Christus, Koning van het heelal
Zondag 21 november 2021
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
m.m.v. gemengdkoor

Aanpassing Coronamaatregelen in onze parochie
In verband met de ongunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers van het
coronavirus (COVID-19) zijn de coronamaatregelen in de parochie aangepast. De
maatregelen, die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op
de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
Voor alle vieringen geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter weer in acht
genomen dient te worden.
Wanneer men zich door de kerk beweegt is het dragen van een mondkapje
dringend gewenst.
Voor aanvang viering: Orgelspel
Intredelied: Zingt God de Heer, de almachtige Koning
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
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.
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.

Voor U, Drieëne 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.
Welkomstwoord door de lector
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis
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.
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven. A: Amen
Heer ontferm U/ Kyrie
Eer aan God/Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
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.
Psalm 93: Koning is onze God
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: Halleluja!
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: God heeft Hem hoog verheven
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbede)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 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
Offerande/collecte (collecte vindt na afloop plaats achterin de kerk)
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:
Heilig, heilig, heilig/Sanctus
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U,
dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij
allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf
hem zijn leerlingen met deze woorden: 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.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de
dood des Heren totdat Hij komt
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.

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 (gebeden)
Vredeswens (wij geven elkaar GEEN hand)
Lam Gods/Agnus Dei
Communie uitreiking
De H. Communie wordt uitgereikt op de hand. Het is niet mogelijk om de H.
Communie te ontvangen op de tong. U dient de hostie direct te nuttigen. Tussen
priester en communicant bevindt zich een plexiglas scherm.
U dient via het middenpad naar voren te lopen en via de zijpaden terug naar uw
plaats te gaan.
Communielied: Als tussen licht en donker
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: Eens, als de bazuinen klinken

Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.
O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

1. 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.

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hoofdstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

2. 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.

5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op een wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

6. 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 voorgoed!

ACHTERIN DE KERK STAAT EEN OFFERBLOK
BESTEMD VOOR DE COLLECTE.
MISTIJDEN H. AGNES NOVEMBER
(wijzigingen voorbehouden)
zo 21 nov Christus Koning vh Heelal
11.30 uur
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
parochievicaris J. Rivadeneira
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
zo 5 dec
parochievicaris J. Rivadeneira 9.30 uur
zo 28 nov 1e zondag van de Advent
9.30 uur Eucharistieviering Ned.
pater V. Wang SVD

Eucharistieviering Spaans
parochievicaris J. Rivadeneira

2e zondag van de Advent
Eucharistieviering Ned.
Broeder van St. Jan
11.30 uur Eucharistieviering Spaans
em. pastoor J. Zijerveld

Elke woensdag en donderdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de
Fatimakapel.

COLLECTE
De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie.
Mocht u niet in staat zijn om de vieringen in de kerk bij te wonen maar wel aan de
collecte willen deelnemen, maak dan het collectegeld, dat u normaliter in de
collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnes
parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze
geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt ook onderstaande OR code
gebruiken om met uw mobiele telefoon te doneren. Hartelijk dank.

QR code 2021

HET KOOR ZOEKT U?
Wilt u wel eens een viering van bovenaf meemaken?
Het koor is op zoek naar mensen die op projectbasis mee willen zingen tijdens de
kerstvieringen.
Alle stemmen zijn welkom. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel.
Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar pscheele@kpnplanet.nl, of spreek
één van de koorleden aan na afloop van de mis.

