
(z.o.z.) 

EVANGELIE CHRISTUS KONING jaar A (22 november 2020) 
Matteüs 25: 31-46 (Willbordbijbel 1995) 
 

En Jezus vervolgde: 
31 Wanneer de Mensenzoon komt,  

bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,  
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.   

32 Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,  
en Hij zal ze van elkaar scheiden,  
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.   

33 De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,  
de bokken aan zijn linkerhand.   

34 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.   

35  Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,  
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,  
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.   

36  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.”   

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:  
“Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven,  
of dorstig en U te drinken gegeven?   

38  Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen,  
of naakt en hebben we U gekleed?   

39  Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien  
en zijn we naar U toe gekomen?”   

40 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 gedaan.”   

41 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 aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.   

42  Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,  
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,   

43  Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,  
Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,  
Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien.”   

44 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?”   

45 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.”   

46 Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,  
maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.’  



(z.o.z.) 

 
 
 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Christus Koning – jaar A 

 
 

Matteüs 25, 30-46 
Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: 
Kom, gezegenden van mijn Vader en ontvang het Rijk dat 
voor jullie gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. 
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De minste – hongerend, 
dorstig, vreemdeling, 
naakt, ziek, 
gevangen – ben Jij. 
Jij bent onze koning, 
wij horen Jou toe. 
 
 


