Christus Koning, zondag 25 november 2018, Joh 18, 33b-37
Met de 14-15-jarigen bekijken we op school dit door- Lie-vertelde verhaal van ‘De leeuwenkoning’ , ‘The Lion King’.
Niet als bezigheidstherapie maar omdat het verhaal sterk doorweven is met Bijbelse symboliek.
Laat ons even dieper kijken in het verhaal.
Nadat zijn vader vermoord werd door zijn eigen broer, Simba’s oom, de meedogenloze Scar,
neemt de jonge Simba onterecht de schuld hiervoor op zich.
Gekruisigd door dit schuldbesef, misleid en doodgewenst door een op macht beluste volwassene, kan hij niet anders dan op de vlucht te gaan,
ook van zijn diepste Zelf en in een leeg, oppervlakkig en leutig leventje te vervallen.
Geroepen door Rafiki, de druïde, om te zien met nieuwe ogen en dieper te kijken en door Nala, zijn vriendin, om zijn verantwoordelijkheid te
nemen tegenover zijn verdrukte volk, kan hij opnieuw zijn hart openen en zich laten raken.
Zo ontmoet hij Zijn overleden Vader die hem zegt: ‘Simba, je bent veel meer dan wat je geworden bent!
Ik ben werkelijk ontgoocheld in jou!
Jij bent Koning!
Herinner je je ware wezen, koning zijn vanuit Mij, met God verbonden.
Vandaag legt Johannes ook Jezus deze woorden in zijn mond:
‘ U zegt dat ik koning ben. Ja, koning ben ik!
Hiertoe werd ik geboren én hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis , testament in het Latijn, af te leggen van de Waarheid.
‘Wat is ‘Waarheid’? ‘ vraagt Pilatus.
Wat precies is Jezus’ koninklijke opdracht?
In de wereld, op onze aarde komen om getuigenis af te leggen van de Waarheid.
Namelijk dat zijn Koningschap niet van deze wereld is; Jezus is Koning in de wereld, niet van de Wereld.
Hij heeft geen leger van dienaars die met wapengeweld en machtsmisbruik noch voor zijn persoontje noch voor zijn persoonlijk gewin strijden.
De Waarheid waar Hij van getuigt,
is dat ons diepste wezen Ziel is, zuiver Licht, zuiver Bewust-Zijn, zuivere Liefdes-kracht.
Zo horen we in de eucharistie dat Jezus zich bewust was dat Hij van God uitging.
Hij slaat ook zijn ogen op naar U, Zijn Bron.
Eveneens getuigt Hij van de Waarheid dat wij hier op aarde zijn om ons te bekwamen in Liefde;
God liefhebben, ten dienste staan van onze medemens, zorg dragen voor de natuur met alle levende wezens daarin
en evenzo onszelf beminnen als Kind van de Lieve Alom-tegenwoordige Oorsprong van Al wat Is.
Dan wordt Leven, Gods geschenk aan ieder Mens, behoed!
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Dan is Leven en Toekomst mogelijk.
Gisterenavond getuigde een man,
medewerker aan kleine muziekprojecten om Palestijnse kinderen hoop te blijven geven in een dodelijke omgeving dat vele Palestijnse koppels
hem zeggen dat ze hier geen kinderen kunnen krijgen omdat er voor hen geen toekomst is in dit land met zijn uitzichtloze strijd tussen volkeren.
Dat noemen Hindoes karma, dat noemen Christenen zonde.
Welke koning wil ik zijn, kan ik zijn?
Mijn eigen concrete antwoord hierop, in woord en daad, maakt Leven én Toekomst mogelijk
of maakt het kapot.
Leven en Liefde mogelijk maken, vraagt dat een mens zich voortdurend bewust is van de band met zijn Oorsprong, er tijd voor maakt en ervan
leeft.
Mogen we als Westerse Christenen de Waarheid ten volle beseffen en ervan getuigen.
Met tijd voor Godsverbondenheid en van daaruit hier op aarde doen wat moet gedaan worden.
Hilde Van den Steen
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