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EZECHIËL 34,11-12.15-17 

Eerste lezing uit de profeet Ezechiël  

Zo spreekt God de Heer: 
"Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. 
Zoals een herder omziet naar zijn kudde, 
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, 
zo zal Ik omzien naar mijn schapen 
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn 
ten gevolge van mist en nevel. 
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, 
- spreekt God de Heer-. 
Het vermiste schaap ga Ik zoeken, 
het verdwaalde breng Ik terug, 
het gewonde verbind Ik, 
het zieke geef Ik weer kracht 
en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. 
Ik zal ze laten weiden zoals het behoort. 
En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -: 
Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram 
en bok'. 

  

 



1 KORINTIËRS 15,20-26.28 

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte 

Broeders en zusters, 
Christus is opgestaan uit de doden 
als eersteling van hen die ontslapen zijn. 
Want omdat door een mens de dood is gekomen, 
komt door een mens ook de opstanding van de doden. 
Zoals allen sterven in Adam, 
zo zullen ook allen in Christus herleven. 
Maar ieder in zijn eigen rangorde: 
als eerste en voornaamste Christus, 
vervolgens bij zijn komst, 
zij die Christus toebehoren; 
daarna komt het einde, 
wanneer Hij het koningschap 
aan God de Vader zal overdragen, 
na alle heerschappijen en alle machten en krachten 
te hebben onttroond. 
Want het is vastgesteld 
dat Hij het koningschap zal uitoefenen, 
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. 
En wanneer alles aan Hem onderworpen is, 
zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene, 
die het al aan Hem onderwierp. 
Dan zal God zijn 
alles in allen. 

  

MATTEÜS 25,31-46 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs  

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 voor 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.' 
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OVERWEGING 

Christus, die andere koning 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van 
Christus Koning. Hij is geen koning in triomf, naar aardse normen. Je 
zou Hem beter kunnen benoemen als: ‘Jezus, de Koning van de 
Goedheid’, of de ‘Koning van het hart’. 

Hij werd gehoond, bespot en niet begrepen door de mensen van toen, 
die Hem folterden en kruisigden. En ook nu wordt Hij nog weggelachen 
door vele mensen van vandaag, die zich van Hem geen zier aantrekken, 
en totaal andere waarden en normen vooropstellen in hun leven. 

Bovenaan zijn kruis stond nochtans ‘Dit is de koning van de Joden’. In 
drie talen stond het er, het Grieks, het Hebreeuws en het Latijn … opdat 
gans de wereld het zou kunnen verstaan... 

De eeuwen door hebben mensen zich vele en verschillende 
voorstellingen van God gemaakt. Deze denkbeelden over God zeggen 
doorgaans meer over onszelf en onze verlangens, dan dat zij ons iets 
bijbrengen over God. 

Soms maken wij van God iemand die enkel moet luisteren naar wat wij 
Hem vragen. Of wij vinden dat God moet zorgen dat er ons niets 
overkomt, geen ziekten, ongelukken of oorlogen. Soms zelfs, als we 
zeggen dat God Liefde is – de mooiste Naam die Hem ooit gegeven 



werd – dan denken wij aan een soort liefde die gewoonweg alles toelaat 
en goed vindt wat we zelf zo graag willen. Zo kan God toch niet écht zijn. 

Wij kennen iemand door zijn woorden en daden. Om God te leren 
kennen en almaar beter te leren kennen, kunnen wij het best naar Jezus 
kijken en altijd blijven kijken. Hij is immers Gods eigen mens geworden 
Woord. Meer dan waar of in wie ook heeft God zichzelf in Jezus 
uitgesproken. In Jezus treedt God eerst en meest aan het licht. In Jezus 
kunnen wij vatten hoe God zelf zou kunnen zijn. 

Vandaag op het feest van Christus Koning leren de lezingen ons hoe 
God, ten diepste is en hoe Hij zich kenbaar maakt in Jezus: een 
KONING, die meer HERDER is dan HEERSER. Of beter nog: een 
Koning, die terecht mag heersen omdat Hij bovenal herder is. 

 

Als wij – stil, geknield en biddend in het schemerdonker van een kleine 
kerk – naar Jezus kijken op het kruis, zien wij geen machtige heerser, 
maar een lijdende dienaar van de mensen. Een dienaar, die te lijden 
heeft, omdat Hij in zijn liefde voor de mensen tot het uiterste ging – ten 
einde toe, ten dode toe. 

Christus Koning is dus niet het feest van de machtige praalzieke 
despoot, die in triomf – hoog gezeten op een paard of minzaam 
mensenhandjes schuddend – zijn blijde intrede doet. Het is het feest van 
een andere Koning: Iemand, die bovenal wilde dienen, en daarbij eerst 
de kleinen, de zwakken, diegenen, die in de wereld niet meetellen. 

Als wij dat eens echt zouden opnemen in ons hart en ook navolgen. Als 
wij als christenen en als kerk eens echt anders zouden kunnen leven! 
Als wij eens, als minderheid, tegen de stroom zouden ingaan. 

En net als Jezus, Christus Koning, niet uit zouden zijn op uiterlijke praal, 
maar door en door bekommerd om wie in deze wereld aan de kant 
gelaten worden. 

Want slechts zo leren wij Jezus kennen en beminnen. En slechts zo 
kunnen wij anderen tot Hem leiden en bereiken dat ook zij Hem 
liefhebben. Als die andere Koning, die Weg, Waarheid en Leven is. En 
die er niet alleen maar is voor het protocol, de pronkzucht en de praal. 

Omer Roels (blog.seniorennet.be) 


