
lied 

Koning, Herder, Trooster, Vriend, 

Vredebrenger, Vorst, 

Hoop voor wie in wanhoop leeft 

en naar vergeving dorst. 

Koning in een kribbe 

en gebroken aan een kruis. 

Zijn troost reikt ver voorbij zijn dood 

en eens brengt hij ons thuis. 

Mededelingen 

Zending en Zegen 

ADVENT 2018 
-Adventskalenders van Welzijnszorg: 

elke dag even stil staan bij wat armoede voor mensen 
betekent: € 1,5. 

-Affiches om voor je raam te hangen (gratis). 
-Gebedskaartjes voor kinderen of volwassenen:  

mee te nemen voor wie wil. 

-Tentoonstelling: "Scherven van licht": 

glaskunst van Ingrid Meyvaert. Zij probeert bijna elke 
zondag aanwezig te zijn in onze viering en is daarna 

aanspreekbaar (niet op 2/12). Ook (kerst)kaarten te 
koop met afbeeldingen van haar glaskunst. 

Zondag 2 december: Eerste Adventszondag 
Dag van het Woord. 

-Een kerstcadeautje voor de mensen van 

Welzijnsschakel Tereken: briefjes mee te nemen, 

het cadeau graag terug, ten laatste 24/12. 

Donderdag 6 december om 19u45: 
Tereken Overleg(t) met De heilige Nicolaas! 

In het vergaderzaaltje van Ons Huis-Schoolstraat. 

Feest van Christus Koning 
(B-jaar) 2018 

Welke koning wil ik zijn ...  

Orgelmuziek 

Welkom  

Volgende week is het de eerste zondag van de 

advent, en begint een nieuw kerkelijk jaar. 

Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af 

met het feest van Christus Koning. 

Een feest dat niet zoveel indruk maakt. 

De woorden 'Christus' en 'koning' lijken in onze 

ogen moeilijk te combineren. 

En toch horen we in de evangelielezing  

dat Pilatus een koning voor zich krijgt, 

een machteloze koning,  

zonder leger, zonder dienaars. 

Maar wel een koning die getuigt  

van zijn waarheid, in dienst van mensen. 

Laten wij deze viering beginnen: In de naam 

van de Vader ... 

Kindvriendelijk moment        

Verzoeningsmoment 

Bidden wij om uit de mentaliteit van macht en 

succes te treden en ons te spiegelen  

aan het voorbeeld van Jezus,  

hij was dienaar van kleine en zwakke mensen 

die beroep op Hem deden. 

- God, de bekoring om onszelf belangrijk te 

vinden en in de belangstelling te willen staan 

is soms zo verleidelijk.  

Vergeef ons als we niet handelen  

met een zuiver hart  

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

- Christus, uw hele leven  

stond in het teken van dienstbaarheid. 



Als christenen nemen wij ons voor  

U daarin te volgen.  

Vergeef ons als het bij mooie voornemens blijft. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

- God, vandaag vieren we uw Zoon Jezus  

als Koning van liefde en zorg voor de mensen. 

Vergeef ons wanneer we te weinig respect  

en waardering tonen voor anderen. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

Loflied: Uw koninkrijk komt 

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  
waar mensen bidden, danken en zingen, 
waar mensen luisteren naar uw woord. 
Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  

waar mensen geloven in uw liefde, 

waar mensen vertrouwen in uw kracht. 

Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons.  

Openingsgebed 
Jezus,  

samen vieren wij uw aanwezigheid in ons midden. 

Gij herinnert ons eraan dat niet de machtigen  

en de bezitters blijvende invloed zullen hebben. 

Uw Christus Koning-feest 

is het feest van de omkering der waarden: 

wat voor velen groot en begeerlijk is, is voor U klein. 

En wat voor velen gering is, is in uw ogen groot. 

Wij bidden U: leer ons, naar uw voorbeeld, 

dienaar te zijn van onze naaste.  

Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. 

Amen. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk, 
die leeft door Jezus’ Geest,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen 

Communie 

Om in stilte te lezen …       

Slotgebed 
Grote God, Schepper van alle leven,  

het is uw hoop  

dat mensen in eenvoud en dienstbaarheid  

met elkaar kunnen leven. 

Ga ons voor op die weg  en begeleid ons. 

Zegen vooral allen die klein en nederig zijn, 

maak hen en ons groot in liefde.  

Dan zal uw Rijk van vrede werkelijkheid  

worden, hier en nu en morgen,  

en tot in eeuwigheid. Amen. 

Hij was maar een Man op een ezel, 
eenvoudig en zonder aanzien. 
Zonder grote parade,  
zonder lijfwachten, 
geen speciale  
veiligheidsmaatregelen,  
geen afrasteringen, 
geen geblokkeerde wegen. 

Hij was maar een Man op een ezel, 
de Koning der armen, 
de Messias van dienst. 
Zonder troon,  
zonder plechtige ontvangst van de overheid, 
zonder diplomatieke aanwezigheid. 

Hij was maar een Man op een ezel, 
vol aandacht voor de minstbedeelden, 
vol zorg voor de uitgestotenen 
en toch in verzet  
tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid. 

Hij was maar een Man op een ezel, 
de zachtste van alle mensen. 
Hij reed op een zacht dier Jeruzalem binnen. 
Laten wij Hem vandaag  
in ons leven binnen ? 

