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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Vandaag staat het Koningschap van Christus centraal.  
De grootsheid van Christus wordt gevierd.  
Hij die zetelt op de troon in de hoge, met macht omkleed.  
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.  
Aan ons om te kijken wie Jezus voor ons is:  
een Koning hoog op een troon  
of een herder die met ons meeloopt. 
 

Gebed om vergeving  
 
P. We laten steken vallen in de opbouw van het Rijk van God, 

kwetsbaren doen soms tevergeefs een beroep op ons.  
.  Laten we in alle openheld en eerlijkheid ons wenden  

tot de Barmhartige en Hem bidden om ontferming. 
 
P. Heer, vergeef ons  

wanneer wij zo met onszelf ingenomen zijn  
dat we geen aandacht schenken aan anderen,  
ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, vergeef ons wanneer wij onrecht laten bestaan  

en niet opkomen voor armen en verdrukten,  
ontferm U over ons.  

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, vergeef ons wanneer wij andere mensen  

in de steek laten, terwijl zij onze hulp hard nodig hebben,  
ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
A. Amen.  
 
Eer aan God   
 
P. Lof klinkt uit onze mond voor U, onze God en Redder.  

U zeggen wij dank, want U ziet naar ons om.  
U schenkt ons uw Woord  
en daagt ons uit tot trouwe overgave,  
tot een leven dat zich richt naar uw visioen:  
brood voor ieder mensenkind, vrede, heelheid en gerechtigheid,  
mensen die een van hart u loven:  

A. Gezegend zijt Gij, Heer, want Gij wilt met ons zijn:  
God-met-ons.  

 
P. U, God, zeggen wij dank, want U ziet om naar mensen.  

Wie klein gehouden worden, maakt U groot;  
wie veel bezit leert U delen;  
wie honger hebben, ontvangen uit overvloed.  
In mensen die goed doen, komt U aan het licht.  
Hoor dan als wij U loven: 

A. Gezegend zijt Gij, Heer, want Gij wilt met ons zijn:  
God-met-ons.  

 
P. U, God, zeggen wij dank,  

want alle eeuwen door bent U op weg met mensen.  
U bent trouwen allen die op U rekenen staat U bij.  
Wees ook ons nabij, die leven van uw Woord,  
die delen brood en leven, die U loven en eren: 

A. Gezegend zijt Gij, Heer, want Gij wilt met ons zijn:  
God-met-ons.  

 
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. 
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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. God houdt van iedere mens, zonder onderscheid.  

Hij wiI ons betrekken in zijn stroom van liefde  
  met name voor de meest kwetsbaren.  

Zo wil Hij dat wij meewerken aan de opbouw  
van zijn Rijk van liefde. Openen wij onze oren en ons hart  
voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus.  

 
Eerste lezing 
Uit de profeet 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, hoever 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. 
 

A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm  Psalm 23 
 
L. 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. 

A. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.  
 
L. Gij nodigt mij aan uw tafel 

tot ergernis van mijn bestrijders.  
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. 

A. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.  
 
L. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 

elke dag van mijn leven.  
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. 

A. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.  
 
Tweede lezing  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Christenen van Korinthe 15,20-26.28 
 

Broeders en zusters, 
Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen  
die ontslapen zijn. 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.  
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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. 
 

A. Wij danken God. 
 
Alleluja  
 
L. Alleluja. Gezegend de Komende in de naam des Heren;  

geprezen het komende Koninkrijk.  
A. Alleluja. 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
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:  
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? 
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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 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 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 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. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
 
A. Ik geloof in een God van liefde en goedheid,  

die de wereld gaf aan ons allen  
zonder onderscheid in rang, stand of kleur.  
Die als teken van zijn liefde zijn Zoon zond,  
een voorbeeld van menselijkheid, vrede en rechtvaardigheid.  
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Ik geloof in zijn Zoon Jezus  
die voor ons de pijn droeg van het kruis,  
en daarmee de weg opende naar U, Vader.  
Zijn dood is voor ons niet het einde, maar een nieuw begin.  
 
Ik geloof in Uw Geest die de apostelen bijstond,  
die ons ook de kracht geeft  
te werken aan een meer menselijke wereld,  
vol hoop en vertrouwen;  
een gemeenschap van liefde, met en voor elkaar,  
naar Uw bedoeling. Amen.  

