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Het feest van Christus Koning geeft mij altijd een beetje een 

ongemakkelijk gevoel. Ik denk dan aan de beelden hier in huis van Jezus 

met een kroon op zijn hoofd en een staf in zijn hand. Soms gezeten op 

een troon. Een beeld dat op mij veel gezag uitstraalt.  

Het schuurt wat met het beeld dat ik graag van Jezus heb. Namelijk dat 

hij een hele zachte, lieve man is. Die daar rond liep op zijn sandalen, 

gekleed in een simpel wit kleed. Die luistert naar iedereen en aandacht 

heeft voor de meest kwetsbare mensen. Vol vergeving en 

zachtmoedigheid. Iemand die zich niet verheven voelt maar juist mens is 

onder de mensen. Eén van ons. 

 

Ik weet ook wel dat mijn vredelievende beeld van Jezus niet helemaal 

strookt met de lezingen uit de evangeliën. Vooral als Jezus boos wordt op 

de Farizeeën of de wetgeleerden. Of zijn leerlingen het kwalijk neemt dat 

zij het nog niet begrijpen.  

Jezus is helemaal niet zo vredelievend, sterker nog, in een van de 

evangelieverhalen zegt hij dat hij niet gekomen is om vrede te brengen 

maar om verdeeldheid te brengen. Hij zegt waar het op staat, is behoorlijk 

radicaal en schopt tegen de bestaande orde aan. 

Dus nee, mijn beeld van Jezus is ook niet helemaal juist. Ik geef er ook 

maar mijn eigen invulling aan, zoals ik hem graag zie. Het zou zomaar 

kunnen zijn dat Jezus, net als wijzelf, meerdere kanten had. En dat hij 

soms heel streng kon zijn als dat nodig was en om een ander moment zich 

opwierp als dienaar. Soms boos werd en andere keren vergeving schonk. 

Heel menselijk, zoals wij. 

 

Maar hoe moeten we dat feest van Christus Koning nu zien? Laten we 

even kijken naar de lezingen van vandaag. In de eerste lezing uit het twee 

boek Samuel horen we het verhaal van David. Alle volken van Israël 

komen naar hem toe omdat ze vertrouwen in hem hebben, dat hij een 

goede leider zal zijn voor het volk, gekozen door God zelf. Ze sluiten een 

verbond met David en zalven hem tot koning van Israël, leider van het 

volk. Deze lezing mogen we vandaag zien als een aankondiging voor het 

koningschap van Jezus. Jezus die volgens de overlevering is geboren uit 

het geslacht van David.   

 



De tweede lezing uit het evangelie volgens Lucas is van een hele andere 

orde. We worden namelijk meegenomen naar het moment dat Jezus aan 

het kruis hangt en het volk toekijkt. Door de omstanders wordt hij bespot 

en gekleineerd. Stel je voor, dat je in al je pijn en doodsstrijd ook nog van 

alle kanten bespot wordt! Zelfs door de misdadiger die naast je aan het 

kruis hangt! Ongelofelijk.  

Gelukkig neemt de andere gekruisigde misdadiger het voor hem op. En 

spreekt de andere straffend toe. Wij ondergaan de straf terecht, zegt hij. 

Maar Jezus niet, die heeft niet verkeerds gedaan. En daarna vraagt hij aan 

Jezus: denk aan mij, als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Waarop Jezus 

antwoord: Vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn.  

 

Daar hangt Jezus dan. Van wie we vandaag het Koningschap vieren. Aan 

het kruis, tussen de misdadigers. Weerloos en kwetsbaar. Bespot, 

gekleineerd, gehoond. Hoe moeten wij dit koningschap dan zien?  

Daarvoor moeten we luisteren naar Jezus’ eigen woorden wanneer hij 

tegen Pilatus zegt: mijn koningschap is niet van hier. Dat hoorden we net 

ook al in het gebed om ontferming. Het koningschap van Jezus gaat niet 

over macht en rijkdom. Over het regeren van een land en rondrijden in 

een gouden koets. Maar over het koninkrijk van God. En daar horen we 

regelmatig dingen over in het nieuwe Testament. Dat in het koninkrijk van 

God alles omgedraaid is. De laatste zullen de eersten zijn, degenen die nu 

alles afstaan zullen alles verwerven, degenen die nu verdrukt worden 

zullen dan ten volle kunnen leven. 

 

Het koninkrijk waar Jezus koning van is, is dus van een hele andere orde. 

Het is een nieuwe wereld. Waarin we dienstbaar zijn aan elkaar, iedereen 

een plek heeft en er genoeg is voor allen. We noemen het ook wel het 

paradijs. Waar Jezus ook over sprak in de evangelielezing van vandaag. 

We hebben daar allemaal wel onze eigen voorstelling van denk ik zo. In 

beelden, of misschien wel in gevoel. En dit paradijs, dit koninkrijk, is niet 

alleen iets waar we na de dood wellicht mee te maken krijgen. Zoals de 

misdadiger aan het kruis dat hoopt. Het is iets waar we in het hier en nu 

aan moeten werken. In onze eigen leven, hier op aarde, samen met de 

mensen om ons heen. Daar is Jezus voortdurend mee bezig. 

 

Al met al is er dus heel wat om over na te denken op deze feestdag van 

Christus Koning. Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden heeft 

het dus weinig te maken met een kroon, een staf en een troon. Met 

macht, rijkdom en aanzien. Maar juist met nederigheid, dienstbaarheid en 

zachtheid. 



Waarin Jezus ons voorgaat, als ons grote voorbeeld, als onze koning, die 

ons laat zien hoe het anders kan. Hoe ook wij kunnen werken aan het 

koninkrijk van God, hier op aarde, voor de mensen met wie wij ons leven 

delen. Een nieuwe wereld, van breken en delen. Waar genoeg is voor 

iedereen en niemand iets tekort komt.  

 

Jezus heeft er zijn leven voor gegeven. Deinsde niet terug voor geweld en 

pijn. Hij bleef zijn boodschap verkondigen. Dat het anders kan en anders 

moet. Tot op het kruis. Waar hij in al zijn pijn en doodsstrijd een 

misdadiger vergeving schenkt en hem uitnodigt in het paradijs.  

Dat is pas een echte koning. 


