
De boekenbeurs van Tereken is nog open,  

maar staat omwille van de tentoonstelling  
in de doopkapel. 

 
 

 

 
 

 
 

U kan er zoveel gratis meenemen 
als u wenst,  

voor uzelf of voor iemand  
wie u er een plezier mee kan doen. 

Wie er graag een vrije bijdrage voor geeft,  
kan deze in het mandje leggen. 

Dat wordt besteed voor mensen in nood. 

 
Veel leesplezier! 

ADVENT 2015: 'Een toekomst zonder armoede'. 
Zondag 29 november: 'Mogen dromen' 

- Start adventsactie: een kerstcadeautje voor mensen  

  in armoede 

- Instapviering eerstecommunicanten 

- Samen met jeugdkoor Mozaïek 

- Start politieke oproep om structureel te werken  

  aan armoede: teken de petitie 

- Voorbereiding naar Kerstmis: adventskalender: 

 kinderen: € 3,-, volwassenen € 2,- 

 

Zondag 06 december: 'Het pad recht maken' 

 

Zaterdag 12 december: 

- Soep maken voor 'soep in de kerk' actie van 13/12 

  Wie kan groenten leveren? 

  Wie komt helpen om 10u00 in de pastorij? 

 

Zondag 13 december: 'Laat uw handen niet verslappen' 

- In samenwerking met Heilig-Hartschool en vormelingen 

- Omhaling tvv Welzijnszorg 

- Soep op de stoep: soep in de kerk aan een vrije bijdrage  

  tvv Welzijnzorg nationaal. 

 

Zondag 20 december: 'God komt bij ons wonen' 

 

Donderdag 24 december: 

24u: Kerstnachtviering met Sint-Ceciliakoor 

 

Vrijdag 25 december: 

10u30: Kerstviering  

met jongerenkoor Mozaïek 

 

Christophe speelt Koralen uit het Orgelbüchlein:  
Allabreve in D 

 

Lied  ZJ 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen, 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 
Voor kleine mensen … 
 
Welkom 
Jezus een koning? 
Hij was een mens 
zonder een dak boven zijn hoofd 
en had geen macht, behalve Gods wil. 
 

Jezus een koning? 
Hij was een mens die woonde in de woestijn 
die zich terugtrok in de bergen, 
of alleen bleef op het strand met God, zijn vader. 

 
 
 

 

    
 

Feest Christus Koning - jaar b 
22 november 2015 
 

God  
is  
waarheid 



Jezus een koning? 
Een mens voor wie de harde aarde 
een park was vol prachtige kleuren 
het rijk van God. 
Met God 
was Hij de koning te rijk. 
 
Bidden om nabijheid 
Lieve God, stuur ons op weg  
in de geest van Jezus, uw Zoon:  
leer ons nieuwe wegen van goedheid banen,  
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;  
leer ons het leven leefbaar maken. 
 
Wij zoeken naar vrede, naar gerechtigheid,  
naar solidariteit tussen mensen.  
U bent hierbij een licht in de duisternis. 
U wijst ons de weg 
 
Wij verlangen naar echte menselijkheid, 
naar uw nabijheid onder mensen. 
 
Wij verdwalen soms langs donkere wegen. 
Maar als een schaduw  
trekt Gij met ons mee. 
U wilt voor ons een vindplaats zijn waar  
geborgenheid en vertrouwen en liefde is. 
 
Bescherm en behoed ons, Vader 
zoals Gij Jezus tot uw Zoon hebt gemaakt. 
'Koning' noemen we hem vandaag,  
want koninklijk mooi was zijn manier van leven 
en daarom zingen we dit loflied: 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
God, Schepper van leven, 
het is een koninklijk gebaar om in eenvoud  
en dienstbaarheid met elkaar te 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. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, die weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
Es ist das Heil uns kommen her 

Officiële opening tentoonstelling 

in aanwezigheid van de kunstenaar  
en Marc Roseeuw. 
 

