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Christus Koning  (34e zondag door het jaar) 

– 
20-21 november 2021  decanaat Poperinge 

 

 

Als aperitief:  Jésus, mon Roi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=emRbjuTSuhY 

 
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  

Jésus, tu es là, viens à moi ! 

 

Cœur plein d'amour et plein de douceur,  

Cœur plein de paix et plein de tendresse,  

Cœur se penchant sur notre misère 

Pour nous offrir sur la croix à notre Père.  

 

Cœur bienveillant et plein de bonté,  

Cœur pur et fort, plein de charité,  

Cœur embrassant toutes nos douleurs 

Pour les offrir sur la croix à notre Père.  

 

Cœur glorieux et cœur plein de feu,  

Cœur d'où jaillit la source de vie,  

Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 

Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 
-------------------------- 

 
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LxDG-vbXEp0 

 

Christus vincit, Christus regnat,  

Christus imperat. 

Laudate Dominum omnes gentes; 

laudate eum omnes populi. 

Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat. 

 

Quoniam confirmata est 

super nos misericordia eius, 

et veritas Domini manet in aeternum. 

Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat. 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 

Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat. 

 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper 

et in saecula saeculorum. Amen. 

Christus vincit, Christus regnat,  

Christus imperat! 

 

 

Jezus, mijn koning! Jezus mijn vreugde! 

Jezus, jij bent daar, kom tot mij! 

 

Hart vol liefde en vol zoetheid, 

Hart vol vrede en vol tederheid, 

Hart leunend over onze ellende om ons 

Via het kruis aan onze Vader te geven. 

 

Welwillend hart vol vriendelijkheid, 

Zuiver en sterk hart, vol naastenliefde, 

Hart dat al onze pijn omarmt 

om ze via het kruis aan onze Vader te geven. 

 

Glorieus hart en hart vol vuur, 

Hart waaruit de bron van het leven ontspringt, 

Liefdevol hart openend de hemel voor ons 

Om ons in glorie aan onze Vader te geven. 

Christus overwint, Christus regeert, 

Christus heerst. 

Prijs de Heer, alle volkeren; 

prijs hem, jullie allemaal. 

Christus overwint. Christus regeert. 

Christus heerst. 

 

Omdat het vaststaat dat 

zijn barmhartigheid met ons is 

en de waarheid van de Heer voor altijd blijft. 

Christus overwint. Christus regeert. 

Christus heerst. 

 

Eer aan de Vader, aan de Zoon,  

en aan de Heilige Geest. 

Christus overwint. Christus regeert. 

Christus heerst. 

 

Zoals het was in het begin, en nu en altijd 

en voor eeuwig en altijd. Amen. 

Christus overwint, Christus regeert 

Christus heerst! 

https://www.youtube.com/watch?v=emRbjuTSuhY
https://www.youtube.com/watch?v=LxDG-vbXEp0
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Openingslied:  Uw koninkrijk komt (ZJ 579) 

 

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  

waar mensen blij zijn om uw genade, 

waar mensen goed zijn voor elkaar. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

  

Uw Koninkrijk kom - vrede en vreugde  

waar mensen bidden, danken en zingen, 

waar mensen luisteren naar uw woord. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

  

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.   

 

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  

waar mensen leven naar uw geboden, 

als mensen gaan waar Gij ze zendt. 

Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

 

 
Welkom 

 
Koningskinderen zijn wij,  

want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,  

een koningschap niet van deze wereld,  

maar erkend en gevierd door allen  

die aan het Rijk Gods gestalte  

willen geven in dit aardse bestaan. 

Welkom in Gods naam:  

+ de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.         

 

Welkom op het feest van Christus Koning, 

meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

 

Ja, Jezus is Christus Koning,  

maar Hij draagt geen gouden kroon,  

zwaait niet met een scepter. 

Zijn koningschap is van een heel andere aard: 

Hij is een hartelijke Herder-koning 

die gewonden optilt met beide handen. 

Maar als Hij het over dát koningschap heeft 

worden zijn Woorden vaak niet beluisterd: 

niet zelden blijven mensen doen  

alsof Hij een wereldse koning is. 

