Christus Koning

Nabijheid aan de kwetsbaren
Zondag 22 november 2020

✓

Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.

✓

Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app
doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk.

De vaste gezangen uit: Missa Tertia
Michil Haller (1840 -1915)
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Openingslied: Alles wat adem heeft love de Heer

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik
gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door
mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom
smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en
heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de
Heer, onze God.
P: Moge…..
A: Amen.

Kyrie

Gloria

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Ezechiël 34,11-12.15-17
Zo spreekt God de Heer: 'Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn
eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich
onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik
omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze
ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel.
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Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, - spreekt
God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde
breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer
kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten
weiden zoals het behoort.
En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer - : Ik zal recht doen
aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok.'
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 23
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam,
al voert mijn weg door donkere kloven.
Ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt,
uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
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Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,20-26. 28
Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden als
eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens
de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding van
de doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in
Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en
voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus
toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap
aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle
machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld
dat Hij het koningschap zal uitoefenen tot Hij al zijn vijanden onder
zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt,
is de dood. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de
Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene, die het al aan Hem
onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Alleluia
Gezegend de Komende in de naam des Heren; geprezen het
komende Koninkrijk.

Evangelie: Matteüs 25,31-46
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de Mensenzoon
komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij
plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór Hem
bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden,
zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken
aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik
had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij
hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij
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opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en
gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij
bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of
dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als
vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U
gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn
U komen bezoeken?
De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: Al wat
gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt
gij voor Mij gedaan.
En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van
Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en
zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten
gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik
was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en
hebt Mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt
Mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en
zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of
als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben
wij niet voor U gezorgd? Daarop zal Hij hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij niet voor een van deze geringsten
hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen
heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het
eeuwig leven.'
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Verkondiging
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, – Schepper van hemel en
aarde. – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, – die
ontvangen is van de heilige Geest, – geboren uit de maagd Maria,
– die geleden heeft onder Pontius Pilatus, – is gekruisigd,
gestorven en begraven, – die nedergedaald is ter helle, – de
derde dag verrezen uit de doden, – die opgestegen is ten hemel, –
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, – vandaar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. – Ik geloof in de
heilige Geest, – de heilige katholieke kerk, – de gemeenschap van
de heiligen; – de vergeving van de zonden; – de verrijzenis van
het lichaam; – en het eeuwige leven. Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte
Lied: King of Kings

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal.
Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond, Priester in
eeuwigheid, Koning en Heer van heel de schepping, Jezus
Christus. Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard. Op het kruis
heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht, om onze vrede
te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal
U een koninkrijk verwerven, God, een koninkrijk van waarheid,
heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van
vrede.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol
vreugde:
Sanctus en Benedictus
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
aan zijn leerlingen met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT
VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze
paus en Johannes onze bisschop, en allen die uw heilig
dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw
gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het
eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus
Christus, uw Zoon.
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome; uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in
eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Agnus Dei

Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden
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Communielied: Ave Verum Corpus – Mozart (1756 – 1791)
Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine.
Vere passum,
immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
unda fluxit sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria.
Dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens
geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde water
met bloed vloeide. Wees
voor ons een voorsmaak tijdens
de beproeving van de dood.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Aan U, o Koning der eeuwen
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