
Hieronder vindt u op pagina 1,2 en 3 de lezingen van de zondag, op pagina 4 – de uitleg van en 

bezinning op de lezingen zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje lezingen’ 
 
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL  - LAATSTE ZONDAG 
DOOR HET JAAR 
 
209 EERSTE LEZING Ez., 34, 11-12. 15-17 
Gij zijt mijn schapen, lk zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere. 
 
Uit de Profeet Ezechiël 
 
11 Zo spreekt God de Heer: 
     „Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.  
12 „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. 
15 „Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,  
     - spreekt God de Heer -. 
16 „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. 
17 „En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -: 
     Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere,  
     tegenover ram en bok. 
 

TUSSENZANG Ps. 23 (22), 1-2a, 2b-3, 5-6 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;  
Hij Iaat mij weiden op groene velden. 
 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed. 
 
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden  
omwille van zijn Naam. 
 
Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
 
Met olie zalft Gij mijn hoofd,  
mijn beker is overvol. 
 
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,  
elke dag van mijn leven. 
 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden.  



210 TWEEDE LEZING 1 Kor., 15, 20-26. 28 
Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen, dan zal God zijn alles in allen. 

 
     Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. 
 
     Broeders en zusters, 
20 Christus is opgestaan uit de doden 
     als eersteling van hen die ontslapen zijn. 
21 Want omdat door een mens de dood is gekomen,  
     komt door een mens ook de opstanding van de doden  
22 Zoals allen sterven in Adam, 
     zo zullen ook allen in Christus herleven.  
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde 
     als eerste en voornaamste Christus,  
     vervolgens bij zijn komst, 
     zij die Christus toebehoren ;  
24 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. 
25 Want het is vastgesteld 
     dat Hij het koningschap zal uitoefenen, 
     tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.  
26 En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.  
28 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. 
 
ALLELUIA Mc., 11,9-10 

Alleluia. 
Gezegend de Komende in de naam des Heren;  
geprezen het komende Koninkrijk. 
Alleluia. 
 
 

211 EVANGELIE Mt., 25, 31-46. 
Hij zal plaats nemen op zijn troon van glorie en Hij zal hen in twee groepen scheiden. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus. 
 
     In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
31 „Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid  
     en vergezeld van alle engelen, 
     dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.  
32 „Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden  
     en Hij zal ze in twee groepen scheiden, 
     zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 
33 „De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,  
     maar de bokken aan zijn linker. 
34 „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. 
35 „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.  
36 „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. 
37 „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? 

38 „En wanneer zagen wij U als vreemdeling  
     en hebben U opgenomen, 
     of naakt en hebben U gekleed ? 

39 „En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis  
     en zijn U komen bezoeken? 

40 „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. 
41 „En tot die aanzijn linkerhand zal Hij dan zeggen: 
     Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur  
     dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. 
42 „Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven.  
     „Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. 
43 „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.  
44 „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?  
45 „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. 
46 „En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf,  
     maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven."  



Jaar A – Hoogfeest van Christus, koning van het heelal – 22 november 2020 

 

“Dan zal God zijn alles in allen.” (1 Korintiërs 15, 28)  

 

Inleiding 

Dit feest vormt een kantelpunt in een lange reeks zondagen. Tot nu toe overheerste het 

verwachten van de wederkomst van Christus. Na deze zondag komt daar een accent bij: het 

gedenken van Jezus’ komst (‘advent’) als kindeke op aard. Christus Koning is een vrij jong 

feest: het werd in 1925 ingevoerd door een visionaire paus. De staat heeft de neiging om 

zichzelf tot God te maken en een totaal-staat te worden. Maar het hoogste gezag ligt bij 

Christus Koning!  
 

Eerste lezing: Ezechiël 34, 11-12 en 15-17 

Als de herders het laten afweten, geldt het recht van de sterkste. De grootste mond krijgt gelijk. 

De kudde valt uiteen. God kan het niet langer aanzien. Streng wijst Hij de egoïstische herders 

terecht. Ook herstelt Hij de orde onder de dieren. Dit motief keert straks in het Evangelie 

terug, dat vertelt hoe de schapen van de bokken gescheiden worden.  
 

 Gebed: Goede Herder, breng uw schapen bijeen in uw harmonie.  
 

 Vraag: Hoe komen we de verdeeldheid van de christenen te boven?  
 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26 en 28 

Christus is koning, maar wel in oorlogstijd. Allerlei God- en mensonterende machten zijn 

tegen Hem in opstand. ‘Machten en krachten’. Nu al laat de Koning in de heiligen voelen wie 

er sterker is. Maar dan komt de dag waarop de Vader alle machten definitief van hun troon 

haalt. De laatste van hen is de dood. Dan is Christus overal onomstreden Koning. Vervolgens 

zal de Zoon zich onderwerpen aan degene die de vijanden aan de Zoon onderwierp (vs. 28). 

Wat wil dat zeggen? Iemand schreef: In het christendom is onderwerping goddelijk. En jezelf 

omhoog steken is satanisch. Waar het in deze ‘onderwerping’ om gaat is: de ander vóór laten 

gaan. Welnu, binnen de heilige Drie-eenheid is hetzelfde patroon terug te zien. De Vader 

kroont zijn Zoon en de Zoon eert de Vader. Zo wordt tenslotte God ‘alles in allen’.  

 

 Gebed: Christus vivit, Christus regnat, Christus imperat!  (Hij leeft, regeert, heerst) 

 

 Vraag: Ervaar je dat Christus ook nu al regeert?  

 

Evangelie: Matteüs 25, 31-46 

Als Christus openlijk als koning verschijnt, zal Hij oordelen. Oordelen is het 

tegenovergestelde van: alles op een grote hoop gooien. Het is scheiding maken tussen goed 

en kwaad, echt en onecht. Deze scheidslijn loopt dwars door ons heen. Maar blijkbaar ook 

tussen de mensen door. Waarbij wij onszelf niet automatisch bij de goede kant moeten rekenen. 

‘Onze Heer waarschuwt ons dat wij van Hem gescheiden zullen worden, als wij het nalaten 

aan de dringende noden van armen en kleinen, die zijn broeders zijn, tegemoet te komen’. 

(Catechismus, par. 1033) Deze keuze vrijwillig en volkomen maken, is een doodzonde. 

Goddank werkt Jezus voortdurend aan onze redding! Hij is incognito bij ons, als mystery 

guest. Namelijk in zijn geringste broeders en zusters. Mensen aan wie je over het algemeen 

niets hebt voor je ‘netwerk’. Treed de geringste mensen liefdevol en respectvol tegemoet. Ze 

zijn niet zielig. Ze hebben een onvermoede waardigheid. Want in hen treedt de Koning óns 

tegemoet. Nu incognito, ooit openlijk.  

 

 Gebed: Heer, laat mij geteld worden bij uw schapen.  

 

 Vraag: Wie was vandaag voor mij ‘de geringste van Jezus’ broeders’?  


