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Een tijdje geleden keek ik samen met mijn man naar de serie Game of Thrones. Hele avonden 

waren we ermee zoet. Het was een hele spannende serie, over de strijd om de troon van 

Westeros. De serie stelde zo de vraag, waar een goede leider aan moet voldoen. En liet ook 

merken, hoeveel invloed een leider op de gewone mensen van het land heeft. Uiteindelijk – na 

veel oorlog, omzwervingen, ruzies en bloedvergieten - besteeg een personage van wie we dat 

niet hadden verwacht, de troon. Ik zal de uitkomst niet verklappen, voor het geval je zelf nog wil 

kijken. 

De afgelopen weken waren we getuigen van de strijd om de macht in Amerika. Daar beslist het 

volk zelf wie de leider wordt. In de tijd van Israël was dat anders, daar werden koningen 

aangesteld op aanwijzing van God door profeten. Zo kwam de herdersjongen David op de troon.  

In het Oude Testament wordt God zelf ook met een herder vergeleken. We hoorden het in de 

eerste lezing. God heeft alle macht, maar is zorgzaam als een herder. God, die de wereld schiep, 

leidt het land en de levens van mensen. Zo heeft hij macht en is Hij zorgzaam. Hij kent zijn 

schapen, zorgt dat afgedwaalde dieren worden terug gevonden én heeft oog voor de dieren met 

wie het goed gaat. 

Precies over zo’n soort leider– een koning die macht heeft en persoonlijk voor iedereen zorgt – 

gaat het feest van Christus Koning vandaag.  

We hoorden in het evangelie hoe Jezus als een koning op de troon gaat zitten. En oordeelt. 

Zonder barmhartigheid en vergeving, lijkt het, wacht de bokken een eeuwige straf. Misschien 

schuurt dat ook bij jullie wel, net zoals ik dat zelf een moeilijk stuk vind. 

Maar ik las ergens dat God aanwezig is in de verwachting die Hij van ons heeft. Dat we daardoor 

groeien als gelovigen. Die verwachting maakt Jezus vandaag heel expliciet. Hij vraagt ons om 

voor elkaar te zorgen. En naar elkaar, naar alle mensen, om te kijken.  

Dat klinkt simpeler dan het is. De vraag”wanneer hebben wij U dan geholpen?” klonk van de 

week ook bij de vormelingen. We hadden net het verhaal van de barmhartige samaritaan 

besproken en ik vroeg hen of zij die dag al iemand hadden geholpen. Daar moesten ze diep over 

nadenken. Uiteindelijk hadden de meesten toch wel iets goeds gedaan die dag: de juf geholpen, 

een vriendje wat gevallen was getroost, thuis de vaatwasser ingeruimd… Je bewust zijn van de 

kansen om een ander te helpen vraagt oefening. 

Jezus wil ons helpen door ons uit te nodigen steeds naar Hem te zoeken. Zoek Mij, zegt Hij, in de 

ogen van een ander. 

Dan vind je Hem in de vluchteling uit Syrie, die de taal wil leren en hier in Bergen aanklopt bij de 

V.IV of bij de Internationale schakelklas. 

in de gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, voor hun eten en drinken. 

Dan herken je Jezus in de veroordeelde man, die de gevangenis in gaat, maar toch vraagt om hem 

als mens te blijven behandelen. 

Dan zie je Hem op de IC in de vrouw die tegen corona vecht. En in de eenzame mensen die in 

verpleeghuizen in isolatie de uitslag van hun eigen test afwachten. 



Dan word je door medelijden bewogen met de vrouw die de kleding zal dragen die jij hebt 

ingeleverd bij Sams kledingactie en die zoekt op tweedehands markten naar leuke kleding voor 

haar kinderen, zodat die erbij horen in de klas. 

Christus Koning sluit het kerkelijk jaar af. We zijn het afgelopen jaar op weg gegaan met Hem, 

van de verwachting van zijn geboorte in de advent, met zijn tochten door Israël mee, we zagen 

zijn wonderen, hoorden zijn verhalen, waren op afstand verbonden toen we Pasen vierden via 

de televisie. Met Christus Koning maken we de balans op.. hebben we Hem het afgelopen jaar 

gevonden in de ogen van de ander? En hebben we Hem toen geholpen? Wat is daarop jouw eigen 

antwoord? 

Ik denk dat we het afgelopen jaar, ons als parochie daar nog meer in geoefend hebben. Telkens 

keken we rond in de stad  - welke mensen hebben te lijden onder de coronamaatregelen. Hoe 
kunnen we helpen? We zamelen voedsel in voor de Voedselbank en schonken aandacht aan de 

bewoners van verpleeghuizen. We leven mee met juffen en meesters die telkens moeten 

schakelen in hun onderwijs. En we dachten aan horeca eigenaren die in deze tijd het hoofd 

boven water proberen te houden. 

het is super dat we als parochie, dankzij jullie donaties, samen aandacht konden hebben voor al 

deze mensen.  Zo hebben ook wij macht, net als Jezus zelf. Wij kunnen dit kleine stukje wereld 

waarop we leven, zelf mooier maken. Door als herders te zijn hier in de stad en te zorgen voor 

elkaar. Mogen we daar in het komende jaar verder in groeien. Amen.  

 


