Bezinning 143: Christus, Koning van de waarheid 1
34° zondag B-jaar: Christus-Koning: Johannes 18:33b-37

Het Woord
Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde:
‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over Mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood’, antwoordde
Pilatus. ‘Uw volk en Uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd – wat hebt U gedaan?’ Jezus
antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld
hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat Ik
koning ben’, zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen
en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Zoals zo vaak bij Johannes spelen hier verschillende betekenissen van het woord ‘koning’ door elkaar.
Jezus wil niet erkend worden als koning, zoals de Joden dat in zijn tijd invulden en evenmin zoals de
Romeinen dat zagen. Jezus ziet zichzelf niet als een wereldse koning, die met geweld en veldslagen
de bezetter uit het land zet en zijn territorium verdedigt. Hij is in tegendeel de koning van de
geweldloosheid.
Zijn koningschap komt van elders, van God, van de Vader. Deze heeft Hem gezonden om te getuigen
van de waarheid. Meer zelfs: om de waarheid te doen. En dat doet Jezus ook: Hij vertelt over zijn
Vader van liefde, goedheid en barmhartigheid. Hij geneest zieken en wekt een dode op. Hij wast de
voeten van zijn leerlingen. Al in de proloog van het Johannesevangelie wordt ‘waarheid’ verbonden
met ‘goedheid’ (Johannes 1:17). Waarheid is dus iets wat moet gedaan worden.
De waarheid van Jezus is te vinden in zijn Woord. Dus in het evangelie en de hele Schrift. We worden
‘burgers van Jezus’ Koninkrijk’ als we echt luisteren naar zijn Woord, dat Woord in ons laten werken,
tot relatie met Hem komen en doen wat het Woord ons vraagt.

Het Woord in mijn leven
Is Jezus mijn Koning? Wat betekent dat? Volg ik Hem in zijn geweldloze goedheid en dienstbare
liefde? Kan Jezus’ Woord mij beetje bij beetje transformeren, zodat ik meer en meer op Hem gelijk?
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Koning van de geweldloosheid,
Koning van liefde en goedheid,
Koning van de waarheid,
tot op het kruis
hebt Gij U gegeven.
Zo hebt Gij ons getoond
dat Uw en onze Vader
zich geeft, helemaal.
Dank U wel, duizendmaal!
Help me om naar U te luisteren
en Uw waarheid te doen,
elke dag opnieuw,
elk moment opnieuw. Amen.
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