
Overweging    door Pastor John Rademakers 

Feest van " Christus Koning" 25 november Bennekom  2018  

Thema : Die op een mens gelijkt 

Bijbellezingen:  Profeet Daniël, 7, 13 – 14; Johannes, 18,33b-37 

Overweging :  

Vandaag het feest van Christus Koning met als thema "Die op een mens gelijkt"  En dat 

zeggen we dan van Jezus Christus,  die ook  wordt aangeduid als koning van het 

heelal. Jezus die als het middelpunt in het leven van gelovigen wordt beleefd, 

als een inspiratiebron, die niet aan grenzen is gebonden,  

Jezus die we  in onze gebeden noemen “onze broeder zoon van  God”.  

Hij  is het ,die in de afgelopen decennia  verkondigd is als mens-nabij, en zo  willen we 

vandaag op het feest van Christus koning zeggen: Hij die op een mens gelijkt".  

Dat staat wel erg in  contrast  met het oude bekende lied Aan U o Koning der 

eeuwen .Een lied  ontstaan in een tijd om de eigenheid van Jezus te bezingen 

tegenover de toenmalige praal van veel vorstenhuizen in Europa  

Dagen waarin met name werd benadrukt,  dat het hoogverhevene vooral bestond in het 

goddelijke in Jezus, die zo dicht van de Vader staat als Gods Zoon  

Maar ook toen groeide  de behoefte om toch niet te vergeten dat juist "Jezus mens-zijn" 

zo'n geweldige bemoediging kan zijn.  

Jezus die tussen ons geleefd heeft, en als mens zijn twijfels heeft gekend,  

de angst en onzekerheid of hij wel op de goede weg zat.  

Want naast het beeld van de verrezen Heer, mogen we zijn innerlijke strijd in de Olijfhof 

niet uit het oog verliezen en zijn doodsangst op het kruis.  

Daarin herkennen we iets van onszelf, als we  ons afvragen of we wel op de goede weg 

zijn  in ons leven 

Wanneer doe je het  echt goed in  onze relaties , hoe gaan we daar met elkaar om.  

En wanneer ben je echt goed bezig   in je contacten met medemensen in de 

maatschappij. Ook daar kennen we onze aarzelingen onze twijfels,  

Dan is het  belangrijk dat we het mens-zijn van Jezus niet uit het oog verliezen. 

Vandaag:" Jezus koning, die op een mens gelijk."      

Over welk koningschap gaat het  bij Jezus  en wat staat daarin centraal?.  

En hoe kan dat  voor ons van betekenis zijn?.   



De Bijbellezingen zetten ons op het spoor  zoals in de 1e lezing uit het  

boek van de profeet Daniël. Een boek, dat  behoort tot verzetsliteratuur, waarin mensen 

die omwille van hun levensovertuiging vervolgd werden een hart onder de riem te 

steken .  Daniël wil aan het toenmalige volk van Israël zo rond 180 voor Christus laten 

horen en bijna laten zien dat het de moeite waard is om vol te houden. Dat God zijn 

mensen,  zijn volk  niet in de steek zal laten.  

In een beeldende taal  beschrijft Daniel dan de grootmachten van zijn tijd in de vorm 

van geweldige grote beesten, heel bedreigend, alles verslindend.  Het zijn de 

grootmachten die Daniël onder kritiek stelt.  

Je zou Daniël vandaag de dag kunnen vergelijken met de werkwijze van een cartoon 

tekenaar, hoe die de machtigen der aarde uitbeeldt. Een president als Trump of Poetin  

Hoe  bankiers van grote banken  worden afgebeeld , of hoe in de verkiezingsstrijd 

partijleiders worden uitgetekend , om het machtsdenken onder kritiek te plaatsen . 

Zo kan een cartoonist soms heel scherp aan de kaak stellen waar de pijn letterlijk zit.  

Zo schildert Daniël een beestenbende, die mensen in zijn tijd  er van gemaakt hadden, 

de toenmalige machtigen der aarde: de koning van de Meden  en die van de Perzen, 

de macht van het Griekse rijk en de vorst van Babel.  

Aan die beestenwereld komt een einde wanneer je zo met macht omgaat,  dan is er 

geen toekomst voor die machtigen der aarde. 

In onze dagen zij die hun macht tonen en dan  met aanslagen  paniek en angst zaaien. 

Zij zullen uiteindelijk  geen toekomst hebben 

En dan beschrijft Daniël dat er een ander rijk zal zijn, dat het tegenovergestelde is van 

wat  wij een beestenbende  noemen.  

En dan zijn we bij onze 1e lezing. In een visioen ziet Daniël hoe het anders wordt.     

Daar  gaat om een toekomst, waarin het om mensen gaat, die er geen  beestenbende 

van maken. Het gaat om een rijk aangeduid met iemand die op een mens gelijkt, het 

tegenovergestelde van iemand die er beesten bende van maakt.  

