CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
LAATSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING Dan., 7, 73- 74
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de Profeet Daniël
In die tijd nam Daniël het woord en zei:
13 „In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen
die op een mens geleek.
„Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
14 „Toen werd hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
„Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde."
TUSSENZANG Ps. 93 (92), 1 ab, 1 c-2, 5
De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.
Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen.
De golven rijzen steeds hoger, Heer,
de golven met dreunend geweld.
Maar machtiger dan het geraas van de golven,
is de macht van de Heer daarboven.
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

TWEEDE LEZING Apok., 1, 5-8
De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt
tot een koninkrijk van priesters voor God.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes
Broeders en zusters,
5 Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
6 die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen !
Amen.
7 Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen !
8 „Ik ben de Alfa en de Omega,
- zegt God de Heer Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser."

ALLELUIA Mc., 11,10
Alleluia.
Gezegend de Komende in de naam des Heren;
Geprezen het komend Koninkrijk van onze vader David.
Alleluia.

EVANGELIE Joh., 18, 33b-37
Gij zegt dat lk koning ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes
33b In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
„Zijt gij de koning der Joden?"
34 Jezus antwoordde hem:
„Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?"
35 Pilatus gaf ten antwoord:
„Ben ik soms een Jood?
„Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd.
„Wat hebt Gij gedaan?"
36 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."
37 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."

Jaar B – Christus Koning van het heelal – jaar B – 21 november 2021
“Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat.” (Daniël 7,14)
Inleiding
De cirkel van het kerkelijk jaar is weer rond. Maar al cirkelend betreden we een wenteltrap. Ieder jaar
hetzelfde, maar wel ieder jaar een beetje dichter bij de hemel.
Eerste lezing: Daniël 7,13-14
In het voorgaande visioen heeft Daniël vier vreemde wezens gezien: beeld van koninkrijken die
opgaan, blinken en verzinken. Dan verschijnt er iemand ‘die op een mens gelijkt’. Letterlijk staat er:
iemand als een mensenzoon. Jezus noemt zichzelf ook vaak zo. Het is enerzijds een heel nederige
benaming. Maar hier zien we de mensenzoon als koning. Hij gaat naar de Hoogbejaarde: beeld van
God. Dat klinkt vreemd in onze cultuur, die jeugdigheid verafgoodt. Maar een hoogbejaarde heeft
heel wat meegemaakt. Hij heeft al heel vaak de waan van de dag zien opgaan, blinken en verzinken.
Hij heeft talloze eendagsvliegen overleefd. De hoogbejaarde heeft iets van de eeuwigheid om zich
heen. God geeft de mensenzoon een ‘heerschappij die nooit vergaat’. Een koninkrijk dat eeuwig jong
en eeuwig oud tegelijk is.
Gebed: Gekruisigde Mensenzoon, moge ons leven een lofzang worden voor U.
Vraag: Welke herinneringen bewaar jij aan je opa en oma?
Tweede lezing: Openbaring 1,5-8
Daniël zag iemand komen ‘met de wolken des hemels’. Johannes, verbannen naar het eiland Patmos,
zegt dat ‘Hij komt met de wolken’. Tegelijk citeert hij de profeet Zacharia (h. 12), die spreekt over
de gedode Messias. ‘Elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben’. Toen Jezus
stierf, werd Hij met een lans in zijn zijde gestoken. Maar dat was niet het werk van één soldaat. Onze
verwerping van Jezus is het die Hem doorstoken heeft. Daarom zullen ‘alle stammen der aarde over
Hem weeklagen’. Jezus’ komst is een moment van vreugde, maar ook van rouw. Een moment waarop
de mensen zullen rouwen om hoe ze Gods liefde mishandeld hebben. Gevoelloos doorleven en net
doen alsof er niets gebeurd is: dat kan dan niet meer.
Gebed: ‘God, doe uit ons versteende hart tranen opwellen van berouw.’
Vraag: Zit er in mijn berouw ook een element van rouw?
Evangelie: Johannes 18,33b-37
De naam van deze zondag, ‘Christus, koning van het heelal’, kan wat triomfantelijk overkomen.
Daarom is het goed om ons eraan te herinneren dat deze titel boven het kruis geschreven stond. In
drie talen: Hebreeuws, Grieks en Latijn. Pilatus kan alleen maar denken in termen van aardse macht.
Als hij het woord ‘koning’, hoort, gaan bij hem de verkeerde lampjes branden. Daarom zegt Jezus:
‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’. Het Vaticaan is een staat. Het onderhoudt betrekkingen
met vele andere staten. De verleiding ligt op de loer, om werelds te denken over de Kerk. Maar stel
dat het Vaticaan wordt veroverd... Houdt dan de Kerk ook op te bestaan? Nee. Soms is het zelfs nodig
dat de Kerk wereldlijke macht verliest. Dan kan ze zich beter wijden aan het getuigen van de waarheid.
De waarheid is een onafhankelijke en onoverwinnelijke macht. Al loopt de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel.
Gebed: Trouwe Getuige, naar uw stem wil ik luisteren.
Vraag: Wanneer denken we ‘werelds’ over de Kerk?

