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Overweging Christus Koning van het Heelal jaar C  

Thema: Gezalfd om te dienen 

Lezingen:  2 Samuël 5,1-3 en Lucas 23,35-43 

Zondag 24 november 2019  R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Ooit werden vele Europese landen geregeerd door koningen. 

Ze waren dienstbaar aan het volk, op voorwaarde dat het volk deed wat 

de koning hen opdroeg.  

Koningen hadden veel geld nodig. Uit de belastingen van de mensen 

bouwden de koningen en koninginnen prachtige paleizen. De 

vorstendommen baden in pracht en praal.  

In die tijd regeerden de koningen met ijzeren vuist. Het waren totalitaire 

regimes. Hun onderdanen eerder slaven dan burgers.  

Halverwege de jaren twintig (1925) van de vorige eeuw, stelde Paus Pius 

XI het feest van Christus Koning in. Het feest moest koningen en 

overheden eraan herinneren dat niet zij, maar dat Christus het hoogste 
gezag had in de wereld. Hem waren ze gehoorzaamheid schuldig. 

 

De macht en de praal van weleer was bij de instelling van het feest van 

Christus Koning haast verdwenen. De meeste Europese koningen en 

koninginnen hebben tegenwoordig een representatieve functie. Met 

minder pracht en praal, macht en aanzien dan weleer. 

 

Ten opzichte van het koningshuis zijn er globaal twee houdingen. 

Een groep mensen heeft bewondering voor koningshuizen, aanbidden de 

koning. Ze geven geld uit om zich te laven aan hun rijkdom. Terwijl een 

groeiende groep mensen eerder kritisch staan tegenover de instelling van 

een koningshuis. Hun argument luidt: het koningshuis is niet meer van 

deze tijd. 
 

In de jaren zestig van de vorige eeuw, na het Tweede Vaticaanse Concilie, 

is dit feest meer het feest geworden van de geloofsgemeenschap.  

En met de ontwikkeling van de ruimtevaart is het niet langer het feest van 

Christus Koning, maar het feest van Christus Koning van het heelal.  

Het wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gevierd. Het gaat 

om het koninkrijk van God of in nieuwe vertaling Gods nieuwe wereld.  

De koning in Gods wereld is dienstbaar aan mensen. Het gaat hier om een 

ander type koning dat de wereldse koningen. De koning in Gods nieuwe 

wereld is een herder. Dit feest nodigt ons uit om een goede herder, 

hoeder voor elkaar te zijn. 

 
Ik ga terug in de tijd. Het volk van God had geen koning.  

Via roepingsprofeten stuurde en leidde God zijn volk. Een van die bekende 

leidende figuren en steunpilaren van het Oude Testament is Mozes.  
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Hij leidde zijn volk uit de onderdrukking van Egypte door de ontberingen 

in de woestijn tot aan de rand van het beloofde land. De tweede grote 

steunpilaar van het Oude Testament is de profeet Elia die het opnam voor 

God met gevaar voor eigen leven.  

Mozes en Elia vertegenwoordigen wet en profeten. God heeft hen beiden 

geroepen voor hun taak. Mozes en Elia zijn bepalende figuren geweest 

voor Gods volk tot op vandaag.  

Eens in het Beloofde Land, baden de mensen: ‘Heer onze God, geef ons 

een koning, zoals alle volken rondom’. En God luisterde naar zijn volk.  
Hij riep Saul. Saul werd de eerste koning van Gods volk.  

Toen Sauls dagen geteld waren stuurde God de profeet Samuël naar het 

huis van Isaï om een koning te zoeken. Isaï stelde al zijn zonen voor. 

Samuël zag in al die zonen een mogelijkheid. Maar God keek naar het hart 

van de mannen terwijl de profeet Samuël te veel naar hun uiterlijk keek. 

God liet Samuël weten dat geen van de voorgestelde zonen van Isaï 

geschikt was als koning. Toen vroeg Samuël aan Isaï: ‘Zijn dat al je 

zonen?’. ‘Neen’, zei Isaï, David hoedt de schapen’. David werd geroepen. 

