Christus Koning van het Heelal
De Kerk heeft een eigen kalender. Die begint op de eerste zondag
van de Advent en eindigt een jaar later, op de laatste zondag voor
de volgende Advent. Op die laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren
we een bijzonder feest: Christus Koning. Dat is een extra groot feest in de Kerk, daarom
noemen we het een hoogfeest. Christus Koning is dus zoiets als kerkelijk Oudjaar.
Misschien kunnen jullie dat vieren met … oliebollen?
Evangelie - Johannes 18, 33b-37

Jezus is gevangengenomen en bij Pilatus gebracht. Ze willen dat hij Jezus ter dood veroordeelt. Pilatus is door de Romeinse
keizer benoemd om het land te regeren.

Pilatus vraagt aan Jezus: “Bent U de koning van de Joden?’” Daarop antwoordt Jezus: ‘”Is
dat een vraag van uzelf, of hebben andere mensen die vraag gesteld?” Dan zegt Pilatus:
“Ik ben toch geen Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij
overgeleverd. Wat hebt U gedaan?” Nu antwoordt Jezus: “Mijn koningschap is niet van
deze wereld. Als het dat wel zo was, dan hadden mijn dienaren er wel voor gevochten.
Dan was Ik ook niet aan de Judeërs overgeleverd. Nee,
mijn koningschap is niet van deze wereld.” Dan vraagt
Pilatus: “Dus U bent toch koning?” “Ja,” zegt Jezus, “zoals
U zegt, Ik ben koning. Daarom ben Ik op aarde gekomen.
Ik moet van de waarheid getuigen. En iedereen die de
waarheid wil kennen, luistert naar Mij”.
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Jezus is Koning van het
Koninkrijk van God. Het
is een Koninkrijk van
Liefde met extra
aandacht voor de
mensen die kwetsbaar
zijn (bijvoorbeeld
ouderen, zieken, armen,
kindjes in de buik). Bij het
Onze Vader bidden we
steeds dat dit Koninkrijk
mag komen. We bidden
dan: “Uw Rijk kome”.

Het koninkrijk van
liefde begint in ons
hart. Als mensen niet
met Jezus meedoen,
kan Gods koninkrijk
niet komen. Als wij
willen dat Gods
Koninkrijk komt,
moeten we goed
luisteren naar wat
God in ons hart legt.

Lieve Jezus,
U bent de Koning van de Liefde
Wilt U mij helpen om met U mee te doen?
Amen.
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