Openbaring des Heren/Driekoningen
zondag 3 januari 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e
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. – A: Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 72
Refrein: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
2e Lezing: Efeziërs 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. – A: Wij danken God.
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. – A: Wij danken God.
Verkondiging
Voorbede

Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
NL72 INGB 0000659585
t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte
Prefatie van de Openbaring des Heren
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:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch Gebed 2C
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot
één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N.
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw
Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer,
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier
en nu en tot in eeuwigheid. A: Amen.
Onze Vader
Vredeswens
Lam Gods

Geestelijke communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
Zegen

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 3 januari 2021 10.00 Driekoningen (b)
Sint Vincentiuskerk, Volendam Celebrant: pastoor Paul Stomph
Zondag 10 januari 2021 Doop van de Heer (b)
Sint Maartenkerk, Maartensdijk Celebrant: pastoor Mauricio
Meneses
Zondag 17 januari 2021 2e Zondag door het jaar (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell
Zondag 24 januari 2021 3e Zondag door het jaar (b)
Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf Celebrant: pastoor Harry
Notermans
Zondag 31 januari 2021 4e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal, Den Bosch Celebrant: pastoor Vincent Blom

KOMENDE VIERINGEN
Doordeweekse viering:
Woensdag 6 januari is er GEEN viering.
Zondag 3 januari 10.00 uur is er een Nederlandse viering (max 30)
Zondag 10 januari is er een Spaanse viering
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht.

COLLECTE
De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken.
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een
beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de
collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v.
Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende
houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt
ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon
te doneren. Hartelijk dank.

QR code H. Agnes

De pastoraatgroep wenst u allen een voorspoedig
2021

