
        
 Voor aanvang viering: GvL nr. 509a O Christus, woord der eeuwigheid 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 479 Juicht voor de Koning, couplet 1 en 4 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 60,1-6 

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. 
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Tussenzang/psalm: 72-II 

2e Lezing: Efeze 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.   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 259 

Evangelie: Matteüs 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:  
“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!” 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 mij het 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.    
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie van de Openbaring 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd 
en overal. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding 
geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons 
sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt 
door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. Daarom, met alle  
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed 2B (zie inlegvel) 

Acclamatie: GvL nr. 310a 

Pater Noster: GvL nr. 820    

Vredeswens-Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 611 Een lied van Epiphanie 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 597 Drie koningen zagen een sterre 

Achterin de kerk staat de verkooptafel van het AgnesGilde weer voor 
u klaar. 
 
De voedselbank wil in januari DE-punten inzamelen om deze voor de 
klanten van de voedselbank bij Douwe Egberts in te wisselen voor 
pakken koffie. Heeft u thuis nog DE-punten liggen, die u toch niet 
gebruikt, neem ze dan volgende week mee en deponeer ze in het 
speciale mandje op de tafel, waar u de devotiekaarsen kunt kopen.  
 
Op onze website rkdenhaag.nl staat een enquête over de 
communicatiemiddelen van onze parochie. Er wordt gevraagd naar 
de mening over social media, de informatie op de website en 
vormgeving van de Stella Maris. De enquête zal tot eind februari 
online staan. We hopen zoveel mogelijk reacties te krijgen om echt 
een goed beeld te krijgen wat onze parochianen vinden van onze 
website, parochieblad etc. 
Input uit deze enquête wil het parochiebestuur gebruiken om te 
kijken hoe en wat ze kunnen verbeteren aan de diverse 
communicatiemiddelen. 
 
 

Om 13.00 uur is er in de kerk een 
Driekoningenspel. 

 


