Christus Koning

Zaterdag 20 november 2021
Viering olv parochianen
(Gerard van der Lee en Marjan van Aken.
Muzikale begeleiding:
Piano/orgel : Anneke van Huissteden
cantors: Gera en Jos de Vries
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♫ Openingslied: GvL 570 Vriendelijk licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mij vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om,
als ik val mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroos ng gee ,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde hee ,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij lee –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Inleiding en welkom

Gebed om vergeving:
Heer, die vóór ons is en achter ons, overal en al jd ons nabij.
U ziet hoe vaak wij twijfelen, struikelen en dwalen op onze weg,
on erm u over ons.
Heer, on erm u over ons
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Christus, die koos voor de armen en de misdeelden.
U ziet hoe vaak wij voorbijzien aan het kleine, hoe moeilijk het voor ons is
U hierin te volgen.
on erm u over ons.
Christus, on erm u over ons
Heer, die uw Zoon in de wereld hee gezonden,
van wie wij de geestkracht ontvangen tot opbouw van uw Rijk,
on erm u over ons.
Heer, on erm u over ons

♫ Lofzang: GvL 401 Aanbidt en dankt
Aanbidt en dankt uw Vader God die lee in eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en loo zijn Naam, bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op ‘t grote koningsfeest.
En waar Hij lee aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest.
Eerste lezing: Uit de profeet Daniël 7, 13-14
(Bewerking: C. Leterme)

In die jd nam Daniël het woord en zei:
In mijn droom zag ik iemand die leek op een mens.
Hij kwam aan met de wolken van de hemel.
Hij werd bij de Heer gebracht.
Die maakte hem koning: hij kreeg pracht en koninklijke macht.
Alle volken en stammen dienden hem, welke taal ze ook spraken.
Zijn macht zal nooit een einde kennen, zijn koninkrijk zal al jd blijven
bestaan.
Woord van de Heer – wij danken God
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Tweede Lezing:
♫ Psalm 23 III Mijn Herder is mijn Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
refr. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden, Hij gee rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rus ge wateren om mijn ziel te verkwikken.
refr. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij.
refr. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen.
refr. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
Glorie aan den Vader en den Zoon en den heiligen Geest,
die is en die was en de komt, in de eeuwen der eeuwen.
refr. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.
Evangelie: uit het heilig evangelie volgens Johannes 18,33b-37
Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg aan hem: ‘Bent u de koning van
de Joden?’ Jezus zei: ‘Vraagt u dat uit uzelf? Of hebben anderen dat over
mij gezegd?’ Pilatus antwoordde: ‘Natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf. Ik
ben geen Jood. Maar uw eigen volk en de hogepriesters hebben u bij mij
gebracht. Wat hebt u verkeerd gedaan?’ Jezus zei: ‘Ik ben geen koning
zoals de koningen van deze wereld. Als ik een aardse koning was, dan
zouden mijn dienaren voor mij gevochten hebben. Dan zou ik niet aan de
Joden uitgeleverd zijn. Maar ik ben geen aardse koning.’ Toen vroeg Pilatus
aan Jezus: ‘U bent dus wel een koning?’ Jezus antwoordde: ‘U noemt mij
een koning. Maar ik zeg u: Ik moet de waarheid bekendmaken. Daarvoor
ben ik geboren en daarvoor ben ik naar de wereld gekomen. Iedereen die
aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn woorden.’
Tot zover de woorden uit het Heilig evangelie.
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♫ Acclama e: GvL 270a
Uw woord is waarheid Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.
X2
Overweging
Geloofsgetuigenis:
Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen, Zoon van God,
een en al liefde tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest,
die zoekt naar mensen, die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert
en aanzet tot liefde, groter dan hun hart.
Ik geloof in mensen,
die in Zijn Naam openlijk of in s lte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien,
want Gods liefde,
Gods barmhar gheid en trouw zijn eindeloos groot.
Amen.
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Collecte:
U kunt uw bijdrage overmaken op NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK
Parochie St. Mar nus o.v.v. collectegeld
Of gebruik een onderstaande ING QR-code:

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

Voorbeden: elk gebed wordt zingend afgesloten met:
Heer on erm u, Heer on erm u, Heer on erm u
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.
Amen.

Vredeswens
♫ Vrede voor jou
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Voetstappen in het zand Remco Hakkert
Ik droomde eens en zie
Ik liep aan 't strand bij lage j.
Ik was daar niet alleen,
Want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
En lieten in het zand,
Een spoor van stappen; twee aan twee,
De Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
En zag mijn levensloop,
In jden van geluk en vreugde,
Van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
Zag ik langs heel de baan,
Daar waar het juist het moeilijkst was,
Maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
En antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen…"
♫ lied GvL503 Mensen van God (couplet 1, 2, 4, 5)
Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God, niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter,
dors g en hard deze grond – zo is het koninkrijk Gods.
Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart, dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand, dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die geloo , zalig de vrouw aan de bron.
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Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen
♫ Slotlied: 561: Zingt een nieuw lied
refr.

Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen. Zingt voor de Heer en
verheerlijkt zijn Naam. Treedt in zijn tempel met uw oﬀeranden, kondigt
zijn roem bij de heidenen aan.
Refr. Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen! Aarde en lucht komen vers uit
zijn hand, schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: wild is de zee en
tevreden het land.
Refr. Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Roept tot de volkeren: God is de Koning, Hij houdt de weegschaal der
wereld loodrecht, Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, alles wordt
Hem aan de voeten gelegd.
Refr. Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Juicht wat in zee lee , of lee op de velden: ziet, uw Verlosser gaat omen,
weest blij! Wui alle bomen der wouden, verwelkomt juichend uw Koning,
want Hij is nabij!
Refr. Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
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