
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Orgel: J.S. Bach: Jesu meine Freude (Neumeister) 

BWV 1105 
 

Vanaf volgende week : Advent 2017 
 

Zondag 3 december: Eerste Adventszondag  
-Adventskalenders van Welzijnszorg liggen nu al ter 

beschikking: elke dag even stil staan bij wat armoede 

voor mensen betekent: € 1,5. 
-Affiches om voor je raam te hangen (gratis). 

-Tentoonstelling: "Door het oog van de lens":  
een kijkje in onze kerk(en) met foto's van Dirk 

Adriaenssens, in aansluiting op de vieringen. 

-Een kerstcadeautje voor de mensen van  
Welzijnsschakel Tereken: briefjes mee te nemen vanaf 

3/12, het cadeau graag terug, ten laatste 24/12. 
Donderdag 11 december om 19u45:  

Tereken Overleg(t) met diaken Josée Roelandt,  
voor álle geïnteresseerden, in het bijzonder voor hen 

die dienstbaar zijn aan mensen, op welke wijze  

ook. In het vergaderzaaltje van Ons Huis-Schoolstraat. 
Zondag 10 december: Tweede Adventszondag  

Eerste instapviering voor de Eerste Communicanten 
Zondag 17 december: Derde Adventszondag 

-Viering in samenwerking met Heilig-Hartschool en  

vormelingen. 
-Soep op de stoep (in de kerk) -actie, aansluitend op 

de viering. Dit jaar kunnen we de soep niet maken in 
de keuken van Ons Huis. Daarom zouden we willen 

vragen of er mensen zijn die thuis bv 5 liter pompoen-

soep willen maken. En of er mensen zijn die tegen  
10 december stukken groenten ter beschikking willen 

leggen in de kerk (pompoen, prei, wortelen, ajuin)  
zodat de soepmakers deze kunnen gebruiken. 

De soep wordt zondag in de kerk opgewarmd. 
Graag je naam noteren op het blad dat je op de tafel 

vindt. DANK JE WEL!! 

Zondag 24 december: Vierde Adventszondag 
Zondag 24 december: 24u 

Middernachtmis  met het Sint-Ceciliakoor 
Maandag 25 december: 10u30: 

Kerstviering met Mozaïek 

  Een zinvolle adventstijd toegewenst! 

Zaterdag 16 december: pannenkoekenfeest door  

het gezinsvervangend tehuis de Klokke (Abingdonstraat) in 
Ons Huis. Met een pannenkoek, wafel, tas soep met brood 

tussen 13u en 16u steunen we hun werking. Graag inschrij-
ven voor 4 december, via mail: warmsteweek@deklokke.be 

of via de website: www.deklokke.be 

Vrijdag 1 december: 19u: Sint-Nicolaasviering  

in de Nicolaaskerk. Na de viering slotmoment 800 jaar  
Sint-Niklaas in den Eglantier. Inschrijven hiervoor: 

800jaarkerksn@gmail.com of 03 776 08 22 

Voor de mis speelt Christophe op orgel: 
G. Muffat: Toccata secunda 

J.S. Bach: Praeludium in d (BWV 539) 
 

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 
 
Gebed om nabijheid 
Geroepen om een 'koninklijke weg' te gaan    
weten wij ons tegelijk kwetsbare,  
beperkte mensen.  
Vragen wij daarom God om bewustwording  
en genade. 

Zondag 26 november 2017 
Christus Koning A-jaar 
Laatste zondag Kerkelijk jaar  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oorzaak en gevolg  
op weg naar het Rijk Gods... 



Jezus, Gij hebt gezegd:    
“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.              
Ook als christenen houden wij ons nog vast aan 
machtsmisbruik, bezitsdrang  en eerzucht  
ten koste van onszelf, van anderen  
en van het milieu.                                                                
Gij maakt ons hiervan bewust, Heer. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Christus, Gij toont ons  
hoe we ons kunnen openen  
voor Gods Aanwezigheid,   
hoe we het Licht van onze Bron  
kunnen binnenlaten. 
Kiezen voor stilte, gebed en meditatie in ons 
dagelijkse leven, helpt ons hierbij. 
Gij maakt ons hiervan bewust, Christus. 
Christus, ontferm U over ons … 
 
Jezus, op uw 'koninklijke weg'  
van dienstbaarheid wordt het Rijk  
van Onze Vader werkelijkheid.                
Gij maakt ons bewust, Heer,  
dat onze keuzes en daden                                               
uw wereld van liefde al dan niet vormgeven.  
Heer, ontferm U over ons … 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
God van mensen, wij danken U voor Jezus,  
uw Zoon, Koning in dienstbaarheid. 
Niet voor zichzelf heeft Hij geleefd, 
maar Hij wist zich geroepen  
om anderen te redden. 
Wij bidden U 
dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten, 
dat wij ons zijn levenswijze  
steeds voor ogen houden 
zodat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan. Amen. 
 
Lied 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, met hart en lijf en leden. 

Om in stilte te lezen 
Ik ben in jouw honger naar recht en vrede,  
zegt God, 

Je dorst naar beminnen en bemind worden,  
scherp Ik aan. 

In je angst voor het vreemde-onbekende                                  

in jezelf en in anderen,  
in je kwetsbare naaktheid                                          

word Ik zichtbaar. 
In je zoeken naar genezing                                     

voor de pijn van dit leven,                                                 

houd Ik je gaande. 
Als je vastzit in het duister                                        

van twijfel en wantrouwen                                               
ben ik lichtend Aanwezig. 

