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Zondag, 20 november 2022, 

 

Zusters en broeders, de laatste zondag van het liturgisch jaar heeft een thematiek die mij steeds 

meer boeit: Christus, Koning van het heelal. Juist omdat dit hoogfeest een dubbele bodem heeft. 

Het gaat niet zomaar over een koning, maar over een koning aan een kruis; een mens, zoals u 

en ik, die sterft. En tegelijkertijd gaat het over de Mensenzoon die de weg naar God en de poort naar 

het paradijs weet te openen: Jezus, Christus, de Koning en dienstknecht: zó gedenken wij Hem.  
De Vormselviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 20 november om 10.00 

uur via een livestream uitgezonden. U kunt de viering ook volgen op tv via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om ontferming 

Veel mensen, waar ook ter wereld, leven in onzekerheid, 

ze zoeken veiligheid, een onderkomen, voedsel, 

toekomst en zekerheid van bestaan. 

Voor al die mensen, ook voor onszelf, bidden wij 

om Gods liefdevolle ontferming, 

om kracht om het goede te doen en het kwade te keren. 
, 

See you later, alligator 
 

Anderen vertrouwen op paarden en wagens, 
wij op de naam van de Heer, onze God. 

Psalm 20,8 
 

Er zijn er die vertrouwen 

op de vrije meningsuiting van een vliegende draak,  

op het schelden, schofferen  

en het zaaien van haat tussen mensen; 

maar ik vertrouw op dienstbaarheid 

op het schone, op Jezus 

die op de knieën gaat om de mens te dienen. 
 

Er zijn er die vertrouwen 

op bloedzuigers, bergduivels, bullebakken, 

op wrattenslangen, forumvaranen 

en op de verwarring zaaiende complotkameleon; 

maar ik vertrouw op verbinding,  

op het goede, op Christus 

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
 

Er zijn er die vertrouwen 

op de propaganda van de pestkoppython,  

op de waarheid van de leugenleguaan  

op de gespleten tong van de slang in het paradijs, 

op de angel van de dood  

en reptielen die de wereld regeren. 
 

But I see you later, alligator,  

want ik vertrouw op respect,  

de belofte, de gezalfde, de koning 

die de kruisdood overwonnen heeft. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het tweede boek Samuël 

In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: Hier zijn wij, uw eigen 

vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël 

aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij zijt het die over 

Israël zult heersen. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met 

hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning over Israël. 
 

Lezing uit het Evangelie volgens Lucas 
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem 

uit en zeiden: Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de 

uitverkorene ! De soldaten brachten Hem zure wijn en ook zij voegden Hem spottend toe: Als Gij de 

koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en He-

breeuwse letters: Dit is de koning der Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde 

Hem: Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.  

Maar de andere strafte hem af en zei: Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis 

ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; 

maar Hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk 

gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs. 
 

Gebed 
Kom in ons midden, wees licht in duisternis, 

geef troost aan de bedroefden, geef goede moed aan wie bang zijn 
en ontsteek de vlam van uw liefde in ons hart, 

opdat wij de koninklijke weg van uw Woord gaan. 
Zo bidden wij U, die zijt Jezus Christus, Koning en dienstknecht, 

onze God tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Zegengebed 

Jezus, U bent onze dienstknecht, omdat U wil dat wij iets van ons leven maken. 

Christus, U bent onze advocaat, omdat U wil dat wij onszelf recht doen. 

Mensenzoon, U bent een coach die ons begeleidt, 

en een gids die voor ons uitgaat naar de ander, 

U bent een herder die waakt over de kudde. 
 

U bent geen koning met pracht en praal,  

maar een Koning die de doornenkroon van het leven draagt. 

Als wij U navolgen, zijn we een zegen voor elkaar 

en mogen we ons gezegend weten.  

Overweging 
De spotters onder het kruis erkennen slechts één Messias: een Messias 

met macht. Een lijdende Messias, die zichzelf in volledige overgave of-

fert, is in hun ogen onmogelijk. Pilatus liet, zoals gebruikelijk, de reden 

van de executie aanbrengen op het kruis. Hij is ervan overtuigd dat 

Jezus geen opstand wil ontketenen en hij laat schrijven: dit is de koning 

der joden. Een beschuldiging met een dubbele bodem. Eigenlijk ver-

kondigt Pilatus, zonder het zich bewust te zijn, wie deze lijdende mens 

eigenlijk is: Dit is uw Koning. 

Ontroerend zijn de woorden van de misdadiger. Hij stelt tegenover de 

spot zijn vertrouwen. Hij onderstreept Jezus’ onschuld en herkent in 

Jezus de Messias. Hij belijdt dat Jezus een rijk zal hebben en zal rege-

ren. Jezus, denk aan mij! Zijn vertrouwen wordt onmiddellijk beloond: 

Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De misdadiger noemt Jezus 

bij zijn naam. Die naam betekent: God redt. En Jezus belooft dan ook 

dat Hij de misdadiger zal redden. Een misdadiger gaat ons voor op de 

weg naar het paradijs. Een prachtige evangelische boodschap. 

Gezegend de komende in de naam des Heren. 

Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Alleluia. 

 

 


