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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
Hoogfeest Christus Koning jaar C 20 november 2022
Welkom
Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord
op Zondag. Het is vandaag de laatste zondag van
het kerkelijk jaar en daar staat al vele jaren het
feest van Christus Koning.

veroordeling – zonder schuld, de geseling –
zonder schuld, het kruis dragen en de kruisdood
– zonder schuld. Bespotting, slagen, uitlachen,
joelen, duwen en trekken. Hij verdroeg het
allemaal, niet voor zichzelf, maar voor ons.
Waarom is dit zo zijn weg naar zijn
koningschap? Waarom moet Hij ten ondergaan,
alle eer verliezen, naakt staan tegenover zijn
bespotters, met de bloedende striemen op zijn
rug en de doornenkroon op zijn hoofd?
Ooit had God de mens gemaakt tot hoogtepunt
van de schepping. “Jij moet de wereld besturen,
jij mens bent koning van de schepping, heers dan
over de vissen in de zee, over de vogels in de
lucht, over de wilde en de tamme dieren. Jij mens
bent het die hier namens Mij de scepter zwaait”.
De bedoeling was dat de mens over de schepping
zou heersen zoals God dat deed, zoals God het
had voorgedaan in zijn enorme scheppingswerk.
Dat betekent dienend leidinggeven, dat is de
hoogste positie innemen om het kleinste ten
dienste te staan, dat is uit liefde de leiding op je
nemen en je talenten inzetten om de schepping
mooier te maken. Maar vanaf het moment dat de
mens gehoor gaf aan de tegenstander, keerde
alles zich om. De mens en de aarde werden
elkaars tegenstanders en naarmate de mens
machtiger werd, werd het misbruik groter. Bij de
mensheid sta je in aanzien als je macht hebt, als
je rijk bent, als je mens en dier naar je hand kunt
zetten. Dat is omgekeerd van wat God had
bedoeld met dienend leidinggeven, je talenten
inzetten ten dienste van de naaste, van de
schepping en uiteindelijk ten dienste van God.
Daar dus zit de clou van de omkering. Als de
mens de schepping werkelijk wil besturen zoals
God het heeft bedoeld, moet heel ons systeem
zich omkeren. Niet de macht moet in hoog
aanzien staan, maar het dienstwerk. Het geld
moet niet heersen, het geld moet dienen. Alles
wat macht geeft is bedoeld om te dienen,
schoonheid en intelligentie, kennis en invloed.
Alles is bedoeld om te dienen. Dat vraagt een
totale omkering, eerst in ons denken en

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 23,35-43.
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 Hebreeuwse 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 terecht,
want wij krijgen wat we 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.'
Overweging
Wat is voor u de ultieme vernedering? Hebt u een
herinnering aan een gebeurtenis die enorm
vernederend was? Met regelmaat is er aandacht
voor pestgedrag onder jongeren, hetgeen hele
nieuwe vormen aanneemt via internet.
Vernedering is zo oud als de mensheid, net als
geweld. Vandaag de ultieme vernedering van
Christus; zijn kruisdood. Het begon met de
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vervolgens in heel ons maatschappelijke
systeem.
Wetenschappers,
waaronder
psychologen en sociologen, die redeneren vanuit
de evolutie, zijn vaak geneigd te zeggen dat
zulke ideeën niet reëel zijn, utopieën, fata
morgana’s, zoethoudertjes, dromerij. De mens is
nu eenmaal een wolf in schaapskleren, die zijn
verstand gebruikt om zijn instincten te volgen,
die macht zoekt om te overleven, die aardig is
voor anderen om er zelf beter van te worden. En
dan wijzen ze naar de geschiedenis, tot en met de
wereldoorlogen, de gaskamers, de Goelag
Archipel en alles wat zich nu in de afgelopen
decennia heeft afgespeeld. Wanneer je niet zou
geloven, zou je denken dat ze gelijk hebben.
Maar bekering is geloven dat het anders kan met
Gods hulp. Dat hoe hardnekkig die structuren in
ons doorwerken, vanuit de evolutie, vanuit onze
erfenis van onze voorouders, van onze cultuur,
van thuis, in het klein en in het groot, dat er
ondanks dat toch de mogelijkheid is daaruit op te
staan. Meer nog, al het oude kan omgebogen
worden tot iets goeds. Macht kan dienen, geweld
kan worden overwonnen. Je redt de wereld niet
met techniek, maar door omkering van ons
denken en doen. Dat is wat we zien in het
Evangelie. Jezus gaat de weg van de
dienstbaarheid en wordt uitgelachen, bespot,
gekruisigd en gedood. Zijn overwinning komt
pas daarna, met zijn verrijzenis, maar dan is zijn
overwinning ook totaal. Hij overwint de dood,
Hij overwint alle spotternij, Hij overwint het
ongeloof, Hij is de Mens zoals God hem heeft
bedoeld, de Mens die zal heersen over aarde en
hemel, over vogels in de lucht en de vissen in de
zee, over wilde en tamme dieren, ja zelfs over de
sterren in het heelal. Zo vieren wij Christus
Koning. Wat voor de mensen toen de diepste
vernedering, ontmenselijking, afgang en
ondergang leek, was zijn laatste stap naar de
totale overwinning. Dat is onze weg, navolging
van Christus. Als wij aanzien verliezen omdat
wij Hem volgen, weten we dat we op de goede
weg zijn. Als we macht verliezen omdat we onze
talenten in dienst stellen van zijn Koninkrijk,
weten we dat we eens zullen delen in zijn
overwinning. Omkering, bekering, anders
denken en anders doen. De enige weg die
toekomst geeft aan onze schepping, ja aan ons
allen. Amen.

Gebed
God, klein en zwak in mensen, in ons hier samen.
Help ons te bouwen aan uw rijk op aarde, uw rijk
van waarheid, van licht, van liefde, uw rijk
waarin plaats is voor kleine en onaanzienlijke
mensen, voor arme, hongerige en dorstige
mensen, voor zieke, verdrietige en lijdende
mensen. Geef dat wij hen allen welkom heten in
ons bestaan, en met hun welzijn begaan zijn, naar
het voorbeeld van Jezus Christus, die dienaar van
mensen bij uitstek, voor vandaag en alle dagen.
Amen
Gedicht: Christus Koning
Het is uiterst ongewoon
dat er een koning bestaat
die als belangrijkste wet
verkondigt dat we elkaar
moeten liefhebben zoals
hij ons heeft liefgehad.
Hij zegt dat onze enige
schuld tegenover elkaar de
onderlinge liefde is.
In al zijn eenvoud is
dit een echte blijde boodschap
en uitermate krachtig.
Maar hoe machtig deze koning is
zo kwetsbaar is hij ook,
want de wet van de liefde
kan immers niet opgelegd worden,
ze veronderstelt een keuze
van ons hart.
(Erik Galle)
Mededelingen
Komende zondag is er de gezamenlijke
Christoffelviering. Deze vindt plaats in Lemmer
om 10:00.
Het pastoresteam wenst u een goed weekend toe.
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Voor de kinderen.
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