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Het feest van Christus Koning op de laatste dag van het kerkelijk jaar. Een heel jaar ligt achter 

ons, waarin van alles gevierd en gezegd is: van geboorte en dood, van vreugde en verdriet, 

van hoop en nieuwe moed. Vandaag komt de finale. Die speelt zich af in de rechtszaal.  

Een vreemde rechtszaak. Zonder verdachten of getuigen. Mensen verdeeld in twee groepen 

met als enige criterium: de zorg voor zieken en vreemdelingen, naakten en gevangenen, 

hongerigen en dorstigen. 

Voor de toehoorders van Jezus waren dit ongehoorde woorden. Want God vereren dat deed je 

in de tempel, zo vond de gelovige Jood. Hem dienen deed je door de wetten van Mozes te 

onderhouden. En nu komt er zo’n rabbi uit Nazareth die leert dat je God het beste eert als je 

zorg draagt voor ‘sukkelaars’, voor mensen die niet meetellen. Dat kon er toch moeilijk in.  

Daarom vragen ze ook: hoezo en wanneer hebben we u dan hongerig gezien of dorstig of 

naakt of ziek of vreemdeling of in de gevangenis?  

Zoals de mensen van toen dit niet gezien hebben of begrepen, zo moeten ook wij beseffen dat 

Jezus hier (in de woorden van de evangelist) geen beschrijving geeft van hoe het precies gaat 

op het einde der tijden, maar wil hij ons laten zien dat het gaat om onze manier van leven in 

het nú, het heden van alledag telkens wanneer wij oog in oog staan met een mens die mijn 

aandacht of mijn hulp vraagt, mijn mededogen of vergeving.  

Op de Filippijnen is een nogal satirische tekst geschreven, die zegt: 

Luister Christen, ik was hongerig en jij vormde een actiegroep en discussieerde over 

honger. Ik dank je. 

Ik was in de gevangenis en stil sloop jij weg naar de kapel, om te bidden voor mijn 

vrijlating. Ik dank je. 

Ik was naakt en ernstig ben je nagegaan of mijn naaktheid wel zedelijk was. Ik dank 

je. 

Ik was ziek en jij knielde en dankte God voor jouw eigen goede gezondheid. Ik dank 

je. 

Ik was dakloos en jij preekte tot mij over het geestelijk onderdak en de liefde van God. 

Ik dank je. 

Ik was eenzaam en verlaten en je liet me alleen om voor mij te bidden. Ik dank je. 

Jij bent vroom en heel dicht bij God. Maar ik, ik ben nog steeds hongerig, alleen, 

naakt, ziek en gevangen, dakloos en koud.  

 

Dat klinkt akelig. En het vraagt heel wat van ons allen. Voorwaar geen geringe opgave. 

Machteloosheid ligt op de loer, als wij niet kunnen voldoen aan die hoge eisen….. 

Maar misschien mogen we het wel omdraaien: telkens als het ons lukt recht te doen aan een 

ander mens, dan wordt het een hemelse zaak. Dat tilt ons boven ons kleine ik uit, dat graag zo 

groot wilt lijken. Wij hoeven immers geen grootse daden te doen: een voedseltransport te 

organiseren of naar Liberia te gaan of een heldenrol te spelen. Het gaat om de kleine, 

dagelijkse dingen, die op je weg komen: 

iemand die hongert: niet naar voedsel (de koelkast is redelijk gevuld), maar naar een hartelijk 

woord, naar medeleven, een schouderklop 

Iemand die dorst had, niet naar drank (onze huizen hebben kranen), maar naar een uurtje 

gezelschap, naar iemand die tijd heeft…. 

Iemand die vreemdeling was, niet eens een buitenlander, maar gewoon anders qua 

opvattingen en leven, en vraagt om respect, om te mogen zijn zoals hij is…. 

Iemand die naakt was, niet omdat-ie geen kleren had, maar omdat hij door roddel en 

achterklap in zijn hemd werd gezet, hoort hij er toch bij? 



Iemand die gevangen zat, niet achter tralies maar in zijn eigen huis vanwege ouderdom, ziekte 

of handicap, zien we hen? Halen we hen uit hun isolement? 

Jezus vraagt ons niet om duizenden mensen te helpen, maar om heel dichtbij, met onze eigen 

mogelijkheden, de gewone en alledaagse goedheden die we kunnen doen, ook daadwerkelijk 

te doen. Waar dat gebeurt (en gelukkig gebeurt het op vele plaatsen), daar wordt God geëerd 

en groeit zijn koninkrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorbede 

Gij, Eeuwige, 

die van begin tot einde begaan bent met mensen, wij bidden U: 
 

dat wij Christus Koning eren door zorg en aandacht 

voor wie hongeren naar leven 

en hunkeren naar geluk 

 

dat wij Christus Koning eren door oog en oor te hebben 

voor wie vreemd en onbegrepen zijn 

en zoeken naar een thuis…. 

 

dat wij Christus Koning eren door warmte te geven 

een goed woord te hebben 

voor allen die in de kou staan….. 

 

dat wij Christus Koning eren door een goed voorbeeld te zijn 

voor onze kinderen, voor onze jeugd 

voor allen die naar ons opkijken….. 

 

intenties…… 

 

 

 

 

 

Vredeswens  
De mens die omziet naar de hongerigen en dorstigen, hij is als Jezus onze herder, 
die zich bekommert om zijn naaste. De kleine gebaren van omzien naar elkaar: 
zij maken het verschil en getuigen van de vrede in Christus naam. 
Mogen we elkaar die vrede toewensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overweging. 

Geert: 

Het feest van Christus Koning op de laatste dag van het kerkelijk jaar. Een heel jaar ligt achter 

ons, waarin van alles gevierd en gezegd is: van geboorte en dood, van vreugde en verdriet, 

van hoop en nieuwe moed. Vandaag komt de finale. Die speelt zich af in de rechtszaal. Een 

vreemde rechtszaak, daarover wil Nan nu met u nadenken.   

 


