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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Een paar weken geleden bracht
ons Koningspaar een
Staatsbezoek aan het Verenigd
Koninkrijk.  Zou ze het doen...?
Ja! ze deed het! Koningin
Máxima verscheen aan het
staatsbanket met de beroemde
Stuart-diadeem, deze keer mét
de Stuart-diamant. En dat met
weer een fantastische Jan
Taminiau-creatie. Glitter and
glamour alom rond dit
Staatsbanket, want iedereen had
zich op haar en zijn mooist
getooid. 

Toch was het spannend. De ontmoeting van de twee staatshoofden Koning Willem 
Alexander en Queen Elisabeth. Zij staatshoofd van het land dat de Brexit wilde, en hij
staatshoofd van een land dat die Brexit betreurt. En dan niet tegen elkaar kunnen 
zeggen wat je er persoonlijk echt van vindt. Want immers: constitutionele monarchen,
zoals zij beiden zijn, kunnen nooit hun persoonlijke mening geven, maar alleen die 
van hun regering. En: zou hij het doen, het noemen..? Ja hij deed het! Namens de 
Nederlandse regering. De Brexit inmiddels heeft veel commotie teweeg gebracht, 
zoals de afgelopen week daar uitvoerig van heeft getuigd. 

Iedereen die een ambt bekleedt, of dat nu in de kerk is, bij de overheid, in een 
koninklijke of presidentiële setting, weet dat zo'n ambt kwetsbare kanten heeft. En 
dat je als persoon wordt omgevormd als het ware tot een nieuwe werkelijkheid. In 
hoge mate geldt dat bij de Britse vorsten. Hun kroning, hun coronation, heeft een 
diep religieuze lading, ook natuurlijk omdat zij met hun kroning hoofd van de 
Anglicaanse kerk worden. Händels Coronation Anthem: Zadok the Priest and Nathan
the Profet wordt uitgevoerd en zingt over de zalving van Koning Salomo door de 
priester Zadok en de profeet Nathan. Overigens: in onze gemeente is op 7 november
een Nathan geboren, dat hij mag leven in de gloria! 



De zalving, waardoor aan een vorst goddelijke gaven worden toegedicht. Bij ons heet
het nog: 'bij de gratie Gods', maar in het Britse is het nog heiliger, de vorst als 
dienaar van de Allerhoogste Koning, God. 

Geef Heer de Koning uwe rechten en uw gerechtigheid, zongen we. Het Goddelijk 
recht, dat droit divine dat in Bijbelse verhalen overgaat op aardse koningen. Verleen 
de Koning de rechten die bij U passen. Deze toegewijde aan de Eeuwige, deze 
gezalfde, maak hem goddelijk in zijn functioneren. Maar vanaf dat moment ligt ook 
het vergrootglas op de drager van het ambt. Zelfs honderd jaar na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog, vorige week precies 100 jaar geleden, is de houding van 
Koningin Wilhelmina ten op zichte van Kaiser Wilhelm nog onderwerp van nieuw 
onderzoek. Ambtsdragers zijn in the picture. Hun gedrag wordt nauwlettend gevolgd, 
hun handel, hun wandel. Het wordt besproken, beoordeeld, veroordeeld niet zelden 
en is voorwerp van veel gepraat, gespeculeer en soms van regelrechte roddel. 

In een heel mooie psalm over de mens, psalm 8 staat – berijmd – Gij hebt hem bijna 
goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. Gij doet hem 
heersen over zee en land, ja al uw werken gaf Gij in zijn hand. Hier gaat het niet per 
se over een koning of koningin, over ambtsdragers met een publiek of kerkelijk ambt,
maar over de mens, ieder mensenkind.

Iets in de sfeer van Luther die sprak over het ambt van alle gelovigen. De 
verantwoordelijkheid van ieder mensenkind. Allen zijn wij gekroond met heerlijkheid, 
maar niet om daar vervolgens mee te pronken, ons voor te staan op die luister, die 
glitter and glamour, bovendien is dat slechts weggelegd voor hen die het zich kunnen
permitteren. 

Dat wij als mens gekroond zijn met heerlijkheid, betekent een verantwoordelijkheid 
voor ons allen. En daar geeft de Thora van de EEUWIGE richting in, geldend voor 
ieder mensenkind. Zoals in de Exodus-tekst die we hoorden: ieder heeft bij te dragen
aan het heiligdom, het gaat om iedereen en allen. Dat wordt een aantal keren 
genoemd. Losgeld voor je leven en dat losgeld moet zorgvuldig worden besteed voor
de dienst in de ontmoetingstent. Dat wordt er nadrukkelijk bijgezegd, het is dus voor 
niets anders bestemd, met andere woorden: je kunt er niet mee doen wat je wilt, het 
is toegewijd geld. 