Ze beroepen zich op zijn naam  

om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen. 

 

Laten wij ons hart openstellen  

voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,  

die hoopt koning te mogen zijn  

in een rijk van mensen die gerechtigheid doen, 

die vriendschap koesteren,  

die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God. 
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Gebed om ontferming  
 

God, soms houden wij ons hart voor U gesloten  

en laten we ons niet raken  

door het levensverhaal  

van arme, zieke of kwetsbare mensen  

in onze omgeving of wereldwijd.  

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, soms hebben we nauwelijks aandacht  

voor mensen uit onze omgeving  

die hunkeren naar een hartelijk woord  

of een klein gebaar van steun of medeleven.  

Daarom: Christus, ontferm U over ons. 

 

God, soms negeren wij Uw oproep tot solidariteit  

omdat we te zeer op onszelf geconcentreerd zijn.  

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 
 
Lofzang 

 
Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 

die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Openingsgebed 
 
God, vandaag willen we U bijzonder danken voor Jezus. 

Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen 

en Hem tot koning maken. 

Maar in alles wat Hij deed en zei, maakte Jezus duidelijk 
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dat zijn koningschap heel anders was  

dan men van Hem verwachtte. 

Hij wilde koning zijn van uw Liefde,  

en was bereid daarvoor zelfs zijn leven te geven. 

Leer ons naar Hem luisteren, God, met heel ons hart, 

ons hele leven lang. Amen. 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël (Dan. 7, 13-14) 

 

13  In mijn nachtelijk visioen zag ik toen 

met de wolken van de hemel iemand aankomen 

die op een mensenzoon leek. 

Hij ging naar de Hoogbejaarde 

en werd voor Hem geleid. 

14  Toen werd hem heerschappij gegeven, 

pracht en koninklijke macht; 

alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. 

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, 

koninkrijk gaat nooit te gronde. 

 

Tussenzang:  Psalm 93 (92) 1ab, 1c-2, 5 

 
refrein: De Heer is koning, met luister omkleed. 

 

De Heer is koning, met luister omkleed, 

met macht heeft de Heer zich omgord. 

 

Zo vast als de aarde, onwankelbaar, 

zo vast staat uw troon door de eeuwen. 

 

De golven rijzen steeds hoger, Heer, 

de golven met dreunend geweld. 

 

Maar machtiger dan het geraas van de golven, 

is de macht van de Heer daarboven. 

 

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt, 

uw huis zij heilig in lengte van dagen. 

 

Tweede lezing:  Uit het Boek van de Openbaring (Apok. 1, 5-8) 

 

 Broeders en zusters,  

5  Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,  

de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen van de aarde. 

   Aan Hem die ons liefheeft  

en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,  

6  die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters  

voor zijn God en Vader,  aan Hem zij de heerlijkheid  

en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen. 

7  Zie, Hij komt met de wolken,  

en elk oog zal Hem aanschouwen,  

ook zij die Hem doorstoken hebben;  

en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.  

Ja, amen! 

8  `Ik ben de alfa en de omega', zegt God de Heer,  

Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. 
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Lied:   De Heer is koning  (Psalm 93 - ZJ 511) 

 
De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 

Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 

Uw troon staat van de aanvang afgesteld  

op vaste pijlers in het oergeweld. 

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 

het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

 

Geweldiger dan water en dan wind  

is in de hoogte God die overwint. 

Geweldig is de Here die zijn voet 

plant op de nek van deze watervloed. 

 

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 

en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Evangelie:  (Joh. 18, 33b-37) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

33  `Bent U de koning van de Joden?' vroeg Pilatus.  

34  Jezus antwoordde:  

`Bent u daar zelf op gekomen  

of hebben anderen u over Mij verteld?'  

35  `Ben ik soms een Jood?' zei Pilatus.  

`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.  

Wat hebt U gedaan?'  

36  Jezus antwoordde:  

`Mijn koningschap is niet van deze wereld.  

Als mijn koningschap van deze wereld was, 

zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben  

dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.  

Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.'  

37  `U bent dus toch koning?' zei Pilatus.  

