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Leve de koning; de Koning leeft! 

 

1. Het was gisteren koningsdag. Het koningshuis blijft, lijkt het, breed gedragen in ons 

land. Er is een diep verlangen naar iemand die er is voor iedereen en die in moeilijke 

tijden zich laat zien en van zich laat horen. Zo iemand is Koning Willem Alexander. 

2. In Israël was de Here God de Koning: een ‘theocratie’. Maar in navolging van de 

landen om Israël heen wilden zij ook een ‘echte’ koning. Dat was nogal schokkend voor 

de Here God en toch komt Hij het ongeloof en onverstand van zijn volk tegemoet. Met de 

nodige waarschuwingen erbij. Het zal heel wat gaan kosten, leven onder een koning! 

3. In 1 Koningen 5 zien we een prachtig plaatje in het O.T. van hoe zo’n rijk eruit kan 

zien: ‘onbezorgd onder je wijnrank en vijgenboom’! De contouren van een messiaans 

vrederijk verschijnen hier. Toch worden de eerste barsten zichtbaar. God had verboden 

dat de koning paarden zou hebben (de ‘tanks’ uit die tijd) omdat Hij zélf zou zorgen voor 

zijn volk maar Salomo had heel wat paarden. Bovendien proef je hier al de druk van een 

koning die zijn volk hard voor zich laat werken en belastingen oplegt. Het gaat toch 

verdacht veel lijken op hoe andere volken het doen en hoe het vandaag ook vaak gaat… 

4. Het zoeken van een koning is een poging van een volk om het goed te hebben. Maar 

het vraagt om Iemand anders. De Here Jezus legt later regelmatig uit dat de hele Schrift 

over Hem gaat. Mogelijk heeft Hij het gehad over onderkoning Jozef, middelaar Mozes, 

koning David en koning Salomo. Het lukt niet en alles roept om Hem. Dan komt Koning 

Jezus. Geboren in een stal, rijdend op een ezeltje en voeten wassend. Een machtige 

Koning die zich geeft aan het kruis en weer opstaat! ‘Niet door kracht, noch door geweld, 

maar door mijn Geest’. Zo brengt Hij het vrederijk, door genade. Je hoeft geen belasting 

te betalen maar je mag ‘genadebrood’ eten. Aan tafel en aan de avondmaalstafel. De 

levende Koning vraagt om toewijding en geloof: leve de Koning!  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Een mooie koningsdag gehad? Fijn, zo’n democratie met toch een koningshuis? Wat 

een voorrecht om in een vrij land te wonen! Wat een geluk vrij-in-Christus te mogen zijn!  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: h . b je gen . t . n op de K . ni . . . dag? Nog wat gekocht 

of ver . . cht? En nu v . k . ntie! Gen . . t er van. K . . ing J . . us le . ft! G . . . . . . s! 

3. ‘Nu mag Israël, in de heerlijkheid van zijn veelheid, eten en drinken en vrolijk zijn. Niet als de 

heidenen, de vreemdelingen, die geen ander uitzicht hebben dan: morgen sterven! Maar als 

kinderen die in de tijdelijke gaven proeven de eeuwige goedertierenheid van de God van het 

Verbond. Het oude Israël heeft de weelde van deze vreugde niet goed verdragen… Toch blijft zij 

waarde houden als profetie van de eeuwige vreugde, welks voorsmaak Gods kind in dit tranendal 

genieten mag, om den wille van Hem, die te Kana het water in wijn veranderd heeft’  

4. ‘Is Salomo geen uitzonderlijke, boeiende koning? Hij is een koning die zich niet alleen met 

staatszaken en politiek bezighoudt, maar ook met mussen en vlinders en hagedissen. Hij is een 

koning die zijn volk niet alleen wetten geeft maar ook gedichten. Wij zijn daar aan ontgroeid. Wij 

zouden vreemd opkijken, als koning Willem Alexander in de troonrede tussen de paragraaf over de 

werkeloosheidsbestrijding en de paragraaf over defensie een door hemzelf gemaakt gedicht 

voordroeg over de kikkers in de vijver bij het paleis. We zouden daar niet goed raad mee weten. 

