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Christus Koning

Jezus antwoordde Pilatus: “ja, koning ben Ik,,
Maar mijn koningschap is niet van deze wereld”.
Johannes 18, 37b-36a

Thema: Ja, Koning ben Ik, maar niet van deze wereld

Zondag 21 november 2021

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE

1
OPENING VAN DE DIENST
Openingslied
LIED: ZINGT GOD DE HEER, DE ALMACHTIGE KONING

2.

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.

3.

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.
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4.

Voor U, Drie-ene God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
Het feest van Christus Koning nodigt ons uit
bewust te kiezen voor een echte Koning
en niet onszelf zo gemakkelijk centraal te stellen.
Bij God is de klant koning,
in zoverre als God ons wil verlossen van de zonde.
Wie om vergeving vraagt, krijgt.
Wie oprecht bidt, zal verhoring vinden.
Wie eerlijk zoekt, zal vinden.
Wie klopt, zal open gedaan worden:
Dat is zijn dienst.
Maar voor de rest staan wij in Gods dienst,
eren wij Christus en danken wij God voor zoveel genade.
Schuldbelijdenis
P.

Tot God bidden wij,
die wil dat wij leven in waarheid en liefde,
die naar ons omziet en ons gaande houdt…
Korte stilte

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.
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P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden naar het eeuwig leven.

A.

Amen.

Heer ontferm U
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Eer aan God

5

6
Gebed
Almachtige eeuwige God,
Gij hebt uw welbeminde Zoon tot Heer verheven,
tot Koning van alles wat bestaat.
Voor onze vrijheid heeft Hij het uiterste doorstaan,
en zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt.
Wij vragen U
dat ons werken voor het dagelijks brood
een hulde wordt aan U,
een eredienst,
totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, uw Zoon.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

We horen woorden uit de Schriften
over een nieuw koningschap –
een nieuwe orde waarin ieder mens,
gehoord en gezien wordt.

Eerste lezing
Uit het boek 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'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.
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Antwoordpsalm Psalm 150
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Tweede lezing
Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes 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;
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en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
Ik ben de Alfa en de Omega,
- zegt God de Heer Hij die is en die was en die komt,
De Albeheerser.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie
L.

Alleluja.
Gezegend de komende in de naam des Heren;
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David.

A.

Alleluja

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
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'.
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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.
Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,

A.

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
P.

Bidden wij vol vertrouwen
tot Christus, onze Koning.
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L.

Voor allen die verantwoording dragen
in Kerk, politiek en maatschappij:
dat zij het welzijn van allen voor ogen houden.
Laat ons bidden…

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Voor alle gedoopten:
dat wij naar het voorbeeld van koning Christus,
ons oprecht dienstbaar opstellen naar onze medemensen,
vooral voor hen die tussen wal en schip vallen.
Laat ons bidden…

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Voor de kinderen en jongeren in onze geloofsgemeenschap:
dat zij mensen mogen ontmoeten
die hun de weg naar koning Christus wijzen.
Laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Voor allen die zorgen hebben
vanwege ziekte, verlies of moeilijke omstandigheden:
dat zij door alle moeilijkheden heen
altijd nog een lichtstraal van Gods liefde mogen ontdekken.
Laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Goede God,
blijf ons nabij
in alle omstandigheden van het leven.
Hoor ons, verhoor ons,
geef niet wat wij vragen,
maar wat ons tot zegen en heil strekt.
Door Christus onze Heer. Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
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Tafellied: KONING IS ONZE GOD
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Oproep tot gebed
P.
A.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
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
Heer, wij bieden U het offer aan
dat de mensen met U verzoent.
Wij bidden U:
laat uw Zoon aan alle volkeren
ook eenheid en vrede schenken.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eucharistisch gebed (III-b)
Allen gaan staan
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 de Heer onze God.

A.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

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,
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alles heeft Hij volbracht om onze vrede te worden.
Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping.
Hij zal voor 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:
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P.

