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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

Voor het geval u straks zou denken: 'Maar Blauw Bloed was toch al gisteren...'...wees
gerust! De nadruk in deze preek komt te liggen op het Koningschap van Christus en 
op dat van Hem Die Hij zijn Vader noemde.

Maar eerst een vraag: 'Wie van u
is opgegroeid met de Oude
Psalmenberijming, die van 't
Hijgend hert der jacht
ontkomen...'? Die zogeheten
'Oude Berijming' is de
Statenberijming van 1773, die na
precies 200 jaar een opvolger
kreeg met de berijming waar wij uit
zingen. 

Degenen die er mee zijn opgegroeid, kennen dan ook vast en zeker de volgende 
regel uit psalm  146: 'Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij 
vindt...' Dat werd: 'Reken niet op mensenwaarde, want bij mensen is geen baat...'

De Britse prins Andrew probeerde het betrouwen wat terug te winnen door een 
interview te geven aan BBC Newsline, het mocht van zijn moeder, zo werd beweerd. 
Maar uit de vele reacties blijkt dat het interview het omgekeerde effect teweeg bracht,
en in alle eerlijkheid: ik voel dat eigenlijk ook zo. Dat zag de prins later zelf ook in, hij 
legde allerlei officiële taken neer. 

Van leden van een Koninklijk Huis verwacht je toch eigenlijk een onberispelijke 
levenswandel en een voorbeeldfunctie. Best heftig als je als tiener opgroeit met dat 
weten, vele tienermeiden zouden echt niet willen ruilen met Amalia. Wat was het ook 
ongemakkelijk toen er van de prins-gemaal Bernhard allerlei ondeugende dingen 
naar buiten kwamen. Dat moest wel de schuld van de pers zijn, van anti-
monarchisten, redeneerden trouwe Oranjegezinden. Dit kon toch niet waar zijn...? Nu
kan de pers, in het bijzonder tabloids en paparazzi er ook wel wat van zeg, dagelijks 
is er wel weer ophef over Harry en Meaghan, je zult in hun schoenen staan zeg... 



Wat wordt er veel geroddeld, maar soms is de ongemakkelijke waarheid toch wel de 
werkelijkheid. 

God-Nederland-Oranje, dat geeft een
zweem van goddelijkheid aan ons
vorstenhuis. Nu zijn de inhuldigingen in
Nederland relatief sober, het is geen
kroning.

 Anders is dat bij Britse vorsten: zij worden
gekroond. Het is een zware kroon,
waarmee geoefend moet worden om die in
balans te dragen, zo is te zien in de Netflix-
serie The Crown, waarvan velen
reikhalzend uitzagen naar seizoen 3, die
vorige week werd vrijgegeven.  

Gekroond, maar ook gezalfd worden de
Britse Kings and Queens. Waarbij dan die
verheven anthem van Händel wordt
aangeheven: 'Zadok the Priest and Nathan
the Prophet annointed Solomon king.'
'Zadok de priester en Nathan de profeet
zalfden Salomo tot Koning'. En daarmee
ondergaat de Britse vorst of vorstin een
soort transformatie. Hoofd van de
Anglicaanse Wereldkerk, een glans van
goddelijkheid.     

Nóg goddelijker is de glans over de Japanse Keizer, we hebben dat kortgeleden 
kunnen zien. Heel mysterieus, een vele eeuwen oude traditie, die inauguratie, die 
doorging tot in de vorige week. Het ritueel wordt ook wel genoemd: intrónisatie. In de 
verborgenheid neemt de keizer bezit van de troon. 

Tot zover deze speciale aflevering van Blauw Bloed.

We gaan door met dat woord intronisatie. 'God stijgt blinkend schoon met gejuich ten
troon. Luid bazuingeschal meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, 
heft aan'. Psalm 47, de Psalm van Hemelvaart. In die Psalm gaat het uiteraard over 
God, en niet over Christus, maar toen Christus ook de Goddelijke status kreeg als 
tweede persoon in de Drieëenheid, kon deze Psalm ook op Hem worden toegepast. 
In de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt beleden: 'Die, Christus dus, opgevaren is 
ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij 
komen zal om de oordelen de levenden en de doden'. Hemelvaart en Laatste 
Oordeel in één regel. En zo hoort deze laatste zondag van het liturgisch jaar, die de 
naam Christus Koning heeft, bij Hemelvaart en vormt er een bijzondere verbinding 
mee.  



Nu zou je kunnen zeggen: God is als een Koning, maar dan heel anders dan aardse 
koningen en keizers. En in dat spoor: Christus is Koning, maar dan anders dan 
aardse koningen laten zien. Maar hoe anders dan? Nou totaal anders! Dat wil niet 
zeggen dat geen enkele aardse vorst goed is, en dat ze allemaal hun status en 
macht misbruiken, zo is het zeker niet: er zijn vorsten en grote leiders die goede 
dingen doen. Maar een patroon is wel dat velen doen wat kwaad is in de ogen van 
de Eeuwige, de Schrift staat er al vol mee, in het bijzonder in de boeken Koningen en
Kronieken. 

Als aan de Eeuwige Koningschap wordt toegedicht, en in zijn spoor aan zijn Zoon, 
dan gaat alles op de kop. Dan komt de onderste steen boven. 'Geen wortel of tak zal 
overblijven van hen die zich goddeloos gedragen', zegt Maleachi, we hoorden het. 
'Geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken', zegt Jezus, we 
hoorden het. 

