Driekoningen/Openbaring des Heren zondag 5 januari 2020
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
mmv. dameskoor en spaanstalig koor

Voor aanvang viering: spaans
Welkomstwoord door de lector
Intredelied: GvL nr. 556 Wij komen tezamen
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.
Lectura del libro de Isaías 60, 1-6
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero
sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los

pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en
torno, mira: todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces los verás y estarás radiante; tu
corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca
sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo
oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.
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 medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door
middel van het evangelie. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 3, 2-3. 5-6
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se
me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer
por revelación del misterio, que no había sido manifestado a los hombres en
otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos
apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros
del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el
Evangelio.
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.
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 2, 1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el
Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el
Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el
profeta: “y tú, Belén, tierra de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a
mi pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a
Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y,
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos,
después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de
donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre y cayendo de rodillas
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso
y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a
Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

Acclamatie: GvL nr. 268
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 2C nr. 728 blz. 800 Acclamatie: GvL nr. 303
Pater Noster: GvL nr. 820 Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 597 Drie koningen zagen een sterre
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen Zegen
Slotlied: Spaans

Om 13.00 uur is er in de kerk een Driekoningenspel.
Donderdagavond is er weer Geloven Nu. Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