Dat komt omdat wij ontgroeid zijn aan dit vrederijk. In het messiaanse vrederijk bloeit het leven 

naar alle kanten open. Daar krijgen alle facetten van het leven de volle aandacht. Daar is voor de 

mus en de zwaluw een plek bij het altaar. Daar spreidt God zijn vleugels over mens en dier. Daar 

kunnen kikkers en wetgeving in één adem genoemd worden’ 

5. Bijbelrooster: zondag 1Samuel 8; maandag Deut.17:14-20; dinsdag Rechters 9 (14-

15); woensdag Zacharia 4 (6; vgl.Op.11:4); donderdag Joh.13:1-30 (4-15); vrijdag 

Luc.24:13-53 (25-27.32.44-48); zaterdag Mat.26:36-56 (54-56).  

 

Ds.G.J.Klapwijk, ‘Sing for the King’, Zwolle-Berkum, 28 april ’19 



Gk209; 1Kon.4:20-5:14; Ps.72:1,10; Ps.99:1,3,8; Opw.401; LvdK460:1,2,5  

 

Blok 1. Het was gisteren koningsdag.  

Hoe heb je het gehad? Heimwee naar de aubade van vroeger? 

Met oud-hollandse liederen. 

Genoten van de kleedjesmarkt? Nog in IJsselmuiden geweest? 

Lekker thuis op t.v. bekeken hoe de koninklijke familie oude gebruiken en moderne 

ideeën in Amersfoort heeft bekeken? 

 

Mensen die er ’s morgens om half 6 al zitten om maar niets te hoeven missen. 

Handen schudden, een selfie. Wat is dat toch?  

 

Koninginnedag, koningsdag. Het liefst mooi weer, veel vrolijkheid en gezelligheid. 

Net of we één grote familie zijn. Waarbij alle kleine- en wereldproblemen voor even 

verdwijnen.  

 

Waarbij velen van ons blij zijn met het koningshuis.  

Vele landen die geen koningshuis hebben kijken jaloers naar ons. 

En als de koning en koningin naar een ander land gaan, worden ze daar soms ook heel 

enthousiast ontvangen. 

Dat komt, denk ik, door hoe ze zijn.  

Maar het komt ook doordat we een diep verlangen hebben in ons naar iemand die boven 

de partijen staat. Iemand die voor ons zorgt, het voor ons opneemt. 

In tijden van rampen zijn medeleven komt betonen.  

Die dan weer sterkte wenst en moed inspreekt.  

Als het politieke landschap steeds meer verdeeldheid laat zien is er een diep verlangen 

naar geborgenheid, naar eenheid, naar iemand die voor ons zorgt.  

 

Een koning, een koningshuis. Blij met hen.  

Ook in Amersfoort werd er van alles gedaan. 

O.a. zingen. Solo en met elkaar. Hier en daar wat muziek en zingen. 

Sing for the king. Hoe zat dat eigenlijk vroeger bij het volk van God? 

En kunnen we daar nog onze winst mee doen vandaag?  

Zullen we eens gaan kijken? 

 

Blok 2. Israël was altijd een theocratie: God regeert! 

God is Koning dus er is geen aardse koning nodig.  

Je kon het al zien toen het volk gelegerd was rondom de tabernakel. 

God woont te midden van zijn volk.  

 

Dat wordt in die wereld daar steeds meer een uitzondering en op een of andere manier 

imponeert het de mensen in Israël Een volk met een koning.  

Ook in Israel vond men dit een mooie gedachte: wij willen ook een koning.  

Onze God past zich geregeld aan ons aan, ook op dit gebied.  

Hij vindt het onnodig en ongepast dat zijn kinderen een koning krijgen en gaat er 

tegelijkertijd in mee.  

En om het dan wel weer in de stijl van Gods koninkrijk te doen geeft God er een heel 

aantal spelregels bij.  

Koningswetten. Voorschriften waaraan de koning in Gods volk zich moet houden.  

En tegelijkertijd klinken er ook al waarschuwingen in door. 

God kent zijn maaksel! 

Je zult niet altijd blij zijn met een koning.  

We weten maar al te goed wat macht kan doen met mensen. 



Toen, vandaag… 

Je zult hard voor hem moeten werken. In termen van vandaag: daar gaat heel wat 

belastinggeld in het koninklijke huis zitten.  

En levert het dan wel genoeg op? Dat is voor velen ook vandaag de vraag…. 

Het kost nogal wat. Niets voor niets!  

Maar dan heb je ook wat. Dan heb je zo’n overkoepelend geheel, een koningshuis. 

En dan heb je dan toch maar die ene koning waar het hele volk naar kijkt. 

En heel wat van verwacht.  

Want wees eerlijk: je hebt allemaal behoefte toch aan iemand die boven de partijen 

staat, en voor je zorgt. 