Deze - die op een mens gelijkt - wordt voor de hoogbejaarde gebracht 

 - zo wordt God op een  misschien al te menselijke wijze  aangeduid –            

En deze mens wordt door God gezegend met macht, en alle volken talen en stammen 

brengen hem hulde.  



Zo ziet Daniël een nieuw rijk  in een  wereld zoals God die ziet, de mens  in harmonie 

met zijn wereld , waar het  uiteindelijk gaat  om een menswaardig bestaan, waarin 

mensen zichzelf kunnen zijn, waarin mensen tot hun recht komen.  

Want mensen zijn niet naar een oude Romeinse spreuk " homo homini lupus, de ene 

mens is een wolf voor de ander" of vrij vertaald mensen horen geen  “roofbeesten" te 

zijn.    Koningschap in Gods ogen heeft te maken met menszijn ten dienste van 

mensen, vandaar de uitdrukking " die op een mens gelijkt.  

Het is dan ook niet vreemd dat vroeg in de christelijke traditie deze woorden werden 

gebruikt om aan te geven wat het koninkrijk van Jezus  voor ons te betekenen heeft.,  

Want in Jezus visie op het leven , op de wég zoals hij die ziet,  is er eveneens sprake  

van een leven ,een wereld, waarin niet de macht centraal staat, maar de mens.  

Daarmee komt ook tot uiting wat in het Johannes evangelie wordt verwoord met ‘’Mijn 

rijk hoort niet bij deze wereld.  

Met deze woorden geeft Jezus antwoord op Pilatus vraag. U bent dus koning?  .  

Met de  woorden’ Mijn rijk hoort niet bij deze wereld.” geeft Jezus eigenlijk weer, dat het 

koningschap zoals mensen dat vaak invullen niet leidt tot wat God met mensen voor 

heeft.  

Voorbeelden te over in de geschiedenis van het  oude Israël   

Want vaak zag je daar  zoals ook in onze tijd dat koningen of machthebbers zichzelf als 

God beschouwen en hun onderdanen als lijfeigene en als bezit, waar  arbeiders als 

slaven worden uitgebuit. Terwijl naar Gods bedoeling koning inhoudt: een dienaar zijn:  

Hij zal opkomen voor de misdeelden, recht doen aan de minsten der zijnen,     Hij zal 

de machten die ons dwingen, breken en binden,  

Hij zal de redder zijn van de arme, en een vriend voor hem of haar die niemand heeft, 

zoals we lezen in psalm 72. 

Aan zo'n koning heeft Daniël gedacht toe hij de eigenlijke macht aanduidde met " die op 

een mens gelijkt".   

Dan is het  niet verwonderlijk dat mensen,  die zien  wat in het leven van Jezus gebeurt,   

op deze woorden teruggrijpen om uit te leggen wat Jezus bedoelt met: “ mijn koninkrijk 

is niet van hier”.  

Want Jezus koninkrijk krijgt gestalte waar de mens tot zijn recht komt, wanneer je oog 

hebt voor de mens die vaak zo het tegenovergestelde is van de machtige, de 

kwetsbare mens.  



De mens die je aankijkt en die jou om een dienst vraagt, en  waarbij je de aandacht 

voor je eigen wensen en verlangens , dienstbaar maakt aan de ander.  Heel actueel  

bijvoorbeeld bij ons spreken over vluchtelingen hier in ons land maar nog meer als we 

de beelden zien van Lesbos en Samos . 

In het leven van Jezus is die dienstbaarheid  waar geworden. Hij die inderdaad koning 

is met de naam " die op een mens gelijkt",  

Wanneer Pilatus  Jezus dan voor het volk plaats met de woorden: ziet de mens, geven 

deze woorden van Pilatus onbedoeld de kern aan waardoor Jezus wordt getekend, 

naar ons toe en naar God toe. 

Voor hen die vanuit hun machtsdenken dit niet kunnen zien, voor hen die Jezus niet zó 

kunnen zien, rest dan slechts het cynische en spottende "wat is waarheid".  

Voor hen die zich door het woord van de Schriften laten raken mag het een inspiratie 

zijn, om zelf op een Koninklijke wijze te gaan leven.  

Met als enig criterium. Kijk naar je medemensen, kijk vooral naar de mensen in nood en 

daar ervaar je Gods opdracht.  

In je medemens die je mag verstaan als evenbeeld van God, in die mens kijkt God jou 

aan, kijkt Gods evenbeeld bij uitstek Christus zelf je aan.  

Als je dat klaar krijgt, dan ben je koninklijk bezig in Jezus voetspoor. Hem die we 

vandaag met ere noemen met de naam: Hij die op een mens gelijkt.  

Want Hij is het die weet te leven met de mensen, Hij  die hun diepste dromen kent   

Men kan geen betere koning wensen  Zo EEN staat voor  eeuwig goed bekend.  Amen 




