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Groot in het klein
Al wat gij gedaan hebt voor
een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.
Matteüs 25, 40b
♫ O p e n i n g s l i e d : 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 glanzen sterven niet!

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!
 Inleiding na de begroeting
Heel hartelijk welkom bij de viering bij dit weekend,
waarin traditioneel Christus Koning gevierd.
En dus staat het Koningschap van Christus centraal.
De grootsheid van Christus wordt gevierd.
Hij die zetelt op de troon in de hoge, met macht
omkleed. Dat is zo, maar tegelijkertijd tonen de lezingen
van vandaag een beeld van een koning, dat anders is.
Het is er een van dienstbaarheid en keuze voor hen
die minder geacht worden in de maatschappij.
In de voetsporen van die dienende koning
mogen we als christenen in de wereld staan
en in zijn Naam de naasten in nood bijstaan.
Maar laten we in het begin van deze viering eerst even
stilstaan bij ons leven van alle dag zoals we dat in de
voorbije week geleefd hebben.
Vanwege al die keren dat wij er niet in zijn geslaagd,
de naasten in nood bij te staan en mochten er dingen
zijn die op, ons drukken, willen we aan het begin van
deze viering God vragen om ons te helpen onszelf klein
maken tegenover Hem en Hem vragen om vergeving.
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 Boeteact
Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U
bereiken. HEER, ONTFERM U.
Verberg uw gelaat niet voor mij nu ik in nood
verkeer. CHRISTUS, ONTFERM U.
Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig
nu ik roep. HEER, ONTFERM U.
♫ Lofzang: EERT GOD DIE ONZE VADER IS
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn;
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
 Collecta-gebed
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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...
 Eerste lezing Uit de profeet Ezechiël 34, 11-12.15-17
Uiteindelijk zal God recht doen, maar dan wel op de wijze
van een herder.
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 ten gevolge 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'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
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 Antwoordpsalm Psalm 23, 1-2a.2b-3.5-6
Keervers: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn naam.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
 Tweede lezing
Christus vernietigt de machten van het kwaad en brengt
alle mensen samen in God. Uit de eerste brief van de
heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 15, 20-26.28
Broeders en zusters,
Christus is opgestaan uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
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Want omdat door een mens de dood is gekomen,
komt door een mens ook de opstanding van de doden.
Zoals allen sterven in Adam,
zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en
voornaamste 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 heerschappijen en alle machten en
krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld
dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.
En wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de
Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan
Hem onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
♫ Tussenzang: EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.
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Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed.
 Evangelielezing
Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van
mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.
Uit het heilig evangelie volgens 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:
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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?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen wij 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 eeuwige 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 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
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of als vreemdeling of naakt of ziek
of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?
Daarop zal Hij 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 eeuwig leven'. Woord van de
Heer. - Wij danken God.
Overweging

Geloofsbelijdenis

 Gebed van de gelovigen - voorbede
Laten we ons in gebed richten tot de levende God.
Voor onze bisschoppen, priesters en diakens
en voor allen die zich geroepen weten
om de Heer van nabij te volgen:
dat zij het Koninkrijk van God mogen verkondigen
in dienstbaarheid aan God en de naasten in nood.
Laat ons bidden…
Bidden wij voor de regeringsleiders
op al die plaatsen in de wereld waar onrecht heerst,
waar mensen worden onderdrukt en achtergesteld:
dat zij naar het voorbeeld van Koning Christus
zich mogen inzetten voor recht en barmhartigheid.
Laat ons bidden…
Bidden we voor allen die honger en dorst hebben:
dat zij verzadigd worden.
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Voor zieken en gevangenen:
dat zij steun mogen vinden bij mensen die hen
bezoeken. Voor de naakten en de vreemdelingen:
dat zij met liefde gekleed en ontvangen mogen worden.
Laat ons bidden…
Bidden we voor onszelf:
dat we in de naasten in nood de Heer mogen
herkennen en dat we in hen de Heer ten dienste mogen
zijn. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
God,
U bent rechtvaardig en barmhartig.
Luister naar het gebed
dat wij in vertrouwen aan U voorleggen.
Verhoor onze gebeden
en geef ons alles wat wij nodig hebben
om dienstbaar te kunnen zijn
aan onze medemensen
en door hen aan Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen

