Zondag, 3 januari 2021
Zuster en broeders,
Middenin de nacht, kort na de jaarwisseling, zullen in Dongen, Molenschot en Rijen de klokken
worden geluid. De kerkklokken brengen nieuws, ze zijn een teken van hoop en eenheid.
De klokken luiden een nieuw jaar met nieuwe kansen in. En daar ziet bijna iedereen naar uit.
De viering van 3 januari om 10.00 uur wordt via deze link uitgezonden vanuit de Sint
Annakerk in Molenschot en op de televisie door HalloGilzeRijen. (kanaal 41 of 1438)
"Driekoningen heeft een universele betekenis. Wat zo klein en breekbaar in een eenvoudige stal
begint, heeft een boodschap voor iedereen. Gods Licht straalt wereldwijd. Net zoals de drie
Wijzen volgen wij het licht van de ster. En we brengen hulde aan Gods Zoon, die onze duisternis
wil verdrijven.

Gebed
God, blijf ons verlichten en voorgaan.
Dan zal geen macht op aarde
ons tot vertwijfeling brengen of tot vrees,
want als Gij ons leidt, is onze thuiskomst veilig.
Dat bidden wij door Christus onze Heer. Amen.

Gebed bij psalm 72
Mijn God, verleen de prins van vrede uw wijsheid,
schenk deze kleine koning uw rechtvaardigheid.
Vertrouwen en welzijn zal hij ons aanreiken,
door zijn glimlach zullen mensen tot hun recht komen.
Ik bid dat iedereen op aarde dit kerstkind mag vinden.
Zijn koninkrijk zal zich uitstrekken van de Zee
tot aan de toppen van de hoogste bergen.
God, moge koningen en presidenten hem eer bewijzen,
moge machtige organisaties en grote bedrijven
zich buigen voor zijn beleid van barmhartigheid.
Ik bid dat iedereen op aarde dit kerstkind mag vinden.
Armen zullen bevrijd worden uit hun isolement.
Ouderen worden niet langer gezien als dor hout.
Zijn barmhartigheid richt de weggetrapten weer op,
wie zwak waren, voelen hun kracht weer groeien.
Ik bid dat iedereen op aarde dit kerstkind mag vinden
en de ander mag herkennen als broeder of zuster.
Rob van Uden
De Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja
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
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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.
Uit het heilig evangelie volgens Matteus
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 tevoorschijn 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.

The Little Drummerboy
The Little Drummerboy wordt in deze video gezongen vanaf een dakterras in
Betlehem. Het wil een boodschap van een rechtvaardige samenleving uitdragen.
Het lied klinkt in het Engels, Arabisch en Italiaans, omdat het kerstkind voor alle
volkeren op aarde is gekomen! Maar die boodschap klinkt wel in een verscheurd
land:
De kinderen van Betlehem hebben twee gezichten.
Een ene gezicht lacht, het ander is bedroefd.
Het verdriet komt uit de diepte en schreeuwt het uit:
Wij hebben honger, maar niemand luistert,
want de schreeuw wordt gedempt door het feest.
Dan zingt de vijfde zanger:
In een kleine grot wordt een klein kind geboren.
Hij maakt bekend dat er grote blijdschap te verwachten is
dat deze kinderen bevrijd zullen worden
van hun verdriet en hun pijn.
Klik hier voor het prachtige lied ‘The Little Drummerboy’ op YouTube.

Zending en zegen
Sta op, laat Gods Licht u beschijnen.
Ga met een hart vol vrede, liefde en vreugde op weg.
En wees een geschenk van God voor de mensen om u heen.
Moge de Heer u en mij daarbij blijven vergezellen met zijn zegen,
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
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