KERKLIJST OKTOBER 2018 VAN HET MISCENTRUM
“MARIA TENHEMELOPNEMING”

„Almachtige, eeuwige God, die in uw beminde Zoon, de Koning van het heelal, alles hebt willen herstellen, verleen goedgunstig, dat alle volkeren, die door de wonde der zonde van
Hem zijn losgerukt, zich aan zijn allermildst gezag mogen onderwerpen. Door Christus, onze Koning en Heer. Amen.”

Zondag 7 Rozenkranszondag!

15.30
16.00

Zondag 14 21e Zo na Pinksteren 17.10
17.30

Uitstelling Allerheiligste
Rozenkrans-Biechtgelegenheid
Sacramentele Zegen
Hoogmis ter ere van de heilige
Maagd Maria (1)

18.45

Rozenkrans
Hoogmis uit dankbaarheid
Koffie
Maria-officie

Zondag 21 22e Zo na Pinksteren

9.40
10.00
11.00
12.15

Rozenkrans
Luide en stille aanbidding
Lezing
Lunch

Zondag 28 CHRISTUS
KONINGSFEEST

9.40
10.00

Rozenkrans en Biechtgelegenheid
Uitstelling en Hoogmis ter ere van
Christus Koning
Sacramentele Zegen

KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN
Christus is Gods Zoon, mens geworden voor ons. Hij is God en tevens mens.
Als God is Hij de hoogst soevereine, zijn macht is een eeuwige macht. Door zijn
godheid wordt de mensheid die zo innig met zijn goddelijke Persoon is verbonden, tot een koninklijke waardigheid die alle vorstelijke grootheid van de aarde
verre overtreft. In Christus, de mensgeworden God, is de mensheid door de
godheid gekroond tot Koning der koningen en Heer der heersers. Alle volkeren
zijn Hem tot erfdeel gegeven en de uiteinden der aarde werden zijn bezit. Hij
heerst van de ene zee tot de andere.
Christus is door zijn geboorterecht onze Koning. Krachtens zijn wezen en na1

De organist

zal de gezangen begeleiden op het orgel.

tuur bezit Hij dit koningschap als zijn eigen recht. Hij voert heerschappij over
alle schepselen, zonder dat Hij die heerschappij door geweld heeft afgedwonen
of heeft ontleend van buiten af. Toch ligt er een grote weldaad in de waarheid
dat Christus niet alleen door zijn geboorterecht over ons heerst; evenzeer wortelt zijn koningschap in een recht dat hij door strijd en eigen bloed heeft verworven, in de verdiensten van zijn verlossingsdaad. Het mensdom dat in erfzonde leeft, ging gebukt onder de sombere heerschappij van de vorst der duisternis. Christus heeft in zijn liefde voor ons deze boze ban verbroken, toen Hij
in een bloedige strijd de vorst der duisternis van zijn troon heeft gestoten. Van
deze strijd waren wij de inzet. Christus won door zijn goddelijk Bloed onze zielen terug uit de macht van satan.
Vroeger droegen de koningen der aarde een purperen statiemantel, ten teken dat
zij hun bloed wilde vergieten voor hun volk. Hoe geheel en al komt deze rode
koningsmantel toe aan Christus! Welke koning kan er meer aanspraak op maken, dan Hij, de Koning, die zijn kostbaar Bloed tot de laatste druppel gegeven
heeft voor zijn volk? Ziet dan uw Koning! Kent de geschiedenis één vorst die
meer aanspraak kan maken op de liefde van zijn volk dan Christus, de vorstelijkste van alle koningen? Alle erenamen die de volkeren in de loop de eeuwen aan hun koningen hebben geschonken, komen Hem toe. Hij is bij uitstek
de Almachtige, zijn rijk kent geen begrenzing en aan Hem is de glorie en de
macht in de eeuwen der eeuwen. Hij is waarlijk de Grote, de eeuwen door is Hij
door zijn volk bezongen als „Tu solus altissimus” ofwel „Gij alleen de Allerhoogste”. Hij is boven allen de Goede. Hem mogen we Vader noemen. Hij is de
Sterke; de wijste van de koningen der aarde. Salomon zegt van Hem: „Zijn
naam alleen al is een sterke burcht”. Ziet dan uw Koning! Hij is de Almachtige,
de Allerhoogste, de Allerbeste, de Vader van ons vaderland.
Christus Koning zegt: „Mijn rijk is niet van deze wereld”. Zijn rijk is van een
hogere orde en hechtere gesteldheid dan aardse koninkrijken. Zijn rijkswet kent
maar één gebod, zijn magna carta, ofwel grondwet, luidt: Bemin! God boven alles; de naaste als jezelf. Zijn rijk is een rijk van liefde. Hoe kan de Goede Herder, de Barmhartige Samaritaan, de milde Vader anders Koning zijn dan in de
liefde. Hij weet wat gij nodig hebt al voor dat gij er om kunt vragen. Zijn troonrede was een zaligprijzing. De rechtspraak in zijn rijk kent maar één rechter: een
algoede, alwijze, almachtige rechter. Getrouwe en Waarachtige is zijn naam. Met
rechtvaardigheid leidt Hij het oordeel. Zijn uitvoerende macht is een almacht.

Op zijn kleed staat geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. Hij is
de hoogst soevereine. Aan Hem zijn wij onderworpen (2).
De prefatie van het feest van Christus Koning luidt dan ook als volgt:
„Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij u altijd en
overal dankzeggen, Heer, heilige Vader, almachtige God, die uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, de eeuwige Priester en Koning van het heelal, met vreugde-olie hebt gezalfd, opdat Hij, door
Zichzelf op het altaar van het Kruis als een vlekkeloze en vredemakende offerande ten offer te brengen, het geheim van de verlossing
van de mensheid zou voltrekken; en opdat Hij, door alle schepselen
aan zijn macht te onderwerpen , aan uw oneindige Majesteit een eeuwig en algemeen rijk zou overdragen:

een rijk van waarheid en leven,
een rijk van heiligheid en genade,
een rijk van rechtvaardigheid,
van liefde en vrede.”
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Tekst ontleend aan „Meditatieboek voor kloosterlingen“, 2e druk.
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