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Christus, Koning van het heelal 
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WIE REGEERT? 

Jezus antwoordde Pilatus: 

‘Ja, koning ben Ik, 

maar mijn koningschap is niet van deze wereld.’ 

Johannes 18, 37b.36a 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers  : Pastoor J. Hermens 

     Diaken R. Dashorst 

Koor   : Credo 

Organist  : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 562 Zingt God de Heer, de almachtige Koning 

                         (melodie: GvL 429) 
 

Begroeting 
 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 
 

Schuldbelijdenis: GvL 703 
 

Heer, ontferm U  (Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Eer aan God: (Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

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. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste 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 heer-

schappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn 

koninkrijk gaat nooit ten gronde.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 93 

 

Tweede 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 het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 
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Koor: U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie 

          Vader, Zoon en heilige Geest, 

          in alle eeuwen der eeuwen. Amen.   (Refr.) 

 

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. Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie  

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Accl.:  Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: GvL 159 Die rechtens God gelijk 

 

Gebed over de gaven 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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 vol 

vreugde: 
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Heilig: (Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, 

de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed: GvL 729 

 

 

 

 

 

Acclamatie in het eucharistisch gebed: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 
 

Lam Gods: (Mis het Brandend Braambos (B. Bartelink) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Installatieplechtigheid 

 

De kandidaat-acolyth wordt verzocht naar voren te komen. 

Aanstelling tot acolyth van  Marinda Martin 

Pastor:  

Marinda, je wordt aangesteld voor de altaardienst. Je voornaamste 

taak is het altaar en de heilige vaten in gereedheid te brengen en de 

communie, waarvan jij de buitengewone bedienaar bent, aan de 

gelovigen uit te reiken. Ontvang dit van Christus, draag het als teken 

van je dienst als acolyth. Vrede zij met je. 

Allen: 

Heer, wij bidden u wees ons nabij en zegen Marinda Martin. 

Aanvaard haar in uw goedheid, om haar aan te stellen voor de dienst 

van uw altaar als acolyth en sterk haar om haar dienst getrouw te 

vervullen, dat zij zich houdt aan Christus, die niet gekomen is om 

gediend te worden, maar om te dienen. Dat vragen wij u door 

Christus onze Heer. Amen. 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Laat onder u de gezindheid zijn 

(Hymne naar Filippenzen 2:5-11 – W. Vogel) 
 

Voorzanger: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, 

beeld van God, 

 

Koor: die niet greep naar zijn-als-God, maar het naakte bestaan 

verkozen en de rol van slaaf aanvaard heeft, 

Allen: 

 

 
 

Koor: die gelijk aan wat mensen zijn in hun donkere diepte deelde en 

gehoorzaam was tot de dood. 

  

Allen: Heer is Hij, Jezus Messias tot glorie van God de Vader! 

 

Koor: Om dit alles heeft God Hem verhoogd en bekleed met de 

Naam der namen. In zijn Naam zal een alles zich buigen. 

 

Allen: Heer is Hij, Jezus Messias tot glorie van God de Vader! 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 
 

 

Mededelingen 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Ere zij aan God 

 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 
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Ere zij de Heer der eng’len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken, 

aard’ en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

 

Halleluja, lof, aanbidding, 

brengen eng’len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 

 

 

 

 

 

Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren  

                   Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 
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