
 

 

 
Chritus Koning - 2022 
Evangelielezing: Lucas 23, 35 - 43 
 
Homilie 
 
Christus Koning. Goede mensen, vroeger was het een groot feest. De ouderen onder ons 
herinneren het zich: de bloemenhuldes, de processies, de triomfantelijke liederen over de 
Koning de Eeuwen, wiens glorie onsterfelijk schittert over heel dit heelal. Het kon niet 
luisterrijk genoeg zijn. Vandaag is het anders. Christus lijkt een stille koning geworden, zoals 
het hele christendom in deze samenleving stiller geworden is. Is Hij nog steeds de koning de 
wereld? Als we in deze wereld rondkijken, lijkt dat een grote vraag. Maar het is dezelfde 
vraag die hem in het gezicht gegooid werd, toen hij aan het kruis hing: “Ben jij wel een 
koning?” Ja, ik ben koning zegt Jezus, maar wel heel anders dan jij het verwacht. Jezus is 
geen koning vol macht en luister. Dan zou hij niet op het kruis gestorven zijn. Zijn 
koningschap is zijn getuigenis van vergeving en liefde.  
Jezus is geen koning op een hoge troon, maar hij is koning in het hart van miljoenen 
mensen, uit alle volken en stammen en talen, al vele eeuwen lang. Is hij ook onze koning, 
van jou en van mij? Is ons hart gericht naar zijn woorden van goedheid en liefde, van eeuwig 
leven? Nochtans, bij Jezus kan ons hart vrede en geluk vinden. De koninkrijken van deze 
wereld kunnen eeuwenlang mensen imponeren of schrik aanjagen, met hun militaire macht 
of met hun gouden paleizen. Maar al die koninkrijken vergaan. Wat blijft er over van de 
farao’s die dachten dat ze goden waren? Waar zijn de keizers in wiens Rijk de zon nooit 
onderging? Waar zijn de machtige heersers, de Führers en leiders van deze wereld? Ze zijn 
vergaan, verdwenen als stof met de wind. De glorie van deze wereld is niets dan leegte en 
ijdelheid. 
Maar Jezus’ heerschappij vergaat nooit, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde. Jezus’ 
koningschap is met zachte vingers geschreven in ons hart. Zijn liefdeskruis is ons, zoals we 
het vroeger zongen, op ‘t voorhoofd gedrukt en in ’t herte geplant. Hij is de Koning der 
Eeuwen. Zijn liefde is onsterfelijk, ze is sterker dan alle ijdele glorie van deze wereld. Amen. 
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