
19 en 20 november 2022   
Christus, Koning van het heelal  
 

Koning…vandaag nog!  
 
    Openingslied:  Vol van verwachting zijn wij gekomen… 

 
 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
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Begroeting: 
 

VG: Vrede en alle goeds, 
voor U en jou, 
voor ieder die hier is! 

allen: Gezegend, Gij,  
de Komende, de Barmhartige, 
U, die zich laat kennen in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Woord van welkom en inleiding 
De kinderen gaan naar hun eigen viering 
 

Kyrie-litanie:  

 
 

Lofzang:  
allen: 
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koor: Die ons verwekt en doet zijn 

ons openbaart en herademt 
een en volstrekt in allen 
en boven allen uit. 
 

allen: Vader, Zoon en Geest 
bron, water en stroming 
liefdes eerste begin 
liefdesweg, liefdes volharding 
 

koor: Gij die doet lichten de zee 
lichten aarde en hemel 
stroom uw mensen vol kracht 
doe opleven hun ogen 
 

allen: Moge het worden, eindelijk, 
wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 

 
Openingsgebed  
 
Bij het openen van de schrift 
 
Eerste lezing:  Uit het boek 2 Samuël 5, 1-3 
 

Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden 
tegen hem: ‘Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, 
toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van 
Israël aanvoerde. De Eeuwige heeft u beloofd: Jij zult mijn volk, 
Israël, weiden; jij zult vorst over Israël zijn.’ De oudsten van Israël 
kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten 
overstaan van de Eeuwige een verdrag met hen, en zij zalfden hem 
tot koning van Israël. 

 
Tussenzang zaterdag:  Voor kleine mensen   

Bundel lied nummer  120    
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zondag:     Stad van mijn hart, Jiroesjalajiem  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koor:    Ik was verheugd toen ik het hoorde: 
            “Wij gaan op weg naar het huis van de Heer “.  

En nu staan wij voor uw poorten,  
Op uw grond, Jeruzalem. 

allen :   Refrein 
 

koor:     Alle stammen van Israël  
Trekken er heen in karavanen 
Om uit te roepen de Naam van de Heer, 
Dat is  onze heilige plicht.  

allen:     Refrein 
 

Koor:  Daar staan de zetels van het gerecht,  
Daar staat de koningstroon van David 
Bid om vrede voor deze stad,  
Wens haar kinderen alle zegen. 

allen: Refrein 
 

Koor:  Alle voorspoed wens ik jou, 
Lieve woning van mijn vrienden, 
stad van God, ik wens je vrede, 
vrede, vrede voor altijd. 

allen:  Refrein 
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Evangelie: In de woorden van Lucas 23, 35 - 43  
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 
Het volk stond toe te kijken bij Jezus aan het kruis. De leiders 
hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu 
zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 
Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem 
staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de 
koning van de Joden bent, red dan jezelf!’  Boven hem was een 
opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de 
gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de 
Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 
Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan 
zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij 
hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. 
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk 
aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik 
verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

 
Acclamatie:  
 

 
 
 
Overweging 
 
Moment van stilte 
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Geloofsbelijdenis  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

VG: Ik geloof in het leven ons gegeven 
als enige kans om mens te worden. 

allen: Ik geloof in God,  
Vader, Moeder van dit leven 
die zin is en grond van ons bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
 

VG: Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde, 

allen: de "Mens voor anderen", 
gekruisigd en begraven  
maar levend voor goed, 
de mens om nooit te vergeten, de Christus, 
brood en wijn voor mensen van alle tijden. 
 

VG: Ik geloof in de Geest, 
die levend maakt en kracht geeft, 
perspectief en toekomst biedt. 

allen:  Die werkt in mens en tijd, 
die het kwaad en onrecht aandurft, 
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 

VG: Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag, naar verlossing toe. 

allen:  Ik geloof in dit leven als weg en werkelijkheid 
naar liefde die volkomen is. 
Amen. 
 

Voorbeden    Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
Voorafgegaan en afgesloten met: 
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Bijdrage in de kosten van de liturgie 
Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.  

 
Koorzang: Ik zal mijn huis niet wonen ( naar een psalm 132 3-5  )  
 

Ik zal in mijn huis niet wonen 
ik zal op mijn bed niet slapen 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 

 

1. koor 2. allen: 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 

 

Ik zal in mijn huis niet wonen 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen 
ik zal niet rusten, geen ogenblik , 
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 

 

1. koor 2. allen: 
een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

 
Gebed over de gaven   
 
Eucharistisch gebed    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
VG:       De Heer zal bij U zijn.  
allen:   De Heer zal U bewaren. 
VG:       Verheft uw hart  
allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
VG:       Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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VG: U komt onze dank toe,  
Heilige, onze God, overal en altijd.  
Gij ziet om naar mensen met honger en dorst:  
het brood van uw leven  
en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,  
een maaltijd van overvloed  
stelt Gij in het vooruitzicht.  
Daarom Aanwezige, onze God, voegen wij ons  
in het grote koor van allen die U eren en dienen,  
van heiligen van naam en van al die kleine stemmen,  
van heel uw mensenvolk genodigd aan uw maaltijd  
en zingen:   

allen:   Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
  de God der hemelse machten.  
   Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
  Hosanna in de hoge.  
  Gezegend Hij die komt in uw Naam  
  Hosanna in de hoge  
 

VG: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,  
  en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.  
  Hij is uw roepstem,  
  uw woord dat ons opricht,  
  uw oog en oor  
  voor wat leeft in ons hart,  
  uw milde hand die het brood met ons deelt  
  en de beker doet rondgaan.  

