
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 
 
Slotgebed 

God, Schepper van het leven. 

Het is een koninklijk gebaar om 

in eenvoud en dienstbaarheid  

met elkaar te kunnen leven.  

Ga ons voor op die weg en begeleid ons.  

Zegen allen die klein en nederig zijn  

en maak hen groot in liefde en gerechtigheid  

zodat uw rijk van vrede  

heel de schepping mag omvatten. Amen. 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT 2020 

Volgende week starten we de Advent  

om ons voor te bereiden op Kerstmis. 

 

Wie graag online aansluit bij het  

uitwisselingsgroepje kan contact opnemen met 

Lieven en Benedicte Billiet: 

lievenenbenedicte@gmail.com 

 

De adventsretraite is ook dit jaar terug: 

https://www.ignatiaansbidden.org/ 

 

In de kerk ligt ook de adventskalender van 

Welzijnszorg Nationaal ter beschikking aan € 2. 

Verder informatie over 

de campagne 

vind je op:  

https://welzijnszorg.be 

 

Een zinvolle tijd 

gewenst! 

Zorg jij mee voor een 

kerstcadeau voor 

mensen die het financieel  

moeilijk hebben? 

Ga dan naar onze website: ww.sintjozeftereken.be 

Daar vind je alle informatie en kan je je gezin  

kiezen. Veel dank! 

 

Lied 

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. 
 
Uw koninkrijk komt, vrede en vreugde, 
waar mensen leven naar uw geboden, 
als mensen gaan waar Gij ze zendt. 
Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 
 

Welkom 
Christus Koning! 

Jezus Christus zei tegen Pilatus:  

'Koning ben ik, maar mijn rijk is niet van deze wereld.' 

Hij is geen aardse koning  

en Hij heeft het ook nooit gewild.  

Toen men Hem tot koning wilde kronen,  

sloeg Hij op de vlucht naar de bergen,  

waar niemand Hem kon volgen. 

Herder voor mensen wil Hij zijn. 

Durven wij te leven zoals Hij? 

 

Willen we deze viering beginnen in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 Verbinden  

Christus Koning- jaar a 

22 november 2020 

 

en Herder zijn voor elkaar 
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Gebed om nabijheid 

God,  

we mogen ons niet spiegelen aan pracht en praal, 

ons niet laten vangen aan grote woorden, 

ons niet laten opgaan in veel en nog meer 

zoals ons vandaag vaak wordt ingepraat. 

 

Gij laat ons vrede vinden  

in alles wat goed en mooi is. 

Gij laat ons omgaan met wie eerlijk is 

en laat ons waarheid zien 

in wat sober en deemoedig is. 

 

Laat ons gaan met U, 

Gij die één en al warmte en liefde zijt, 

Gij die ons uitnodigt om voor elkaar 

een goede koning te zijn, 

Gij die ons barmhartig zijt. Amen. 

 

Eer aan God 

 

Gebed 

Wij willen U van harte danken, God,  

voor de koninklijke herder Jezus  

die meer voor anderen opkwam  

dan voor zichzelf.  

Maak zijn verhaal tot het onze  

zodat wij, als zijn volgelingen,  

mensen voor mensen worden,  

dienaars van elkaars geluk en vrede.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Lied 

Als door 't lied van de armen  
ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 

Om in stilte te lezen   naar Manu Verhulst 

Dat Hij koning is, is niet van gisteren. 

Het stond reeds op zijn executiepaal. 

Als reden? Als spot? Wie zal het zeggen? 

 

Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd, 

maar onmiddellijk eraan toegevoegd: 

"Pas op, Ik heb geen paleis, geen troon,  

geen kroon, tenzij een doornenkroon. 

Mijn Koninkrijk ligt elders, 

het kent geen rijksgebied of grens, 

maar ligt in de grenzeloze liefde waardoor mensen 

voor elkaar volop mens kunnen zijn, 

mensen met een warm hart. 

 

Dat Koninkrijk is ons menselijk avontuur  

van goed en kwaad,  

van licht en donker, 

van zoveel vrijheid en verslaving. 

Dat menselijk avontuur van groot verlangen  

en verdriet om al wat schoon en goed is 

en tegelijk zo tijdelijk en begrensd. 

In zijn Koninkrijk opent Hij voor elke mens 

een nieuwe horizon. 

Ons thuisland is zijn hart, 

zijn liefde die geen grenzen kent. 

Dat Hij koning is, is niet van gisteren. 

Maar dat Hij ook vandaag Koning wil zijn in ons leven, 

dat is het wonder dat ons helpt  

om volop en volledig 

mens te worden voor eeuwig.  



Telkens namen ze prevelend  

de woorden in de mond  

die Hij hen had geleerd en voelden zij  

zijn Geest in hen verder leven.  

 

Zo ook blijven wij doen wat Hij gedaan heeft, 

om te weten: Hij is hier onder ons. 

Daarom ook blijven wij bidden  

voor mensen die gestorven zijn (…)  

God, laat hen en al onze overledenen  

dicht bij U zijn,  

in grote liefde, met U en ons verbonden. Amen.  

