CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
JAAR B

INTREDEZANG
Ofwel:

INTROITUS

Laus Deo - zie bordnummer
(Apok. 5, 12; 1,6)

Dignus est Agnus, qui
occisus est, accipere
virtutem et divinitatem
et sapientiam et
fortitudinem et
honorem. Ipsi gloria et
imperium in saecula
saeculorum.

Het Lam dat geslacht
werd is waardig macht te
ontvangen, glorie en
wijsheid, kracht en
eerbetoon. Hem zij de
heerlijkheid en de
koningsmacht in de
eeuwen der eeuwen.

OPENINGSRITUS

EERSTE LEZING

(Daniël 7, 13-14)

In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn
nachtelijk visioen zal 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 te gronde.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
ANTWOORDPSALM
KEERVERS:

uit psalm 92 (93)

De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed, met macht
heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde,
onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de
eeuwen.
Keervers

De golven rijzen steeds hoger, Heer, de golven met
dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas
van de golven is de macht van de Heer daarboven.
Keervers

Ordo Missae
(Laus Deo 333 - 335)

Orde van Dienst
(Laus Deo 255 - 258)

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt, uw huis zij heilig
in lengte van dagen.
Keervers
TWEEDE LEZING

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.
LITURGIE VAN HET WOORD

(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.
ALLELUIA

(Mc. 11, 10)

Alleluia. Gezegend de Komende in de Naam des
Heren; geprezen het komend Koninkrijk van onze
vader David. Alleluia.
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.
HOMILIE
CREDO
(Laus Deo 336
VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE

GELOOFSBELIJDENIS
(Laus Deo 261)

OFFERTORIUM

(Ps. 2, 8)

Postula a me, et dabo
tibi gentes hereditatem
tuam, et possessionem
tuam terminos terrae.
Ofwel:

Vraag Mij, en Ik zal U de
volkeren als uw erfdeel
geven en de grenzen der
aarde als uw eigendom.

OFFERANDEZANG (Laus Deo - zie bordnummer)

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

(van Christus Koning)

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;

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

regnum sanctitatis et
gratiae; regnum iustitiae,
amoris et pacis. Et ideo,
cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis
et Dominationibus,
cumque omni militia
caelestis exercitus,
hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine
dicentes:

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:

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

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth. Pleni sunt caeli
et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.

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.

Benedictus qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

GEBED NA DE COMMUNIE

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 344- 347)

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)

PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE

COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST

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

De Heer troont eeuwig als koning. De Heer zegent
zijn volk met vrede.

Uit het Romeins Missaal

Almachtige eeuwige God,
die in Uw beminde Zoon,
de Koning van het heelal,
alles hebt willen herstellen,
verleen goedgunstig,
dat heel de schepping,
van de slavernij bevrijd,
uw majesteit dient
en zonder ophouden verheerlijkt.
Door Christus onze Heer,
Amen
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