
WAT VOOR EEN KONING? 

Hoogfeest van  

Christus, Koning van het heelal (A) 
 

 
 

AANHEF EN KRUISTEKEN 

Zijn koninkrijk, zijn wereld, zijn mensen,…  

heeft Hij aan zijn volgelingen toevertrouwd. 

Vandaag zijn wij die volgelingen, die met Hem meegaan, 

in de naam van de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. 

Amen! 

 

OPENINGSWOORD 

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Vandaag vieren we dat Jezus van Nazareth 

de Messias, de Koning, de Christus is. 

Maar Hij is geen koning die een gouden kroon draagt 

of met de scepter zwaait. 

Zijn koningschap is van een andere wereld dan deze. 

Een wereld waarin Hij zichzelf ziet als een herder 

die met beide handen een gewond dier optilt. 

Dat is zijn wereld, 

daarin is Hij de ongekroonde Koning. 



Maar als Hij over deze wereld spreekt,  

breken zijn woorden vaak stuk,  

alsof ze tegen een muur aanbotsen. 

Zij krijgen veel te vaak een andere klank 

omdat zij in het hoofd terechtkomen 

en niet in het hart. 

Het oude misverstand… dat nooit is verdwenen. 

Nog altijd zijn er immers mensen die zijn naam gebruiken  

om eigen ideeën macht te geven. 

Laten wij dan vandaag ons hart openstellen  

voor deze Koning die spreekt over zijn Koningschap 

waarin mensen gerechtigheid doen  

en houden van vriendschap 

en zich heel eenvoudig thuis voelen bij God. 

 

 

GEBED OM VERGEVING 

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg. 

Achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten in de 

weg die we gingen, in het reine komen met jezelf en met de 

anderen om weer vol frisse moed te kunnen verdergaan. 

Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving. 
 

Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de                 

zwaksten te kiezen, om in elke mens uw evenbeeld te zien. 

Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen omdat 

ze niet beantwoorden aan onze normen. 
 

(Enkele seconden stilte, en dan:)  

Heer, wees goed voor ons. 
 

Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en 

klein, allen met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde. 

Soms maken we te weinig tijd voor elkaar, merken we het 

verhaal van de andere niet eens op. 

Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal. 
 

(Enkele seconden stilte, en dan:)  

Heer, wees goed voor ons. 
 



Heer, we willen samenwerken aan een betere en recht-

vaardige wereld, wij willen bouwen aan uw Koninkrijk, 

maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het        

moeilijk gaat.  

Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven of onze ogen 

sluiten en veilig nietsdoen. 
 

(Enkele seconden stilte, en dan:)  

Heer, wees goed voor ons. 
 

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving, geef ons 

de kracht tot ommekeer, zodat wij verder gaan op de weg van 

het Leven. Amen! 

 

 

LOFPRIJZING 

Eer aan God in den hoge,  

en vrede op aarde  

aan de mensen die Hij liefheeft 

Wij loven U.  

Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U  

en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning,  

God, almachtige Vader. 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 

Gij die wegneemt de zonde der wereld,  

aanvaard ons gebed. 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader,  

Amen. 



OPENINGSGEBED 

Op het feest van Christus-Koning bidden wij U: 

Wees aanwezig bij die ontelbare mensen 

die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld,  

vervolging, ziekte of eenzaamheid. 

Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd 

die rechteloos en weerloos door het leven gaan. 

Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde 

het zullen winnen van alle verdrukking en kwaad, 

dat eens alle machthebbers zullen inzien  

dat de aarde behoort aan iedereen. 

Dat die aarde in handen moet zijn van mensen 

die macht aanwenden ten goede, 

mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken, 

die niet haten, maar leven geven. 

Mensen naar uw beeld, 

zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen. 

 

KORTE INLEIDING OP DE LEZINGEN UIT DE H. SCHRIFT 

In de eerste lezing horen we dat God recht zal doen, maar dan 

op de wijze van een zorgzame herder. 

Paulus getuigt ons dat wij in Christus verlost zijn en met Hem 

zullen verrijzen. Dankzij Hem zal het Koninkrijk er eens ten 

volle zijn. Dan zal God alles in allen zijn! 

Het evangelie leert ons volgens welke criteria wij door Hem 

zullen geoordeeld worden. 
 

UIT DE PROFEET EZECHIËL (hfst. 34) 

Zo spreekt de Heer God, 

Ik zal zelf omzien naar mijn schapen  

en ervoor zorgen. 

Zoals een herder omziet naar zijn 

schapen als die verdwaald zijn,  

zo zal Ik omzien naar mijn schapen 

en ze veilig terugbrengen van alle 

plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt  

op de dag van wolken en dichte duisternis. 

 



Ik zal zelf mijn schapen weiden  

en ze zelf een rustplaats wijzen 

– godsspraak van de Heer God. 