U krijgt alvast zicht op de werken  

van Luc Blomme, maar  
het wordt nog boeiender als u  

hem zelf ook aan het woord hoort:  
zijn manier van werken,  

zijn inspiratie,  

van waaruit schildert hij, … 
 

Marc Roseeuw weet hem daarbij  
zeer mooi aan te vullen. 

Daarom nodigen wij u graag uit:  
vrijdag 27 november om 19u00 hier in de kerk. 

Daarna drinken we er samen een glas op! 
Graag tot dan! 



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  
 

Doe ons geloven in leven voor alle mensen, 
ook voor hen die gestorven zijn (…). 
 

En laat onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 
 

Onze Vader    
 
Vredewens 
Hij die tot ons gesproken heeft,  
die onze dienaar werd, de minste van allen,  
Hem noemen wij Koning en Messias,  
Mens van God, Dienaar van de vrede.  
 

Mag zijn vrede met ons zijn,  
dit uur en al onze levensdagen,  
opdat wij worden: mensen van God. 
 

En geven wij elkaar een hartelijk teken  
van onze vredeswil. 

 
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 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 

Om in stilte te lezen 
Het is een wonder  
dat mensen het proberen: 

dat woord van God,  
dat leven van Jezus  

tot het hunne te maken; 

die zo God  
willen laten geboren worden. 

 
Het is een wonder  

dat mensen erin slagen: 

er te zijn voor een ander 
hen te helpen in lief en leed, 

hen een thuis kunnen geven. 
 

Het is een wonder dat God  
zo in mensen spreekt 

dat mensen Gods woord zo horen en verstaan. 

Aanbidt en dankt de koningszoon,  
die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk  
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit  
op 't grote koningsfeest 
en waar Hij leeft aan Vaders hand  
daar heerst een goede Geest. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed  
God, vandaag willen wij U  
bijzonder danken voor Jezus. 
In alles wat Hij deed en zei,  
maakte Jezus duidelijk dat zijn koningschap 
heel anders was dan men verwachtte. 
Hij wilde koning zijn van liefde. 
Help ons om naar Hem te luisteren, God,  
met héél ons hart.  
 
Inleiding op de lezingen 
De profeet Daniël ziet in een visioen hoe het kwaad wordt 

vernietigd. Alleen een menswaardig bestaan kan immers 
beeld zijn van het Godsrijk. De Mensenzoon geeft ons 

daartoe een duidelijk voorbeeld: een koning die dient. 

 
Eerste lezing Daniël 7, 13-14  
 

Lied 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 
 
Evangelie  Johannes 18, 33b-37 

 
Homilie 
 
Een stukje orgelmuziek  
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. 

 

Voorbeden 
Laten wij stil worden en bidden  
voor allen die gebukt gaan onder zorgen  
en geen uitkomst meer zien.  
Dat zij mensen ontmoeten  
die als een herderlijke koning met hen mee gaan. 
Die strijden tegen hopeloosheid zodat hun leven  
weer kan uitgroeien tot een koninkrijk  
van genegenheid en vrede.  
Moment van stilte. 

 
 



Laten wij stil worden en bidden  
dat wij op onze plaats koninklijke mensen blijven  
die van het leven een feest maken  
omdat wij ons met stille dienstbaarheid  
inzetten voor elkaar.  
Moment van stilte. 
 

Laten wij stil worden en bidden  
voor zovele mensen  
voor wie het leven allesbehalve een feest is, 
vechtend om te overleven, 
strijdend tegen verslaving, 
ijverend voor een menswaardig bestaan.  
Moment van stilte. 

 

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 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 houding  
van recht doen, trouw zijn, liefhebben 
en eerlijk wandelen met God. 
 

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. 
 
Offerande    
Vater unser (Onze Vader) 

 

Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
wij bieden U dit brood en deze wijn aan,  
symbolen van Jezus die zich 
volledig ten dienste stelde voor anderen. 
Heilig deze gaven en geef ons zo  
een voorsmaakje  van uw Koninkrijk. 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 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 zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. Hem aanbidden wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden  
aan tafel zat gaf Hij hun een bijzonder teken (…). 
Hem verwachten wij: 
 
Jezus Christus ik verwacht U,  
vul mij met uw Geest  (2x). 
 
 


