
HOOGFEEST van CHRISTUS KONING - B 2009 
 
Hartelijk welkom Aan u allen.  
Het is niet gebruikelijk om het kerkelijk zangkoor apart welkom te heten, maar in dit 
weekend wil ik heel bijzonder ons kerkkoor begroeten, want zij vieren vanavond hun 
jaarfeest: het Caeciliafeest. Deze dag biedt ons de gelegenheid om ons koor eens 
oprecht te danken voor hun trouwe dienst voor de parochie. Het mag eens gezegd zijn, 
dat er maar weinig parochies zijn, waar het koor zich voor alle weekendvieringen 
verantwoordelijk voelt. Dank ook voor de trouwe dienst bij uitvaartplechtigheden> Ons 
koor beschouwt het als een dure plicht om in een met goede zang verzorgde 
eucharistie onze dierbare overledenen uitgeleide te doen. Ons koor is wars van 
vrijblijvendheid, hetgeen zich uit in trouwe opkomst en ook een trouw repetitiebezoek.  
 
Vandaag mogen er een paar leden apart in het zonnetje worden gezet vanwege hun 
koortrouw. Annie Tobben zing nu 10 jaar als alt in ons koor. Gerda van de Venne zingt 
15 jaar als sopraan, de dames Tiny van Elmt en Truus Jeurissen-Maessen nemen 
eveneens 15 jaar de altstemmen voor hun rekening en de heer Bert Schmitz hoort al 
45 jaar bij de tenorengroep. Apart wil ik vermelden mw Marleen Fieten-Bergh, die met 
een 40 jarig lidmaatschap als robijnen jubilaris geëerd mag worden. Straks zal haar 
tijdens een interne huldiging de gouden draagspeld van de St.Gregoriusvereniging 
worden opgespeld. 
 
Wij gedenken de H.Caecilia en wij nemen de intenties van de koorleden en van hun 
families mee in deze plechtige eucharistieviering vanwege Christus Koning. Met deze 
feestdag ronden wij het kerkelijk jaar af door bijzonder hulde, eer en dank te brengen 
aan Jezus, onze Verlosser, Koning in de ware zin van het woord. Hij heeft zijn leven 
voor ons gegeven. Volgende zondag begint het nieuwe liturgische jaar met de eerste 
zondag van de advent.  
Christus is Koning, maar geen gewone koning. Hij verschijnt niet in een statiegewaad. 
Hij is geen koning met een geweldige macht, maar een koning die nederig naar ons 
toekomt om ons te dienen en te redden. Hij is een koning die om zijn liefde wordt 
terechtgesteld, want hij heeft de machtigen der aarde beschaamd. 
 
gebed 
Almachtige eeuwige God, 
Gij hebt uw welbeminde Zoon tot Heer verheven, 
tot koning van alles wat bestaat. 
Voor onze vrijheid heeft Hij het uiterste doorstaan 
en zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt. 
Wij vragen U, dat ons werken voor het dagelijks brood 
een hulde wordt aan U, een eredienst, 
totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, uw Zoon 
Die met U leeft en heerst.... 
 
 
 
 
 
 
 



voorbede hoogfeest van Christus Koning B 2009  
Jezus is onze koning. Hij zal wederkeren in heerlijkheid.  
Tot Hem richten wij onze gebeden. 
 
lector: 
Laten wij bidden voor de gemeenschap van gelovigen, de Kerk, 
voor alle mensen die Jezus als hun Verlosser en Koning aanbidden, 
dat zij zich laten leiden door het grote voorbeeld van de dienende liefde 
dat Jezus ons heeft gegeven.  Laten wij bidden. 
 
Voor allen die leiding geven en verantwoordelijkheid dragen, 
dat zij niet streven naar macht en aanzien, 
maar het welzijn van de wereldbevolking willen dienen.  Laten wij bidden. 
 
Wij bidden voor allen die pessimistisch zijn  
over de toekomst van de samenleving, 
dat zij hoopvol worden in de erkenning 
dat Jezus ons met zijn volgehouden liefde  
de juiste weg gewezen heeft. Laten wij bidden. 
 
Laten wij bidden voor alle mensen met hun grote en kleine zorgen, 
dat zij mogen weten 
hoe de Heer hun lijden kent en hen tot steun wil zijn. Laten wij bidden. 
 
Laten wij bidden dat er vrede mag komen op aarde, 
vrede tussen de volkeren, 
vrede in de gezinnen, 
vrede tussen mensen onderling. Laten wij bidden. 
 
Wij bidden voor de intenties van ons kerkelijk zangkoor 
om een goede onderlinge verbondenheid tussen alle leden, 
om geluk in hun gezinnen, 
om de eeuwige rust voor hun overleden leden. Laten wij bidden. 
 
priester 
Laten wij bidden voor de parochie, 
dat wij als gemeenschap van gelovigen  
Jezus dank brengen om de Verlossing; 
dat de onderlinge zorg mensen tot meer geluk mag brengen. 
Wij bidden om kracht voor de zieken en de stervenden; 
om troost voor de treurenden en rouwenden, 
om aandacht voor de eenzamen. 
Moge de Heer ons gebed verhoren. Laten wij bidden. 
 