Moeten wij onszelf dan niet grondig veranderen 
als wij zijn naam willen dragen? 



 Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden 

aan tafel zat ….. (instellingswoorden) 
  

Als wij dan eten van dit Brood 

en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 
  

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg  

in de Geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme.  

   

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid brandend 

houden, die uw licht laten stralen,  

ook in donkere momenten van ons leven. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn,  

Heer onze God, 

die ons doet leven dankzij uw Geest, 

hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
  

Onze Vader 
  

Vredewens 
De weg van de vrede waarvan we dromen, 

lijkt soms eindeloos. 

Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons, 

zoals destijds aan zijn vrienden:  

"Ik wens jullie vrede", 

vrede met jezelf, met de anderen, met God. 

Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is 

van mijn liefde voor elke mens. 

Moge die Godsvrede altijd met u zijn. 

En geven wij die vrede Gods door aan elkaar 

 
Inleiding op de communie 
Een feestmaal, een koninklijke maaltijd, 

daartoe worden we uitgenodigd 

door Hem die zichzelf wegschenkt ten einde 

toe. 

Geniet in dankbaarheid van deze gaven 

in het besef dat God alles goed maakt 

waarin wij tekort komen. 

 

Inleiding op de lezingen. 

Luisteren wij hoe de Schriften ons spreken over macht 

en koningschap. 

 

Lezing:  (Daniël 7,13-14) 

 
orgelmuziek 
 
Evangelie  (Johannes 18, 33b-37)   
  
Homilie 
 
Voorbeden 
Jezus maakte zijn toehoorders duidelijk dat Zijn  

koningschap niet van deze wereld is,  

maar dat het zijn oorsprong vindt in een God die het 

welzijn van mensen dient. 

 
Verbonden door de liefde van onze Vader  

met de grote kerkgemeenschap,   

bidden we voor mensen met gezag in kerken,  

in de politiek, in bedrijven en instellingen.  

Dat zij het belang van diegenen over wie zij zijn 

aangesteld zouden dienen, dat zij er zich  

onbaatzuchtig voor inzetten.  

 

Laat ons bidden, laat ons bidden  
in de stilte van ons hart 
Dat de Vader ons daartoe bezielen mag 
 

Bidden wij voor mensen  

die in conflictsituaties moeten leven,  

voor allen die in hun bestaan bedreigd worden 

door aanslagen of terreurdaden,  

voor de honderdduizenden slachtoffers  

en bedreigde mensenlevens in Congo, Palestina, 

Syrië en op zoveel andere plaatsen.  

Dat vrede toch nooit bevochten wordt ten koste 

van onschuldige burgers.  

 Laat ons bidden… 
 

Bidden wij voor allen die gebukt gaan onder  

zorgen en geen uitkomst meer zien: 

dat zij mensen mogen ontmoeten die als een 

herderlijke koning met hen mee zouden gaan en 

strijden tegen alle hopeloosheid en uitzichtloos-

heid.  

 Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor …. (intenties en overledenen) 
 Laat ons bidden… 



Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God de Vader,  

Schepper van hemel en aarde, 

Ruimteverschaffer aan mensen, 

laatste Geborgenheid van ons bestaan. 

Ik geloof in Jezus, de Zoon,  

de betrouwbare Messias, 

Mensenzoon die de goede richting wijst: 

Hij is mijn Weg, mijn Waarheid en mijn Leven. 

Ik geloof in de Heilige Geest  

die ons deel doet hebben 

aan het nieuwe Messiaanse leven  

van geloof, hoop en liefde. 

Ik geloof in het Rijk van God 

dat zich overal ter wereld aandient 

waar mensen zich oefenen  

in een grondhouding van recht doen,  

getrouwheid en liefhebben 

en eerlijk wandelen met God. 

Ik geloof dat wij op weg zijn  

naar een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde 

waar ooit gerechtigheid zal wonen. 

Ik geloof in het gebed  

en in het wachten op Gods tijd. 

Zo houd ik de deur open naar mijn toekomst 

totdat God alles in allen zal zijn. Amen. 

 

Offerande    orgel 

 

Gebed over de gaven  
God, 

Gij zijt de Gastheer van alle mensen. 

Aanvaard dit brood en deze wijn. 

Gij hebt aan ieder van ons  

een klein koninkrijk toevertrouwd: 

thuis, op school, op het werk 

en overal waar we leven en mensen ontmoeten. 

Zoals Jezus,  

willen we proberen koninklijk te leven, 

dienstbaar aan elkaar, 

naar zijn voorbeeld. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan  

te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen  

door de pijn te helpen dragen; 

voor mensen die kunnen troosten. 
  

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen  

in de grootheid van anderen. 
  

Wij danken U, God,  

voor mensen die hongeren  

naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan. 

  

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving  

en verzoening. 

  

Wij danken U, God,  

voor mensen die zuiver zijn  

in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

  

Wij danken U, God, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 
  

Heilig, Heilig….. 

  

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 

dan op weg te zijn naar U. 

  

Ons zoeken naar U  

maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen worden toegesproken  

door Jezus, uw Zoon,   

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

En als wij ons nestelen  

in onze zelfgenoegzaamheid, 

Heer, roep ons dan weer op. 


