Feest van Christus Koning
21 – 22 november 2020

Verzoek:

vanwege het besmettingsgevaar wordt u gevraagd niet mee te zingen en verdere
aanwijzingen na te volgen.

Kruisteken en groet
♫ Openingslied:

Zingt God de Heer, de almachtige Koning

Zingt God de Heer,
de almachtige Koning ter ere,
Hij zal zijn Volk
in liefde regeren,
laat ons tezaam prijzen Zijn heilige Naam
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig
ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken
ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt,
in alle tijden en plagen.
Dank aan de Herder, die zorgzaam
en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap
en gunstige tijden
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Woord van welkom
♫ Gebed om ontferming
P.:

Laten wij het stil maken in onszelf,
en God om ontferming vragen
voor de keren dat wij niet goed gehandeld hebben.

Heer, het is niet eenvoudig om de kant van de zwaksten
te kiezen en om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons, als wij aan onze medemens voorbijgingen.
Zang:
Heer, ontferm U over ons.
Tegenzang: Heer, ontferm U over ons.
P.:

Christus, op onze weg ontmoeten wij velerlei mensen,
ieder met een eigen verhaal, in vreugde en in nood.
Vergeef ons, als wij te weinig oor hadden voor hun verhaal.
Zang:
Christus, ontferm U over ons.
Tegenzang: Christus, ontferm U over ons.
P.:

Heer, wij willen ons inzetten voor een eerlijke samenleving
en bouwen aan uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
Vergeef ons, als te snel de moed opgaven en ons afkeerden
van U.
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Zang:
Tegenzang:
P.:

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de Heer die ons barmhartig is,
ons leiden op de weg naar een leven vol geluk,
naar de rijkdom van een bestaan dat vruchten draagt. Amen.

♫ Lofzang:

Aanbidt en dankt uw Vader, God

Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
Gebed
VIERING VAN HET WOORD
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 tengevolge
van mist en nevel. 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.
Acclamatie: Wij danken God.
Antwoordpsalm: Uit psalm 23
Lector: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
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Lector: Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Lector: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
Allen: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
♫ Alleluiazang:

‘Gezegend de Komende’

Voorzang:
Tegenzang:

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia..
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Voorzang:

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

Tegenzang:

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

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 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 naakten hebben U gekleed? En wanneer zagen we 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 gij 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 dan
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 eeuwige leven'.
Blijde Boodschap van de Heer.
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♫ Acclamatie:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
met als acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Aankondiging van de collecte
(Mogen wij u wijzen op de mogelijkheid van een digitale collecte voor onze parochie Heilige Thomas?
De collecte kan overgemaakt worden op NL76 INGB 0004 4009 97 t.n.v. de parochie H. Thomas.
Tijdens de kerkopenstellingen kunt u ook een bedrag deponeren in een hiervoor bestemde bus/doos.
Hartelijk dank voor alle giften die al ontvangen zijn.)
VIERING VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Orgelspel

Het vervolg van de woord- en communieviering vindt u op blz. 9

Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P.:
Allen:
P.:
Allen:
P.:
Allen:

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

P.:

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draag Gij in uw hand en Gij waakt over al uw
mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een
toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is niet van onze zijde geweken,
zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven. Heer en Koning van heel uw schepping is Hij. Wij
danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij de lofprijzing der engelen en roemen uw heerlijkheid zonder einde:

Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
P.:

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter
dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
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Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat
Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de
avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak
het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn
leerlingen en sprak:
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:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
P.:

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en
begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met
uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak nieuwe mensen van ons;
dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer
alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de
beleving van uw Evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen
die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn
teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen
tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw
huis, waar plaats is voor velen, Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij
met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw Apostelen en Martelaren en al de anderen die
U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Allen: 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. 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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Vredewens
Breken van het brood:

Lam Gods

Communie

Ieder wordt rij na rij persoonlijk ter communie uitgenodigd

Orgelspel
♫ Lied:

God die leven hebt gegeven

God, die leven hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w’U vergelden,
dank voor ’t daaglijks brood.
Niet voor schuren die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Maar wij rijken, ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
Wil dan geven, dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Dankgebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
♫ Slotlied:

Zingt een nieuw lied

Refrein:

Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Roept tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Refr.:
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Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij!

Refr.:
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