
 
Pastorale Brief 12 Zondag Christus Koning 21-11-2021.docx - 1/2 - 

 
Zondag, 21 november 2021, 

 

Zusters en broeders, 
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten het kerkelijk jaar af met het feest van 

Christus Koning van het Heelal. Het feest werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI bij het zes-

tiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea.  

De aandacht voor Christus als Koning van het Heelal werd ingegeven doordat in Europa politieke 

leiders opstonden die zich als ‘Duce’, als ‘Führer’, als dictator gingen opstellen. De Kerk voelde 

aan dat hierdoor de menselijke vrijheid grondig zou worden aangetast. Herinneringen kwamen 

op aan de martelaren in de eerste eeuwen van het christendom. Het geloof in God en in zijn 

Zoon Jezus gaf de eerste christenen de vrijheid om zich te verweren tegen totalitaire regimes. 

We geloven in Christus, die uitgaat boven alle aardse heersers. Hij nodigt mensen uit tot vrijheid 

en liefde. 

Op zaterdag 20 november wordt de Eucharistieviering van 19.00 uur uitgezonden via 

een livestream vanuit de Annakerk in Molenschot. De viering kunt u ook meevieren via 

HalloGilzeRijen op zondag 21 november vanaf 10.00 uur. 

 

Gebed 

Eeuwige God, gezegend zij Gij om het licht dat iedere dag voor ons opgaat, 

gezegend zijt Gij om uw Zoon die ons voorgaat op uw koninklijke weg,  

gezegend zijt Gij om het leven dat Gij ons schenkt.  

Blijf ons wenken en roepen met uw Woord van waarheid. 

Zo bidden wij U die onze God zijt tot in eeuwigheid. Amen.  
 

Eerste Lezing uit de Profeet Daniël 

In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des 

hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor 

hem geleid.  

Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en 

talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, 

zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde”. 

 

Slecht nieuws 

Christus, koning van het heelal,  

wees mij, kleine mens, nabij, 

want het wordt me allemaal teveel.  
 

Doktoren brengen slecht nieuws. 

Ziekte verspreid zich door mijn lichaam. 

Ik raak uitgeput, mijn leven wordt bedreigd,  

het zijn golven die steeds hoger rijzen,  

die met dreunend geweld over mij heen slaan. 
 

Help mij geloven dat U in uw macht 

boven het geraas van die golven staat,  

dat U groter bent dan ziekte en dood. 

In nacht en ontij,  

breng mij in uw veilig huis. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 93 

Gezegend de Komende  

in de naam des Heren. 

Geprezen het komend 

Koninkrijk van onze  

vader David. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt gij de koning der Joden?” 

Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?”  

Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U 

aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” 

Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze 

wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden 

werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier." 

Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd 

Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. 

Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.” 

 

Overweging 

Een koning heeft macht en verhoogt het aanzien van een volk. Maar vaak trekken koningen ten 

strijde en ontstaan er situaties van uitzichtloos geweld. En midden in zo’n situatie heeft Daniël 

een droom waarbij hij een oplossing ziet voor die aardse conflicten. Richt je niet tot de aardse 

koningen, maar tot God. Het aardse koningschap zal worden tenietgedaan en God heeft het 

laatste woord. Het antwoord van Jezus op de angstige vragen van Pilatus maakt duidelijk dat hij 

een ander soort koning is. Niet het streven naar macht of rijkdom staat centraal, maar het 

afleggen van een getuigenis van de waarheid. Zijn koningschap heeft alles te maken met waar-

heid en waarachtigheid, met barmhartigheid en liefde, met rechtvaardigheid en hemelse vrede. 

 

Eeuwige God, 

wij danken U dat U ons omringt met uw liefde 

en steeds naar ons blijft verlangen.  

Wij bidden U: blijf in ons midden wonen, 

leg uw woord van vrede in ons hart 

en breng al uw mensen bijeen.  

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.  
 

 

Gebed 

Heer, Jezus Christus, 

Gij kwam in de wereld om te getuigen van de waarheid, 

om ons de weg van waarheid en leven te tonen.  

Om vrede bidden wij, voor alles en allen. 

Geef dat wij uw weg gaan, bidden wij U  

die leeft in eeuwigheid. Amen.  

 

Zegenbede 

Het koninklijke feest van deze dag daagt ons uit koninklijk te leven, 

vorstelijk te delen en majesteitelijk te handelen voor mensen in 

nood. Als wij zo leven en doen, zijn we een zegen voor elkaar en 

mogen wij ons gezegend weten door de Ene, de Alfa en de Omega, 

Hij die is en die was en die komt.  

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne, 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde, 

oorsprong en doel en zin. 

 


