Overweging
Koning Achab en zijn koningin Izebel leefden zo'n duizend jaar geleden. Het verhaal dat jullie
zojuist hoorden, staat in de bijbel, in het Oude Testament, in het boek Koningen. Daar zijn er
twee van; het staat in het eerste boek Koningen in het 21ste hoofdstuk.
Laten we ons voor de gein eens voorstellen, dat de koning niet Achab heette, maar WillemAlexander. En de koningin niet Izebel, maar Maxima. Zie je het voor je? De koning van
Nederland die zegt tegen zijn buren van zijn landgoed de Horsten in Den Haag: 'Je moet je
grond aan mij verkopen, want het lijkt me zo leuk om precies daar een moestuin te
beginnen". En dat die buurman- of vrouw dan nee zegt en dat dan koningin Maxima zich
ermee gaat bemoeien, omdat ze last heeft van het slechte humeur van haar echtgenoot.
Bovendien vindt zij dat je een koning altijd de zin moet geven. Wat voor plan zou koningin
Maxima dan verzinnen? Zou ze net zo'n ingewikkeld plan als koningin Izebel verzinnen, of
zou ze dat 'een beetje dom' vinden? En hoever zou ze gaan? Vast niet tot omkopen en
moord aan toe.
Nee zeg, gelukkig niet, In onze tijd en in ons land heeft een koning en een koningin geen
ongebreidelde macht. Zij doen hun werk in een parlementaire democratie, dwz dat het
parlement de macht heeft en dat parlement is door het volk zelf gekozen. In vroegere tijden
was dat niet zo: de koning kon doen wat hij wou zonder daarover verantwoording af te
hoeven leggen. Daarom vind ik de profeet Elia ook zo geweldig dapper, want die stak
letterlijk de nek uit en als je dat doet -0 dat weet iedereen - kan je dat de kop kosten..
Het beroep van profeet of profetes bestaat niet meer. Zo'n iemand die boodschappen van
God doorgeeft. Een tweede betekenis is toekomstvoorspeller. Een profeet of profetes
spreekt altijd in naam van of in plaats van God. ook kan een profeet na het contact met God
verslag uitbrengen van wat hem of haar door die God is opgedragen te zeggen aan de
mensen. Dan komen verkeerde daden die in het verleden gebeurd zijn aan de orde.
Vervolgens krijgt men te horen wat er nu te doen staat en er volgt vaak een voorspelling wat
er zal gaan gebeuren als er niet gebeurt wat God van de mensen vraagt. Kort samengevat
kan je dus zeggen dat een profeet een spreekbuis van God naar de mensen toe en
andersom.
Het beroep van profeet/profetes kan dan weliswaar niet meer bestaan, maar er zijn nog
steeds mensen die zich profetisch gedragen. Mensen die ergens iets van durven te zeggen
als ze zien dat iets niet klopt of niet deugt. Ter afsluiting van mijn praatje noem ik twee
meisjes, die in mijn ogen profetessen zijn:
Malala, een meisje van 14, en dochter van een leraar, is wereldberoemd geworden, omdat
ze streed voor het recht van meisjes om naar school te mogen gaan. Het kostte haar letterlijk
bijna haar kop, toen een lid van de Taliban in een bus een kogel in haar hoofd schoot.
Greta Thunberg was vijftien jaar toen ze in 2019 de wereldleiders aanpakte tijdens een
woedende speech, omdat ze haar toekomstige wereld aan het bederven waren.
Als jij ziet dat er iets niet klopt, of als jij vindt dat iets echt niet kan, wat doe jij dan? Ik zal
jullie zo meteen een paar situaties voorleggen en aan jullie vragen wat jij in zo'n situatie zou
kiezen. Zo kom je erachter of jij iemand bent die wel wat durft - net als de profeet Elia - of dat
je je liever gedeisd houdt.