Laat uw Geest zijn woorden vervullen  
nu wij doen wat Hij ons opdroeg.  
 

VG: Op de avond voor zijn lijden nam Hij brood  
  en na de zegenbede brak Hij het voor ons.  
  Hij deelde ervan uit met de woorden:  
  Neemt en eet hiervan gij allen.  
  Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt  
  ter gedachtenis aan Mij. 
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VG: Zo nam hij ook de beker en dankte U opnieuw  
en liet hem rondgaan met de woorden:  
Dit is het nieuwe blijvende Verbond. Dit is mijn Bloed,  
dat voor u wordt vergoten  tot vergeving van zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

 
allen:   zijn leven en dood gedenken wij 
  zijn opstanding belijden wij  
  zijn toekomst verwachten wij.     
 
VG: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,  

met dit brood en deze beker  
en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard ons offer van lof en dank.  

 
Zend ons de Geest van uw liefde  
en wees de ziel van ons bestaan,  
dat wij van dienst zijn,  
zoals Gij ons wilt dienen:  
het brood breken en delen rechtzetten en heel maken  
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping. 

 
allen:   Want zo wordt uw naam geheiligd ,  
             zo komt uw Rijk ons nabij  
             God onze Vader,  
             gezegend tot in lengte van dagen,  
             door Jezus Christus, onze broeder. Amen.  
 
Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden 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. 
 Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens en we zingen:  

   
 

Bij de broodbreking bidden we:  
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons ( 2x )  
Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede.  

 
Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
 
Koorzang:  Gij machtige in eeuwigheid…  
 

Gij, machtige in eeuwigheid, 
steun van wie vallen, bevrijder van geboeiden. 
Gij machtige in eeuwigheid, 
getrouw aan wie slapen in het stof, 
Koning over dood en leven, bij u ontkiemt bevrijding. 
Gij doet de doden leven. Gezegend zijt Gij. 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
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Zegenbede  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
 Geef ons uw naam voor onderweg 
 om in vertrouwen voort te gaan. 
 
Slotlied:    Geen taal, die Hem vertaalt... 
 
Geen taal die Hem vertaalt, 
geen lied dat bij Hem haalt, 
geen God aan Hem gewaagd. 
Zijn handen spelen in 
op ieder nieuw begin, 
geen ander die ons draagt. 
Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak, 
en baande nieuwe wegen. 
Hij is nog niet verstomd, 
Hij zoekt naar ons, 
Hij komt in mens na mens ons 
tegen. 
 
Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven maar niet echt, 
zijn land van rust en recht 
aanschouwen wij van verre. 
Woestijn is om ons heen en allen, 
één voor één, vervreemden, 
vallen, sterven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad van 
brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, 
de bek die ons kleineert, 
de dood zal niet meer zijn. 
Doorschenen van zijn licht, 
doorschijnend ons gezicht, 
voltooid is ons verleden. 
Wensdromen worden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte voor behoud geloofsgemeenschap.  

U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon,  
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer  
van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
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Steun Oekraïne, help Pater Michael de winter door! 
Er is behoefte aan ovens om te koken en warmen. Giften welkom op NL 11 
INGB 0000 3910 23 St Dominicanenkerk, ovv: Winter. 
 

Black Friday / Friarday 
De heilige dag van het consumeren; voor de Domincanen Black Friarday. 
Nadenken over leven in eenvoud. Begeleiding: Rikko Voorberg en 
Droominee Rik Zuzu | vr 25 nov | Dominicanenkerk | | toegang gratis 
 

Lessons and Carols for advent 
Laat je op meevoeren in de hemelse koorzang van het Jongenskoor 
Dalfsen, de eeuwenoude teksten en gebeden in deze dienst in Engelse stijl. 
zo 27 nov | 16.00-17.00 uur | lector: Henk Vogel| kerk | collecte 
 

Kloosterbioscoop: Flee 
Een film over vluchten, angst, verveling, spanning en onzekerheid daarbij. 
De animaties in de film maken het verhaal extra invoelbaar. 
do 1 dec | 19.30-21.30 u | Klooster| begeleiding: Iemke Epema | €7,50 
 

Kerstattenties 
Vanaf zondag 20 november liggen de kerstattenties voor vrijwilligers klaar 
in de Kapittelzaal. Neem een stapeltje mee van jouw buurt!  
 
KloosterClub in Adventtijd 
Vanaf vandaag tot kerst is er elke zondag KloosterClub ! 
 
Kerststallen haken voor beginners en ervaren handwerkers 
Max 10 pers begeleiding: Mirjam en Dieuwke la Roi 
ma 21 nov, 28 nov, 5 dec | 15.00-17.00 | Kloosterpoort | €30  
 
Kinderkerstkoor repetities olv Erik Korterink 
Aanmelden bij Inge Vos   ingeko63@gmail.com  
Vr 9 en 16 dec, wo 21 dec | 17.00 – 17.45 uur| Kapittelzaal klooster  
 
Kindje Wiegen voor de allerkleinsten  
wanneer 4 mensen mee willen helpen organiseren kan het weer doorgaan 
dit jaar. Dat zou leuk zijn! Aanmelden bij Corinne of Josephine 
 
Voorgangers: pater Wybe Fransen o.p. en Hans Schoorlemmer  
Zaterdagavond: Cantores, Zondag: Thomaskoor   o.l.v. René van Breukelen  
Organist: Jur Leemhuis 

mailto:ingeko63@gmail.com

