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Openingslied: Christus, mijn Heer 

 

 
 
Christus, mijn Heer, leer mij dag aan dag                                                                                   
hoe ik bidden mag, Zoon van God!                                                                                                   
Wij doen wat opgedragen is: eten tot uw gedachtenis.                                                                
Dat maakt uw kracht mijn lafenis, Levende! 
 
Christus, mijn Heer, U werd één van ons,                                                                                                
U was één met ons, Mensenzoon!                                                                                                             
Die zelf de kruisweg is gegaan en tot ons heil is opgestaan,                                                                   
sta ons voor ogen, ga vooraan, Levende! 
 
Christus, mijn Heer, ik wil tot U gaan,                                                                                                      
wil voor U bestaan, Zoon van God!                                                                                               
Want alle liefde die U biedt maakt elke dag die ik geniet                                                                          
tot een geschenk, een dankbaar lied! Levende! 
 
 
Begroeting en inleiding   
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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. 
 

 
Vaste gezangen: Classic Melodies Eucharist                 Martin Setchell 
 
 
Kyrie  
 
Lord, have mercy. Heer, ontferm U. 
Christ, have mercy.   Christus, ontferm U.    
Lord, have mercy.     Heer, ontferm U. 
 
 
Gloria 
 
Glory to God in the highest,  Eer aan God in den hoge, 
peace to his people  en vrede op aarde aan de mensen  
on earth. Lord God, die Hij liefheeft. Wij loven U.  
heavenly King,  Wij prijzen en aanbidden U. 
mighty God and Father, Wij verheerlijken U, en zeggen U  
we worship You,  dank voor uw grote heerlijkheid. 
we give You thanks,  Heer, God, hemelse koning,   
we praise You for your glory. God, almachtige Vader; Heer,  
Lord Jesus Christ,  eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
only Son of the Father,  Heer God, Lam Gods, Zoon van de  
Lord God, Lamb of God, Vader; Gij die wegneemt de zonden  
You take away  der wereld, ontferm U over ons. 
the sins of the world:   Gij die wegneemt de zonden der  
Lord, have mercy upon us; wereld, aanvaard ons gebed. 
You are seated at the right hand Gij die zit aan de rechterhand  
of the Father,  van de Vader, ontferm U over ons. 
receive our prayer. Want Gij alleen zijt de Heilige, 
For You alone are the Holy One, Gij alleen de Heer,  
For You alone are the Lord J.C. Gij alleen de Allerhoogste,  
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For You alone are the Most High Jezus Christus, 
Christ with the Holy Spirit met de heilige Geest in de  
in the glory of God the Father. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Daniël 7,13-14 

In die tijd nam Daniël het woord en zei: ’In mijn nachtelijk visioen zag ik 
met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. 
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd 
Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, 
stammen en talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te 
gronde.’ 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 93: De Heer is Koning

 
 

De Heer is koning, met luister omkleed,   
met macht heeft de Heer zich omgord.  Refrein: 
 
Zo vast als de aarde, onwankelbaar,  
zo vast staat uw troon door de eeuwen,  
van eeuwigheid, God, zijt Gij!   Refrein: 
 
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,  
uw huis zij heilig in lengte van dagen. Refrein: 
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Tweede Lezing: Openbaring 1,5-8 
 
Broeders en zusters, genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe 
getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen 
der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft 
verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van 
priesters voor zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid en de macht 
in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog 
zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle 
stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! ‘Ik ben de 
Alfa en Omega’, - zegt God de Heer – ‘Hij die is en die was en die komt, 
de Albeheerser.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Alleluia 

 
 
 

Gezegend, de Komende in de naam des Heren.  
Geprezen het komend Koninkrijk.    Refrein 
 
 

Evangelie: Johannes 18,33b-37  
 

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: ‘Zijt Gij de koning der 
Joden?’ Jezus antwoordde hem: ‘Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen 
u over Mij gesproken?’ Pilatus gaf ten antwoord: ‘Ben ik soms een Jood? 
Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat 
hebt Gij gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze 
wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn 
dienaars er wel voor gestreden hebben dat ik niet aan de Joden werd 
uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.’ Pilatus hernam: 
‘Gij zijt dus toch koning?’ Jezus antwoordde:  ‘Ja, koning ben Ik. Hiertoe 
werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis 
af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn 
stem. 
  

Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Verkondiging 
 
 
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 eeuwig 
leven. Amen 
 
 
Voorbede met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
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Collectelied: King of Kings 
 
Refrein: 
He is King of Kings. He is Lord of Lords, 
Jezus Christ the first and last, No man works like Him. 
 
I know that my Redeemer lives, No man works like Him. 
And by His love sweet blessing gives, No man works like Him. Refrein 
 
He builds a platform in the air, No man works like Him. 
And calls the saints from evrywhere, No man works like Him. Refrein 
 
O sinner if you will believe, No man works like Him. 
Grace of the Lord you will receive, No man works like Him. Refrein 
 
 
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 
 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn.  A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart.  A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan A: Hij is onze dankbaarheid  

de Heer, onze God.  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 
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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 
 
Holy, holy, holy Lord,   Heilige, heilige, heilige Heer,   
God of power and might,  de God der hemelse machten  
Heaven and earth    Vol zijn hemel en aarde van uw  
are full of your glory.   heerlijkheid.  
Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge. 
 
Blessed is He who comes  Gezegend Hij die komt 
in the name of the Lord.  in de naam des Heren. 
Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge. 
 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze 
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten 
dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en 
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden 
voor vandaag en de vrede zelf te zijn.   
 
Wij danken U. dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, 
dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.  
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.                       
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

GEGEVEN WORDT. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog 
boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal – uw 
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en 
welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen 
zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in 
ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in 
ons midden.  
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes 
onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw 
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank.  
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 
Goid, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu 
en tot in eeuwigheid.  
A: Amen. 
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Onze Vader 
 
A: 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  
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,  
of the world:     ontferm U over ons. 
have mercy on us.     
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:     ontferm U over ons. 
have mercy on us.    
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:     geef ons de vrede. 
grant us your peace. 
 
 
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: Thy way 
 
Have Thine own way, Lord, have Thine own way. 
Thou art the potter, I am the clay. 
Mould me and make me after Thy will. 
While I am waiting, yielded and still. 
 

Teach me Thy way, Lord, teach me Thy way. 
Lifting my voice, and so  will I pray: 
Grant me Thy mercy for evermore. 
Lead me, good shepherd, and go before. 
 
Teach me Thy love, Lord, teach me Thy love. 
Thou art beneath me, Thou art above. 
And when the darkness comes with the night, 
Thou shalt be with me and be my light, my light! 
 
Praise to the Father. Praise to the Son. 
Whom, with the Spirit are Three in one. 
Guide me Redeemer, glory I sing. 
And I shal follow Thee, heav’nly King. 
Amen. 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Aan U, o Koning der eeuwen 

Aan U, o Koning der eeuwen, aan U blijft de zegekroon. 
Onsterf'lijk schittert uw glorie door alle haat en hoon! 
De volkeren verdwijnen, maar luider klinkt het lied: 
De wereldzon blijft schijnen, haar glansen sterven niet!          (2x) 
 
Hoor! Juub'lend naderen d'eeuwen met psalmen vol hoger gloed, 
in brede koren weerklinken de Koning huld' en groet! 
Hoe schateren hun zangen, langs aard' en luchtgebied: 
De Koning aller ere zij leven, liefd' en lied!        (2x)  
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Bezinning 

Christus Koning 
 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk of liturgisch jaar 
vieren wij het feest van Jezus Christus, Koning van het heelal. 
Deze zondag is geen eindpunt, 
geen moment waarop wij de boekhouding afsluiten 
of de plaats met het liturgische spel voor de zoveelste keer omdraaien. 
Het feest van vandaag verwijst naar de toekomst, 
die nu reeds begonnen is, 
naar de uiteindelijke voltooiing: het Rijk Gods, 
wanneer Christus alles in allen zal zijn. 
 
Uit: Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen 
 
 
In dienst van het Evangelie 
 
Uiteindelijk zegt hij (Dionysius de Areopagiet) ons: 
kies de weg van de ervaring, van de nederige ervaring van het geloof, 
elke dag. 
Het hart wordt dan ruim, het gaat zien en het kan de rede bijlichten 
opdat ook zij de schoonheid van God ziet.  
Bidden wij de Heer dat Hij ons helpt ook vandaag de dag de wijsheid 
van onze tijd in dienst te stellen van het Evangelie, 
door opnieuw de schoonheid van het geloof te ontdekken, 
de ontmoeting met God in Christus. 
 
 
Paus Benedictus XVI over Dionysius de Areopagiet 
Uit: De kerkvaders 
 
 
 
 
 
  


