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                             HOOGFEEST CHRISTUS KONING 
 

Het is feest: de Kerk viert deze zondag: “Christus Koning” 
Het is tevens de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. 

Jezus is onze Koning en in de Bijbel kun je lezen, dat Hij heeft voorgedaan en 
verteld hoe wij met onze naasten om moeten gaan. 

In het Evangelie van vandaag kan je dat lezen. 
 

 

Ben jij nieuwsgierig geworden wat Jezus jou te vertellen heeft in het Evangelie. Maak je 
er maar klaar voor! 

 
            Misschien mag jij vandaag de kaars aansteken. 

 
 
                            “In de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest” 
 
 
 
 
 Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
                      volgens Matteus. 
 

                       Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
 Jezus:         "Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid in het gezelschap van 
                       alle engelen, dan zal Hij gaan zitten op zijn troon van glorie.  
                       Alle volken zullen vóór zijn troon bijeengebracht worden. 
                       Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding 



                       maakt tussen schapen en bokken. 
                       De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan 
                       zijn linker. 
                       Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: 
Koning:        “Komt, jullie die gezegend zijn door mijn Vader en ontvangt het Rijk dat  
                       voor jullie gereed is vanaf de schepping van de wereld. 
                       Want Ik had honger en je hebt Mij te eten gegeven.  
                        Ik had dorst en je hebt Mij te drinken gegeven. 
                        Ik was vreemdeling en je hebt Mij in huis genomen.  
                        Ik was naakt en je hebt Mij gekleed. 
                        Ik was ziek en je hebt Mij bezocht. 
                        Ik was in de gevangenis en je hebt Mij bezocht.' 
 Jezus:          “Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen”: 
Goeden:      “Heer, wanneer hebben wij U dan hongerig gezien en hebben wij U te 
                       eten gegeven ? 
                       Of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?  
                       En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben wij U in huis 
                       genomen?  
                       Of naakt en hebben wij U gekleed ?  
                       En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn wij U komen 
                       bezoeken ?' 
 Jezus:         “De koning zal hun antwoorden: 
Koning:       “Luister wat Ik jullie zeg alles wat jullie hebben gedaan voor één van de 
                      minste van mijn broeders, hebben jullie voor Mij gedaan.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jezus:    En tegen die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen”:  
Koning:       “Gaat weg van Mij, vervloekte mensen, in het eeuwig vuur, dat gereed is 
                       voor de duivel en zijn makkers.  
                       Want Ik had honger en jullie hebben Mij niet te eten gegeven. 
                       Ik had dorst en je hebt Mij niet te drinken gegeven.  
                       Ik was vreemdeling, en je hebt Mij niet in huis genomen. 
                       Ik was naakt en je hebt Mij niet gekleed.  
                       Ik was ziek en in de gevangenis en je bent Mij niet komen bezoeken.'  
 Jezus:         “Dan zullen ook zij antwoorden”: 
Slechten:    “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, of als 
                      vreemdeling of naakt  of ziek of in de gevangenis en hebben wij niet 



                      voor U gezorgd ?'    

Jezus:          “Daarop zal Hij hun antwoorden”: 

Koning:       “Luister wat ik jullie zeg; al wat jullie niet voor een van deze minsten 
                      hebben gedaan, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.' 
Jezus :        “En dezen zullen eeuwig gestraft worden, maar de rechtvaardigen 
                     worden opgenomen in het eeuwig leven." 
 
Verteller:    Woord van de Heer. 
 
 

OM TE DOEN: 
 
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             Luister maar: 
 

 

 

 

 

  

Jezus zegt: Alles wat jij voor een ander doet, 

doe jij voor Mij! 

Wat bedoelt Jezus daar precies mee?  
 

Lieve Jezus,  

Alle mensen lijken op U, want wij zijn geschapen naar 

Gods beeld. 

We kunnen U dus in ieder ander mens herkennen.   

Dat vind ik soms heel lastig.   

Leer mij U te zien in iedereen, vooral in de mens die hulp 

nodig heeft, wie dat ook is. 

Dat ik met liefde mag helpen. Amen  
 
 

Juist in deze coronatijd, kan jij 

iets betekenen voor een ander. 

Bedenk deze week eens iets 

speciaals om iemand buiten jouw 

familie extra aandacht te geven. 
 

https://youtu.be/5H5SjNoOI3o

