen op wat je hebt geplant. 
En tot wij elkaar weer zien, tot wij elkaar weer zien 
moge God je bewaren in de palm van Zijn hand. 
En tot wij elkaar weer zien... 
 
 

Slotlied: Hoor, de eng’len zingen de eer 
t. Charles Wesley; vert. W. Barnard; m. Mendelssohn  

 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
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 nieuwgeboren Heer! 
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Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
 

 
Aansluitend nieuwjaarsreceptie 

 
U bent allen hiervoor uitgenodigd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u allen een Zalig 2023 
 
 
 
 


