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Begroeting
Deze zondag voor de advent wordt Jezus Christus
Koning van het heelal genoemd.
Het is een geloofsbelijdenis
dat Jezus, onze Messias, de Zoon van God
staat boven alles wat in onze samenleving aanbidding,
eerbied, ontzag en onderwerping vraagt.
Hij regeert niet dank zij een kapitaal
niet met geweld, maar als een koninklijke mens:
royaal.
Hij is voor mensen als een herder voor schapen:
die zorgzaam is en dieren uit de modder haalt.
Christus koning is als een herder die de schapen
naar de beste weidegronden brengt:
een wereld zoekt waarin het goed is voor iedereen.
Hier komen wij uit een wereld
waar we vaak als wolven en beren voor elkaar zijn :
kinderen sterven, mensen worden verkracht en verpletterd
afgemaakt in de oorlog om macht en rijkdom,
en weggeveegd als vuil van de straat…..
Overweging
Koningen zijn bij ons de politieke macht kwijtgeraakt.
De echte bazen hebben het veld moeten ruimen
in de revoluties van de 20e eeuw.
Wel bleef de roep om een sterke man,
en stonden er communistische en fascistische leiders op
die zich als goden lieten vereren.
Misschien waren de prelaten van de kerk niet blij
met het verdwijnen van de koningen,
en hun door God gegeven macht,
maar zij stelden zeker geen vertrouwen in bazen als Marx en Lenin,
en ze hielden afstand van de parades met stampende laarzen
voor Mussolini, Hitler en Franco; de Duce, de Fuehrer of Gaudillo.
Voor de kerk is Christus koning van het heelal
En dat zette zij in de 20e eeuw op de agenda..
Toen het feest in 1925 op de kalender kwam
ging het niet om nieuwe feiten,
want vanaf de eerste eeuwen kennen christenen
Christus in Majesteit afgebeeld in koepels van de kerken …
Samen met en zijn Moeder zien we Hem als tronende vorst:
ga kijken in de kerken van Rome en in de kerken van het oosten:
onze Heer staat boven alles……

Het beeld van koning Christus wordt vandaag gecorrigeerd.
Hij is geen vorst met een machtsapparaat
ten koste van het leven en welzijn van een massa arme mensen…
Onze voorstelling van Christus koning moet eerder
die van een herder zijn – iemand die dag en nacht de kudde verzorgt,
die leidt naar weidegronden
en de kudde beschermt tegen het gevaar van wilde dieren.
Zo wordt de vorst beschreven in de eerste lezing
van deze dag in het boek van Ezechiel,
Ezechiel leeft na de terugkeer van het volk
uit de Babylonsiche ballingschap in Jeruzalem,
waar heel moeizaam ween een samenleving wordt opgebouwd .
Hij ziet bij de herbouw van het land en stad
allerlei mensen die bij het bestuur vooral goed zijn
voor zichzelf en hun families:
en ze vechten elkaar de tent uit
en laten het volk over aan hun lot…..
Het lijkt op het gedoe in onze parochie
waar we ook zo druk zijn met onszelf
en de wereld aan ons voorbijgaat ….
Ezechiel ziet God zelf komen
Hij wordt de vorst van zijn volk Israel,
die als een goede herder voor de schapen:
die orde op zaken stelt, die de boel bij elkaar brengt
voor rust zorgt zodat de dieren, de mensen, kunnen gedijen…..
In de dagen van Mattheus aan het einde van de eerste eeuw
is de gemeente van Jezus in diepe crisis:
het land is in armoede en honger gedompeld
Een bezettingsleger laat met harde hand
de macht voelen van de Romeinse keizer, zoon van God.
Jeruzalem en de tempel zijn met de grond gelijk gemaakt……
Met alles wat het joodse volk dierbaar is
wordt de vloer aangeveegd:
De volgelingen van Jezus worden
door hun eigen volksgenoten,Joden,
overal buitengehouden:
verdacht van verraad van het geloof van hun vaderen
zijn ze niet meer welkom in de synagoge….
Je kan alleen maar hopen dat er aan deze dagen een einde komt:
dat nu de Mensenzoon komt
waar zoveel profeten over hebben gesproken
als degene die een streep zet onder de ellende.

