Zondag, 22 november 2020
Zusters en broeders,
We sluiten het kerkelijk jaar af met het Hoogfeest van Christus Koning.
Het woord ‘koning’ roept gezag op, soms ook macht. Dat rijmt niet met hoe we Jezus kennen in
zijn omgang met mensen. We kennen hem eerder als de Barmhartige, die zich inzet voor de
kwetsbaren; die met zijn boodschap alle mensen wil bereiken, van laag tot hoog.
En juist dat is de bedoeling ook van dit feest. Bij het feest van Christus Koning gaat het om een
Rijk van Liefde, waar de kwetsbare vooraan zit.
De Eerste Lezing is genomen 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.

Gebed bij psalm 93
Geen macht, geen kracht,
en geen tegenstrever is zo groot als U bent.
U zwaait de scepter van gerechtigheid.
U draagt de stralenkrans van de liefde.
Ik geloof niet in de bliksem en de donderslagen
van afkeuring en negatieve reacties,
en ik wil mij niet overgeven aan pessimisme,
of meehuilen met de wolven in het bos.
Zoals ik erop durf te vertrouwen
dat morgen een nieuwe dag begint.
zo mag ik erop vertrouwen dat uw glans
in de wereld rondom aanwezig is.
Ik leef met het vaste vertrouwen
dat ik steeds weer mag terugkeren naar uw huis.
Rob van Uden.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
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
vóór 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.
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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 aanzijn 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."

Een oecumenisch christelijk gebed
Goede God, Drie-eenheid van liefde,
stort vanuit de innige gemeenschap van uw diepste wezen
een stroom van broederlijke liefde over ons uit.
Schenk ons de liefde die doorscheen in de daden van Jezus,
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christengemeenschap.
Geef dat wij, christenen, het Evangelie mogen beleven
en Christus herkennen in iedere mens:
Hem gekruisigd zien in het lijden van allen
die verlaten en vergeten zijn in deze wereld;
Hem verrezen zien in elke broeder en zuster
die weer opstaat uit de nood.
Kom, heilige Geest, toon ons uw schoonheid,
weerspiegeld in alle volken van de aarde,
opdat we opnieuw mogen ontdekken
dat elke mens belangrijk is, elke mens nodig:
verschillende gezichten van de ene mensheid
waar God zoveel van houdt. Amen.

Actie Kerkbalans onderzoekt kerkbetrokkenheid in coronatijd
Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring
aangewezen. Dan is de kerk – al dan niet via internet – een belangrijke plek van verbinding.
Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar
de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal
onderzoeksbureau Citisens parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.
Wat is de kerk voor u?
De basisvraag van het onderzoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek
aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er af en toe vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde.
Parochianen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via
www.gevenaandekerk.nl.
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
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