Het verdwaalde dier zal Ik zoeken, 

het verlaten dier terughalen,  

het gewonde dier verbinden, 

het zieke dier sterken, 

maar de vette en sterke dieren verdelgen; 

Ik zal ze weiden zoals het hoort. 

Wat jullie betreft, mijn schapen, zo spreekt de Heer God, 

Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. 

tussen rammen en bokken. 

 

ANTWOORDPSALM  Psalm 23 
 

Refr.: De Heer is mijn herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 
  

 Hij laat mij rusten in groene weiden  

en voert mij naar vredig water,  

Hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 
 

Refrein 
 

Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 
 

Refrein 
 

U nodigt mij aan uw tafel voor het oog van de vijand, 

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de Heer  

tot in lengte van dagen. 
 

Refrein 

 

 



UIT DE EERSTE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE 

CHRISTENEN VAN KORINTE  (hfst. 15) 

Broeders en zusters, 

Christus is opgestaan uit de doden, 

als eersteling van hen die ontslapen zijn. 

Want omdat de dood er is door een mens, 

is de opstanding van de doden er ook door een mens. 

Zoals allen sterven in Adam,  

zullen ook allen in Christus herleven. 

Maar ieder in zijn eigen rangorde: 

als eerste 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 heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond. 

Want Hij moet het koningschap uitoefenen, 

tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. 

En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. 

En wanneer alles aan Hem onderworpen is, 

dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen 

aan degene die alles aan Hem onderwierp. 

Zo zal God alles in alles zijn. 

 

UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS (hfst. 25) 

Wanneer de Mensenzoon komt,  

bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, 

dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. 

Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, 

en Hij zal ze van elkaar scheiden, 

zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 

De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,  

de bokken aan zijn linkerhand. 
 

Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan 

zeggen: `Kom, gezegenden van mijn Vader,  

neem het koninkrijk in bezit dat  

vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. 



Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, 

Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, 

Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. 

Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, 

Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, 

Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 

`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien 

en U te eten gegeven, 

of dorstig en U te drinken gegeven? 

Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien 

en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? 

Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien 

en zijn we naar U toe gekomen?” 

De koning zal hun antwoorden: 

`Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste 

broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” 
 

Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand 

staan en tegen hen zal Hij zeggen: 

`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, 

dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. 

Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, 

Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven, 

Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, 

Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed, 

Ik was ziek en zat in de gevangenis 

en jullie hebben niet naar Me omgezien.” 

Dan zullen ook zij antwoorden: 

`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig 

of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis 

en hebben we U niet geholpen?” 

Dan zal Hij hun antwoorden: 

`Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze 

minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.” 

Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, 

maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’ 

 



EEN OGENBLIK STILTE,  

EVENTUEEL MET WAT PASSENDE MUZIEK 
 

 
 

 

BEZINNING  ‘Heer, wanneer hebben we U gezien?’ 

Mensen hebben ogen, ze kijken in het leven, 

maar zien zo vaak de mens naast hen niet. 

Die mens is beeld van God. 
 

Ik had honger 

en jij hebt van het weinige dat je hebt, gedeeld. 
 

Ik was vreemdeling 

en jij hebt mij niet veroordeeld. 

Je zei als enige in de buurt dat ik welkom was, 

en vroeg of je ergens mee kon helpen. 
 

Ik was naakt en compleet berooid 

door die aardbeving, door de plunderende soldaten. 

Je hebt je ingezet voor een eerlijke wereld. 
 

Ik was ziek, 

ziek van eenzaamheid, ziek van ellende 

en je maakte tijd voor mij. 

Je kwam elke dag eens langs 

en ik mocht weer mens naast je zijn. 
 

Ik was gevangen,  

gevangen in vooroordelen, roddels en achterklap. 

Je bent in kleine dagelijkse dingen met me meegegaan, 

elke dag, met vallen en opstaan. 

Kom nu maar tot mij, zegt God. 



GELOOFSBELIJDENIS 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader 

Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 

vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
 

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 

en door Wie alles geschapen is. 
 

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil 

uit de hemel neergedaald. 
 

Hij heeft het vlees aangenomen 

door de Heilige Geest uit de Maagd Maria 

en is mens geworden. 
 

Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel: 

zit aan de rechterhand van de Vader. 
 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden 

en aan zijn rijk komt geen einde. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest 

Die Heer is en het leven geeft 

Die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

Die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 

Die gesproken heeft door de profeten. 
 

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. 
 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 

Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. Amen. 



VOORBEDEN 

Bidden we voor allen die  

verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk  

en onze samenleving: dat zij in tijden van  

onzekerheid en zorgen, de stem van de  

zwakste burgers horen en rekening houden  

met hun toekomst en hun levenskansen. 

Laten we bidden… 

Moge, Heer, uw koninkrijk komen! 
 

Bidden we voor mensen die uitzien naar een hartelijk woord, 

naar een bezoekje, een telefoontje,… 

Dat zij God mogen ontmoeten in mensen die, 

naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning, 

naar hen luisteren en voor hen opkomen. 

