
 

 

 
Korte huisliturgie bij het evangelie van zondag 22 november 2020 (34ste zondag door het 
jaar A - Feest van Christus Koning van het heelal) 

  
Met dit gebedsmoment kan je thuis alleen of samen met jouw huisgenoten een moment stilvallen en bidden rond 
het evangelie van deze zondag (Mt. 25, 31-46). 

  
  
Benodigdheden: een stompkaars en een aansteker.  
Wie ook met kinderen samenkomt heeft papier en kleurpotloden, wasco’s of viltstiften nodig. 
Als je ook de voorgestelde muziek wil beluisteren moet je ook een computer, laptop, tablet of smartphone bij 
de hand hebben. 
Best is er één iemand die het gebedsmoment leidt en de teksten voorbidt. Het evangelie en de voorbede kunnen 
door iemand anders worden voorgelezen. 

  
Kruisteken en opening 

  
We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
  
Vandaag vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week, met 
de eerste zondag van de advent, begint een nieuw jaar. Maar vandaag is het eerst 
nog feest, het feest van Christus Koning van het heelal. We worden uitgenodigd te 
kijken naar Christus, onze Herder, onze Rechter en onze verborgen Koning. 
  
Ontsteken van een kaars 

  
We steken een kaars aan 

als teken van onze hoop 

dat we nu reeds aan het groeien zijn 
naar een liefdevolle gemeenschap 
onder de herdersstaf van de Heer Jezus. 
  
Hierna kunnen we luisteren/meezingen:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=AJlnx7eCes8&list=RDAJlnx7eCes8&start_radio=1 
 
Deze wereld omgekeerd 
1. 
De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaam de ogen van de sterken. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJlnx7eCes8&list=RDAJlnx7eCes8&start_radio=1


 

 

2. 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen wij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdreven- 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and're mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede 
3. 
Wie denken durft dat deze droom het houdt 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in 't verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt- 
hij zal zijn ogen niet geloven 
(Oosterhuis–Löwenthal) 
  
  
Gebed 

  
  
Heer, onze God, 
 
laat in de stilte van dit samenzijn 
in de stilte van ons hart een nieuw geluid horen: 
de stem van uw aanwezigheid, 
het gefluister van uw liefde, 
want daaruit zullen we kracht putten 
om te leven in Uw voetspoor, 
om weer opnieuw te beginnen, 
om alles nieuw te maken, 
om mensen tot U, 
tot zichzelf en tot elkaar te brengen, 
in vreugde die duren moet tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen.  
 

  



 

 

Lezing 

  
We lezen uit het evangelie opgetekend door Matteus. 
  
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: 
Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem 
alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle vol-
keren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, 
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn 
rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen 
hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, 
neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar 
ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jul-
lie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opge-
nomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben 
naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Dan 
zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U honge-
rig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer 
hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U 
gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U 
toe gekomen?” De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je 
voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij ge-
daan.” Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen 
hen zal Hij zeggen: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aan-
gelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie hebben Me 
niet te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven, Ik 
was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en jullie heb-
ben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet 
naar Me omgezien.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U 
hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis 
en hebben we U niet geholpen?” Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, 
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij 
gedaan.” Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het 
eeuwig leven.’  
 
(Mt. 25, 31-46) 

  

  



 

 

Korte commentaar 

  
‘De mensenzoon’ vraagt naar het goede dat men niet heeft gedaan (dus niet naar 
het kwade dat men had kunnen doen) omdat het er voor hem op aan komt dat 
wie in nood is ook een leven moet hebben. Als Jezus ‘dreigt’ met eeuwige straf of 
met hellevuur, dan is dat niet om ons bang te maken voor God, maar om ons te 
waarschuwen voor de ernst van het leven. Jezus wijst op de gevolgen van onze 
daden en levenskeuzes. De zorg voor een christen is niet of hij zelf wel goed is, 
maar of hij deelt in de bekommernis van God en van Christus dat noodlijdenden 
zouden ondervinden dat ze graag gezien zijn. Zet ik mij in voor de anderen en deel 
ik wat ik kan? 
 