Ik ben er voor Jou, Geliefde Mens,                                                   

zodat jij er bent voor anderen. 



Blijf eten van dit brood  
en drinken uit deze beker 
om voor altijd in mijn spoor te leven." 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Daarom smeken wij U, God,  
om bevrijding van ieder onrecht  
dat mensen wordt aangedaan; 
dat wij uw kracht krijgen in onze handen 
om recht te doen en op te staan. 
 
U zoeken wij om troost te vinden 
in ons mateloos verdriet 
wanneer idealen verloren zijn 
of wanneer een mens sterven moet. 
Zo noemen wij U de namen van … 
 
Voor hen en voor zovelen, ook voor onszelf, 
bidden wij U met de woorden  
die Jezus ons geleerd heeft. 
 
Onze Vader 
 
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. 
 Dat rijk van vrede zij altijd met u. 

 Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven 

 aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
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 
Orgel: J.S. Bach: Ich hab mein Sach Gott  

heimgestellt (Neumeister) BWV 1113 

Gebed 
God, in Jezus hebt Gij ons  
uw bekommernis geopenbaard 
voor de zwaksten onder uw mensen. 
Gij doet ons daarin van harte delen. 
Gij legt uw liefde in ons neer, zodat wij,  
daarvan vervuld, 
ons hart laten spreken in aandacht en zorg, 
in gastvrijheid en vergevingsgezindheid,  
in breken en delen. 
Wij vragen U dit door Jezus, onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Bewust zijn van uw liefde voor elk van ons, 

zorg dragen voor elkaar, 

zoals een herder zorgt voor zijn schapen. 
Of zoals Jezus zegt:  

"Wat je voor de minsten doet, doe je voor Mij." 
Zo liefhebben en handelen heeft als gevolg  

dat zijn koninkrijk werkelijkheid wordt. 
 

Eerste lezing Ezechiël 34, 11-12. 15-17 
 
Orgel 
J.S. Bach: Als Jesus Christus in der Nacht (Neumeister) 

BWV 1108 
 

Evangelie  Matteüs 25, 31-46 
 

Homilie 
 

Voorbeden 
 
 

 

 
 

 

 
 
Christus Koning, 
wij bidden U om goede herders met uw gezicht. 
 
Christus Koning, 
wij bidden U dat alle mensen 
koninklijk met elkaar omgaan. 
 
Christus Koning, 
wij bidden dat het eens zo ver komt dat  
vrede en rechtvaardigheid in de wereld heerst. 
 
Christus Koning, 
wij bidden om moed en vertrouwen. 
 
Christus Koning, 
wij bidden voor alles wat onszelf zo bezighoudt…. 
 
 
 
 



Christus Koning, 
wij bidden omwille van  

de kleinen, 
de treurenden, 
de hongerigen 
de gevangenen, 
de vreemdelingen 
de naakten 
de zieken 
 
omwille van U in ons midden 
 

Luister Heer, … 
 
Bij wijze van geloofsbelijdenis     

naar Manu Verhulst 
Dat Hij koning is, is niet van gisteren.  
Het stond reeds op zijn executiepaal.  
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 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 van onze Harten-Koning 
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. 
 
Offerande 
Orgel: J.S. Bach: Christus, der ist mein Leben  

(ZJ 914) BWV 1112 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Om te komen tot onszelf, 
tot het stil en diep geheim dat ons leven draagt, 
daarom noemen wij uw naam: 
 
God, onmeetbaar en onzichtbaar, 
als het Woord aan ons gegeven, 
steeds Aanwezige in ons midden 
als de Warmte om ons heen. 
U noemen wij: Vader, Moeder, Vuur en 
Adem van ons leven, 
Lieve Schaduw, Zachte Vrede,  
altijd bezig in ons hart. 
 
U danken wij voor iedere mens 
die op aarde leven mag, 
voor ieder kind dat wordt geboren, 
voor ieder die een ander vindt. 
 
In U wonen wij als een huis 
waar ruimte is voor mensen, 
waar mensen ergens voor elkaar 
een plaats bewaren in hun hart. 
 
Op U hopen wij, hoe dan ook, 
om vanuit verbondenheid                                                 
de wereld te redden, 
dat de dood het laatste woord niet is 
en dat mensen vrij-uit gaan. 
 
Wij danken  
voor Jezus van Nazaret, 
Koning in uw rijk van liefde en vrede. 
Hij is arm met de armen, 
Hij draagt liefde voor elk mensenkind. 
Hij leeft vanuit verbondenheid  
met uw Aanwezigheid. 
 
Daarom is Hij niet klein te krijgen, 
ook niet door de werkelijkheid van de dood. 
Hij heeft ons voorgeleefd  
hoe wij als Kinderen Gods  
ons leven kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn. 
 
Zo heeft Hij de avond voor zijn dood 
het brood genomen en het in de kring  
van zijn vrienden gezegend en gebroken, 
Hij heeft het met hen gedeeld met de woorden: 
"Neem en eet van dit brood, 
dit is mijn leven, mijn liefde voor ieder van u." 
Daarna nam Hij de beker wijn, 
Hij zegende hem en deelde hem  
met zijn vrienden, terwijl Hij zei: 
"Neem deze beker en drink ervan, 
dit is mijn leven, mijn liefde 
geschonken voor het welzijn van elke mens. 


