
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf volgende week : 
Advent 2014 

 

 Eerste Adventszondag met de eerstecommunicanten 

    en jeugdkoor Mozaïek. 

Onderteken de petitie om het sociale onrecht in  

    ons land tegen te gaan.  
 Adventskalenders van Welzijnszorg om elke dag 

   even stil te staan bij  wat armoede voor mensen 

   betekent: € 1,5. 
 Er zijn ook doe-kalenders voor kinderen,  

   te koop aan € 3,-. 
 Tentoonstelling: werken van Maarten Miechielssens, 

    te bekijken in aansluiting op de vieringen. 

 Spiritualiteitsavond in Heilige Familiekerk 

   met Mgr. Kockerols, hulpbisschop in Brussel:  

   "De toekomst van de kerk in onze hoofdstad". 
   Dinsdag 02 december om 20.00u.  

 Donderdag 11 december om 19u45: parochieraad  

  in Ons Huis: bedoeld voor álle geïnteresseerden  
 Viering in samenwerking met Heilig-Hartschool 

   en vormelingen: zondag 14 december. 

 Soep op de stoep (in de kerk) -actie: 

    na de viering van zondag 14 december. 

    We maken samen soep in Ons Huis  
    op zaterdag 13 december in de voormiddag.  

    Kom jij ook helpen?). 
 Een kerstcadeau’tje voor de mensen van  

    welzijnsschakels: de actie gaat terug van 
    start: briefjes mee te nemen vanaf 30/11, 

    het cadeau graag meebrengen tegen 21/12. 
   

Dank u wel  

en een zinvolle adventstijd toegewenst! 
 

 

 
Orgel 
Carl Philipp Emanuel Bach: Sonate VI in g: 1e en 3e deel 

 

Inleiding 

Een vreemde koning 
die geboren wordt in een stal. 
 
Een vreemde koning 
die niet geeft om eten en kleren 
en niet woont in een groot paleis. 
 
Het is een vreemde koning 
die omgaat met zondaars en zwervers 
en zijn vijanden graag ziet. 
 
Een vreemde koning 
die op een ezel de stad binnengaat 
en zich even later laat martelen 
met een kroon van doornen. 
 
Een vreemde koning 
die mensen uitdaagt hem daarin te volgen. 
 
Vreemde mensen 
die hier samenkomen om dat te willen doen 
en zich uitgedaagd weten 
om koning te zijn in dienstbaarheid. 
 
Een omgekeerde wereld. 
      
Lied  op melodie van ZJ  309 
De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaam de ogen van de sterken. 
 
 
 

Feest van Christus Koning 
a-jaar - 23 november 2014 

 
 
 

 

Gekomen  
om te  
dienen 



Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdreven 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and're mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Welkom 
Het feest van Christus Koning is ontstaan  
als reactie tegen de situatie in de wereld: 
vorsten lieten zich 'Koning bij de gratie Gods' 
noemen, maar schonken zichzelf macht. 
 
Jezus echter laat ons zien hoe Hij een koning is:  
iemand die niet heerst, maar dient. 
Een omgekeerde wereld dus. 
Daar waar mensen instaan voor elkaar, 
als herders naar elkaar omzien, 
daar wordt zijn Koninkrijk werkelijkheid. 
 
Gebed om dichter bij God te komen    
Naar U, Levende, klimt mijn ziel. 
U vertrouw ik: dat Gij zijt. 
U verlang ik ooit te zien. 
Door de nacht heen, zien uw ogen mij. 
 
Van mijn ellende, keer U niet af. 
Mijn vertrouwen, beschaam het niet. 
 
Op U wacht ik levenslang. 
Elke dag weer zoeken mijn ogen U 
 
Laat u vinden, liefde. 
Keer U niet af. 

Gloria psalm 117 

Gezegend Gij 
van hier tot waar ter wereld. 
O lieve god en vriend 
groot om ons heen. 
 
Die was en is en komt. 
 

Communie 

Carl Philipp Emanuel Bach: Sonate VI in g: 2de deel 
 

Om in stilte te lezen 

Gebed 
Grote 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 
Zegen ons allen. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Blijf gerust iets drinken aan ons koffiehoekje! 
 
Ondertussen horen we nog op orgel: 
August Heinrich Wenck: Thema met 6 variaties op  

'Ach, du lieber Augustin' 

 
 

Zalig zij die als van nature 

stil en bescheiden doen 
wat alledag vraagt. 

Zij zijn van koninklijken bloede. 
 

Zalig zij die hoog of laag of 
waar ook geplaatst 

hun medemens een naaste zijn. 
Zij zijn van koninklijken bloede. 
 

