
 
~ Zij kwamen van ver!~ 

(Driekoningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eucharistieviering 3 januari 2021. 
Voorgangers: Deken E. Jongerden en Pastor D. Broersen 

M.m.v. Cantores Voces Volantes 
Dirigent/Pianist: Chris Bossano 

 



 

Wees welkom bij de vieringen. 
 
Echter……. 
 
• Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het  

Noorddamcentrum of de Torenkapel via het  

secretariaat tel. 020-6413233 

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

• Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen. 

• Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang. 

• U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats. 

• Respecteer de 1,5 meter regel. 

• Jas meenemen / aanhouden. 

• Geen kaarsjes aansteken / branden. 

• Niet meezingen met de muzikale begeleiding. 

• Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar. 

• Toiletgebruik liever thuis. 

• U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang. 

• Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering. 

 

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. 
Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen 
voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we 
dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we 
weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen. 
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Vaste gezangen uit: Missa Populi (Hendrik Andriessen) 
 
 
PIANO 
 
INTREDEZANG: Ecce advenit dominator Dominus.  
Ecce advenit dominator Dominus: 
Et regnum  in manu eius,  
Et potestas, et imperium. 

Zie, Hij komt, de heerser, de Heer! 
Hij bezit het koningschap,  
de macht en de heerschappij. 

 
 
WOORD VAN WELKOM  
EN 
INLEIDING 
 
 
GEBED OM VERGEVING 
V. Heer, door uw geboorte geeft U ons hoop  

en licht op onze duistere wegen.  
Heer ontferm U over ons. 

A. Heer ontferm U over ons 
 
V. Christus, wij verheugen ons over uw komst in deze wereld. 

Neem uit ons weg wat deze vreugde overschaduwt. 
 Christus ontferm U over ons. 
A. Christus ontferm U over ons. 
 
V. Heer, u bent ons nabij gekomen, een lotgenoot in ons bestaan. 

Wees onze vrede en de vergeving van onze  fouten. 
 Heer ontferm U over ons. 
A. Heer ontferm U over ons. 
 
 
KYRIE  
Kyrie eleison    Heer ontferm U 
Christe eleison   Christus ontferm U 
Kyrie eleison    Heer ontferm U 
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GLORIA IN EXCELSIS DEO   EER AAN GOD IN DEN HOGE 
Gloria in excelsis Deo     Eer aan God in den hoge. 
et in terra pax hominibus    en vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis.      mensen, die Hij liefheeft. 
Laudamus Te. Benedicimus Te.  Wij loven U. Wij prijzen U. 
Adoramus Te.       Wij aanbidden U. 
Glorificamus Te.      Wij verheerlijken U. 
Gratias agimus Tibi     En wij zeggen U dank voor Uw 
propter magnam gloriam tuam  grote heerlijkheid. 
Domine Deus, Rex caelestis,   Heer God, hemelse Koning God, 
Deus Pater omnipotens.    Almachtige Vader 
Domine Fili unigenite     Heer, eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe.       Jezus Christus. 
Domine Deus, Agnus Dei,   Heer God, Lam Gods. 
Filius Patris.       Zoon van de Vader. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis.      der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem nostram.  der wereld, aanvaard ons gebed. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  Gij, die zit aan de rechterhand van  
miserere nobis.       de Vader, ontferm U over ons 
Quoniam Tu solus Sanctus.   Want Gij alleen zijt de heilige. 
Tu solus Dominus.     Gij alleen de Heer. 
Tu solus altissimus,     Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe.       Jezus Christus. 
Cum Sancto Spiritu in     Met de Heilige Geest in de 
gloria Dei patris.      heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.         Amen. 
 
 
GEBED 
 
 
EERSTE LEZING: Uit 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. 
Volken komen af op uw licht,  
koningen op de luister van uw dageraad. 
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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 volken 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 luide de roem van de Heer. 
Tot zover deze lezing. 
 
 
Acclamatie vóór evangelie (gezongen): Wij hebben zijn ster 
Halleluja, wij hebben zijn ster in het Oosten gezien  
en zijn gekomen om Hem te aanbidden 
 
 
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS 2, 1-12. 
Toen Jezus te Bethlehem 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. 
Ze antwoordden hem: 'Te Bethlehem in Juda.  
Zo immers staat er geschreven bij de profeet: 
En gij Bethlehem, 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 Israel'.  
Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen en hij vroeg hun 
nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
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Daarop zond hij hen naar Bethlehem 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 aangehoord 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. 
Ze 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 de 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. 
Zo spreekt de Heer.  -  Wij danken God. 
 
 
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,  
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, 
van daar 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. 
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VOORBEDEN 
Acclamatie (gezongen) 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  
 
 
WIJ ZETTEN DE GAVEN OP TAFEL OM TE DELEN  
EN HOUDEN DE COLLECTE 
(de collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap)  
 
 
OFFERANDE: Pianospel 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
TAFELGEBED 
De Heer zal bij u zijn.  De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
Brengen wij dank aan de Heer , onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
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 door Christus onze Heer. 
In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als 
God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen: vóór alle tijden 
geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. 
 
Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld 
en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het Koninkrijk der 
hemelen. 
Daarom met alle engelen loven wij U en zingen vol vreugde. 
 
K. SANCTUS/ BENEDICTUS  

Sanctus – Sanctus -  Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sun caeli et terra – gloria tua. - Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in excelsis. 
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Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost en west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
 
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. 
 
Allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/


- 7 - 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst 
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons 
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, 
de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar 
bruidegom; met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en 
met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle 
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U 
hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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. Amen. 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/de-paus/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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ONZE VADER 
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 onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
AGNUS DEI  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
 
COMMUNIELIED: Quem Pastores 
 
Quem Pastores laudavere 
Quibus angeli dixere 
absit vobis jam timere 
natus est Rex gloriae 
 
Ad quem magi ambulabant 
Aurum, thus, myrrham portabant, 
haec sincere immolabant 
nato Regi gloriae 
 
Exultemus cum Maria 
in coelesti hierarchia 
natum promat voce pia 
dulci cum melodia 
 
 
GEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
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WEGZENDING  
en  
ZEGENWENS 
 
 
SLOTLIED: The Three Kings (John Henry Hopkins Jr.) 
 
We Three Kings of Orient are  
bearing gifts we traverse afar 
Field and fountain, moor and mountain 
following yonder star. 
 
Refrein: 
O star of wonder, star of night, 
star with royal  beauty bright, 
westward leading, still proceeding, 
guide us to Thy perfect light. 
 
Born a king on Bethlehem’s plain, 
gold I bring to crown Him again, 
King forever, ceasing never, 
over us all to reign. Refrein… 
 
Frankincense to offer have I, 
incense owns a deity nigh. 
Prayer and praising, all men raising, 
worship Him, God on high. Refrein… 
 
Myrrh have I, its bitter perfume, 
breathes a life of gathering gloom, 
sorrowing, sighing, bleeding, dying, 
sealed in the stone-cold tomb. Refrein… 
 
Glorious now behold Him arise, 
King and God, of sacrifice; 
Alleluia, alleluia! 
Sounds through the earth and skies.  
Refrein… 
 

 
 


