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‘Christus Koning’ staat op de buitenmuur van deze kerk.  
In het evangelie van vandaag, wat nog helemaal in het teken van kerst – de komst van Christus in 
de wereld -  staat, zien we hoe wijzen van ver op zoek gaan naar de pasgeboren Koning van de Jo-
den. Over Christus Koning gaat het vandaag. 
 
Schriftlezing: Matteüs 2:1-12  
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
 
Ik vraag me al zo lang ik hier werk af, wat onze broeders en zusters in 
1965 bewogen heeft om deze kerk ‘Christus Koning’ te noemen.  
 
Was het een mooie match met de Christus Triumfatorkerk, die een paar jaar eerder hier vlakbij 
werd gebouwd? Wat wilden ze zeggen met die naam Christus Koning? Een vraag die nog meer 
intrigeert als je weet dat de kerkenraad toen ze voor die naam koos ook meteen heeft besloten 
om die naam niet te gaan gebruiken maar deze officieel af te korten tot alleen maar ‘Koningkerk’, 
zonder Christus…. Overigens wordt de Christus Triumfatorkerk aangeduid als de CTK, dan is Ko-
ningkerk zo gek nog niet. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, gaat niet over vroeger, maar over nu: 
wat betekent het voor ons en voor deze kerk dat Christus Koning is? 
 
Christus is Koning van wereldformaat     

Dat is het eerste wat we moeten zeggen. Het Kind is geboren in 
het gewone Bethlehem. Onopvallend. Maar aan de hemel staat 
een ster. De kosmos doet mee om de grootheid van Christus te 
laten zien. En die ster die wordt opgemerkt door wijzen, magiërs, 
uit het oosten. Ver bij hen vandaan. Zij gaan op zoek, ze laten zich 
leiden door dat teken aan de hemel, op zoek naar de koning. 

Hoewel ze uit een ander volk komen, laten ze zich raken door die ster van Bethlehem. ‘Koning van 
de Joden’ noemen ze Jezus, maar ze bewijzen Hem eer als een wereldleider en knielen voor  Hem. 
 
Dus als deze kerk Christus Koning heet, klinkt daar iets in mee van dat wereldwijde perspectief. 
Niet de Julianakerk, of Willem de Zwijger, of Oranje, nee: Christus Koning. 
Onze wereld zit vol leiders, presidenten, koningen en zelfs een enkele keizer. Maar niet Trump of 
Poetin bepalen het leven van de gelovigen, en ook niet de mensen van ‘eigen volk eerst’. Christus 
is onze Koning en die van heel de wereld. Dat verruimt onze blik en het relativeert de betekenis 
van de groten der aarde. Christus is Koning. 
 
Maar wat voor Koning is Christus eigenlijk? Dat gaan we verkennen aan de hand van de geschen-
ken die de wijzen voor Hem meenemen. Goud, wierook en mirre. Elk van die geschenken laat een 
kant van Christus Koning zien. 

Goud is symbool van rijkdom en macht. 
Christus is Koning met macht. 
     
Wij hebben koning Willem-Alexander. Hij is wel rijk, maar in de 
constitutionele monarchie niet zo machtig. En soms lijkt het wel 
of z’n invloed vooral afhangt van de laatste cijfers over hoeveel 
vertrouwen de bevolking in hem heeft. Maar in de tijd van de 



Bijbel is een koning echt de baas. 
Hoe zit het met de macht van Christus Koning? Jezus lijkt helemaal niet degene die bepaalt hoe 
het gaat in de wereld. Hij ziet juist af van die macht. Dat begint al met de verzoeking in de woestijn 
en aan het kruis wordt dat helemaal scherp duidelijk, als Hij ervoor kiest zichzelf niet te redden. 
Alleen aan het eind van het Matteüsevangelie komt toch die macht naar voren: de Opgestane 
Heer komt naar de leerlingen toe en zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga op weg, maak mensen tot mijn leerlingen, laten ze zich houden aan alles wat ik jullie heb opge-
dragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. 
Hier zie je Jezus als een Koning met macht. Een Koning die gehoorzaamheid vraagt – je houden 
aan wat ik heb opgedragen - en bescherming belooft – Ik ben met je alle dagen. 
 
Met de naam van de kerk ‘Christus Koning’, belijden we dat Hij, de Opgestane, macht heeft – zal 
hebben. Wij kunnen beter met de onmacht van God uit de voeten. En toch geloof ik dat uiteinde-
lijk Hij de macht heeft. Dat niet het kwaad en de dood zullen overwinnen, maar de liefde van God 
in Christus. Daar vertrouw ik me aan toe. 
 
Als je Christus Koning noemt, beloof je ook dat je je zult houden aan wat Hij je opgedragen heeft. 
We laten ons leiden door de leefregels van God, van het koninkrijk. God liefhebben boven alles en 
je naaste als jezelf. Daar zijn we op aanspreekbaar. We zoeken als kerk, en ieder voor zich, om zo 
in het leven te staan. Natuurlijk geven we een tasje boodschappen aan de buurvrouw in de bij-
stand. En we leven niet alleen voor ons eigen plezier, maar vragen ons af wat de samenleving 
dient. Zo hebben we het geleerd, in naam van die Koning. 
 
Het tweede geschenk dat de wijzen meenemen voor Jezus is wierook. Wierook heeft de geur van 
heiligheid. Het wijst op het goddelijke van Jezus. 
In Christus is God Zelf naar ons toe gekomen, en is Hij zelf Koning.   