`Ja', zei Jezus,  

`Ik ben koning:  

met geen andere bestemming ben Ik geboren  

en in de wereld gekomen  

dan om te getuigen van de waarheid.  

Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.' 

 

Overweging(en) 
 
Het feest van Christus Koning werd door Paus Pius XI ingesteld in 1925. Het was zo’n 

beetje een reactie op een tijd waarin de christelijke waarden in verdrukking kwamen 

door opkomende dictaturen. Indertijd was het eigenlijk een triomfantelijk feest. Christus 

werd gevierd als de heerser, de koning van het heelal. 

Voor de jeugdbewegingen was het indertijd één van de hoogdagen. In de parochie was er 

een viering en jeugdhulde, er werden liederen gezongen, men trok in stoet door de 

straten en het feest werd afgesloten met krentenkoeken en chocomelk. Men zong: 

"Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat". Christus overwint, Christus regeert, 
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Christus heerst. Het klonk echt triomfantelijk en het werd herhaald en herhaald. We 

leven intussen wel in een andere tijd. 

De kerk heeft veel van haar pluimen en aantrekkingskracht verloren. Maar misschien is 

het wel goed dat we dat triomfalisme en dat grote gelijk een beetje zijn afgeleerd. 

Misschien is het ook maar goed dat we Christus niet dikwijls meer ‘koning’ noemen. Want 

niet alleen de Kerk heeft van haar pluimen verloren, ook de koning. De koningen van 

deze tijd kennen al lang niet meer het ontzag, de eerbied en de bewondering die ze 

vroeger hadden. 

Integendeel, de boekjes die uitpakken met schandalen over de koninklijke familie worden 

gretig gekocht en gelezen. Trouwens, ook in de Bijbel, met name in het Oude Testament 

staan koningen zelden in een gunstig daglicht. Koningen zijn nogal dikwijls 

oorlogsstokers, potentaten, die misbruik maken van hun macht. En toch zijn er in Israël 

koningen gekomen. Maar telkens wordt benadrukt dat een koning in Israël 'anders' moet 

zijn dan de andere. "Hij zal opkomen voor de misdeelden, recht doen aan de minsten, Hij 

zal de machten die ons dwingen, breken en binden. Hij zal de redder zijn van de arme, 

een vriend voor wie niemand heeft". Zo lezen we o.a. in psalm 72.  

Jezus gaat in zijn antwoord aan Pilatus nog een stap verder. "Mijn koninkrijk is niet van 

deze wereld" zegt Hij. Hij is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Uit liefde 

zal Hij zijn leven geven.  

Wat voor een koning kan Christus voor ons zijn? Misschien kunnen wij Christus een 

beetje zien als de koning uit een schaakspel. De koning is het allerbelangrijkste stuk, de 

speler die zijn koning kwijtspeelt is verloren. Schaakmat. Het doel van het spel is de 

koning ten allen prijze te beschermen of te verdedigen. Maar de koning zelf kan op het 

bord niet veel doen. Hij kan hooguit één vakje vooruit of achteruit of opzij. Meer niet. 

De andere stukken kunnen veel meer. Een loper en een toren kunnen een hele rij 

bewegen, een koningin zelfs in alle richtingen. Een paard kan gewoon over de andere 

stukken springen. En de pionnetjes, ja, die kunnen ook maar één vakje opschuiven, 

maar ze zijn wel met acht. En als ze samen oprukken, kunnen ze een heuse aanval 

opzetten, en dus heel wat bereiken. 

De koning zelf kan bijna niets, hij beweegt eigenlijk alleen maar als het echt niet anders 

kan. Maar alle andere stukken werken in zijn dienst, proberen hem te verdedigen, te 

bewaren. Dank zij die andere stukken kan de koning, koning zijn. Zonder die andere 

stukken is hij niets. Zij zorgen ervoor dat hij koning is en dat hij koning blijft. 

Nu, dat is geen grote theologie. Maar het is wel een mooie vergelijking. Want misschien 

kunnen we wel onszelf hierin herkennen. De meesten van ons zijn wellicht gewoon maar 

pionnetjes, maar daarin staan we niet alleen. We kunnen samenwerken als we dat willen. 