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;
heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen
uit alle naties en rassen en talen,
want van oost tot west moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed
om uw naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood,
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker
en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
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.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

P.

Daarom, Heer, gedenken wij
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het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,
zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw
rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,
zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer:
Zie welwillend neer op het offer van uw kerk,
en wil er uw Zoon in herkennen,
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U;
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen
dat Gij ons beloofd hebt,
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;
met de heilige Jozef, haar bruidegom
samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bavo
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon,
dat ons in handen is gegeven
opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop
en met alle bisschoppen, de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is,
en waarvan Gij de Vader zijt.
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Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters,
ja, laat allen die U lief waren,
en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn
om met hen samen voor altijd te mogen genieten
van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
P.

A.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
(melodie: N. Rimsky Korsakov)
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, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens
P.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden,
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede
in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

A.

Amen

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie
P.

Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
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A.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie
Communielied: A CLARE BENEDICTION
May the Lord show his mercy upon you;
may the light of his presence be your guide.
May he guard you and uphold you;
may his spirit be ever at your side.
When you sleep, may his angels watch over you;
when you wake, may he fill you with his grace;
May you love him and serve him all your days.
Then in heaven may you see his face.

Moge de Heer Zijn genade over U laten schijnen;
Moge het licht van Zijn aanwezigheid uw gids zijn;
Moge Hij u behoeden en bijstaan;
Moge Zijn Geest altijd aan uw zijde zijn.
Mogen zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt;
Moge Hij u vervullen van Zijn genade als u waakt:
Moge u Hem liefhebben en Hem al uw dagen dienen.
Dan zult u in de Hemel zijn aangezicht zien.
.
Gebed na de communie
Heer, wij zijn genaderd tot uw heilige tafel,
en Gij hebt ons opgenomen in uw liefde,
die ons aan de dood onttrekt.
Wij vragen U:
blijf in ons midden wonen,
sticht vrede onder ons om alles in de hemel
en op aarde te verzoenen.
Door Christus, onze Heer.
Mededelingen
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Zending en zegen
P.

De Heer zij met u.

A.

En met uw geest

P.

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en de heilige Geest.

A.

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A.

Wij danken God.

Slotlied: WIJ ZIJN UW VOLK

2.

Wij zijn uw volk, wij zijn met U verbonden,
sinds U aan onze vaderen verscheen in de woestijn
en met. hen uitgezonden om U te dienen,
Heer, en U alleen.

3.

Wij zijn uw volk, wij blijven U behoren,
door U beveiligd en door U gevoed,
ja, Heer, uw eigendom en uitverkoren
als koningskind'ren van het hoogste goed.
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4.

Wij zijn uw volk, wij zullen U spreken
op deze wereld in geluk en rouw,
Uw eigen liefdevolle levensteken,
de zingende getuigen van uw trouw.

5.

Wij zijn uw volk, o draag ons nu ook verder
door heel het doornig dal van onze tijd,
als op de schouders van de goede herder
naar de muziek van onze eeuwigheid. Amen.
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De week van zaterdag 20 nov. t/m vrijdag 26 november 2021
BIJZONDER:
Zaterdag
Zondag

19.00 uur:
Vormselviering
(Mgr. J. Hendriks)
10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Tristan Perez)

Donderdag
Zondag

09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)
10.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor Miep van Lent – Koop;
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder
en overleden ouders en familie;
Voor familie en vrienden;
Voor Riet Felix – van der Weiden en Jan Felix;
Voor Aloys IJsselmuiden en familie;
In dierbare herinnering Mia Steffens en haar vader
Johannes Petrus Maria Steffens;
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg-Smit;
Voor Marcia Kaldenhoven
Voor de grootmoeders Heemskerk en Bosman.
Donderdag 09.00 uur: Voor Johannes Vogel
ZIEKEN:Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
OVERLEDENEN: Ciska van Bakel;
Henk van den Berg;
AGENDA:
Maandag 22 november om 10.30 uur: Liturgiegroep 2

24

geldig van 3 november t/m 5 december 2021

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

