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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 
Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
Christus Koning

Welkom! 
 

Vandaag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

vieren we Christus Koning. Het jaar begint met de 

advent, het uitzien naar het kwetsbare kind dat in ons 

midden geboren wil worden met Kerstmis. Daarna 

volgen de verhalen over Jezus’ leven en wat Hij ons 

leerde, waarna we jaarlijks de laatste dagen van zijn 

leven herdenken. Met het vieren van zijn opstanding 

met Pasen, zijn Hemelvaart en het doorgeven van zijn 

inspiratie aan zijn leerlingen met Pinksteren, wordt 

verteld hoe het verhaal verder is gegaan in de jonge 

kerk. Samen met de verhalen die herinneren aan Jezus’ 

leer. Aan het slot van de cyclus kijkt de kerk uit naar 

het einde der tijden. Christus die als koning in de 

hemel zal zitten aan Gods rechterhand. Jezus die op 

een geheel andere manier koning is dan wereldse 

heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn 

van een andere orde. Daarin draait het niet om macht 

en eigenbelang, integendeel het draait om aandacht en 

hulp voor de minsten, de armen. Deze koning is als de 

goede herder uit de verhalen van het Oude Testament. 

Deze koning zorgt voor zijn mensen als een herder 

voor zijn schapen. 

Als we alle verhalen hebben gehoord is het aan ons om 

te kijken wie Jezus voor ons is: een koning hoog op 

een troon of een herder die met ons meeloopt. En zoals 

elk jaar is dit het beeld dat we weer meenemen het 

volgende kerkelijke jaar in. Is dit het beeld waarmee 

we weer een nieuwe advent ingaan. Matteüs geeft ons 

als schapen een herder om het jaar mee af te sluiten, 

en geen onbenaderbare koning. 

 

Evangelie: Matteüs, 25, 31-46 
 

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, 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. 

 

Ter overweging 
 

Met dit feest van Christus Koning geven we gestalte 

aan onze hoop en verwachting dat alles wat wij 

mensen in politieke structuren, in regeringen en 

machtsverhoudingen regelen op aarde uiteindelijk 

gericht is op het koninkrijk van God, waar Christus aan 

het hoofd staat. Deze verwachting betekent niet dat we 

maar achterover kunnen hangen om te wachten tot dit 

koningschap aanbreekt. Integendeel, we worden 

uitgedaagd om naar elkaar om te zien, om zelf goede 

koningen en herders te zijn, om God te herkennen in 

elkaar. In onze daden kan het koninkrijk van de hemel 

concreet worden. 
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De uitdaging en oproep daartoe vinden we in het 

evangelie van vandaag. Het wordt wel het ‘laatste 

oordeel’ genoemd. Er zijn vele afbeeldingen van 

gemaakt die niets aan de verbeelding overlaten. 

Mensen aan de linkerkant van Jezus die het vuur 

intuimelen en rechts van Hem mensen die door 

engelen door de poort naar binnen mogen. Een 

evangelie om ons angst aan te jagen? Nee, het wil ons 

stimuleren om goed met elkaar om te gaan.  Jezus 

vraagt uiteindelijk om wat je gedáán hebt. 

Wat we moeten doen, wat er van ons verwacht wordt? 

Dat lezen we in het evangelie: we noemen het de 

werken van barmhartigheid. Vertaald naar onze tijd 

zou het zo kunnen klinken:  

Ik was hongerig, niet naar voedsel – de koelkast was 

redelijk vol en de supermarkt om de hoek, nee, ik was 

hongerig naar meeleven, een hartelijk woord, een 

schouderklop, maar jij ging eraan voorbij. 

Ik was dorstig, niet naar drank; de kraan was dichtbij 

en de frisdrank onder handbereik. Maar ik hunkerde 

naar wat erkenning, een uurtje gezelschap, maar jij had 

het te druk met eigen zaken. 

Ik was vreemdeling; geen buitenlander, maar ik was 

anders dan jij, we verschilden van mening en 

levensopvatting. En toen dat duidelijk was, bleek ik 

afgeschreven en niet langer welkom. 

Ik was naakt; niet dat ik geen kleren had. Ik zat goed 

in het pak. Maar toen anderen me door geroddel in 

mijn hemd zetten, heb jij me niet verdedigd. 

Ik was gevangen; niet achter tralies. Maar ik was 

gevangene van mijn ouderdom, ik zat door mijn 

handicap vast in eigen huis, maar jij hebt me nooit eens 

bevrijd….. ik heb je niet gehoord en gezien. 

Voorbeelden dicht bij huis.  

Het is daar waar Jezus ons naar vraagt:  wat heb je 

gedaan voor een van deze geringsten?  

