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HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING (Jaar C) 
24 november 2019  

Muurschildering Christus Koning Oude kerk Borne 

 

 

Openbaring 1,16-17 

6 … en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn 
gezicht schitterde als de felle zon. 17Toen ik hem zag viel ik als dood 
voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 
‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die 
leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk. 
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Welkom en inleiding 
 
GvL 507 (Huibers) Nu nog met halve woorden 
 
Openingsgebed (samen) 
Genadige God, 
Gij vergeldt niet onze schuld, 
maar schenkt ons van harte vergeving. 
Wij bidden U: 
maak ons op onze beurt geduldig 
en verdraagzaam in de omgang met elkaar. 
Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven, 
een gezindheid die er was bij Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
 
Wij bidden de voorbeden uit onze Theresiagemeenschap en 
ontsteken het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn.  
………………. 
Wij gedenken allen van wie we afscheid moesten nemen en 
die we nog altijd missen.  
Denken we ook aan de mensen die geen andere weg meer 
zagen in dit leven dan de dood.  
Dat zij bij God ontferming vinden.  
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 
blijven  
 
Gebed bij het openen van de Schrift(samen) 
Getrouwe God, 
vanaf het begin hebt Gij gesproken 
en mensen zijn ingegaan op Uw woord: 
een menigte die niemand kan tellen. 
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Voeg ons in deze lange stoet, 
maak ons ook tot toehoorders 
en volbrengers van wat Gij ons te zeggen hebt. 
Amen 
 
Eerste lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van 
Kolosse, 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 aarde te verzoenen,  
door Hem alleen. 
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Tussenzang: GvL Ps. 122 II,  Stad van mijn hart, Jeroesjalaiem 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
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:  
Hebt zelfs gij geen vrees voor God  
terwijl ge 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. 
 
Laudate omnes gentes 
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 Minsen Ost Friesland 

 
 
Overweging 
 
Muziek: Bach fluit Ave Maria  
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Geloofsbelijdenis (samen) 
Allen: 
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 stilte 
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, 
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Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot. 
 
Wij zingen samen de voorbeden van:  
Groter dan ons hart GvL 448  
 
Onze Vader (oecumenisch) 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
 
Collecte en mededelingen 
 
Slotgebed 
Getrouwe God, 
Gij zijt een onuitputtelijke bron 
van liefde en vergeving. 
Wij vragen U, wees ons nabij  
in goede en kwade dagen, 
in kracht en zwakheid, 
bij al ons pogen en al ons falen. 
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Dat wij mensen mogen zijn 
naar het beeld van Jezus Christus, 
en Zijn naam met ere dragen. 
Amen. 
  Waddewarden. Ost Friesland 

 
 
Zegenbede van St. Patrick 
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten 
met jou wandelen op de weg. 
moge de Christus die dient met doorboorde handen 
jouw handen uitstrekken om te dienen. 
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart 
jouw hart openen om lief te hebben. 
Dat jij mag zien het gelaat van Christus 
in een ieder die jou zal ontmoeten, 
en dat een ieder die jou ontmoeten zal 
het gelaat van Christus in jou zien zal. 
In de naam † van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 
 
 
Slotlied GvL 484 Komen ooit voeten gevleugeld 
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Toelichting op het feest van Christus koning 
Het feest van Christus Koning is een hoogfeest binnen de 
Katholieke Kerk dat gevierd wordt op de laatste zondag van 
het liturgisch jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus 
Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het 
Concilie van Nicea (325). Keizer Constantijn had de 

bisschoppen bijeen geroepen omdat 
hij vond dat er in zijn rijk teveel 
onenigheid was over het christelijke 
geloof. Hij eiste eenheid van geloof. 
Die eenheid werd vastgelegd in 
onze huidige geloofsbelijdenis.  
Pius XI stelde het feest van Christus 
Koning in om tegen het opkomende  
atheïsme de nadruk te leggen op de 
betekenis van het koningschap van 
Christus over de mens en de wereld.  
Wanneer Jezus gekruisigd wordt, 
bespotten de priesters, 
Schriftgeleerden en oudsten Hem: 
“Hij is toch de koning van Israël. 
Laat Hem nu van het kruis afkomen, 
dan zullen we in hem geloven”.  

De mens leek zich in de ogen van Pius XI oppermachtig te 
voelen en niet langer een God boven zich te erkennen. Voor de 
hem was dit aanleiding om te proberen de mensen af te 
stemmen op wat werkelijk van waarde is. In de manier waarop 
de Kerk dit deed – met een encycliek en een uitbundig gevierd 
nieuw kerkelijk feest – toont ze zich een kind van haar tijd. 
Liederen als Aan u o koning der eeuwen en het Christus Vincit 
waren er symbool van. 