 

Onze Vader 

Mag Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien:  

Daarvoor mogen we bidden:  

 

Onze Vader die in mensen leeft,  

mag uw naam geheiligd worden  

in ons leven,  

mag in ons samenzijn  

uw rijk zichtbaar worden,  

mag in onze dagelijkse inzet  

uw wil gebeuren.  

Maak ons voor elkaar en de wereld  

tot levengevend brood,  

tot krachtig voedsel  

van vriendschap en vertrouwen,  

van troost en hoop.  

Maak ons, over fouten en tekorten heen,  

tot mensen van vergeving en vrede,  

zoals Gij het zijt voor ons.  

Maak ons vrij van angst  

en van alles wat denken en doen verlamt  

en laat ons niet verzinken in de bekoring  

van middelmatigheid.  

Maar wees voor ons de kracht  

en de uitdaging  

om ten volle te leven,  

in eeuwigheid en ook vandaag. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, Koning van de vrede, 

doe ons het verhaal van uw leven begrijpen. 

Maak uw verhaal tot het onze, zodat wij, 

vervuld van uw Geest,  

blijven bouwen aan uw koninkrijk, 

een land waar allen in vrede mogen leven. Amen. 

 
Communie 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we dat God recht zal doen,  

maar dan op de wijze van een zorgzame herder.  

Het evangelie leert ons volgens welke criteria  

wij door Hem zullen geoordeeld worden. 

Lezing  Ezechiël 34, 11-12. 15-17 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Matttëus 25, 31-46 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we: 

dat wij, elk op onze plaats,  

koninklijke mensen zijn. 

Dat we van het leven een feest maken  

door ons in stille dienstbaarheid  

in te zetten voor elkaar.  

God, laat ons zo herders zijn van elkaar 

 
Bidden we:  

dat wij de juiste keuzes maken in ons leven  

en ons niet laten misleiden door pracht en praal. 

Dat we, net als Jezus,  

ongekroond koning kunnen zijn  

in ons eigen leven van elke dag.  

God, laat ons zo herders zijn van elkaar 

 

Bidden we: 

voor de Kerk en haar leiders, 

dat ze kiest voor de essentie van haar opdracht, 

dat elke mens kind van God is, 

en alle beslissingen nemen in functie daarvan. 

Dat we beseffen dat God het lijden niet wil, 

maar dat wij de vrije wil hebben gekregen  

om elkaar liefdevol bij te staan of  

elkaar het leven moeilijk te maken. 

God, laat ons zo herders zijn van elkaar 

 

 

 

 

 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, zijn naam is:  

'Ik ben er … voor jou'.  

Als een Vader is Hij met ons op weg,  

naast ons in goede momenten, 

ons troostend als het moeilijk wordt.  

 

Ik geloof in Jezus. 

Omdat Hij troostende woorden sprak,  

zelfs op het kruis,  

maar ook omdat Hij doorheen lijden,  

dood en verrijzenis,  

Weg, Waarheid en Leven is.  

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.  

Hij houdt Gods licht in ons brandend.  

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,  

van mensen die blijven geloven  

in breken en delen.  

 

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,  

omdat God ons tot nieuw leven roept  

omwille van de liefde die sterker is dan de dood. 

 

Offerande  

 

Gebed over de gaven 

Goede God, bron van leven,  

aanvaard deze gaven van brood en wijn,  

een teken van onze liefde voor U.  

Maak dit samenzijn hier tot een feest,  

een koninklijke maaltijd,  

met uw Zoon als Gastheer.  

Wij danken U  

omdat Gij met ons de weg wilt gaan  

van breken en delen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
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. 

 

Wij willen U danken, God onze Vader,  

omdat Gij ons ruimte en vrijheid geeft,  

liefde en leven,  

omdat Gij onze bondgenoot zijt  

in de zorg die wij hebben voor anderen.  

 

Wij willen U danken omdat Gij ons  

Jezus hebt leren kennen.  

Hij kon het niet laten op zoek te gaan  

naar mensen die het moeilijk hadden:  

naar zieken, aan hun lot overgelaten, 

naar herders en vissers, arm en niet van tel,  

naar mensen die met de nek werden aangekeken. 

 

Telkens weer zei Hij: 

"Jij bent niet niemand! Jij bent een prachtig mens.  

God ziet ons graag, jou en Mij,  

want Hij is één en al liefde."  

Daarom zingen wij:  

 

Gezegend zijt Gij God,  

omdat Gij geen veroordelende koning zijt 

maar een God die liefde is  

en met ons op weg gaat. 

Een God voor de mensen. 

 

Gij, die ons, uw mensen zendt  

om die Boodschap van liefde uit te dragen,  

om naar het voorbeeld van uw Zoon, Jezus,  

herders voor mensen te zijn. 

 

Als symbool van zijn liefde nam Jezus  

die laatste avond  (...). 

 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker 
verkondigen we de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 
 
Toen Jezus gestorven was, kwamen zijn vrienden  

en meer en meer mensen bij elkaar.  

Ze deelden alles samen, gingen aan tafel,  

werden stil en zeiden Jezus na: 

"Dit brood is het leven, samen gedeeld.  

Dit is de wijn van het feest, voor iedereen."  

 

Dan zagen ze Jezus weer voor zich 

en wisten ze het zeker:  

Hij is hier onder ons, Hij is niet dood.  