Laten we bidden… 

Moge, Heer, uw koninkrijk komen! 
 

Bidden we voor mensen die leven in grote armoede, 

die tekortkomen aan voedsel en kleding, 

voor hen die op de vlucht zijn voor geweld: 

dat wij ons hun lot aantrekken en voor hen opkomen… 

Laten wij bidden… 

Moge, Heer, uw koninkrijk komen! 
 

Bidden we voor de zieken, thuis, in het ziekenhuis,  

in het woonzorgcentrum, 

voor ieder die te maken heeft met een afnemende gezondheid: 

dat ze omringd mogen worden door mensen die om hen geven, 

dat ze zich met al hun zorgen gekend mogen weten door U… 

Laten wij bidden… 

Moge, Heer, uw koninkrijk komen! 
 

Bidden voor hen die steun verlenen aan mensen in de knel, 

praktisch, maatschappelijk, therapeutisch of pastoraal: 

dat zij zich met liefde van hun taak kwijten 

en steun en voldoening ondervinden in hun zorg… 

Laten wij bidden… 

Moge, Heer, uw koninkrijk komen! 



HET GEBED VAN DE HEER 

Moge Gods hartelijk Koninkrijk onder ons groeien. Daarvoor 

mogen we bidden met woorden die zijn Zoon ons in de mond 

heeft gelegd:  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. 

Goede God, help ons te groeien tot een gemeenschap naar uw hart, 

waar onze liefdevolle zorg voor elkaar een teken van uw aanwezigheid 

mag zijn. Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van 

Jezus Messias, uw Zoon. Want van U is het koninkrijk … 

 

GEBED OM VREDE 

Heer Jezus, Koning van de vrede, doe ons het verhaal van uw 

leven begrijpen. Maak uw verhaal tot het onze, zodat wij, 

vervuld van uw Geest, blijven bouwen aan uw Koninkrijk, 

een land waar allen in vrede mogen leven. Amen! 
 

EEN STUKJE RUSTIGE MUZIEK OF STILTE 
 

SLOTGEBED 

Eeuwige, verheven God, wij danken U dat U ons nabij bent 

als een herder met zorg en liefde. U zet ons op die koninklijke 

weg, die Jezus ons is voorgegaan: een weg van zorg en liefde. 

Wij bidden U dat wij, net als Hij, een herder mogen zijn voor 

mensen in nood. Dan zal uw Rijk komen, waarvan Jezus de 

koning is, vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen! 
 

ZENDING EN ZEGEN 

De Heer roept ons op om goed te doen aan hongerigen en 

dorstigen, aan vreemdelingen en wie niets hebben, aan wie ziek 

zijn of gevangen zitten. In hen zullen we Hem herkennen, onze 

Koning en Herder. Moge God ons daartoe helpen met zijn zegen, 

de zegen van de Vader, de Zoon en de + heilige Geest. Amen! 



Vrienden, met het feest van Christus-Koning sluiten wij het liturgisch 

jaar af, een bijzonder liturgisch jaar, waar we  de Goede Week, 

Pasen, Pinksteren en Allerheiligen en zoveel mooie zondagen, niet in 

onze kerken als gemeenschap konden vieren. 

Maar dat wil niet zeggen dat we niet konden ‘vieren’, bidden, 

gedenken, ons dienstbaar en meelevend opstellen. Dat konden we 

als kleine gemeenschap thuis, of met de  gemeenschap verbonden  in 

ons hart, in gebed en bezieling. 

Dit bijzondere jaar gaat nog verder…  

Ook wij gaan vérder in verbondenheid, in solidariteit, in gebed en 

bezieling. Volgend weekend begint de Advent, de tijd waarop                   

we ons hart, onze kleine en grote gemeenschappen , onze wereld, 

openstellen voor zijn komst.  

Maar eerst viéren we Jezus, de Christus, de Heer, ons Richtpunt,          

onze Weg ten Leven, maar vooral ons aller Herder, in alle 

omstandigheden. 
 

Enkele alternatieven om in verbondenheid te bidden…  

zaterdag 21 november  

- op radio: Radio Maria, 9 u. en 18.15 u. eucharistie  

- op TV: Eclips TV, 9.20 u. (morgengebed abdij Averbode) 

- livestream: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 17.30 u. 

eucharistie (https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-

informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet) 
 

zondag 22 november  

- op radio: Radio Maria, 10 u. euch. 

- op TV: NPO 2 (Ned.),  10 u. euch. (St.-Jozefkerk, Helmond) 

- livestream: St.-Sixtusabdij Westvleteren, 10 u. euch. (via kerknet) 

 

Voor dit gebedsblaadje vond ik inspiratie bij:  

het Altaarmissaal voor Zon- en Feest-dagen; Dominicanen Schilde-Berg; Erwin 
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zorgde voor de lay-out. Vriendelijke mensen zorgen voor de verspreiding.  
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