Christus, Koning van het heelal jaar B
zondag 25 november 2018
Voorganger: pater Vincent Wang SVD
Gemengdkoor: Joanis de Deo van Joseph Haydn

Voor aanvang: GvL nr. 500 Het lied van de naam boven alle namen
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 100 Treed aan! Zegent den Heer!
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Gloria
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: 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 ten gronde.”
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 93

2e Lezing: Apokalyps 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; 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. - Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257
Evangelie: 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.” 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. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 270a
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. 301a
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens
Agnus Dei
Communielied: GvL nr. 572 Zij zullen de wereld bewonen
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

INSCHRIJVING 1e H. COMMUNIE GESTART
Achterop de tafels ligt informatie en inschrijfformulieren voor de
1e H. Communie voorbereiding.
Kijk verder gerust op de tafels, er ligt genoeg informatie die
misschien voor u van belang is.
BEZINNINGSOCHTEND
Woensdagmorgen is er weer een Bezinningsochtend. Vanaf 9.45
staat de koffie klaar en om 10.00 uur begint de ochtend. Iedereen
is welkom.
KERST-INN IN DE AGNES
Op 16 december 2018 wordt de jaarlijkse Kerst-Inn gehouden. De
inloop begint om 13.30 uur en de Kerst-Inn start om 14.00 uur.
De middag is geheel gratis. Wilt u ook graag komen, maar zit u
met vervoer? Dan kunt u het secretariaat van de Agnes bellen,
dan zorgen wij voor vervoer.
CONCERT LUX
Zaterdagavond om 20.15 uur is er een concert in onze kerk
uitgevoerd door Kamerkoor Lux. Meer informatie op de flyers
achterop het prikbord.