En hier en daar is er onder ons wel een toren of een loper die wat meer kan dan een 

simpel pionnetje. Of een paard dat opvallend moedig of ondernemend is. Of zelfs een 

koningin, zo iemand naar wie we kunnen opkijken. 

Maar allemaal samen hebben we als opdracht Christus koning te laten zijn … 

 

Miguel Dehondt 

----------------------------------- 

 

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren. 

Het stond reeds op zijn executiepaal. 

Als reden? Als spot? Wie zal het zeggen? 

 

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. 
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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. 

 

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.  

      (naar Manu Verhulst) 

----------------------------------- 

 

Hij kwam niet als een koning hoog te paard, 

niet als een soldaat met wapens. 

Voor Hem was er bij mensen geen plaats. 

Zoon van David, ja, maar dan zonder koninklijke allures. 

Zijn naam was Jezus: God redt. 

En Hij maakte die naam waar 

door daden van liefde en goedheid. 

Hij liet aan mensen zien hoe God op hen betrokken was. 

Zijn wonderen waren niet spectaculair: 

een hand op het hoofd, 

een uitnodigend woord, 

een gesprek bij de waterbron: 

daardoor werd Hij Redder van mensen. 

Hij had niets te verliezen. 

Weerloos als een kind 

durfde Hij te geven van Gods goedheid. 

Hij zocht bondgenoten om zich heen.  

Mensen met eenzelfde droom, 

eenzelfde ideaal van Sjaloom  

voor alle mensen van goede wil. 

Daarom mag Hij vandaag opnieuw geboren worden in ons. 

Wij mogen zijn handen en voeten zijn om liefde te verspreiden. 

Wij mogen door zijn ogen 

mensen aankijken die ons nodig hebben. 

‘God redt’ mag waar worden door ons die Hem willen volgen. 

Jezus werd geboren om zijn naam waar te maken, 

maar ook wij zijn geboren om te redden 

(Wim Holterman osfs) 

--------------------------------- 

 

Gij vervult ons met de hoop  

op de komst van uw Rijk 

waar ooit recht en vrede zal zijn 

voor elke mens, voor elk volk. 

 

Blaas die vonk aan 

en die gloed zal ons warmen 

en aanstekelijk maken. 

 

Laat deze hoop vrucht dragen 

in de goedheid onder mensen, 

in de verzoening tussen volken 

en in vrede op aarde die duren zal 

als ooit op de dag geen nacht meer volgt.     

                                      (Sytze de Vries) 
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Woorden van geloof  

 
Ik geloof in God  die met mensen op weg gaat,  

die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt,  

die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden. 

 

Ik geloof in de verrezen Christus.  

Naar zijn voorbeeld  

moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn. 

 

Ik geloof in zijn droom:  

mensen gelukkig maken  

in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar. 

 

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. 

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,  

als brood en wijn,  

als dank en vergeving. 

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen 

 

Voorbeden  
 
Voor mensen die uitblinken in levenskunst: 

zij die erin slagen van het leven een feest te maken,  

van de nood een deugd, van het kruis een zegeteken. 

Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken  

God zelf de kroon op hun leven zijn. Laat ons bidden… 

 

Voor mensen die groot leed moeten torsen,  

maar hun pijn met waardigheid dragen.  

Voor hen die, hoewel ze misschien heel ziek zijn,  

nog nooit zo sterk zijn geweest.  

Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken   

God zelf de kroon op hun leven zijn. Laat ons bidden… 

 

Voor mensen die elkaar hoogachten en vorstelijk behandelen,  

voor hen wier adel het is anderen te dienen. 

Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken   

God zelf de kroon op hun leven zijn.   Laat ons bidden… 

 

Lied:  Hij is koning  -  Elly & Rikkert 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ExyjdgJiGLQ 

 

'k Heb een beurs die niet oud wordt 

'k Heb een schat die nooit opraakt 

'k Heb een schat in de hemel 

En 'k heb Jezus in mijn hart 

Hij is Koning, Hij is Koning 

Hij is het die ons bevrijdt 

Hij is Koning, Hij is Koning 

Koning in eeuwigheid 

 

Jezus is Heer van hemel en aarde 

Toch werd hij net zo'n mens als wij 

Om ons te leiden naar Zijn Vader 

Ik ben de weg, zegt Hij 

https://www.youtube.com/watch?v=ExyjdgJiGLQ
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Zoek niet naar schatten op aarde 

Daar gaat hun waarde voorbij 

'k Geef je een schat in het Koninkrijk 

Volg je Mij dan word je de koning te rijk 

 

'k Heb een beurs, die niet oud wordt … 

 

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen 

Want Ik werd net zo'n mens als jij 

Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen 

Kom want Ik maak je vrij 

Ik ben het licht van de wereld 

'k Schijn in de donkerste nacht 

Dit is de dag dat je leven begint 

Volg je Mij dan word je zo blij als een kind 

 

'k Heb een lamp die niet uitgaat 

'k Heb een weg die omhoog leidt 

'k Heb een huis in de hemel 

En 'k heb Jezus in mijn hart 

Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.) 

 

Gebed over de gaven 
 
Gezegend bent U, God, om dit brood en deze wijn. 

Want hier - rond deze tafel - herkennen wij uw koninklijke weg: 

de weg van delen in vriendschap en verbondenheid, 

de weg die Jezus ons voorging ten einde toe. 

Sterk ons met zijn goede Geest, die ons blijft oproepen en uitdagen 

om, te midden van de mensen, uw Koninkrijk te vestigen, 

duurzaam, stevig verankerd, en goed voor de eeuwen der eeuwen.  Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, Heer onze God, 

om alles wat U voor ons bent: 

Schepper en Bevrijder,  

Herder van mensen, licht en leven. 

Wij danken U omdat U Liefde bent, 

die onze Lotgenoot wil zijn, 

die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, 

die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt. 

Wij blijven vertrouwen op U, 

ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 

uw stem niet wordt gehoord 

en U machteloos schijnt om ons te helpen. 

Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 

in leven en sterven, bidden wij: Heilig, … 

 

Wij danken U, Heer, onze God, 

om Jezus, uw Zoon: 

Hij gaf ons een teken van zijn liefde. 

In Hem is uw vergeving en genezing  

Mens geworden. 

 

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen, 

 

INSTELLINGSVERHAAL 
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Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 

 

Samen komen wij tot U, God, 

met dit brood en deze beker 

en wij bidden U: 

gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 

en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 

 

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht 

hebt U, Vader, Hem hoog verheven  

en Hem ' Mensenzoon ' genoemd. 

Zend nu zijn Geest in ons midden: 

een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt. 

die geloof geeft in de toekomst,  

vertrouwen in de mens, 

barmhartigheid en recht. 

 

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden 

waar vreugde en toekomst is voor allen, 

een wereld waar het goed is te leven  

in de naam van Jezus, uw Zoon. 

 

Door Hem danken en eren wij U, Vader, 

en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap 

verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen. 

 

 

Onze Vader 
 
Onze Vader, al zo lang onderweg  

van de hemel naar de aarde, 

uw naam worde geheiligd,  

nooit meer in gevechten 

van volk tegen volk,  

van man tegen man. 

Uw naam worde gedaan en doorgegeven  

in gerechtigheid en vrede 

van mens tot mens,  

van land tot land,  

over heel de wereld. 

Laat komen uw Rijk door allen  

die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen. 

Laat gebeuren in ons midden  

wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en zoveel inzicht dat wij weten 

wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt. 

Vergeef ons dat wij U tegen hielden  

in zoveel mensen, eeuwen lang. 

En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld, 

maar verlos ons, vandaag nog,  

van een wereld voor enkelen,  

en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen.  

Amen. 
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Vredeswens 

 
Als mensen in het duister zitten, 

komt Hij en het wordt licht. 

Als mensen gewond zijn, 

raakt Hij ze aan en ze genezen. 

Als mensen onder schuld gebukt gaan, 

is Hij de eerste die zegt:  

uw zonden zijn u vergeven. 

