
         
     

Voor aanvang viering: GvL nr. 509a O Christus, woord der eeuwigheid  

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 636 Het grote danklied 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: 2 Samuël 5,1-3 

In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron 
en zeiden: “Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul 
nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël 
aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk 
Israël hoeden; gij zijt het die over Israël zult heersen.” Alle oudsten van 
Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen 
een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning 
over Israël. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm:  18 

Christus Koning van het Heelal 
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2e Lezing: Kolossenzen 1,12-20 

Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u 
in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het 
licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en 
overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze 
bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van 
de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in 
Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en 
het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het 
heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en 
alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. 
Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles 
de hoogste te zijn,  Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in 
heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en 
vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om alles in de 
hemel en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie: Lucas 23,35-43 

Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de 
overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen heeft Hij 
gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de 
uitverkorene!” De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden 
Hem spottend toe: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf.” 
Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse 
letters: “Dit is de koning der Joden.” Ook een van de misdadigers die 
daar hingen hoonde Hem: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en 
ons.” Maar de andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees 
voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan 
dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend 
hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” Daarop zei hij: “Jezus, 
denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En Jezus sprak 



tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het 
paradijs.”  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie van Christus Koning 

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, 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 met de woorden: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Acclamatie: GvL nr. 310c 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 500 Het lied van de naam boven alle namen 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: 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!

“ONTMOET DE WERELDKERK”   
Op zaterdag 26 november organiseert Kerk in Nood een conferentie    met als 
titel: “Ontmoet de Wereldkerk”  in conferentiecentrum Gooiland in 
Hilversum. In een flyer achterin de kerk op de tafel vindt u meer informatie. 

 

SINTERKLAASCADEAUTJES VOOR ZWERFJONGEREN GEZOCHT!  
Maatjesproject OPstap van Stichting Mara organiseert op woensdag 30 
november een sinterklaasavond voor zwerfjongeren in Den Haag. Deze 
jongeren leven vaak in de opvang of tijdelijk bij familie of vrienden. 
Sinterklaas vieren zit er dan meestal niet in. Bij OPstap besteden we hier 
aandacht aan en gaan op woensdag 30 november met hen dobbelen. Voor 
het dobbelspel zijn we op zoek naar kleine cadeautjes.  Zie de affiches op de 
borden voor meer informatie. 
 
KISI MUSICAL-WORKSHOP EN UITVOERING 
Voor kinderen en tieners van 6 tot 16, zaterdag 10 december in de 
Elandstraatkerk.  Zie voormeer informatie de poster en flyers achterin de 
kerk. 

 


