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Christus Koning einde van het Jaar van het Geloof Jaar C 

Lucas 23, 35-43 

Christus Koning, ieder kerkelijk jaar wordt afgesloten met het Hoogfeest van Christus Koning ( van 
het Heelal). Wat vieren we eigenlijk?  
Om te beginnen is het een Hoogfeest, net zoals het hoogfeest van de geboorte van Jezus, het 
kerstfeest, of als het Hoogfeest van Pasen. 
Het is dus een van de belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar, en toch vieren we dit niet als 
zodanig. Hoe kan dit? 
Ik denk dat dit komt door de manier waarop Jezus zijn Koningschap beleefd. Als wij aan een Koning of 
koningin denken, dan zien wij een hoog geplaatst persoon die in een paleis woont, met veel pracht 
en praal en veel dienaren die alles voor  hem of haar doen. Een groep beveiligers die hem of haar 
proberen te beschermen en alles wordt voor hem of haar geregeld. Kortom, een mens die leeft in 
grote weelde waar iedereen voor buigt.  
Maar het kan ook zijn dat we denken aan de moderne vermeende koningen van deze tijd. Mensen 
als Poetin, die een ego zo groot heeft dat hij deuren van 6 meter hoog nodig heeft anders kan hij niet 
binnekomen en die in al zijn hoogmoed meent dat hij mag beschikken over het leven van anderen. Of 
als de vermeende koning van Qatar; emir Tamin bin Haman al-Thani, die mensen gewoon als 
“gebruiksvoorwerp” ziet, die alleen van nut zijn als ze zijn vermeende macht nog groter doet lijken.  
Let wel; doet lijken, want echte macht hebben ze allemaal niet. Hoe groot hun paleizen ook zijn, 
hoeveel geld ze ook hebben, uiteindelijk is het allemaal maar vergankelijke macht. En daar nu zit het 
verschil tussen het echte Koningschap van Christus en het vermeende koningschap van een tsaar als 
Poetin of een emir van Qatar. Hun macht is namelijk eindig. 
Hoe zit dit met de macht van onze Koning, van Christus Koning van het heelal? 
Om te beginnen zegt de naam natuurlijk al heel wat: “ Koning van het heelal”. Niet koning van een 
oliestaatje dat geluk heeft gehad dat het olie en gas in de grond heeft zitten, grondstoffen waar de 
huidige wereld zoveel behoefte aan heeft. En niet een koning van een land dat zijn eigen bevolking 
onderdrukt e andere landen met geweld probeert te veroveren. Nee, Jezus is De Vredevorst, Koning 
van het heelal. Koning van heel de schepping! En hoe presenteert Hij zich? Hoe groot is Zijn paleis en 
Zijn leger? 
Hij woont in de woestijn, zonder enig comfort. Hij verplaatst zich te voet of als Hij geluk heeft op de 
rug van een ezel. Hij heeft een groepje ongedisciplineerde vissers als “leger” die allemaal 
wegvluchten als het hun te heet wordt onder de voeten en de enige echte kracht die Hij bezit is de 
kracht om alle vernederingen te ondergaan die wij, mensen, Hem aandoen. 
Dit is, in mijn ogen, echte macht!! De macht om, omwille van Zijn volk dat Hij liefheeft, alles te 
ondergaan om uiteindelijk de echte overwinning binnen te halen, namelijk de overwinning die geen 
andere koning, emir, tsaar of welke machthebber dan ook kan krijgen, de overwinning op de dood! 
Daar sta je dan als Poetin of als emir of als de rijkste man ter wereld, op het moment dat je tijd op 
naar de voorbij is. Wat heb je dan nog aan je vermeende macht of je vermogen. Misschien krijg je 
een mooi mausoleum of een groot standbeeld, maar je bent er niet minder dood door!! 
Nee, echte macht, echt Koningschap is maar 1 keer verleend en wel aan Jezus Christus, Koning van 
het heelal. 
Beste mensen, daarom is het zo goed dat we vandaag allemaal hier zijn. Hier in het paleis van onze 
Koning. Er is maar weinig goud, er zijn geen lakeien. De bediening en de verwarming is matig, (maar 
de muziek ter ere van onze Koning is geweldig). 
Maar onze Koning is een Koning die de dood overwonnen heeft. Niet voor zichzelf, want voordat Hij 
Mens geworden is, woonde Hij al bij God de Vader. Nee, Hij is de dood komen overwinnen voor ons, 
volgelingen van Christus, om voor ons zijn Koninkrijk te openen in de hemel. Laten we daarom dit 
hoogfeest vieren als de echte Koningsdag en blij zijn dat we zo’n grote Koning hebben die Zijn leven 
heeft gegeven zodat wij het eeuwige leven mogen binnengaan. Amen 