Zalig zij die desgevraagd tijd en talent 

hun hele hebben en houden 
beschikbaar stellen. 

Zij zijn van koninklijken bloede. 



Als symbool van zijn liefde nam Jezus die laatste 
avond van zijn leven brood in zijn handen (...). 
 
Jezus Christus ik verwacht U,  
vul mij met uw Geest 
Jezus Christus ik verwacht U,  
vul mij met uw Geest. 
 
Toen Hij gestorven was, Vader, 
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. 
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 
 
Bidden om vrede 
Hoe verschillend we ook zijn, 
uit welk land we ook komen, 
we verlangen naar vrede. 
Daarom bidden wij om vrede met onszelf, 
onze naaste in ons huis, in onze straat, 
in de wereld, vrede met U, onze God. 
 
Wensen we zijn vrede voor elkaar, 
voor nu en altijd: de vrede van Christus! 
En met uw geest. 
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 
 
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. 
 

 
 

Stiltemoment 
 
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.       
 

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

maar dan op de wijze van een zorgzame herder.  
In het evangelie roept Jezus op tot barmhartigheid: 

willen wij voor elkaar "herder" zijn, zo goed als God? 

 

Eerste lezing Ezechiël 34, 11-12. 15-17  
 
Een stukje muziek 
Joseph Haydn: Sonate III in C (Hob. XVI/3): Menuet 

 

Evangelie     Matteüs 25, 31-46  
 

Homilie 

 

Voorbeden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Waar is de pasgeboren Koning der Joden, 
want wij hebben zijn ster in het oosten gezien." , 
vroegen de drie koningen. 
Bidden we voor alle mensen die in hun leven  
Jezus als Koning erkennen, aanvaarden en belijden. 
Dat Hij genade zaait in hun hart. 
 
Mens voor de mensen zijn, herder als God, 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. 
 
"Na de broodvermenigvuldiging wilden zij  
Hem uitroepen tot Koning." 
Bidden we voor mensen die leven voor het uiterlijke, 
voor het oog van… 
Dat zij geraakt worden door de grootheid  
van Jezus, die zich vertaalt in dienstbaarheid. 



Mens voor de mensen zijn, herder als God, 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
"Ja, Ik ben Koning", zei Jezus tot Pilatus, 
"maar mijn Rijk is niet van deze wereld." 
Bidden we voor alle koningen en leiders. 
Dat zij de weg van Jezus steeds voor ogen houden. 
Dat zij mensen van vertrouwen zijn 
en streven naar vrede en gerechtigheid. 
 
Mens voor de mensen zijn, herder als God, 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
 
God, Gij hebt Jezus gemaakt  
tot Koning van het heelal. 
Gelovend in Hem en op Hem vertrouwend 
willen we meewerken aan uw Rijk, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Belijdenis  naar psalm 23 
Die mij hoedt als een herder, 
die voorziet in wat ik nodig heb, 
die mij voedt in mijn verlangen, 
die mij rust brengt in mijn hart, 
die mij leidt naar helder water, 
die voorkomt dat ik verdwaal, 
die mij wijst wat recht is, 
die zelf genoemd wordt: gerechtigheid. 
 
Moet ik gaan door diepe dalen, 
moet ik gaan door duisternis en dood: 
ik hoef niet bang te zijn dat ik val, 
want Gij loopt naast mij, 
Uw steun geeft moed en troost aan mij. 
 
Aan uw tafel mag ik eten 
en de sterken kijken toe. 
Ik drink van uw genade, 
een mens maakt Gij van mij. 
 
En waar ik ga: 
geluk en genade van U 
alle dagen dat ik leef. 
 
In U mag ik wonen, 
onzegbaar nabije God, 
Blijvende,  
tot in lengte van dagen. 

 

Offerande 
Wolfgang Amadeus Mozart: Thema en 1ste  

variatie op “Laat ons juichen” (KV 24) 
 

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 zo met ons begaan zijt. Amen.  

 
Bidden bij brood en wijn van leven 
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 hebben: 
naar zieken, aan hun lot overgelaten, 
naar herders en vissers, arm en niet van tel, 
naar mensen die met de nek werden aangekeken, 
 
En telkens weer zei Hij:  
"Jij bent niet niemand! Jij bent een prachtig mens.   
God ziet ons graag, jou en Mij, 
want Hij is een en al liefde." 

 

Daarom zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezegend zijt Gij, omdat Gij U openbaart 
als een God van mensen, 
als een God die liefde is. 
 
En die ons, uw mensen, zendt  
om die Boodschap van liefde uit te dragen, 
om naar het voorbeeld van uw Zoon, Jezus, 
herder voor mensen te zijn. 