En komt troosten bij diep verdriet. Die zijn leedwezen uitspreekt namens het hele volk… 

 

Blok 3. En hier in 1Koningen 5 zie je zo’n prachtig fragment van een aardse koning in 

Israel die goed voor zijn volk zorgt.  

Koning Salomo. Vrede-koning. Eentje die namens de goede Herder goed zorgt voor zijn 

volk.  

Prachtige woorden in 1Koningen 4:20: de mensen hadden volop te eten en te drinken en 

ze waren gelukkig!  

Sta daar eens even goed bij stil.  

Wat een geluk, als je zo’n koning hebt, die daarvoor zorgt! 

 

Een koning die volgens de koningswetten ook dichtbij de Here God moet leven.  

Een koning die, volgens 1 Koningen 5, een ‘totale’ koning is. 

Met muziek en woorden. Liederen en wijze spreuken. Creatief en daadkrachtig.  

Wijs en liefdevol. Strategisch gezien een kanjer. Wat een organisator. 

Wat een welvaart. Wat een liefde. Wat een paradijsachtige situatie.  

Iedereen mag erin delen. De macht en de wijsheid van koning Salomo leveren voor 

iedereen een mooi plaatje op. 

Bijna een soort campingleven-gevoel. Ja, inderdaad, ik projecteer nu want niet iedereen 

heeft daar zo’n plaatje bij als ik ;-) 

Dat genieten voor je huisje in de schaduw van de wijnrank en de vijgenboom. 

De vijgen en druiven vliegen je haast vanzelf in de mond: wat wil je nog meer? 

 

Zo stel je je toch het paradijs voor? 

Niet alleen die overvloed maar vrede. Een goede sfeer. Liefde. 

En iemand die er boven staat en in de gaten houdt of het goed blijft gaan.  

En voor dat moment in Israel is dat leven onder een koning. 

Maar meer nog: leven in Gods nabijheid. Overvloedige vreugde in Gods nabijheid 

Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde…. Dankzij de koning…. 

(ik link hier aan Psalm 16, die deze week ‘langs kwam’ bij een begrafenis) 

 

En toch… De eerste barsten zijn te zien.  

Dan kun je denken aan de enorm grote hoeveelheid paarden, waarover je leest in vs.6. 

In die tijd werden paarden gehouden in verband met oorlog. Met een strijdwagen 

erachter en een wagenmenner erop waren het de tanks van die tijd. 

 

Iets wat God streng verboden had aan de koningen in Israel, zo is te lezen in Deut.17. 

Maar je leest hier ook wel dat er een hoge prijs betaald moet worden voor die welvaart 

en die vrijheid. 

Er moet veel betaald worden in arbeid en geld. 

Weliswaar in natura maar een gedeelte van al je werk doe je om het koningshuis in stand 

te houden. Je betaalt er heel wat voor maar dan heb je ook wat. 

Kwetsbaar. En het gaat daarmee ook steeds meer lijken op hoe andere volken het doen. 



En hoe het vandaag nog wel eens gaat.  

Zeker als het zwaar gaat drukken wat je moet doen/betalen om de koning in het zadel te 

houden, dan komen bijna automatisch de vraag omhoog of het dat allemaal wel waard is.  

Kijk maar eens hoe dat gaat na het koningschap van Salomo!  

Hoe afhankelijk ben je dan van de nukken en grillen van de koning. 

Hoe snel stijgt de macht en de eer niet naar zijn hoofd.  

En dan maar verplicht op vaste momenten zeggen en zingen: leve de koning….  

Een applausmachine. Soms op commando, en de gevangenis wacht als je niet meedoet 

aan het aanbiddingsritueel…. Kijk eens om je heen. Let er eens op hoe het vandaag 

eraan toe gaat.  

 

Blok 4. Het hele O.T. lijkt wel een grote poging om deze geschonden wereld weer 

leefbaar te maken. En steeds opnieuw zien we mensen, een volk, op zoek naar 

veiligheid. Er worden offers gebracht. 

Er treden af en toe mensen op die het goede zoeken voor het volk. 

Profeten, priesters en koningen.  

Prachtige voorbeelden van mensen die hun best doen om te zorgen voor het volk. 

Door wat ze doen, door wat ze zeggen, door hoe ze zijn. 

Wie moet niet denken aan de onderkoning Jozef? 

 

Verkocht als slaaf. Door God ten goede gekeerd. 

Met een kromme stok werd een rechte slag geslagen. 

Hij kon zo een heel volk in het leven behouden! 