♫
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T a f e l l i e d : Eet van het brood

mel. Zomaar een dak

Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
.
 Gebed over de gaven
God van liefde, Uw Zoon Jezus is één van ons
en hij is ons een koning geworden.
Hij was het die sprak van een koninkrijk,
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dat er al is en nog moet komen, een koninkrijk
waar gehandeld en geleefd wordt vanuit liefde.
Christus Koning zag zijn taak als dat van een herder, die er
was, is en zal zijn voor zijn mensen.
Wat dat betekent, toonde Hij toen Hij brood nam en wijn,
en ze maakte tot zijn lichaam en bloed
om ze te breken en te delen, ze ons aan te bieden,
en ze zo deel van ons te laten worden en
daarmee voedsel en kracht op onze levensweg.
Mogen dat ook vandaag weer zo geschieden.
Wij vragen het door Hem, die
 Prefatie
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
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.
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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:
Heilig, heilig, heilig..
Eucharistisch gebed III,
V: 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.
A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U toe 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.
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V: 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Daarom Heer, gedenken wij
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.
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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 Gods,
samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
A: 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.
V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen,
de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
15

A: Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.
Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
V: 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.
 Onze Vader
 Gebed om Vrede
God van Liefde,
Uw Zoon Jezus was zo duidelijk
de verpersoonlijking van Uw liefde
dat Hij voor ons werd: Christus Koning.
Hij liet ons zien, dat waar koningschap, waar leiderschap
niet verkregen wordt door misleiding, terreur en
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onderdrukking, maar in ware belangstelling voor mensen.
Heiligen waren personen, die Jezus hierin volgden
en liefde brachten in Jezus naam.
Dat werd hen niet door iedereen in dank afgenomen.
Er zijn altijd nog mensen, die
het geheim van waar leiderschap nog niet begrepen
hebben en dat proberen te verwerven door geweld ipv
door liefde en interesse voor medemensen.
Help ons, God, onze overtuiging vast te houden,
dat Uw koninkrijk er zal komen.
Het zal een koninkrijk zijn, waar vrede zal heersen,
in de harten van allen, die daar deel van uitmaken. Mogen
iets van dat Koninkrijk nu al zichtbaar en voelbaar zijn
als vrede onder ons.
Moge de Geest ons die vrede brengen.
 Lam Gods
 Uitnodiging tot communie:
Jezus, U nodigde mensen aan uw tafel
om bloed van ons bloed,
lichaam van ons lichaam te worden.
U gaf en geeft zichzelf, opdat wij leven met
dezelfde liefde en aandacht voor medemensen.
Zo wordt de basis gelegd voor de vestiging van Uw Rijk.
Gelukkig daarom wij, dat we vandaag weer worden
genodigd aan uw tafel,
want wat U toen wilde, wilt U nog steeds,
wat U toen was, bent U nog steeds, en zie: Dit is
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♫ Communielied: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN
Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.
Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.
Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.
 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.
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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
 Zegenbede:
We hebben vandaag gevierd,
dat we Christus als onze Koning willen.
Dat betekent, dat Hij als liefde in ons leven van alle dag
een plaats moet krijgen, zoals Hij als liefde
een plaats kreeg in het leven van de Heiligen.
Moge dat inderdaad gebeuren en
moge God als zegen over ons komen:
De Vader, …
♫ Slotlied: FEEST IN DE KERK
meL Zomaar een dak
Feest in de kerk, feest bij de mensen,
blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen,
niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen eten mag aan tafel
bij de Heer, vandaag en telkens weer.
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Wij delen brood, met alle mensen,
op deze feestdag met elkaar.
Zoals de Heer deed met zijn vrienden,
toen bij het laatste avondmaal.
Hij brak het brood en zegende wijn,
en deelde het allen rond,
als zijn nieuwe verbond.
Zingt met elkaar opdat wij samen,
straks aan zijn tafel zullen gaan.
En bidden dan, voor alle mensen,
dat wij gelukkig mogen zijn.
Wij zijn zijn kinderen, Hij onze Heer,
Hij nodigt ons bijeen,
vergeten wordt niet één.
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