
Meditatieviering  
zondag 20 november 2016 

 
Theresiagemeenschap Borne 

 
 
 

 
 
 

Christus,  
de ongekroonde Koning 

  



 
 



3 

Opening  
 
Welkom aan allen hier aanwezig op het feest van 
Christus Koning, meteen ook de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 
We willen vandaag samen vieren dat Jezus van 
Nazareth 
de Messias, de Koning, de Christus is.  
Maar Hij is geen koning die een gouden kroon draagt 
of met de scepter zwaait. 
Zijn koningschap is van een andere wereld dan deze. 
Een wereld waarin hij zichzelf ziet als een herder 
die met beide handen een gewond dier optilt. 
 
Dat is zijn wereld, daarin is Hij de ongekroonde Koning. 
Maar als hij over deze wereld spreekt, breken zijn 
woorden vaak stuk alsof ze tegen een muur aanbotsen. 
Zij krijgen veel te vaak een andere klank omdat zij in het 
hoofd terechtkomen en niet in het hart. 
 
Het oude misverstand..... 
dat nooit is verdwenen. 
Nog altijd zijn er immers mensen die zijn Naam 
gebruiken om eigen ideeën macht te geven. 
Laten wij dan vandaag ons hart openstellen voor deze 
koning die spreekt over zijn koningschap waarin mensen 
gerechtigheid doen en houden van vriendschap en zich 
heel eenvoudig thuis voelen bij God. 
 
Zang: Deze wereld omgekeerd GvL 428, blz. 435 
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Openingsgebed  
 
Vandaag willen wij U bijzonder danken voor Jezus, God. 
Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen en 
Hem tot koning maken. 
Maar in alles wat Hij deed en zei maakte Jezus duidelijk 
dat zijn koningschap heel anders was dan men 
verwachtte. 
Hij wilde koning zijn van Uw liefde, en was bereid daar 
zelfs zijn leven voor te geven. 
Leer ons naar Hem luisteren, God, met héél ons hart! 
Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die 
gestorven zijn.  
 
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen 
van wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd 
missen. 
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons 
geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar 
verbonden blijven 
 
Muziek 
 
Evangelie  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas, 23, 35-43. 
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te 
kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en 
zeiden: Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens 
redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene! 
De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden 
Hem spottend toe: Als Gij de koning der Joden zijt, red 
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dan Uzelf. Boven Hem stond als opschrift in Griekse, 
Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning der 
Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen 
hoonde Hem: Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en 
ons. Maar de andere strafte hem af en zei: Hebt zelfs gij 
geen vrees voor God terwijl ge toch hetzelfde vonnis 
ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij 
krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; maar 
Hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, 
denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt. 
En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag 
nog zult gij met Mij zijn in het paradijs. 
 
Meditatief moment 
 
Tekst ter overweging 
Wees stil als een berg en stroom als een rivier 
 
Muziek 
 
Gedicht  
 
CHRISTUS KONING. 
 
Het is uiterst ongewoon 
dat er een koning bestaat 
die als belangrijkste wet verkondigt 
dat we elkaar moeten liefhebben 
zoals hij ons heeft liefgehad. 
 
Hij zegt dat onze enige schuld 
tegenover elkaar 
de onderlinge liefde is. 
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In al zijn eenvoud 
is dit een echte blijde boodschap 
en uitermate krachtig. 
 
Maar hoe machtig deze koning is 
zo kwetsbaar is hij ook, 
want de wet van de liefde 
kan immers niet opgelegd worden, 
ze veronderstelt een keuze 
van ons hart. 
 
(Erik Galle) 
 

Psalm 122 Vrij  
 
Klaarwakker en opgetogen 
was ik toen ze me riepen: 
wij gaan naar het Huis van je weet wel. 
En nog even, en mijn voeten 
staan in jouw poorten, Stad! 
 
Jeruzalem, hoge veste, 
huizen schouder aan schouder 
hecht gevoegd, één geheel 
 
daarheen de stammen, de twaalf 
de stammen van God die Ene 
om te getuigen van Hem 
dank te betuigen zijn Naam 
 
daar staat de Stoel van het Recht 
daar staat de Tafel der Armen. 
 
Deze stad moet vrede, 
vrede binnen haar muren 
en buiten rondom in de velden. 
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Stad van Vrede, zwart profiel 
tegen oplichtende hemel. 
 
Omwille van heel de wereld 
zeg ik: vrede voor jou. 
Omwille van onze kinderen 
zingen wij: vrede voor jou. 
 
Intenties  
 
Laat ons stil worden en bidden voor allen die gebukt 
gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.  Dat zij 
mensen zouden ontmoeten die als een herderlijke 
koning, met hen mee zouden gaan en strijden tegen 
hopeloosheid en uitzichtloosheid zodat hun leven weer 
mag uitgroeien tot een koninkrijk van genegenheid en 
vrede. 
Laat ons zingen : Ubi Caritas et Amor Deus ibi est 
 
Laat ons stil worden en bidden voor onszelf dat wij de 
juiste keuzes zouden maken in ons leven en ons niet 
laten misleiden door praal of pracht zodat we, net als 
Jezus een ongekroonde koning kunnen zijn in ons eigen 
kleine koninkrijk van elke dag. 
Laat ons zingen : Ubi Caritas et Amor Deus ibi est 
 
………………….. 
………………….. 
Laat ons zingen : Ubi Caritas et Amor Deus ibi est 
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Zang: Lied tegen de derde wereldoorlog 
 

 
 
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
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Onze Vader  
 
Moge Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien. 
Daarvoor mogen we bidden 
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd: 
 
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. 
 
Wij groeten u Maria, koningin en moeder vol goedheid. 
Bij u vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop. 
Wij roepen u aan, wees ons nabij, gedenk ons en leid 
ons door dit leven naar Christus, uw Zoon. 
 



10 

Wees gegroet   
 
Vredeswens  
 
Om vrede in de wereld te hebben, 
moeten de volken in vrede leven. 
 
Om tussen de volken vrede te hebben, 
moeten de steden niet tegen elkaar opstaan. 
 
Om vrede in steden te hebben, 
moeten de buren elkaar verstaan. 
 
Om vrede tussen de buren te hebben, 
moet er vrede heersen in huis. 
 
Om thuis vrede te hebben, 
moet je hem vinden in je eigen hart. 
 
(Lao Tse) 

 
Heer Jezus, 
Gij roept mensen in Uw voetspoor op tot vrede, 
vrede onder elkaar 
vrede in eigen hart. 
Maak ons tot boodschappers van Uw vrede. 
 

Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap 
geven. 
 
Muziek: Gij zijt een mensenzoon  
 
Mededelingen en collecte  
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Slotgebed  
 
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. 
Amen 
 
Zegenwens  
 
Grote God, Schepper van het leven, het is een koninklijk 
gebaar om in eenvoud en dienstbaarheid met elkaar te 
kunnen leven. 
Dit vragen wij u : 
Ga ons voor op die weg en begeleid ons. 
Zegen allen die klein en nederig zijn en maak hen groot 
in liefde en gerechtigheid zodat uw rijk van vrede heel de 
schepping mag omvatten. 
Zegen ons allen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. Amen. 
 
Zang Van grond en vuur GvL 639 blz. 748 
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