Wie moet niet denken aan Mozes?  

 

Aan Abraham? Aan Debora? 

Wie moet niet denken aan de andere Rechters? 

Langzaam maar zeker groeit dat diepe verlangen bij het volk om niet maar af en toe een 

helper/rechter te hebben die het goede zoekt maar dat er permanent mensen zijn die 

voor je zorgen. Een koningshuis! 

En dan komt die eerste koning: Saul. 

Een rijzige gestalte. Wat is er hoop, wat is er verlangen! 

In 1Samuel 10 roept het hele volk hem toe: ‘leve de koning!’.  

En daarna komt koning David en dan koning Salomo. 

 

En toch… uiteindelijk breekt het weer. 

Na Salomo valt het volk uiteen. Koning Jerobeam en koning Rehabeam.  

Machtstrijd. Waarschuwingen dat een koning het zwaar kan maken voor zijn volk…. 

 

Het is toch het wachten op iets beters, op Iemand anders…. 

 

En als de Here Jezus later diverse keren verteld dat het in de Bijbel al over Hem ging dan 

moet ik denken aan dit soort voorbeelden. 

Los nog van alle profetieën die op Hem betrekking hebben gehad.  

Een schaduw van wat nog komen zou, en Hij kwam! 

De grote Koning. Maar toch ook steeds vanaf het begin op zijn eigen, bijzondere manier. 

 

Geboren in een stal. Toen al een teken van nederigheid. 

Van vernedering.  

En als grote Koning, als de Zoon van God, de beloofde Messias gaat Hij vlak voor zijn 

sterven de voeten wassen van zijn leerlingen (Johannes 13).  

 

 



Hoe nederig, hoe zelfweggevend kun je zijn!  

En Hij gaf het als voorbeeld van hoe je als onderdanen in zijn rijk met elkaar moet 

omgaan.  

Wat een bijzonder rijk zal dat worden als iedereen gaat leven zoals de grote Koning! 

Dan zul je nog eens wat meemaken.. 

En als het er dan op lijkt of Hij de grote, nieuwe koning van Jeruzalem gaat worden rijdt 

Hij op een ezeltje. Niet omringd door een grote groep ruiters en paarden. 

Geen vechtkoning.  

 

 

Machtig? Jazeker! Maar wel op zijn wijze. Op de wijze van het Koninkrijk van God.  

 

Een machtige Koning die zijn leven geeft. 

Machtiger dan de dood. Machtiger dan de duivel. 

In staat om de kloof tussen God en mensen te overbruggen… 

Waar vind je zo’n koning? Waar vind je zo’n religie? 

Dat zal wat kosten, toch? 

Ja zeker, dat heeft veel gekost. 

Hij heeft zijn leven gegeven om ons te redden. 

Om ervoor te zorgen dat zonden vergeven kunnen worden. 

Dat de band tussen God en zijn kinderen weer goed kan worden. 

Tsjonge… , dat zal ons dan ook wel heel wat kosten? 

Belasting. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel, zoiets? 

Je hoeft geen belasting te betalen als je bij deze Koning wilt horen.  

Hij heeft alles al betaald. Je mag leven van genade. 

Aanschuiven aan tafel.  

Hij klopt aan de deur van je hart want Hij wil maaltijd houden bij je.  

Is Hij welkom? Is deze Koning welkom bij jou? 

 

Andersom in elk geval wel, voor iedereen die bij Hem wil horen. 

Aan tafel. Brood en wijn. Genade.  

De mensen hadden volop te eten en te drinken en ze waren gelukkig… 

Wat een Koning die daarvoor kan zorgen!  

 

Wat een Koning! 

Hij verlangt ernaar dat je jezelf aan Hem toevertrouwt.  

Dat je in Hem gelooft. Dat je Hem prijst. 

Leve de Koning! Want dat is Hij waard. En Hij leeft! Nog steeds… 

 

En dat je in navolging van Hem het goede zoekt voor de mensen die je tegenkomt. Dat 

je omziet namens Hem. Wat een mooie wereld kan het dan worden. 

Dan zie je in beginsel het paradijs op aarde komen. 

Omdat we Hem mogen helpen. Tot Hij komt. De grote Koning. 

Om ervoor te zorgen dat het een mooie wereld wordt. 

Waarin Hij het overziet en regelt en zegent.  

Iets wat je zo nodig hebt en waar je ten diepste naar verlangt. 

Deze Koning weet ervan en Hij gaat er voor zorgen! Amen  

 


