
Homilie 24/11/2019 

Laatste zondag Kerkelijk jaar C Cyclus :CHRISTUS KONING 

 

2 Samuel 5,1-3 

God is de opdrachtgever. Zowel Saul als David, verenigen en verdedigen de 10 stammen van Israël. 

David sluit een Verbond met God ; de Oudsten van het volk zalfde David hierom  tot Koning van 

Israël. 

Kolossenzen 1, 12-20 

Een vreugdelied, dat dank uitspreekt tegenover God. De Vader die alles heeft geschapen, en de zorg 

voor het geschapenen overdraagt aan zijn geliefd kinderen. 

Geliefde kinderen, volgelingen van  Zijn Geliefde Zoon, die doorheen de dood, een Koninkrijk van 

vrede en geluk,  GODSRIJK  heeft verworven en ons er naar toe leidt. 

De kruisdood van de Gezalfde , de CHRISTUS , is de verzoening tussen God en de Mensheid, de 

Christus maakt de weg vrij voor ons allen naar het hemels Godsrijk. 

 

Luc 23,35-43 

Lieve Mensen, 

Ja, Lieve  mensen, zoekend naar de zin en de vreugde van ons bestaan, vandaag is de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar, we staan immers voor de advent, is een triomfantelijke zondag, we vieren het 

feest van Christus Koning. 

We vieren, dus er is feest, zo kennen we nog , hoe dit vroeger het Hoogfeest van de jeugd, de 

toekomst, verenigd in de Chiro , hun uniformteken was de chi en de rhoo, de eerste letters van 

Christus de Gezalfde, in de volksmond sprak men Pee Iks:  Px. 

Zoals koning David, werd gezalfd, wilde Jezus in deze voetsporen  verder gaan, Hij wordt de door Zijn 

Vader Gezalfde Koning. 

Koning,  symbool van dienstbaarheid, ook van beheersen, van redden en zorgdragen voor zijn volk, 

vredestichten en verzoening tussen de mensen; Onze Redder door God uitverkoren , Gezalfd, 

gesterkt om ieder mens te sterken en uitnodigen voor elkaar te zorgen ,verbonden in hoop en 

vertrouwen.  

Hoe doemdenkend zijn de mensen vandaag ook leven ; klimaat, werkgelegenheid, rampen, egoïsme 

het nieuws is een aaneenschakeling van” pijn, haat….”onze vieringen, onze Godsontmoetingen, onze 

geloofsgemeenschap roept ons  op hart en ziel open te stellen voor de liefde van God, die doorheen 

ons kleine mensen, gesterkt door de Geliefde Zoon Jezus, bekommerd te blijven, zich in te zetten 

voor een betere buurt… een betere wereld.  

In Gos naam optreden, verwijst naar de profeten uit het OT, profeten en koningen, bv de zingende en 

dansende David, de herder- koning David. Hoeder van de schapen, zorg en genegenheid uitstralend, 

is toch de overwinnaar  op de reus Goliath, beeld van de hardvochtige wereld. 



De nieuwe David komt ons in Jezus Christus Gods Zoon brengt ons Hoop voor vandaag, en Hoop voor 

morgen. Bij Jezus geboorte , in een weinig gastvrije wereld, spreekt onze God:” Dit is mijn Geliefde 

Zoon,” en  elk kind vandaag is dit in de wereld het meest geliefde ? 

De herders keken vol verwachting uit naar betere tijden , echte dromen van engelgezang .Wij echter 

Worden vlug geconfronteerd met de werkelijkheid, we ervaren de steeds groeiende kloof tussen de 

wereldvisies en de evangelische boodschap 

En wat een levenseinde voor Jezus, ..Kruisdood, veroordeeld door de machthebbers der aarde, Jezus, 

ooit herkend als de Messias, de redder van de wereld, wordt nu gehoond en uitgelachen; dat Hij 

zichzelf nu eens redt. De soldaten roepen Hem spotten  aan : INRI, Jezus ven Nazareth, Koning der 

Joden. Spottend roept een van de andere veroordeelden:” Red uzelf en ons….. 

Jezus, kan zich niet zelf redden, ons evangelie steunt op het mysterie, op het wonder, dat wij, ons 

niet zelf kunnen redden, wij volgen  Jezus  in de levenswijze dat onze redding, ons levensgeluk een 

toevertrouwen is aan anderen en vooral aan de Andere , die we onze God noemen. Onze toekomst 

ligt in ons totaal toevertrouwen aan de wil van GOD. 

Gods trouw is Geloof, Hoop en Liefde in en met ons ,jij en ik, met en in Zijn wereld en Mensheid 

Dan breekt de boodschap open, uit de mond van de tweede misdadiger, hij komt tot het besef van 

zijn eigen schuld, en bewondert de houding van Jezus, geen agressie, geen gehuil en getier, maar 

diep geloof en vertrouwen: in Uw Handen Vader beveel ik mijn geest… 

Doorheen de kruisdood breekt het Koninkrijk van God aan. Verlossend zijn de woorden : “Jezus , 

denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt. 

Jezus beluistert zijn geloof in de woorden “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het Paradijs” 

Ja, vandaag, nu reeds kunnen wij als geloofsgemeenschap, koninklijke dienaars gezonden door en 

met de Heer zijn, ja bouwen aan een land van hoop en vrede…. 

G/S  