Toegewijd geld, we horen er in Marcus ook
over, in dat bekende verhaal over de opzichtige
schriftgeleerden die graag in dure gewaden
rondlopen en eerbiedig begroet willen worden
en een ereplaats willen in de synagogen en bij
de feestmaaltijden op de eerste rang zitten,
maar óndertussen de huizen van weduwen
verslinden. En die arme weduwe, die met haar
gave in de offerkist heel haar levensonderhoud
geeft. In absolute zin gaf zijn veel minder dan
de rijken konden bijdragen, maar wat zij
makkelijk konden missen, kan zij eigenlijk niet
missen. Zij geeft haar hart. 



En daarmee draagt zij de kroon van heerlijkheid met veel meer glans en glorie. Zij 
laat zien waar het een gezalfde van de EEUWIGE ten diepste om gaat en dat is Hem
dienen met hart en ziel. Dat is: de eigenschappen van God vertalen naar jouw 
menselijke mogelijkheden èn ze inzetten. Dus is dat dienen niet een diep vernederd 
in het stof, maar met opgeheven hoofd en met actieve inzet, ieder naar haar of zijn 
eigen gaven. God dienen, God mógen dienen, gaat gepaard met een heel positief 
mensbeeld, namelijk: dat wij zo zijn geschapen dat wij ons hoe dan ook kunnen 
inzetten. En daarbij geldt dat in het Koninkrijk van God niemand arbeidsongeschikt is
of incapabel. In Gods Koninkrijk is er voor allen en iedereen een mogelijkheid om iets
van zichzelf te delen. 

Men zegt dat zij niks meer kan en geen contact meer maakt, ze praat niet meer, kan 
niet meer lopen... maar heb je haar glimlach wel eens gezien, als je haar in de ogen 
kijkt en glimlacht naar haar? Die glimlach van haar, die het verschil maakt en 
waarmee zij haar kroon van heerlijkheid met glans en glorie draagt. 

In de dogmatiek, dat is een vak uit de theologie, wordt gesproken over 
eigenschappen van God. Bijvoorbeeld dat God Eeuwig is, of pure Liefde. 
Eigenschappen die alleen aan God toebehoren. Die noemen we de niet-
mededeelzame eigenschappen van God. Het onbegrensde van God. 

Maar er zijn ook médedeelzame eigenschappen van God, eigenschappen die 
mensen kunnen overnemen van God en die zij kunnen toepassen in hun  leven. 
Geef Heer de Koning uwe rechten en uw gerechtigheid... dan wordt de gezalfde, de 
gekroonde als het ware toegerust met die eigenschappen met de roeping om ze naar
eer en geweten vorm te geven. En als de mens van Psalm 8 gekroond wordt met 
heerlijkheid, is dat meteen ook een opdracht: om die heerlijkheid te laten zien aan 
medeschepselen, niet alleen aan mensen, maar aan heel de schepping. En dan niet:
er mee pronken, je ergens op voorstaan, je status of je macht ten toon spreiden of 
nog veel erger: misbruiken. Maar vanuit het hart die heerlijkheid te verspreiden als 
een lichtglans op aarde. 

Dat kan op vele manieren. Vaak wordt gedacht aan koningen, en daar gaat het vaak 
over in de Bijbel. Vaak gaat het over ambtsdragers in de kerk of bij de overheid. Maar
er zijn zoveel andere manieren denkbaar waarmee mensen de heerlijkheid van de 
Eeuwige vertalen naar hun leven, door bijvoorbeeld het beroep dat ze kiezen. Denk 
eens aan verpleegkundigen, hoeveel toewijding je vaak bij hen ziet in het verzorgen 
van patiënten of cliënten. Of werken bij de politie, met als motivatie om de 
samenleving te dienen en mensen te beschermen, iets van veiligheid te vergroten. 
Of die ondernemer die de winst niet alleen zelf opstrijkt, maar in stilte ook mensen 
helpt die het nodig hebben. En dan die vele, vele vrijwilligers, die zichtbaar, maar 
vaker onzichtbaar de goddelijke eigenschappen van liefde en betrokkenheid inzetten 
voor anderen. 

Een van de meest ontroerende teksten uit de Bijbel, vind ik, die grote betekenis voor 
me heeft is het moment dat in I Samuel 16 David door Samuël wordt gezalfd. Welke 
van de zonen van Isaï moet het worden?! Het wordt de jongste, de onaanzienlijkste, 
hij was niet eens thuis, hij was bij zijn schapen in het veld. En toch wordt hij het, 
David, omdat hij de goddelijke eigenschappen van toewijding, wijsheid en 
leiderschap op de meest basale en naturelle manier kan inzetten. Maar waarom niet 



die broers die er stoerder en krachtiger uitzien, meer gezag uitstralen? Nou, wel 
hierom: 'De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de EEUWIGE ziet het hart aan.' 

Amen