Want uw daden, Heer, zijn wonderbaar 
en groot is uw naam. 
U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
 



homilie Christus, Koning van het heelal – B 2009 
Zolang ik mij kan herinneren, is elk jaar wel eens gedoe om het koningshuis. In een ver 
verleden was er Lockheedaffaire, of een kroonprins verraste met een Argentijnse 
schone het hele Nederlandse vaderland Of een andere prins kwam een burgermeisje 
met een wat opmerkelijk verleden voorstellen. Onlangs was het de villa te Mozambique, 
die de gemoederen in beweging bracht. Het houdt ons wel bezig. Men kan gerust 
stellen: “Niet menselijks is ons koningshuis vreemd. Maar als er dan op koninginnedag 
een auto een aanslag pleegt, dan treurt de hele natie samen met haar koningin. Het 
koningshuis kost wel wat, maar het zorgt, dat er altijd wat te beleven valt.  
 
“Maar koningen en koninginnen komen alleen in een sprookje voor,” zei prinses 
Marguarita enige jaren geleden, toen zij in conflict was geraakt met haar tante Beatrix. 
Wij herinneren ons nog die koning uit de sprookjes uit onze kinderjaren. Wij waren 
onder de indruk van de figuur van de koning. De koning zat de hele dag op zijn troon. 
Op zijn hoofd droeg hij de hele dag een gouden kroon. Om zijn schouders een 
purperen mantel en in zijn handen een scepter. De koning werd met eerbied omgeven 
en zijn dienaren bogen diep voor hem. Hij was machtig en zijn rijk was zeer groot. 
 
Wanneer wij met het hoogfeest van Christus Koning het kerkelijke jaar afronden, dan 
begeven wij ons niet in de wereld van de royalties of het Blauwe Bloed, ook niet in een 
sprookjeswereld, maar wij treden binnen in de menselijke wereld: Wij zijn ooggetuige 
van het echte koninklijke gedrag, want de eretitel ‘koninklijk’ verbinden wij spontaan 
met: integer, oprecht, eerlijk, zorgzaam, beschermend. Koninklijk is een eretitel, waar 
wij zuinig op zijn. Vandaag treedt in Jezus iemand voor het voetlicht die de titel 
‘koninklijk’ met ere draagt. Maar het is even schrikken. Want Jezus staat daar in het 
evangelie als een spotkoning voor Pilatus. De vraag: "Zijt Gij de Koning der Joden?" 
slaat eigenlijk nergens op. Want vóór Pilatus staat iemand, die zelfs van alle menselijke 
waardigheid is beroofd. Juist tevoren hebben de soldaten de spot nog met Hem 
gedreven. Zij hadden hem als een koning uitgedost. Zij hadden hem een mantel 
omgehangen en op zijn hoofd een doornen kroon gezet. Aan zo iemand vraagt Pilatus: 
"Zijt Gij de Koning der Joden?" Het lijkt een schertsvertoning. Pilatus moet denken 
verkeerd gehoord te hebben, als Jezus zegt: "Ja, koning ben ik. Maar mijn koningschap 
is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn 
dienaars mij wel verdedigd hebben." 
 
//Worden bij Jezus onze menselijke voorstellingen niet juist omgekeerd? Want Zijn 
macht bestaat juist in het dienen. De laatste plaats is Hem genoeg. Onze gewone 
begrippen van wat en wie belangrijk is, keert Hij om. Als Hij Koning genoemd mag 
worden, dan wel een Koning die regeert vanaf het Kruis. 
Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Hij dat reeds in alle duidelijkheid laten zien. Hij 
toonde zich in de ware zin van het woord ‘koning’, door een herder voor zijn mensen te 
zijn. Zo kreeg Jezus gezag bij de mensen: door zijn herderlijke zorg, want zijn hart ging 
uit naar de armen en de mensen zonder betekenis: Zijn hart ging uit naar allen die om 
een goed woord, om een gebaar van liefde verlegen zaten. 
 
Dat is de koninklijke weg van deze Herder. Zo’n koning regeert met zachtmoedigheid, 
met onuitputtelijke dienstbaarheid, met geduld. Hij heeft oog voor wie verloren loopt en 
zoekt deze mens op. En dat alleen maar, omdat Hij als de vleesgeworden Liefde van 
God hart heeft voor ieder die Hij op zijn weg tegenkomt. Zijn zorg gaat zover, dat Hij tot 
het uiterste gaat. Als de goede Herder geeft Hij geeft zijn leven voor zijn schapen. 



Daar, op het kruis, bestijgt Hij zijn ware koninklijke troon. Vanaf het kruis regeert Hij als 
de weerloze Liefde van God. Maar deze liefde is uiteindelijk machtiger is dan welke 
menselijke macht of kracht dan ook. Deze liefde is in staat onze wereld te veranderen. 
Zijn koninkrijk is een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en 
gerechtigheid, een koninkrijk van vrede. Een Koning-Herder die zichzelf helemaal 
opoffert en geeft voor zijn mensen. Zo vestigt Hij zijn Koningschap en sticht Hij Gods 
Koninkrijk. En ons allen wil Hij burgerrecht verlenen binnen dit Koninkrijk! 
 
Door ons doopsel zijn ook wij van ‘koninklijke bloede’. Wij worden daarom uitgenodigd 
en uitgedaagd om aan ons leven eveneens de koninklijke gestalte te geven van de 
dienende liefde. Dan zetten wij ons ervoor in dat Gods Rijk kome. Amen.  
 
 