Zo bouwt Christus-Koning 

zijn Koninkrijk van vrede uit. 

 Dat Rijk van vrede zij altijd met U. 

Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 
Een feestmaal, een koninklijke maaltijd, 

daartoe worden we uitgenodigd 

door Hem die Zichzelf wegschenkt ten einde toe. 

Geniet in dankbaarheid van deze gaven 

in het besef dat God alles goed maakt 

waarin wij tekortkomen. 

Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 

 Heer, ik ben niet waardig… 

 

Lied(eren): Alle eer en alle glorie  (ZJ 767) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A 

 

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam! 

Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen 

voedt. 

Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

 
----------------- 

Hallelujah  (the Messiah – G.F.Händel - Royal Choral Society) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c 

 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
 
For the Lord God Omnipotent reigneth 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

For the Lord God omnipotent reigneth 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
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The kingdom of this world 

Is become the kingdom of our Lord 
And of His Christ, and of His Christ 
And He shall reign for ever and ever 
And He shall reign for ever and ever 
And He shall reign for ever and ever 

For ever and ever, forever and ever 
 
King of kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!) 
And Lord of lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!) 
King of kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!) 
And Lord of lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!) 
King of kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!) 

And Lord of lords (King of kings and Lord of lords) 
 
And He shall reign, and He shall reign 

And He shall reign forever and ever 
King of kings (Forever and ever) 
And He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!) 
And He shall reign forever and ever 

King of kings! and Lord of lords! 
King of kings! and Lord of lords! 
And He shall reign forever and ever 
Forever and ever 
Forever and ever 
Hallelujah! Hallelujah! 

Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! 

 

 

Slotgebed 
  

U, Heer, die naar ons omziet, sta ons bij,  

elke dag opnieuw. 

Wees onze God en Herder voor altijd, 

en laat ons uw volk zijn, 

koninklijk in eenvoud en zorgzaamheid, 

naar het voorbeeld van Jezus,  

die niet heerste, maar dienstbaar was 

en zo koning werd, 

voorgoed, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Zegen 

 
Laten wij naar huis gaan in het vertrouwen  

dat tegenstellingen ons niet hoeven te verwarren,  

maar ons eerder kunnen aanzetten tot nadenken.  

Nadenken over de keuze ten leven.   

Macht of liefde?  

Geweld of vrede?  

Geld of gerechtigheid?  

Dood of leven?  

Dat wij in ons dagelijks leven nadenken  

en proberen de keuze ten leven  

voor onszelf en voor anderen mogelijk te maken.  

Zegene ons hiertoe de liefhebbende God,  

Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
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Dessertje:  
 
Er was eens een man die stenen hakte uit een rots.  

Het werk was zwaar en de man droomde van een ander leven.  

Op een kwade dag kwam, in een gouden koets, de koning voorbij.  

‘Was ik maar koning’, dacht hij. En warempel. Drie tellen later was hij koning.  

In een open koets reed hij door zijn land. De zon brandde onbarmhartig in zijn gezicht.  

 

De koning ergerde zich en dacht: ‘was ik zelf maar de zon.’  

En warempel. Drie tellen later was hij de zon hij straalde zijn hitte over de velden.  

Tegen de middag kwam er een grote wolk die al zijn stralen tegenhield.  

‘Ik wou die wolk zijn’, dacht hij geërgerd.  

En warempel. Drie tellen later was hij een wolk en hij brak de hitte van de zon.  

 

Tegen de avond veranderde de wolk in miljoenen regendruppeltjes die neervielen en 

woeste beken werden die bomen velden. Alleen een rotsblok bleef ongenaakbaar 

overeind. De regen ergerde zich zeer en dacht: was ik maar die rots, dan had ik meer 

macht dan het water. En warempel. Drie tellen later was hij de rots.  

 

Toen kwam er een man met een zware hamer en hakte in de rots om er stenen van te 

maken. ‘Was ik maar die steenhouwer’ dacht de rots. En warempel. Drie tellen later was 

hij weer een steenhouwer en de man deed elke dag zijn zware werk en was tevreden.  

Je kunt overal en altijd koning zijn! 