Een jongen, rossig, had mooie ogen en was schoon van aanzien. David 

was een vrolijke jongen die buitengewoon goed kon zorgen voor de 

schapen. Hij was een echte herder die oog had voor zijn schapen. God zei 

tot Samuël: ‘Zalf hem, deze zal koning zijn’. 
David werd een goede koning die leiding gaf aan het volk, het beschermde 

tegen gevaar van buiten en opkwam voor de vreemdelingen, de weduwen 

en de wezen. David is een koning naar het hart van God: dienstbaar aan 

Gods volk. Dit in tegenstelling tot de koningen van de volken rondom. 

Toen het volk zag wat David voor hen deed, sloot David met zijn volk een 

verbond en het volk, zo hoorden we in de eerste lezing, zalfde David tot 

koning. 

 

In psalm 72 wordt de lof gezongen over koning David omdat hij zijn volk 

leidt naar Gods wil. 

“Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  

hij geeft hoop aan rechtelozen,  

hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  
hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.  

Zijn naam is tot in eeuwigheid,  

zolang de zon staat aan de hemel.  

Zijn naam gaat rond over de aarde,  

een woord van vrede, van mens tot mens.  

(vert. H. Oosterhuis naar Ps 72, 2-4. 12-14. 17).  

 

 

Welke koningen of staatshoofden willen we? Als ik persoonlijk op deze 

vraag mag antwoorden het liefst een koning of president in de lijn van 

David. Een herder die oog heeft voor de vragen en zorgen van alle 

mensen, een Nelson Mandela bijvoorbeeld of een paus als Franciscus.  
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Maar ik zou geen koning of president of kerkelijke leider willen die mensen 

kleineert, onderdrukt, monddood maakt, of omwille van hun overtuiging 

doodt. Hebben we niet te veel van deze figuren als koning of president of 

religieuze leider in de wereld vandaag? 

 

Jezus noemde zichzelf niet koning, anderen noemden hem zo.  

En Hij was koning, niet een koning in de zin van een autoritaire heerser 

omgeven met pracht en praal. Jezus was een koning in dienst van 

mensen. Hij wilde het goede voor ieder mens, zoals we hoorden in psalm 
72: ‘Voor kleine mensen was hij bereikbaar’.  

Jezus bracht de zorgen van mensen tot bij God. Jezus keek mensen aan, 

zag hen staan, keek niet weg, ging nooit aan mensen voorbij, zoals wij 

vaak doen. Jezus hoorde de zorgen van mensen, kende hun lijden en 

leefde met hen mee. Jezus deed wat God graag zag: meewerken aan zijn 

koninkrijk, een nieuwe wereld waar gerechtigheid heerst en vrede, waar 

mensen in vreugde met elkaar samenleven.  

Jezus was koning, maar een andere koning dan de koningen die zich de 

eeuwen door hebben verplaatst op een paard met een gouden koets, 

neerkijkend op mensen. Jezus kwam op een ezel, een lastdier. Jezus 

droeg de lasten van mensen mee op zijn schouders. Hij droeg ze mee tot 

het uiterste toe. 
 

Aan het kruis wordt de spot met hem gedreven; zowel door de soldaten, 

als door één medeveroordeelde. 

De andere medeveroordeelde reageert anders. Met de dood voor ogen 

denkt hij na over zijn leven. Deze man komt op het einde van zijn leven 

tot het inzicht (tot inkeer) dat hij zijn straf heeft verdiend, maar Jezus 

niet. Hij ziet in Jezus een rechtvaardige. Hij vraagt Jezus, bidt Jezus om 

hem niet te vergeten. En eveneens met de dood voor ogen is Jezus er -

nog steeds- voor deze medeveroordeelde en hij zei: ‘Met mij zul je zijn in 

Gods nieuwe wereld’. 

 

Jezus heeft nooit gevraagd om koning te worden. Zijn koningschap heeft 

nooit een politieke betekenis gehad, maar wel een maatschappelijk en een 
religieuze betekenis. En hiermee heeft hij zich geïdentificeerd. Zijn trouw 

aan zijn zending kostte zijn leven. 

 

Hoe trouw zijn wij aan onszelf, aan medemensen en aan God? Durven en 

willen wij herder zijn voor elkaar? 


