
  

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 november 2020 

Thema: Christus Koning 

Voorganger: Fons Zandbelt 

 

Klokken van Taizé https://www.youtube.com/watch?v=eeyuTFm-u9I 

Aanhef   https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3 

 
 

Inleiding 

A.s. zondag is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. 

Dan worden in veel kerken de overledenen herdacht, 

In diverse andere kerken, m.n. in de katholieke kerk, wordt dan het feest 

van ’Christus (met de titel) Koning’ gevierd. 

In dit avondgebed wil ik graag met jullie stil staan bij: hoe men ertoe 

komt om Jezus als ‘koning’ aan te duiden, want zelf heeft Jezus die 

aanduiding nooit geambieerd; Hij wees die titel juist af. 

Zoals toe de mensen na de wonderbare brooddeling Hem tot ‘koning’ 

wilden uitroepen; 

https://www.youtube.com/watch?v=eeyuTFm-u9I
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3
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Hij trok zichzelf toen snel terug in het gebergte, en verdween uit ‘t oog. 

Ja, bij zijn feestelijk intocht in Jerusalem, vlak voor zijn gevangenneming, 

laat Hij zich huldigen met palmtakken, terwijl men riep: ‘Hosanna, zoon 

van David’, maar dan niet gezeten op een koninklijk paard, maar op een 

ezel, een dier dat hoort bij het gewone volk, een dier dat hun lasten 

draagt. 

En toen Hij een paar dagen later als een geboeide gevangene voor Pilatus 

stond, antwoordde Hij desgevraagd met: ‘Ja, koning ben ik’ (maar niet 

van deze wereld). 

Even later drukken soldaten hem spottend een doornenkroon op het 

hoofd; en hangend aan het kruis liet Pilatus een opschrift spijkeren met 

de tekst: ‘Dit is de koning der joden.’ 

Straks verder over: Waarom dan het kerkelijk jaar toch afsluiten met het 

feest van Christus met de titel Koning? 

 

Lied nr. 90:  The Kingdom of God is justice and peace 
https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk  

 
(Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 

Kom Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk.) 

 

Medeleven en steun 

Het echtpaar, naast mij waar ik woon, was onlangs 60 jaar getrouwd. 

Het kon helaas maar heel beperkt gevierd worden; toch hadden de 

kinderen toch nog van alles georganiseerd, om hen te verassen.  

Daags daarna nodigden ze mij uit om even langs te komen; ze vertelden 

mij heel enthousiast hoe mooi het allemaal verlopen was, en lieten mij 

die vele gelukwensen en al die bloemboeketten zien. 

Eén gelukwens lieten ze mij apart vol trots zien: een persoonlijke 

gelukwens namens de koning en de koningin. Ze waren er heel vereerd 

mee. 

https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk


  

Achteraf dacht ik: daarmee hebben onze koning en koningin ook iets 

laten zien van Christus’ Koningschap: door hun warme aandacht voor 

kwetsbare mensen, zoals mijn buren. 

Zelaten dat ook zien: als ze bij een ramp of een ernstig ongeluk zo 

spoedig mogelijk naar de getroffenen gaan, om hun medeleven te tonen, 

en zo proberen hen tot steun te zijn. Is dat niet in de geest van Jezus, die 

had gezegd: ‘Wie onder u de grootste wil zijn, moet dienaar van allen 

zijn’ 

 

 

Lied nr. 89: Lied van Franciscus 
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Lied_van_Franciscus.mp3  
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Schriftlezing: Markus 9, 33-37 (Wie onder u de grootste wil zijn...) 

Jezus en zijn leerlingen kwamen in Kafarnaum, en eenmaal thuis, 

ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebben jullie onderweg over getwist?’ 

Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad 

over de vraag: wie iemand de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep 

de twaalf bij zich en zei tot hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de 

laatste van allen moeten wezen’. 

Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak 

tot hen: ‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op, en 

wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ 

 

 

Kurios/Koning 

Heel Jezus’ leven stond in het teken van: ‘Ik ben niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen’: er zijn voor mensen, en 

desnoods zijn leven voor hen te geven. 

Het ging Jezus veeleer om het vestigen van het ‘Koninkrijk van God’; een 

koninkrijk waarbij het gaat om liefde, gerechtigheid, vrede en 

verzoening; een wereld waarin niemand tekortkomt, en ieder mens zich 

een kind van God weet en waar ieder hart heeft voor het geheel. In dat 

koninkrijk wil Hij ons laten delen. Voordat koninkrijk heeft Hij zijn leven 

gegeven, tot de dood aan het kruis. 