 
Een Koning is in de bijbel per definitie omstreden. In het Oude Testa-
ment lezen we dat er maar één koning is in Israël en dat is God zelf. 
Maar ja, de stammen maken onderling ruzie. Er is dreiging van buitenaf, 
dus willen ze een koning. De oude profeet Samuël waarschuwt ze nog 
zo: ‘Als je een koning hebt, zal die je zonen van je afnemen om soldaten 

van ze te maken. Je dochters pakt hij af om in het paleis te gaan werken. Hij zal de opbrengst van 
je land eisen en jouw slaven gebruiken voor zijn eigen plannen. Let maar op: Je zult je bij God be-
klagen over je koning, maar dan zal de HEER niet antwoorden’ (1 Samuel 8:10-22). Toch kreeg het 
volk een koning. En Samuël kreeg gelijk. Al die koningen waren  noodoplossingen. Een soort mati-
ge plaatsvervangers van God zelf op aarde. Zelfs modelkoning David was niet vrij van machtsmis-
bruik, maar hij zag het in, kreeg berouw en vroeg om vergeving. David wordt dan ook de grote 
voorvader van Jezus. 
 
Koningen, daar was altijd wat mee. Maar Jezus is de ware Koning namens God. In Jezus komt God 
zelf bij ons wonen. Het gaat in het evangelie dan ook niet zozeer over Jezus als Koning, maar over 
God als Koning, het koninkrijk van God. Wat gebeurt er als God koning is? Hoe ziet de wereld er 
dan uit? Dat laat Jezus zien met de tekens die Hij doet. Een zieke geneest, er is eten genoeg, wie 
alleen is mag erbij horen, zelfs de dood wijkt. 
 
Als je als kerk Christus Koning op je gevel hebt staan, voed je elkaar met het evangelie van Gods 
koninkrijk. Je laat je raken door wat Jezus vertelt van dat koninkrijk, dat het anders is dan je dacht. 
Over een koning die zwervers uitnodigt. Over een hele kudde die even moet wachten tot één ver-



loren schaap terecht is. Over een schat in de hemel. Als kerk laten we ons leiden door de waarden 
van Gods koninkrijk, zijn gerechtigheid. We bidden om de komst van het koninkrijk, nu en straks. 
We worden steeds weer bepaald bij die toekomst. 
Dus Christus Koning is een Koning met macht en God Zelf die Koning is. Maar er is nog een derde 
geschenk: mirre. Wat zegt die mirre over Christus Koning? 
 
Mirre is geneeskrachtige balsemolie en doet denken aan lijden. Mirre is er aan het begin van Jezus’ 
leven, maar ook aan het einde. Voordat Jezus aan zijn lijdensweg begint, is er een vrouw die Hem 
met mirre zalft om Hem voor te bereiden op zijn begrafenis  (Matteüs 26:6 vv). 
 
Christus is een Koning die lijdt.    

Ik zei net dat Jezus in het evangelie niet zo als koning wordt neerge-
zet. Maar er is één grote uitzondering en dat is het lijdensevangelie 
(Matteüs 26-27). Daar is Jezus een koning. Het begint al met zijn 
intocht in Jeruzalem. ‘Kijk, je Koning is in aantocht, hij is zachtmoe-
dig en rijdt op een ezelin, en op een veulen van een lastdier.’ Jezus 
wordt gevangen genomen en ondervraagd: ‘Bent U de Koning van 

de Joden?’ vraagt Pilatus. ‘U zegt het’ antwoordt Jezus. 
‘Gegroet koning van de Joden’ spotten de soldaten, nadat ze Hem als een koning uitgedost heb-
ben met een doornenkroon op zijn hoofd. Ze knielen ook nog voor Hem. En de hogepriesters, 
schriftgeleerden en oudsten dagen Hem uit: ‘Hij is toch Koning van Israël, laat Hij dan nu van het 
kruis afkomen, dan zullen we Hem geloven. ‘ 
 
De Koning van de Joden geeft zijn leven aan een kruis. Hij verbindt zich zo met wie lijden, met de 
vermoorde kinderen van Bethlehem, met Johannes de Doper, met al die mensen die onrecht heb-
ben ondergaan, met wie pijn hebben en lijden. Hij neemt het lijden en de schuld op zich. Dat 
maakt Hem een bijzondere Koning. 
 
Als wij kerk van Christus Koning zijn, hebben we een Koning die onze pijn kent en meedraagt. Als 
wij kerk van Christus Koning zijn, staan wij zelf open voor de pijn en het onrecht van mensen. Het 
gaat ons er niet om dat we een succesvolle kerk zijn, maar dat we met mensen zijn, ook met kleine 
mensen, kwetsbare mensen. Luisteren, ook de moeilijke verhalen van die ander willen verdragen. 
Naast iemand staan die verdriet heeft. Het uithouden in de machteloosheid: je kunt die ander niet 
verlossen uit het lijden en misschien is het ook wel verschrikkelijk onrechtvaardig wat die ander 
overkomt. Om dan nabij te zijn en trouw. 
 

Christus Koning staat op onze muur.  Een Koning van wereldformaat, 
een Koning aan wie uiteindelijk alle macht in de hemel en op aarde 
gegeven is, een Koning die oog heeft voor het kleine, bij wie het an-
ders gaat dan je zou denken, een Koning die geleden heeft met ons 
en voor ons. 
 

Kom laten wij aanbidden die Koning, met onze liederen (desnoods in gedachten), gebeden en ons 
leven. 
 
Amen. 
 


