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Architectonisch is het een vondst: je ontwerpt een liturgisch jaar met lezingen en gebeden 
dat begint met het geheim van de menswording van God, het gekerstende Romeinse feest 
van de onoverwinnelijke zon, ons kerstfeest. Je bouwt het op door Jezus te volgen in zijn 
aardse leven, de bekoring in de woestijn, zijn openbaar optreden in tempel en synagoge, tot 
en met het echec van het kruis dat juist een overwinning blijkt. Dan laat je de kerk ontstaan 
en volgt die in zijn ambachten en ongelukken en dan zet je er een grote lijst omheen die alles 
omvat: Christus als koning van het heelal. Eenvoudig begonnen, uitgegroeid tot genie en 
allesomvattend geworden. Een bouwwerk met de betekenis van de Joodse tempel tot de 
verwoesting ervan in het jaar 70, of de Kaäba in Mekka of de Sint Pieter in Rome. Groots, 
indrukwekkend, alles omvattend en overspannend, van fundamenteel belang voor de 
respectievelijke godsdiensten. 
Past dat triomferende beeld bij de vorst van de koningen der aarde? Wat zegt Hij als Hij ter 
verantwoording wordt geroepen? “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” “Ja, koning ben 
ik, om te getuigen van de waarheid.” Waarop de sceptische Romein tegenover hem 
antwoordt: “Wat is waarheid?” Zijn filosofische scholing had hem dat begrip afgeleerd. Maar 
geheel onwetend stelt hij de vraag op het moment dat het antwoord op zijn vraag vlak voor 
hem staat in de persoon van Jezus. In deze ontmoeting zet Johannes zijn evangelie op 
scherp: God en mens, Jezus en Pilatus ontmoeten elkaar en redetwisten over het recht op 
waarheid. Ofwel: wie heeft de macht in je leven? Wat is het sturende, het alles bepalende 
principe dat je volgt? Als je voor een belangrijke keuze komt te staan, waar laat je je dan 
door leiden? Pilatus is verbluft. 
In elke organisatie wordt geroepen om leiders, leidinggevenden die een garantie kunnen zijn 
voor de organisatie, dat zij goed functioneert, dat ze ethisch verantwoord handelt, dat ze 
aan haar doel beantwoordt. We kijken graag op naar de grote leiders uit de geschiedenis. 
Kennedy, Mandela, Ghandi en ergeren ons tegelijk graag aan leidinggevenden die niet aan 
onze verwachtingen beantwoorden en belangrijke stukken in de trein laten liggen. 
Wat te vinden van al die grote namen uit onze journaals? En als het over koningschap gaat – 
na de formatie is het al niet meer zo interessant om koning te zijn, of koningin. Wat is ons 
beeld van koningschap? Wat maakt een achttienjarige geschikt? Maar we stellen na Glasgow 
ook de vraag: wie is waarachtig als het om ons klimaat gaat? Wie doet wat goed is, wat 
moet? 
Israël, en dan bedoel ik het oude Bijbelse volk, heeft net als wij geroepen om gerechtigheid, 
waarachtigheid en vrede. We hebben een koning nodig, zeiden ze, die dat allemaal 
garandeert. Nee, zeiden de priesters, God is onze koning! Lang heeft in Israël een theocratie 
bestaan, een door God en religieuzen geleide staat. Het moslimfundamentalisme lijkt ook te 
roepen om zoiets. In ons land klinken er onvermijdelijk de echo’s van. Officieel zeggen we 
nog: ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Maar hoe diep zit dat, en wie gaat daar nog in 
mee? 
In de geschiedenis van het Joodse volk groeit van generatie op generatie het beeld van de 
waarachtige koning, de authentieke vorst die het lot van zijn volk ten goede keert. Veel 
Joodse koningen brachten er weinig van terecht. David benaderde nog het beste wat een 
volk zich voorstelt van een koning, zo sterk dat hem de menselijke fouten van begeerte 
vergeven worden. Dan is er na hem een hele tijd niks, maar wordt er wel over geschreven en 
nagedacht. In de psalmen komt dan de schets terecht van de ware koning met refreinen in 



de literatuur over de eindtijd, als alles tot voltooiing komt. Het beeld was er, maar het was 
nog geen werkelijkheid. 
Toen de waarheid verscheen, werd Hij niet herkend. Mensen hadden hun eigen beelden 
laten groeien, toch weer over macht en rijkdom. Dat een koning dienaar is, een 
dienstverlenende functie heeft en meer niet – dat was niet meer zo in beeld. Toen Jezus 
verscheen en niet genegeerd kon worden, ging het langzaam tot sommigen doordringen. 
Mensen als Pilatus, die er oog in oog mee kwamen te staan, raakten onder de indruk. 
Nicodemus, sommige apostelen, Maria Magdalena – zij hebben de ware gestalte gezien van 
de koning en Hem in zijn soevereiniteit herkend. Zij voelden de betekenis aan van Jezus voor 
henzelf, maar ook zijn veel grotere betekenis. En ze schrokken van die ontdekking. De 
waarheid is niet van deze wereld, zegt Hij, zij komt van God, van Hem die zijn leven geeft 
voor allen. Ja, deze Jezus is koning, Hij die is en die was en die komt. Hij staat boven de tijd 
en steekt met zijn getuigenis hoog boven de wereld uit. 
De vraag wordt natuurlijk: kunnen wij Hem als onze koning herkennen? Hebben wij nog dat 
beeld van onaantastbare soevereiniteit, zijn wij nog voor Hem beschikbaar, willen wij nog 
onderdanig zijn? Zou het kunnen zijn dat Hij ons roept om van zijn koninkrijk deel uit te 
maken? Kunnen wij Hem volgen in zijn ode aan dienstbaarheid, beschikbaarheid? De 
eeuwige koning verschijnt ons, straks, in de gestalte van een kind, een mensenkind. Het 
kreeg goddelijke trekken door zijn indrukwekkend optreden te midden van mensen. Mijn 
Heer en mijn God, zeggen wij nog altijd. 


