Mededelingen

Feest van
Christus Koning
20 november 2016

Zending en zegen
KIEMKRACHTGESPREK met Lieve De Cleen.
Woensdag 23 november om 20u00
Lieve De Cleen is sinds 1984 vrijwilliger in de
'Beweging van Mensen met Laag Inkomen
en Kinderen'. Zij vertelt ons over de
geschiedenis van een gezin op de pechstrook
van het leven. U bent van harte welkom in het
vergaderzaaltje van Ons Huis, Schoolstraat 270.
We vragen een bijdrage van 5 euro, drankje inbegrepen.

Het kruisje van zij die vorige maand
overleed, brengen we in ons midden.
Op de tafel waar leven gedeeld wordt,
laten wij bij haar een kaarsje branden,
samen met een kaarsje voor al onze doden.
Zo bidden en danken wij
om hun en Gods aanwezigheid.

ADVENT 2016
-Neem een affiche mee
van Welzijnszorg (nationaal)
om de armoede in ons land
te bestrijden.
-Er is een adventskalender
beschikbaar aan € 2,-Een digitale bezinning kan u dagelijks ontvangen
als u intekent op: http://www.ignatiaansbidden.org
1e Adventszondag: 27 november
-Viering met jeugdkoor Mozaïek
-Opening van tentoonstelling met olieverfschilderijen van
Koen Penninck: na de viering geeft hij een woordje duiding
-Start van de actie van Welzijnsschakel:
voor ieder een cadeautje voor de feestdagen

… als troost
Lied

Start 800 jaar kerk in Sint-Niklaas: vrijdag 2 dec.
om 19u in de Sint-Nicolaaskerk: viering en concert
2e Adventszondag: 4 december
-Eerste instapviering voor de eerstecommunicanten
800 jaar kerk in Sint-Niklaas: zaterdag 11 december
Wandeltocht en / of viering en / of barbecue Waasmunster
3e Adventszondag: 11 december
-Viering met het koor van de Heilig-Hartschool en de
Watertoren, ook de vormelingen sluiten aan.
-Aansluitend 'soep op de stoep': er wordt een tas soep
aangeboden aan een vrijwillige bijdrage; de opbrengst
gaat naar de nationale actie van Welzijnszorg.
-Na de viering ook bijeenkomst voor de 'jonge gezinnen'
(tot 13u in de refter van de Heilig-Hartschool).
4e Adventszondag: 18 december
-Gedachtenisviering voor de overledenen van november.
Kerstvieringen
-24 december - 24u00: middernachtmis met het koor
Sint-Cecilia olv Els de Lentacker.
-25 december - 10u30: kindvriendelijke viering met het
jeugdkoor Mozaïek olv Bernard Foubert.
Concerten in onze kerk:
-Zondag 11 december om 16u: Sint-Ceciliakoor:
Zweedse kerstliederen
-Vrijdag 9 december om 20u: Cantorij der Basiliek (Hulst):
Kerstconcert met sopraan Lies Vandewege
-Woensdag 21 december om 20u: Flanders Boys Choir:
'In dulci Jubilo'

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Welkom

Jezus als koning?
Gaat het dan om een koning zoals we kennen
uit de boekjes en zoals we zien op TV?
Welk beeld hebben wij van een koning?

Wat zijn onze verwachtingen daarvan?
Hoe zouden wij reageren als Koning Jezus
hier in deze kerk binnenkomt?

...

Jezus wilde een koning zijn, dicht bij de mensen.
Een koning die mensen troost
als ze het moeilijk hebben,
een koning die omgaat met zondaars
hen zelfs moed toespreekt van op zijn kruis,
een koning die ons vrede geeft.
Is dat niet de koning waar wij, mensen,
zo naar trachten?

Bidden om nabijheid
God, Gij zijt te vinden in mensen
die zijn als uw Zoon, Christus Koning.
Gij zijt te vinden
bij de minsten,
bij hen die hun kruis dragen,
bij de mensen zonder stem, zonder recht.
Gij zijt te vinden bij hen die mee werken
aan uw koninkrijk hier op aarde
waar plaats is voor verdrietige mensen.
God, laat U in ons te vinden zijn,
in mensen, zorgzaam voor anderen,
zorgzaam voor uw schepping,
zorgzaam voor onszelf.

Om in stilte te lezen

Ik ben jouw honger naar vrede en recht, zegt de Heer.
Je dorst naar beminnen en bemind worden
scherp Ik aan.
Ik spreek in je angst voor het vreemde, onbekende
in jezelf en anderen.
In je kwetsbaarheid word Ik zichtbaar.
Ik houd je gaande in je zoeken
naar genezing voor de pijn van dit leven.
En als je vastzit in het duister van twijfel en
verdriet, steek Ik het licht aan van troost.
Ik ben er voor jou
omdat jij er bent.

Slotgebed
God, onze Vader,
Gij woont onder ons in Jezus, de Koning-Dienaar.
Schenk ons zijn Geest om te werken
aan vrede op aarde en gerechtigheid
voor alle mensen, deze dag en al onze dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.
Lied

Uw nabijheid troost ons,
geeft ons kracht tot vrrede. Amen.
Een vreemde koning
Manu Verhulst
Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Dat Hij koning is, heeft Hij zelf 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.

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.

Wij bidden U ook voor hen die gestorven zijn
(…).
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.
Dat wij die profeten mogen zijn,
naar het voorbeeld van uw Zoon. 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,
mat 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 en vredewens
Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen
naar de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.

Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Laten wij die vrede 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

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
Gebed
God, wij geloven in U,
al bent U ongrijpbaar ver weg.
Toch kunnen wij U ontdekken in onze wereld,
niet in het grote en machtige,
maar in het kleine en zwakke,
niet waar mensen elkaar harteloos voorbijlopen,
maar waar zij troost bieden
en zorgzaam omzien naar elkaar.
God, wij geloven dat Gij
aanwezig zijt in ons midden,
zoals U herkenbaar was in Jezus.
Mogen wij op Hem lijken,
een dienende koning. Amen.
Inleiding op de lezingen

In de eerste lezing horen we hoe David,
ooit van achter zijn schapen gehaald,
nu tot koning wordt gezalfd.
Jezus wilde koning zijn in het voetspoor van David:
een dienende Koning die uit liefde voor zijn mensen,
zijn leven geeft.

Eerste lezing

2 Samuël 5, 1-3

Orgel
Evangelie Lucas 23, 35-43

Homilie
Voorbeden

Verheugd was ik toen men mij zei
we gaan naar het huis van God.
En nu we hier zijn, als volk verenigd
om de naam van onze God te vieren,
vraag ik om te bidden:
Bidden we voor het volk, voor alle mensen,
bidden we voor vrede
bidden we voor onze vrienden.
Dat er in Gods huis,
dat is de wereld die Hij geschapen heeft,
vrede mag zijn.
Bidden we dat onze vrienden en familie
bij Hem bescherming mogen vinden.
Dat zij rust mogen genieten.
Omwille van onze broeders en vrienden,
omwille van alle mensen
bidden we om vrede voor allen.
Omwille van Gods rijk
bidden we om voorspoed voor allen.
psalm 122

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.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de 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.

Bidden bij brood en wijn van leven
Wij danken U, God,
voor mensen die op dienende wijze koning
kunnen zijn omdat ze 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.
Met hen getuigen en loven wij U, God:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

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, koning in dienstbaarheid.
Die dienstbaarheid kwam die avond wel heel sterk
tot uiting toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat
(… ).

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
God die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze teken zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd,
en leer ons delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo onze Koning werd. Amen.

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.