Dat kun je ervaren als angstaanjagende woorden, als
uitspraken die je bang maken. En zo hebben deze
woorden ook gefunctioneerd vaak, dat mensen
doodsbang zijn voor dit soort teksten over het einde van
de tijden. Maar vaak zijn het de verkeerde mensen die er
bang van worden. Een patroon is dat mensen die al
gevoelig van aard zijn en die al proberen te leven met de
Woorden en Waarden van God, dat die bang worden van
beelden over het Laatste Oordeel. En dat zij die er maar
op los leven, los van God, Godloos, Goddeloos, en
voortdurend leven ten koste van anderen en er ook nog
eens vaak weer mee wegkomen, dat zij zich niets
aantrekken van de Gerechtigheid waar de profeten het
over hebben en waar Jezus van getuigt met heel zijn
wezen. 

Gods woord wil deze wereld omgekeerd. Dat lachen zullen zij die wenen, dat wonen 
zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn verdwenen. 

Dat keert ook om hoe wij om kunnen gaan met uitspraken, teksten en beelden van 
het Laatste Oordeel en van de Dag der Dagen. We zongen na de lezingen verzen 
van lied 775. De ondertitel van dit lied is: 'Een ander Dies Irae'. Dies Irea betekent 
letterlijk: 'Dag van toorn'. Angstaanjagend dus. En zo werd het gecomponeerd door 
de eeuwen heen, met heel heftige en dreigende composities. Maar de dichter van 
het lied dat wij zongen, Niek Schuman, zaliger gedachtenis, schrijft een 'ander Dies 
Irea'. Het was in de tijd van de Bevrijdingstheologie, jaren '60, '70, '80 van de vorige 
eeuw. De werkelijkheid waarin mensen leven en lijden, bijvoorbeeld in Latijns 
Amerika, werd vergeleken met het leven en lijden van het volk Israël in Egypte, waar 
het gebukt ging onder de verschrikkingen van de Farao's. 'Vest op prinsen geen 
betrouwen', het hart van de Farao bleef hard en verhardde als steen. En het volk 
leed nog meer. Maar een prins, Mozes, prins gemaakt, hij zag dat lijden en ging 
tegen de macht in en werd bevrijder. De vlucht uit het Angstland was verschrikkelijk, 
vergelijkbaar met de beelden die Jezus ons vertelde in de Lucaslezing. De doortocht 
door de Schelfzee leek een Laatste Oordeel, zo heftig, die strijd van goed tegen 
kwaad. Maar het volk werd bevrijd en kon droogvoets oversteken naar die andere 



werkelijkheid, waar geen boze farao, en geen onderdrukking het kwetsbare volk 
meer kon schaden. Bevrijdingstheologen lazen de Schrift met het oog op de 
onderdrukte, de lijdende mens. En zo lazen zij ook over dat Laatste Oordeel en over 
de dag van toorn. Als troost, als erbarmen, eindeloos erbarmen. Als gerechtigheid en
glorie en verheffing van wie bukten. Bekend zijn de regels uit Eens als de bazuinen 
klinken: 'Richt omhoog wat wist te buigen, kroon wat aanzien heeft ontbeerd'. 

Het Koningschap van God de Vader en van Christus de Zoon is: de wereld 
omgekeerd. Het is: laatsten worden eersten, wie knielde krijgt een troon. En met 
aanzien, groots vertoon, kronen en tronen heeft het niets te maken: God draait het 
om, Christus ziet er vanaf. Zijn troon was een kruis, zijn kroon was van dorens, zijn 
paard was een ezel. 

Dit wisten wij allemaal al, dat God en Christus het Koningschap anders invullen dan 
aardse koningen en prinsen en presidenten. Wij wisten dat wel, maar wij maakten 
van de Eeuwige toch weer een machthebber en van de oordelende Christus werden 
we bang. We plaatsten een kroon op zijn hoofd en op dat van zijn moeder, om hen 
eer te geven. Maar zo plaatsten wij ze ook buiten ons zelf, we plaatsen hen boven 
ons zelf. En zo maakten we onszelf opnieuw passief. Waar God voortdurend van het 
voetstuk af wilde stappen en nota bene zijn Zoon zond als een knecht onder de 
mensen, daar plaatsten wij het voetstuk terug en maakten ons afhankelijk, zoals we 
dat met onze aardse leiders ook doen. Waarom doen we dat? Waarom zetten wij 
God die ons zo nabij gekomen is en steeds weer zo liefdevol nabij wil zijn, zo ver 
buiten ons. Is God te confronterend misschien? Roept Christus ons misschien iets te 
duidelijk op om handen en voeten te geven aan de Thora en het Evangelie? 

'Wij moeten een kerk van de armen zijn', zei iemand op de gemeente-avond. Het 
werd wat ongemakkelijk stil daarna. Maar hoe zou de gerechtigheid waar de Schrift 
vol van staat en dat de kern van het Christelijk geloof hoort te zijn, hoe zou die 
gerechtigheid ooit gestalte krijgen als wij daar niet met hart en ziel aan meedoen en 
écht volgeling van Christus worden. Volgelingen die Hem niet alleen belijden en met 
mooie liederen zingen dat God troont op de lofzangen Israëls, maar volgelingen die 
hem zo serieus nemen dat er over ons gezegd wordt dat wij betrouwbaar zijn, en uit 
één stuk en doen wat Hij ons voordeed. Wanneer wij met mond én hart én handen 
God belijden in deze rare en bizarre wereld, dan kan de Zon van Gerechtigheid 
opgaan in de duisternis, en stroomt het blauwe bloed van Gods gerechtigheid en 
vrede ons door de aderen. Dan pas kan Christus koning zijn. 

Amen


