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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
Christus, Koning van het heelal, 21 november 2021 

 

Inleiding 

 

Met het feest ‘Christus Koning van het heelal’ sluiten 

we het liturgische, het kerkelijke B-jaar af. Met de  

1e zondag van de Advent begint een nieuw liturgisch 

jaar. Zo kennen we drie cyclussen: A-, B- en C-jaren 

met daarin vastgestelde lezingen.  

Dit weekend dus Christus Koning. Veel namen hebben 

wij gegeven aan Jezus van Nazareth: Goede Herder, 

Licht der wereld, Zoon van God, Vriend van mensen, 

Dienstknecht, Mensenzoon, Verlosser, God-met-ons. 

Mooie, diepzinnige, veelzeggende namen. De titel 

‘Koning’ lijkt daar niet zo goed tussen te passen. Het 

spreekt die namen zelfs tegen: Een koning die schapen 

hoedt? Die zichzelf ten dienste stelt? Die tussen het 

gewone volk leeft? En toch deze zondag het feest van 

Christus Koning. 

 

Evangelie: Johannes, 18, 33b-37 

 

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: 

Zijt Gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: 

Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij 

gesproken? Pilatus gaf ten antwoord: Ben ik soms een 

Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U 

aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan? Jezus 

antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze 

wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn 

dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden 

hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn 

koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: 

Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning 

ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in 

de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de 

waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn 

stem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter overweging 

 

In 1925 werd het feest ‘Christus Koning van het 

heelal’ ingesteld. Dat had te maken met de 

omstandigheden in de wereld in die tijd. In de jaren 

twintig van de vorige eeuw  verdwenen er nogal wat 

koningshuizen en keizerrijken,  de macht van de 

katholieke kerk werd minder,  en er groeiden allerlei 

nieuwe politieke verhoudingen. Bovendien was er 

sprake van een opkomend socialisme en fascisme. 

Tegen die achtergrond benadrukte de kerk  dat 

Christus koning was over kerk en wereld.  Het lied 

‘Aan U, o koning der eeuwen’,  was vooral in die 

dagen een soort katholieke tegenhanger van de 

socialistische ‘Internationale’.  

Het feest van Christus Koning werd toen en nog lange 

tijd daarna uitbundig en triomfantelijk gevierd. 

Als we vandaag de dag spreken over Christus Koning,  

heeft dat niets meer van doen  met triomfalisme of 

machtsvertoon van de kerk. Het evangelie van 

vandaag is er ook niet naar. 

Wanneer je spreekt over koningschap  dan is er ook 

sprake van een koninkrijk. Er heeft ooit iemand een 

gebed geschreven, waarin gezegd wordt: ‘God, dat 

koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’ Wij zouden 

die zin om kunnen draaien en God aan ons laten 

vragen: ‘Mensen, dat koninkrijk van Mij bij jullie, 

komt daar nog wat van?’ Dan raken we de kern van het 

evangelie van vandaag.  

Jezus zegt tegen Pilatus: ‘mijn koninkrijk is niet van 

deze wereld’. Daarmee bedoeld Hij: mijn koninkrijk is 

anders dan u het zich voorstelt. Mijn koninkrijk heeft 

te maken met de waarheid. Want Ik ben gekomen om 

te getuigen van de waarheid. Maar wat is waarheid? 

De Bijbel bedoelt met waarheid iets anders dan wij. 

Wij bedoelen met waarheid:  wat ik zeg, stemt overeen 

met de werkelijkheid. Bij ons is waarheid eigenlijk 

hetzelfde als werkelijkheid. Als ik zeg dat die muur wit 

is en ik spreek de waarheid, dan is die muur ook wit. 

Maar de Bijbel bedoelt met waarheid iets anders. 

Waarheid is de werkelijkheid, maar dan zoals God die 

heeft bedoeld. Zo kan een mens waar zijn als hij is 

zoals God hem heeft bedoeld. 

Daarom zei Jezus van zichzelf: ik ben de waarheid. 

Omdat Hij is zoals God Hem heeft bedoeld. En het 

koninkrijk van Christus is een rijk van mensen, een 

samenleving van mensen zoals God die bedoeld heeft.  

En daarom zou God inderdaad tegen ons kunnen 

zeggen:  ‘Mensen, dat koninkrijk van Mij onder jullie,  
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komt daar nog wat van?’ Dat moeten wij niet aan God 

vragen, want die neiging hebben we als we naar de 

ellende in de wereld kijken, Zoals nu: de vele vele 

vluchtelingen, die zelfs als politiek middel worden 

ingezet. Natuurlijk mogen we tot God bidden om zijn 

rijk te vestigen en ons daarbij te helpen wanneer wij 

de handen uit de mouwen steken. 

Wat is waarheid? Waarheid heeft ook met 

betrouwbaarheid te maken, iets waarvan je op aan 

kunt. Als Jezus zegt dat Hij gekomen is  om getuigenis 

af te leggen van de waarheid  dan mogen we erop 

vertrouwen dat Hij ons geen mooi sprookje voorhoudt. 

