
Bezinning 
 
De Rabbi van Sassov vertelde ooit het volgende  
 
‘Ik leerde uit een gesprek  
tussen 2 dorpelingen dat ik toevallig hoorde,  
hoe we onze naaste werkelijk moeten liefhebben . 
 
De eerste zei: Vertel me vriend , heb je me lief? 
De tweede: Ik heb je heel erg lief. 
 
De eerste: Weet je dan mijn vriend, wat me pijn doet? 
De tweede: Maar hoe kan ik nu weten wat je pijn doet? 
 
De eerste: Als je niet weet wat me pijn doet,  
hoe kun je dan zeggen dat je me liefhebt? 
 
Begrijp goed zei de Rabbi:  
 
Liefhebben, werkelijk liefhebben,  
is weten wat de ander pijn doet! 
 

Slotgebed. 
 
God en Vader, 
We danken u voor uw uitnodiging om mensen te worden naar uw 
hart, in navolging van uw zoon Jezus,  
onze Herder en Koning in dienstbaarheid. 
Help ons om zijn aandacht voor mensen 
tot de onze te maken, 
en zo mee te werken aan de komst van uw Koninkrijk. 
We vragen het U door Jezus Christus,  
Uw zoon en onze Heer. Amen. 
 

Zegen 
 
Het evangelie van vandaag leert ons 
dat God ons aankijkt  
door de ogen van de minst geachte mensen.  
Hij nodigt ons uit het voor hen op te nemen  
en Jezus na te volgen in zijn zorg voor zovelen 
die niet tot hun recht komen.  
Moge God ons zegenen in zijn naam. 
 

Christus Koning  

 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

Inleiding 
 
Vandaag vieren we het feest van Christus Koning.   
Maar Hij is geen koning met een gouden kroon of scepter.  
Jezus ziet zijn koningschap als een zorgzame herder  
die met beide handen een gewond dier optilt.  
Dit is een Koningschap naar Gods hart.  
 “Wat je aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan,  
heb je ook aan Mij gedaan.” zegt Jezus.  
Laten wij ons hart openstellen voor de boodschap van Jezus  
en zijn oproep om zorg te dragen voor onze medemensen. 
 

Moment van inkeer  
 
In de Bijbel horen we vaak de boodschap dat Gods liefde vooral 
uitgaat naar mensen die minder kansen kregen.  
Omdat we Gods zorg voor mensen niet altijd delen  
willen we bij het God om vergeving vragen 
Heer, ontferm u over ons, Heer, wees goed voor ons 
 

Openingsgebed 
 
God en Vader, 
Uw zorg gaat vooral uit naar mensen die minder geluk hebben  
of niet meetellen in onze samenleving. 
Open ons hart voor Uw woord dat wij ons laten raken door Jezus’ 
boodschap en Hem herkennen in zieke, arme of gekwetste  
medemensen. Dit vragen we u door Jezus Christus,  
Uw zoon, onze herder en koning in dienstbaarheid. Amen 



Lezing 
 

Ez 34, 11-12. 15-17 
 
De profeet Ezechiël spreekt zijn volk, dat in ballingschap leeft, 
weer nieuwe moed in. Hij ziet God komen als een goede herder  
die zorg draagt voor al zijn schapen  
 
Zo spreekt de Heer, uw God : 
“ Ik ga zelf omzien naar mijn schapen 
 en er zorg voor dragen . 
Zoals een herder zijn schapen weer bijeenbrengt 
 als ze uiteen geraakt zijn, 
 zo zal ik omzien naar mijn schapen . 
Hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel, 
 Ik breng ze in veiligheid . 
Ik zal voor mijn kudde zorgen en erop letten 
 dat niemand of niets hun rust verstoort . 
Ik zal aandacht hebben voor elk schaap van de kudde . 
Loopt er een schaap verloren, Ik ga het zoeken . 
Valt de kudde uiteen, Ik breng ze weer samen . 
Geraakt een dier gewond, Ik zal het verzorgen . 
Is er een schaap dat zwak is en niet goed meekan, 
 Ik zal het dragen zolang het nodig is .  
En ook op de gezonde en sterke dieren zal Ik letten . 
Al wat nodig is, zal Ik ze in overvloed geven . 
Dit zegt de Heer tot u, die zijn kudde zijt : 
Ik zal iedereen tot zijn recht laten komen .“ 
 

Evangelie 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
In die tijd sprak Jezus: 
  “Eens komt de Mensenzoon terug in heerlijkheid,  
   vergezeld van alle engelen. 
Dan zal Hij met pracht en praal plaatsnemen op zijn troon. 
Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden. 
Dan zal Hij ze in twee groepen scheiden: 
   De ene rechts en de anderen links, zoals de herder een scheiding 
maakt tussen schapen en bokken. 
Tot die aan zijn rechterhand zal de Koning zeggen: 
  ‘Kom, want de zegen van mijn vader rust op u. Neem bezit van het 
koninkrijk dat Hij vanaf de schepping van de wereld voor u heeft  
bereid. Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. 
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. 
Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. 

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. 
Ik was ziek en gij hebt voor Mij gezorgd. 
Ik zat in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.’ 
Dan zullen de goede mensen antwoorden: 
‘Heer, wij hebben u nooit hongerig of dorstig gezien. Hoe hebben wij U 
dan te eten of te drinken gegeven? We hebben U nooit gezien als 
vreemdeling of naakt. Hoe hebben wij U dan openomen en gekleed? 
Wij hebben nooit gezien dat Gij ziek waart of in de gevangenis. 
  Hoe hebben wij U dan kunnen bezoeken? Dan zal de Koning hun ten 
antwoord geven: ‘Luister goed naar wat Ik zeg: 
Al wat gij gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broers, 
hebt gij voor Mij gedaan. 
Daarna zal Hij zich richten  
tot die aan zijn linkerhand en zeggen:  ‘Ga weg van Mij, vervloekten 
naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn trawanten. 
Want ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst 
en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt 
Mij niet opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij niet gekleed. 
Ik was ziek en gij hebt Mij niet verzorgd. Ik zat in de gevangenis en gij 
hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem vragen: 
  ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig  
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis,  
en hebben wij niet voor U gezorgd? 
Dan zal de Koning hun antwoorden: 
‘Luister goed naar wat Ik zeg: 
Al wat gij niet gedaan hebt voor een van de minsten van mijn broers, 
hebt gij ook niet voor Mij gedaan'.” En Jezus besloot zijn verhaal met 
de woorden: “Deze laatsten zullen heengaan naar de eeuwige straf,  
maar de goede mensen zullen het eeuwige leven binnengaan.” 
 

Voorbeden  
 
Op dit feest van Christus koning,  
willen we bidden in het vertrouwen dat God naar mensen omziet,  
zoals een herder naar zijn schapen.  
 
Voor onszelf en alle christenen.  
Dat wij ons laten raken door Gods woord,  
luisteren naar Zijn zorg voor mensen  
en tijd maken voor mensen  
die onze barmhartigheid het meest nodig hebben.  
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