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INTREDEZANG

‘Aanbidt en dankt uw vader God’

naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft
wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn
schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook
afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal
mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, spreekt God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug, het gewonde
verbind Ik, het zieke geef Ik weer kracht en het
gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten
weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen - zo
spreekt God de Heer - : Ik zal recht doen aan het ene
dier tegenover het andere, tegenover ram en bok.
Woord van de Heer - Wij danken God.
TUSSENZANG uit psalm 23

Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft 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 leeft aan Vaders hand
daar heerst een goede Geest.
OPENINGSRITUS
Ordo Missae

Orde van Dienst

KYRIE
GLORIA

HEER ONTFERM U
EER AAN GOD

GEBED
Almachtige eeuwige God, al het bestaande hebt Gij in uw
beminde Zoon onder één hoofd willen brengen: Hij is de
Koning van het heelal. Wij bidden U: laat heel de
schepping, verlost uit de slavernij, uw majesteit dienen en
U zonder ophouden hulde brengen. Door onze Heer.
EERSTE LEZING

(Ezechiël 34, 11-12. 15-17)

Zo spreekt God de Heer: “Ik zoek mijn kudde op en
bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet

TWEEDE LEZING

ALLELUIA

Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn
ziel, Hij leidt mij naar rustige waat'ren om mijn ziel te
verkwikken. Refrein
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. Refrein
Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn
vijand. Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker
vloeit over. Refrein
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. Refrein

(1 Korinthiërs 15, 20-26. 28)

Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de
doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen,
komt door een mens ook de opstanding van de
doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook
allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen
rangorde: als eerste en voornaamste Christus,
vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap
aan God de Vader zal overdragen, na alle
heerschappijen en alle machten en krachten te
hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij
het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn
vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de
laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. En
wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook
de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al
aan Hem onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.
Woord van de Heer - Wij danken God.
(Mc. 11, 9-10)

Alleluia. Gezegend de Komende in de naam des
Heren; geprezen het komende Koninkrijk. Alleluia.
EVANGELIE

(Matteüs 25, 31-46)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de
Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld
van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn
troon van glorie. Alle volken zullen vóór Hem
bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen
scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen
schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan
zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan
zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:
Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het
Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der
wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten
gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken
gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij
opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik

was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En
wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En
wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn
U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord
geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij
voor Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij
dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het
eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn
trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te
eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt
Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet
gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij
niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden
en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of
in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?
Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:
al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt
gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen
zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwig leven.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS

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.

Angelis et Archangelis, cum
Thronis et Dominationi- bus,
cumque omni militia
caelestis exercitus, hymnum
gloriae tuae canimus, sine
fine dicentes:

VOORBEDEN

EUCHARISTISCH GEBED

EUCHARISTISCHE LITURGIE

COMMUNIERITUS

OFFERANDEZANG

Ordo Missae

Orde van Dienst

ONZE VADER
AGNUS DEI
COMMUNIE

LAM GODS

‘The Lord bless you - Rutter

DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)
GEBED OVER DE GAVEN
Heer, wij bieden U het offer aan dat de mensen met U
verzoent. Wij bidden U: laat uw Zoon aan alle volkeren
ook eenheid en vrede schenken. Die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen.
PREFATIE
Vere dignum et iustum est,
aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias
agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus:
Qui unigenitum Filium tuum,
Dominum nostrum Iesum
Christum, Sacerdotem
aeternum et universorum
Regem, oleo exsultationis
unxisti: ut, seipsum in ara
crucis hostiam immaculatam
et pacificam offerens,
redemptionis humanae
sacramenta perageret: et,
suo subiectis imperio
omnibus creaturis, aeternum
et universale regnum
immensae tuae traderet
maiestati: regnum veritatis
et vitae; regnum sanctitatis
et gratiae; regnum iustitiae,
amoris et pacis. Et ideo, cum

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 geopen- baard.
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:

SANCTUS & BENEDICTUS

COMMUNIE-TEKST

(Ps. 29 (28), 10-11)

De Heer troont eeuwig als koning. De Heer zegent
zijn volk met vrede.
COMMUNIEZANG ‘Pie Jesu – Lloyd Webber
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, wij hebben brood van eeuwig leven ontvangen
en vragen U: luister naar ons gebed. Wij stellen er
een eer in Christus te dienen, de Koning van het
heelal. Laat ons eeuwig met Hem leven in het
Koninkrijk der hemelen. Door Christus onze Heer.
SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

SLOT: Orgelspel
GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees
onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de
duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht
doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van
de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke
kracht in de hel terug. Amen.
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