Maar hoe is dat dan met dat koninkrijk, hoe ziet dat er 

uit?  Jezus zegt tegen Pilatus: het is niet van deze 

wereld. Het is niet zoals bij jullie een koninkrijk is. Het 

heeft niets van doen dus met het koningschap van 

Pilatus en allerlei andere machthebbers. Zijn 

leiderschap berust niet op een legermacht. Zijn 

koningschap heeft niets van goud en glitter, heeft niets 

triomfantelijks.  Het is niet van deze wereld. Niet aan 

pracht en praal dus, maar aan de eenvoud ontleent Hij 

zijn allure. Zijn kracht ligt niet in machtsvertoon, maar 

in zachtmoedigheid. Geen peloton soldaten dat Hem 

bijstaat.  Dienstplicht bij Hem is de plicht te dienen 

met de liefde als enige wapen.  Men oefent zich niet 

voor de strijd  maar men oefent zich voor de liefde. 

In dat koninkrijk dat niet van deze wereld is gaat het 

niet om het recht van de sterkste, maar het gaat juist 

om wat zwak is te beschermen. In dat rijk van God 

wordt omgekeerd geredeneerd:  wat je wilt dat de 

ander voor je doet, doe dat eerst eens voor die ander. 

Je zult zien dat alles dan verandert. In dat rijk waar 

Jezus het over heeft, ben je niet uit op het halen en 

graaien voor eigen geluk, maar kijk je eerst naar wat 

de ánder nodig heeft.  

Een koninkrijk dat niet van deze wereld is, daarmee 

wordt dus niet bedoeld dat het Rijk van God niet in 

deze wereld gestalte zou kunnen krijgen. Voor Jezus 

is het Rijk van God overal zichtbaar waar mensen 

elkaar een hemels gevoel geven,  

overal waar mensen recht doen aan elkaar,  

overal waar mensen elkaar het leven mogelijk maken, 

overal waar mensen zich oefenen in liefde. 

En als wij vinden dat dat rijk te lang op zich laat 

wachten, moeten wij niet tegen God zeggen: ‘komt er 

nog wat van?’ Dan vraagt God aan ons: ‘Dat 

koninkrijk van Mij, komt daar nog wat van?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.       
 

Dominicanen.be 

 

Gebed  
 

Op het feest van Christus Koning 

bidden wij U: 

wees aanwezig bij die ontelbare mensen 

die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, 

vervolging, ziekte of eenzaamheid. 

Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd 

die rechteloos en weerloos door het leven gaan. 

Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde 

een overwinning behalen op alle verdrukking en 

kwaad, dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde 

behoort aan iedereen. 

Dat die aarde in handen moet zijn van mensen 

die macht aanwenden ten goede, 

mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken, 

die niet haten, maar leven geven. 

Mensen naar uw beeld, 

zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen. 

   

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een prettig weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

Er is weer een jaar voorbij. Nu denken jullie vast dat 

er een vergissing wordt gemaakt want het is nog geen 

1 januari 2022. En toch is er in de kerk een jaar voorbij 

want vandaag vieren we de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. Volgende week met de 1e zondag van 

de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat loopt 

dus niet gelijk met ons kalenderjaar. 

En op deze laatste dag vieren we het feest van 

Christus, Koning van het heelal.  

Dat Jezus Koning is van het heelal wil zeggen dat Hij 

niet alleen Koning is in ons hart, ook niet alleen 

Koning in de hemel, maar dat Hij Koning is van alles, 

dat Hij overal, het geheel omvattend, Koning is.  

Als Koning kunnen we Hem ook overal tegenkomen, 

in de kerk, maar ook in een gevangenis, thuis, maar 

ook in een tehuis voor zieken of moeilijk opvoedbare 

kinderen, op school, maar ook in de fabrieken waar 

kinderen werken die niet naar school kunnen. Jezus is 

een Koning die leeft temidden van alle mensen, met 

name onder de zwaksten onder hen. 

Jezus was dus geen gewone Koning, maar een Koning 

met een doornenkroon in plaats van een gouden kroon 

met edelstenen. Die doornenkroon zetten de mensen 

op zijn hoofd vlak voordat Jezus gekruisigd wordt.  

En wat Jezus doet, is ook anders dan we van de meeste 

koningen verwachten. Jezus grijpt niet de macht, maar 

komt vooral op voor alle mensen die het moeilijk 

hebben, die ziek zijn of niet meetellen. Hij wordt niet 

bediend door mensen, maar Hij dient de mensen door 

hen te helpen. Jezus doet dat vanuit liefde. Liefde, dat 

is het belangrijkste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om Christus' Geest 

 

Christus Koning,  

we vieren vandaag uw feest, 

want U bent onze Koning. 

Wij willen vooral naar U luisteren 

en proberen om uw Rijk van vrede en liefde 

te laten zien aan de hele wereld. 

Daarvoor moeten ook wij 

mensen van vrede en liefde worden. 

Dat is niet gemakkelijk, 

daarom bidden wij om uw Geest 

als wij aan de slag gaan. 

Help ons om goede leden te zijn 

die uw Rijk van vrede en liefde  

steeds mooier maken. 

Amen. 

 
(naar Kinderwoorddienst.nl) 

 

 

 

Los deze puzzel op door bij de pijl te beginnen en de 

lijntjes te volgen. 

 