 
Voorbede 
 
P. Laten we ons in gebed richten tot de levende God:  
 
L. Voor onze bisschoppen, priesters, diakens en pastoraal 

werkers en voor allen die zich geroepen weten  
om de Heer van nabij te volgen:  
dat zij een voorbeeld mogen zijn  
in dienstbaarheid aan God en de naasten in nood; 
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor de regeringsleiders  

dat zij naar het voorbeeld van Koning Christus  
zich mogen inzetten voor recht en barmhartigheid;  
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor allen die honger en dorst hebben:  

dat zij verzadigd worden;  
voor zieken en gevangenen:  
dat zij steun mogen vinden bij mensen die hen bezoeken;  
voor de naakten en de vreemdelingen:  
dat zijn met liefde gekleed en ontvangen mogen worden;  
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Bidden wij voor onszelf:  

dat wij in de naasten in nood de Heer mogen herkennen  
en dat we in hen de Heer ten dienste mogen zijn;  
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

L. Bidden wij voor onze eigen geloofsgemeenschap,  
en speciaal voor onze medeparochianen die door allerlei 
omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen:  
dat zij weten dat wij hen niet vergeten;  
laat ons bidden...  

A. Heer, wees ons allen nabij met uw liefde en zorg. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God en Vader,  

Gij die zorg om ons hebt en ons volgt op onze levensweg,  
verhoor onze gebeden  
omwille van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben, 

bereiden wij ons in gebed voor op de communie. 
 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer,  

wekt Gij in ons het verlangen  
naar vrede en verzoening tussen mensen,  
naar verbondenheid, naar uw Nieuwe Verbond. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Breng ons samen tot één volk 
en neem weg uit ons midden alles wat verdeelt. 
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P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

roept Gij ons op om open te staan voor iedere mens,  
om verdeeldheid te overwinnen,  
om in liefde te breken en te delen. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Wijs ons de wegen die nodig zijn 
om het hart van de ander te vinden. 

 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

schenkt Gij ons vandaag, in dit uur,  
dit heilig Brood, lichaam van uw Zoon,  
gebroken voor velen. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Blijf ons voeden met uw liefde, 
maak ons sterk; dat wij onderweg niet bezwijken. 

 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

zendt Gij ons om te helen wat geschonden is,  
om te bouwen aan een bewoonbare wereld,  
om te getuigen van uw Blijde Boodschap. 

 
A.. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Schenk ons de kracht van uw Geest, 
dat wij kunnen wat Jezus ons heeft voorgedaan. 

 
P. Houd ons bijeen in zijn Geest en zet ons op weg. 

Versterk in ons het geloof, de trouw aan U en elkaar. 
Dat wij mogen voortbouwen op het fundament  
dat Jezus gelegd heeft en werken aan uw stad van vrede. 
Dan wordt uw Naam alle eer gedaan,  
door Hem en met Hem,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
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Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 
A. 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. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Waar recht gedaan wordt aan de kleinen en de kwetsbaren  

daar groeit vrede. Onze wereld heeft hier nood aan.  
Daarom blijven wij bidden: 

 
A. Heer Jezus Christus, Gij doet een beroep op onze inzet  

om vrede te bewerken in onze wereld, dichtbij en veraf.  
Bekleedt ons met uw inspiratie om te zien waar wij nodig zijn.  
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.  

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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Ter overweging 
 
 

 
Christus Koning 

    
Wij weten dat koninkrijken 
in deze wereld 
op macht berusten. 
 
Een wereldlijk koningschap 
dat op liefde gegrondvest is, 
zal men niet gauw aantreffen. 

 
Het koningschap van Christus 
gaat veel dieper: 
het is uit liefde ontstaan 
en reikt tot in de zielen van mensen, 
raakt hen in hun diepste wil. 

 
                                                                Maximiliaan Kolbe  

    

 
 
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. Amen 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
P. Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan,  

hebt ge aan Mij gedaan.  
Met deze opdracht worden wij op weg gezet  
om ons in te zetten voor dat Rijk van Liefde en Vrede.  

 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de goede God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
De week van zaterdag 21 november t/m vrijdag 27 november  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 22-11 10.00 uur:   Woord- en Communieviering.    
   (Ps. Ans Dekker)  
 
Donderdag 26-11 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 29-11 10.00 uur:  Eucharistieviering  
    (Ps. Diego Pildain)    
          
 
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 22 november 
 Om zegen over onze parochie; Voor familie en vrienden; Voor de 

familie Geukers – van Lieshout; Voor Wies IJsselmuiden en haar 
overleden familie; Voor Jo Samson; Voor Barbara van Eijk – van 
Hoffen; Voor Miep van Lent – Koop; Voor Els van den Berg – Smit 

 
Donderdag 26 november 
 Voor Tiny Westerveld 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 
 Hannie Woudenberg;  Liesbeth Phlippo – Serné;  

Thea Moerman – Kortekaas   
 
 
AGENDA 
 
Woensdag 25-11  13.30 uur: Liturgiegroep 5 
  19.45 uur: Liturgiegroep 4  



 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
 
 

 
 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