 

Stilte of muziek 
 

We kunnen het gewoon enkele minuten stil laten, of wie liever wat muziek op de 
achtergrond heeft kan gebruik maken van het lied ‘Ô toi, lau-delà de tout’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I&list=RDCMUC7eh2w-

pOp8u8nf7afQbNgQ&index=1) 
 
Gij die alles overstijgt, welke geest kan U bevatten? Al wat leeft verheerlijkt U, 
eenieder verlangt naar U. 
 

Wie dat wil kan hierna even kort stilstaan bij of uitwisselen met de huisge-
noten over de bovenstaande gedachten. 
 
Om samen (met kinderen) te doen. Het verhaal van Matteüs vermeldt zes 
werken van barmhartigheid. Toch kennen we er nog een zevende: de do-
den begraven. Dit werk van barmhartigheid werd in de 13e eeuw door de 
paus, geïnspireerd door een andere Bijbelse tekst, aan het rijtje toege-
voegd omdat gebleken was dat tijdens epidemies het begraven van de do-
den bijdroeg tot het bestrijden van de epidemie. Je zou dus kunnen stellen 
dat de actualiteit het noodzakelijk kan maken een extra werk van barmhar-
tigheid vast te stellen. Wat zou jij in deze tijd als extra werk van barmhar-
tigheid willen noemen? Waarom? Kan je dat ook tekenen? 

 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I&list=RDCMUC7eh2w-pOp8u8nf7afQbNgQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I&list=RDCMUC7eh2w-pOp8u8nf7afQbNgQ&index=1


 

 

Voorbede 

  
We willen nu al onze vragen, onze zorgen en onze vreugdes, aan God voorleggen. 
  
Laat ons stil worden en bidden voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen 
uitkomst meer zien. Dat zij mensen zouden ontmoeten die als een herderlijke ko-
ning, met hen mee zouden gaan en strijden tegen hopeloosheid en uitzichtloos-
heid zodat hun leven weer mag uitgroeien tot een koninkrijk van genegenheid en 
vrede.  
 
Laat ons stil worden en bidden dat wij elk op onze plaats koninklijke mensen zou-
den blijven die van het leven een feest kunnen maken omdat ze zich met stille 
dienstbaarheid inzetten voor elkaar.  
 
Laat ons stil worden en bidden voor onszelf dat wij de juiste keuzes zouden ma-
ken in ons leven en ons niet laten misleiden door praal of pracht zodat we, net als 
Jezus een ongekroonde koning kunnen zijn in ons eigen kleine koninkrijk van elke 
dag.  
 
Wie wil kan hier ook nog zelf een wens of een bede formuleren… 

 

  
Onze Vader 

  
En leggen we dit alles dan in Gods handen. 
Laten we dit doen in verbondenheid met alle mensen met wie we nu in gebed 
verenigd zijn, 
en doen we dit met de woorden die Jezus ons zelf heeft geleerd. 
  
Samen: 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 
 

  
  



 

 

Gebed 

  
Grote God, Schepper van het leven 
 
Het is een koninklijk gebaar  
om in eenvoud en dienstbaarheid  
met elkaar te kunnen leven. 
Dit vragen wij u: Ga ons voor op die weg en begeleid ons. 
Zegen allen die klein en nederig zijn  
en maak hen groot in liefde en gerechtigheid 
zodat uw rijk van vrede heel de schepping mag omvatten 
 
Zegen ons allen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen 

  
  
Eventueel slotlied 

  
Wie dat wenst, kan hier nog even tot slot luisteren naar het lied ‘Here der heren’ 
van Elly & Rikkert  (https://www.youtube.com/watch?v=xlubT5_SLE0) 
 

Here der heren, 
Koning der koningen, 
U wil ik eren, 
U wil ik lof zingen, 
rots aller eeuwen. 
U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht 
bij wie ik schuil. 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest. 
U heb ik lief. 
Eer aan de Vader, 
die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, 
die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, 
U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 

https://www.youtube.com/watch?v=xlubT5_SLE0