Het gaat er niet om dat je voedseltransporten 

organiseert of dat je als ontwikkelingswerker naar 

arme landen gaat. Natuurlijk, dat moet ook gebeuren 

maar het gaat ook om die vele kleine dagelijkse 

dingen, de voorbeelden van hierboven: een hartelijk 

woord; een schouderklop; oprechte aandacht, waarbij 

ieder in zijn of haar waarde wordt gelaten.  

Is onze patroonheilige Christoffel hier ook niet een 

mooi beeld van? De Christusdrager? Wij dragen 

Christus als wij op wat voor manier dan ook omzien 

naar elkaar. Maar ook een mooi beeld dat wij zelf 

gedragen worden als wij hulp nodig hebben. Dat dit 

beeld ons mag helpen om een geloofsgemeenschap, 

een parochie te zijn die elkaar draagt, niet alleen in 

eigen kring maar zeker ook daarbuiten. En zo doen wat 

van ons gevraagd wordt in Christus naam. 

 

 

 Gebed 
  
Heer Jezus, Gij zijt Koning. 

Laat uw Rijk groeien in deze wereld. 

Geef ons de kracht 

om, naar uw voorbeeld, koning te zijn 

door te geven en te delen, 

door lief te hebben en dienstbaar te zijn, 

door te leven voor elkaar en niet voor onszelf. 

Ga daartoe met ons mee op weg, 

zodat wij U kunnen volgen in uw spoor. 

Dit vragen wij U, vandaag en voor altijd. Amen. 

 

Gedicht 
 

Ik ben jouw honger 

naar recht en vrede – zegt de Heer – 
 

en je dorst 

naar beminnen en bemind worden 

scherp Ik aan. 
 

Ik spreek in je angst voor het vreemde-onbekende 

in jezelf en anderen 
 

en in je kwetsbaarheid, je naaktheid in dit leven, 

word Ik zichtbaar. 
 

Ik hou je gaande in je zoeken naar genezing 

voor de pijn van dit leven, 
 

en als je vastzit 

in het duister van twijfel en wantrouwen 

steek Ik het licht van de vrijheid aan. 
 

Ik ben er voor jou omdat jij er bent, 

omdat jij er bent voor anderen. 

 

Mededelingen 
 

Aanmelden voor vieringen 

Elke locatie in onze parochie heeft een eigen 

aanmeldpunt. Informatie hierover is beschikbaar op 

onze website. 

Op de website bij de locaties en in het 

parochieblad vindt u een overzicht van de 

weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze 

parochie. 
 

Livestream van vieringen vanuit St. Nyk 

Met ingang van dit weekend is er wekelijks een 

livestream van de viering in St.Nyk. 

Op onze website www.dechristoffel.nl vindt u de 

livestream link onder het kopje ‘nieuws’. 

 

 

Het pastoresteam wenst u een prettig weekend toe. 
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Voor de kinderen  

 

Beste jongens en meisjes! 

 

Een heel jaar lang hebben we zondag na zondag iets 

gehoord over het leven van Jezus: hoe Jezus geboren 

werd, hoe Hij opgroeide, hoe Hij rondtrok door het 

Heilig Land Israël, hoe Hij zieken genas en verhalen 

over God vertelde. Ook hebben we Pasen gevierd. 

Nu is het de laatste dag van het kerkelijk jaar. Zoals je 

merkt loopt het kerkelijk jaar niet gelijk met ons 

kalenderjaar welke in december eindigt. 

Volgende week begint het nieuwe kerkelijk jaar met 

de advent. Advent is de voorbereiding op kerstmis. 

Vandaag, en ieder jaar op de laatste dag van het 

kerkelijk jaar, vieren we dat Christus de Koning is van  

alles wat bestaat, van heel het Heelal.  

 

 

 

 

 

 

Niet alleen de mensen op aarde moeten Jezus dienen 

ook de engelen en heiligen in de hemel houden van 

Jezus. Iedereen is blij dat Jezus onze baas is. Want Hij 

is goed voor ons en Hij houdt heel veel van iedereen. 

In het evangelie van vandaag gaat het erover wat je 

gedaan hebt voor mensen die bijvoorbeeld honger 

hebben,  voor mensen die ziek zijn of zich erg alleen 

voelen. ‘Waar die mensen zijn, daar ben Ik ook’, zegt 

Jezus.  

Doe je iets voor een mens, die hulp nodig heeft, dan 

doe je dat voor Jezus, onze Koning. 

 

 

 

 

 

 

 

Kun jij deze puzzel oplossen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus maakt met zijn hand een zegenend gebaar, zo zegent Hij jullie en alle mensen. 


