Morgenviering “Christus Koning van het heelal”
Bornse Synagoge
Datum: 23-11-2014
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OPENING
Intredelied
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Waar vriendschap is en liefde, daar is God
Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem
zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij
oprecht liefde hebben voor elkaar:
waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Op deze plaats bijeengekomen, laat ons
nu één van geest zijn, onverdeeld van hart.
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.
waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Mogen wij zien, met allen die daar zijn,
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht –
onmetelijke vreugde, zekerheid
waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen.
waar vriendschap is en liefde, daar is God.
V: Openingsvers
God, wij geloven in U, maar U bent zo ongrijpbaar ver weg, en toch wilt U dat wij U
ontdekken midden in onze mensenwereld, niet in het grote en machtige, maar in het
kleine en zwakke, niet waar mensen elkaar harteloos voorbijlopen, maar waar zij in
liefdevolle zorg omzien naar elkaar. God, wees herkenbaar aanwezig in ons midden
zoals U tegenwoordig was in Jezus, uw gezondene, in zijn grandioze dienstbaarheid.
Mogen wij op Hem gelijken, vandaag en alle dagen. Amen.
V: Kaars voor de overledenen
PSALMEN
V:U bent voor altijd Koning, Heer
Van U is het land
Wie u niet vereren, hebt U verdreven.
U, Heer, verhoort de wensen van de armen.
Zij gaan aan het hart
Zij vinden bij U gehoor.
U doet recht aan wezen en verdrukten.
Geen mens zal hen nog uit het land verjagen.
A: Gebed
Geroepen om de koninklijke weg van Christus te gaan,
een weg van recht en gerechtigheid,
weten wij maar al te goed dat we kleine mensen zijn.
Bidden wij om Gods nabijheid en ontferming.
Heer, Gij hebt ons geroepen om uw kinderen te zijn.
Vergeef ons, wanneer wij U teleurstellen
en wij ons klein en zelfzuchtig gedragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, steeds hebt Gij iedere mens met respect behandeld.
Vergeef ons, wanneer wij, bewust of onbewust,
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anderen discrimineren in ons spreken of ons handelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, Gij schenkt ons uw genade in overvloed.
Vergeef ons onze onverschilligheid,
ons tekort aan hoop en vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekorten en fouten vergeven
en ons eens geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
Psalmlied
Psalm 130 no 15
Uit de diepten roep ik jou.
jij, Heer, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij, en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.
Zou jij zonden tellen
wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving
zo wil jij gekend zijn.
Ik wacht op Hem, en hoop,
mijn ziel wacht op Hem en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,
zoals wie staat op wacht
uitziet naar morgen
Naar het morgenlicht.
Israël, volhard in Hem,
want bij hem is genadekracht om te bevrijden
is bij Hem, veel kracht.
Hij zal jou bevrijden,
Israël,
uit de macht van ongerechtigheid.

HET WOORD
V: Inleidend gebed
Laat ons bidden
God, Vader en Moeder, laat uw licht over ons stralen, maak het stil in ons en open ons
hart voor uw woorden.
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L: Eerste lezing
Uit de Profeet Ezechiël
Zo spreekt God de Heer:
"Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet 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.
Stilte
V: Lezing Matteus 25, 31-46
Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
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,
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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 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."
Mt
V: Overweging
Stilte
V: Lofzang van Zacharias
V: Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
A: Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.
V: Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.
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A: En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
V: Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Samen afsluiten, (laten wij ons buigen)
'Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, Zoon en Heilige Geest
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.'
HET GEBED

Voorbede
God, Schepper van hemel en aarde,
macht en glorie zijn aan U niet besteed.
Bij U gaat het om vrede en verzoening.
Daarom durven wij U bidden.
-Wij bidden voor uw Kerk,
die te vaak haar macht misbruikt
door gelovigen dwingende voorschriften op te leggen.
Moge zij zich vooral laten inspireren door uw woord van liefde en bevrijding.
Laten we bidden…
-Wij bidden voor gelovigen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen,
bang als ze zijn om niet gezien te worden
en die daarom anderen wegdrukken.
Moge zij een voorbeeld nemen aan Jezus
die zichzelf tot de minste van alle mensen maakte.
Laten we bidden…
-Wij willen bidden voor mensen zonder enig aanzien,
naar wie niemand omziet.
Moge zij hun vertrouwen richten op de goede Herder
die oog heeft voor álle schapen van de kudde, grote zowel als kleine.
Laten we bidden…
-Bidden we ook voor hen die leiding geven in en aan van onze wereld
die slechts denken in termen van geld en macht.
Dat zij oog krijgen voor Christus-Koning
die regeert met liefde en spreekt met gezag.
Laten we bidden…
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-Bidden we al die onuitgesproken wensen en verlangens, al de noden en al de
deugden die in ons leven, bidden wij in stilte… of spreken we hardop persoonlijk uit wat
ons roert……….(of stilte)
God
die onze diepste gedachten kent,
die al onze uiterlijkheden doorziet,
laat uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen met kracht.
Zend Jezus in ons midden, uw Zoon en onze Heer. Amen.
V: Onze Vader

Onze Vader
Moge Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:
A: Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien. Mochten
steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. Uw Rijk kome! Een rijk van liefde,
vrede en gerechtigheid. Uw wil geschiede, want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen. Wij vragen U om het dagelijks brood, om het nodige
voedsel voor wie honger heeft en om de moed ons voedsel te delen. Vergeef ons onze
schuld, want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. Leer ons de anderen
vergeving schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid. Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid. En verlos ons van het kwade. Want Gij zijt de vrede
en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
V: Vredeswens
Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen.
Maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.
SLUITING
V: Morgengebed

Heer, luister alstublieft naar mij!
Luister naar mijn gedachten.
U bent mijn Koning en mijn God.
Daarom roep ik U om hulp.
Luister alstublieft naar mij!
Heer, 's morgens hoort U mij al roepen.
's Morgens vertel ik U wat ik op mijn hart heb.
Dan wacht ik op uw antwoord.
L: Mededelingen

V: Slotgebed
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God van mensen,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, Koning in dienstbaarheid.
Niet voor zichzelf heeft Hij geleefd,
maar Hij wist zich geroepen om anderen te redden.
Wij bidden U
dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten,
dat wij ons zijn levenswijze steeds voor ogen houden.
Dan worden wij ooit verenigd met Hem,
die nu leeft en heerst met U tot in eeuwigheid. Amen.
Zending en zegen
‘Anderen heeft Hij gered’, zei men over Hem.
Voor zichzelf is Hij niet opgekomen.
Die onbaatzuchtigheid mogen wij, zijn volgelingen, elkaar van harte toewensen,
daartoe gezegend in de naam van + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Slotlied
Onze Vader verborgen
uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
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