Mattheus laat Jezus voor de gemeente troostende woorden spreken
dat de Mensenzoon komt :
de hemel spreidt zich uit over de aarde..
Mattheus en zijn gemeente verwacht Jezus terug uit de hemel waarnaar hij voor het oog van
de leerlingen is opgestegen.
Hij zal voor het oog van de hele wereld bevestigen
wat op Paasmorgen rond het graf van Jezus in Jeruzalem
voor de leerlingen al duidelijk is geworden:
de dood is overwonnenHij is geen machtsfiguur met een leger of geheime diensteerder een herder, die in de kudde orde op zaken stelt:
die schapen en bokken scheidt,
die weet van goed en kwaad en het benoemt….
De bokken, schapen die andere dieren
in de kudde kwaad doen, moeten er uit…..
Hoe ze kwaad doen wordt heel precies beschreven.
Het heeft te maken met mensen met honger, dorst,
met mensen die vreemd zijn, die zonder beschutting,
ziek zijn of vast zitten….
Vier keer klinkt in het verhaal de vraag wat
honger en dorst vreemd, naakt, ziek zijn
en gevangen zitten van mensen met je doen ….
Iedere mens wordt ondervraagd
op zijn doen en laten met de ongelukkige mensen
die zijn getroffen door ellende van allerlei soort….
Ik kan me ook voor stellen dat de ongelukkigen
bij de rechter zitten en andere mensen komen langs.
En de rechter vraagt:
vertel jij mij eens wat hebben zij voor jou betekend?
Wat heeft deze mens voor je betekend in jou ellende?
Zie je ze zitten als de arme Lazarus in de schoot van Abraham,
mensen met de gezichten van de foto’s in de krant uit Afrika,
Syrie, Turkije, Irak maar ook uit de straten van de stad,
waar we wonen….
De Mensenzoon, luistert naar hun verhaal
en God-zelf identificeert zich met hen
die de klappen krijgen en niet meetellen:
Wat je de geringsten hebt gedaan heb je Mij gedaan:
Horen wij Hem zeggen
Als wij iets met Jezus Christus hebben
die voor Paulus boven alles in de schepping staat
die zelf zo royaal, koninklijk met jan en alleman omgaat
kunnen ook wij niet anders dan royale mensen zijn….
Dan kunnen we om te beginnen
niet meer om de straatkrantverkoper heen
dan kan ik niet zeggen dat ik niets heb te maken
met die verwarde vrouw

met die jongen zonder papieren bij Toevlucht
met de mensen in het AzC.
Mattheus herinnert ons zijn gemeente- ons aan de vraag van de hemelse vorst:
voor wie ben je er in je leven geweest?
Wat hebben we gedaan met de honger en dorst van mensen,
met de vreemde en de man of vrouw zonder onderdak,
met de ziekte en de beklemming van mensen ….
Hoorden we wat Hij zegt:
Wat je aan de minsten van de mensen hebt gedaan
heb je aan Mij gedaan.
Gerrit Jan Westerveld
Voorbeden
Laten wij bidden om Gods zorg voor deze aarde, Zijn schepping.
Voor de mensen die klein gehouden worden
en als slaven werken voor mensen met geld en macht;
voor kinderen die worden misbruikt;
voor vrouwen die onwetend worden gehouden
bidden wij dat God hun lijden ziet en hen recht wordt gedaan.
Voor mensen die lijden onder oorlog,
in Oekraine, het Midden-Oosten en Afrika;
voor allen die vreemdeling zijn geworden
toen ze vluchtten voor honger en armoede;
voor allen die ongeneeslijk ziek zijn;
voor alle jonge en oude mensen
die de hoop op toekomst hebben laten varen;
bidden wij dat zij Gods liefde mogen zien in de aandacht van mensen.
Voor deze stad en alle plaatsen waar mensen wonen
met mensen van allerlei taal, kleur en overtuiging
bidden wij dat zij leren elkaar te waarderen.
Voor de kerk en haar leiders
bidden wij dat zij gerechtigheid en barmhartigheid doen.
Voor deze gemeenschap bidden wij
om open ogen en oren en een warm hart
voor wie hongerig en dorstig zijn, voor vreemdelingen,
voor zieken en voor allen die gevangen zitten.
In de stilte klinken de gebeden die verborgen zijn in ons hart...

Slotgebed
God, Schepper van hemel en aarde, herder van uw volk,
U zalft en doordringt ons met uw Geest van mildheid.
Wij bidden U:
maak ons tot leerlingen van Jezus Christus,
koninklijke mensen, barmhartig en rechtvaardig
in ons leven met elkaar.
Zo bidden wij U door Jezus Christus
Uw Zoon die Heer is van de Schepping
en met U leeft in eeuwigheid.