Pas na zijn verrijzenis noemen de leerlingen Jezus telkens ‘de Heer’, in 

het Grieks ‘Kurios.  ‘De Heer’ was toen niet alleen een bestaande 

koninklijke en keizerlijke titel, maar ook het woord waarmee God vaak 

wordt aangeduid, met namen in het Oude Testament. 

Met dat woord ‘Kurios’, ‘de Heer’ wordt aangegeven dat Jezus door zijn 

dood en verrijzenis de overwinnaar van dood en zonde is geworden: 

onze Heiland, onze Verlosser, blijvend ons nabij. 

In dat perspectief mogen wij leven, en delen in zijn koninkrijk, het 

koninkrijk van God. 

Hem huldigen wij als onze Heer en Koning in allerlei gezangen, ook in 

het volgende lied: 

 

  



  

Lied nr. 56:  Zingt de Heer een nieuw gezang 
 https://www.youtube.com/watch?v=0STnV_D7gU0  

 
(Ps 96/98) Zingt een nieuw lied voor de Heer, bewoners van de aarde, zing voor God. Zing, zing voor de Heer een nieuw lied, 

want wonderen heeft hij gedaan. De Heer openbaarde zijn heil voor de ogen van de volken. Juich, aarde alom, voor de Heer, 

jubel het uit van vreugde en zing voor God! Blaas op de hoorn en op de trompet en juich voor de Heer. Laat de zee bruisen, met 

al wat er leeft, laat heel de wereld juichen. Laat de hemel zich verheugen, want de Heer komt. 

 

 

Hoe Koning Christus dienen 

Hoe wij Jezus, de Mensenzoon, onze Heer en Koning, kunnen eren en 

dienen, vertelt Jezus in een gelijkenis over het eindoordeel op het einde 

der tijden.  

Dan zal de Heer zeggen: ‘Al wat je gedaan hebt voor je hulpbehoevende 

medemens, heb je voor Mij gedaan’.  

Dus door onze liefde en aandacht voor wie behoefte heeft aan een 

luisterend oor of een vriendelijk woord, door oog te hebben voor wie 

zich wat eenzaam voelt, of uit de groep dreigt te vallen, of niet goed kan 

meekomen, of wie zich gevangen voelt in verdriet en gemis: al is het 

maar door een bezoek, kaart of email, dan heb je daarin Christus gediend 

en geëerd, ook al was je je daarvan niet bewust.  

(In de stille overweging kunnen we op deze gedachten doorgaan: waar 

liggen mijn kansen en mogelijkheden?) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0STnV_D7gU0


  

Lied nr. 76:  Les Beatitudes (Zaligsprekingen) 
https://www.youtube.com/watch?v=5bU3WJemwWk&t  

 
  De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen 

 

 

Overdenking in stilte  

 

 

Voorbeden, beginnend met: nr. 32: Gospodi pomilui 
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3   

 
(Heer, ontferm U over ons). 

Laat ons bidden: 

• Goede God, ik wil U bidden voor allen die leidinggevende functies 

bekleden in kerk en maatschappij: dat zij niet uit zijn op macht en 

eigen voordeel, maar goede herders zijn: dienstbaar aan hen voor wie 

zij zijn aangesteld. 

Heer, in uw goedheid: hoor ons gebed. 

 

• Voor allen die in onze wereld gebukt gaan onder gewelddadigheden, 

armoede, natuurrampen, tegenslag, verdriet en eenzaamheid: dat er 

spoedig betere tijden voor hen mogen komen; dat zij mensen 

ontmoeten die hen een helpende hand bieden, zodat ze weer 

menswaardig kunnen leven. 

Heer, in uw goedheid: hoor ons gebed. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5bU3WJemwWk&t
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3


  

• (Eigen gebed:) 

… 

Heer, in uw goedheid: hoor ons gebed. 

 

• Ter afsluiting nog eenmaal: nr. 32: Gospodi Pomilui. 
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3   

 
(Heer, ontferm U over ons). 

 

Onze Vader 

Bidden wij nu het gebed dat Jezus ons heeft geleerd (volgens Mt. 6, 10-

13: NBV-vertaling): 

 

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden: 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het Kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Zegenbede: 

Mogen we voor elkaar een zegen zijn: 

  bij alles wat ons te doen staat, 

  bij alles wat we beleven mogen,  

  en bij alles wat ons overkomt. 

Mogen we voor elkaar een zegen zijn: 

  in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in ons verschillen en ons gelijken. 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3


  

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:  

  Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen. 

 

Slotzang nr. 52: Laudate omnes gentes https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M  

 
 

(Na dit lied verlaten we de kerk, onder muziekklanken van Taizé) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M

