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CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (C) 

 

 

EERSTE LEZING (2 Sam 5, 1-3) 

Uit het tweede boek Samuël.  

In die dagen begaven alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: 

`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, 

was u degene die de troepen van Israël leidde. Bovendien heeft de HEER u beloofd: ` 

`U zult mijn volk Israël weiden; u bent diegene die over Israël zal heersen.'' ' Alle 

oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in 

Hebron een verbond ten overstaan van de HEER, en zij zalfden David tot koning over 

Israël. 

 

 
 

TUSSENZANG (Ps 122) 
 

Verheugd was ik toen mij werd gezegd: 

We gaan naar het huis van de HEER. 

Nu staan we dan werkelijk hier, 

Jeruzalem, binnen uw poorten. 
 

Jeruzalem, prachtig gebouwde stad, 

in hechte gemeenschap verbonden, 

alle stammen komen naar u toe, 

 

alle stammen van Hem, van de HEER, 

want in Israël hoort men zo 

de naam van de HEER te vieren. 

Kijk, daar staat de rechterstoel, 

de zetel van Davids huis. 
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TWEEDE LEZING (Kol 1,12-20) 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.  

Broeders en  zusters,   Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld 

om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de 

macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in 

wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden. Hij  is het beeld van de 

onzichtbare God, 

de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem  is  alles  geschapen, in  de  

hemel  en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, 

heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat 

vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. 

Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, Hij 

alleen. Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen om door Hem alles met zich 

te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om alle 

wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen. 

 

 

EVANGELIE (Lc 23,35-43) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  

Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken, maar de overheidspersonen  

lachten Hem uit en zeiden: `Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als 

Hij de Messias van God is, de uitverkorene!' 
 
Ook de soldaten dreven de spot met 

Hem; ze kwamen Hem wijn brengen  en zeiden: `Ben jij de koning van de Joden? Red 

dan jezelf!'  Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden.  Eén 

van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: `Ben jij de Messias? Red 

dan jezelf en ons erbij!'  Maar de ander wees hem terecht: `Heb zelfs jij geen ontzag 

voor God, nu jij ook deze straf ondergaat?  In ons geval is dat terecht, want wij krijgen 

ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.'  Daarop zei hij: `Jezus, 

vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.'  Hij zei tegen hem: `Ik beloof je, 

vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.' 


