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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

We worden de laatste maanden vaak geconfronteerd met machthebbers in de wereld die 

er zelfs hun hand niet voor omdraaien om op hun eigen burgers te schieten. Met name in 

Libië, Syrië en Yemen is dat de afgelopen maanden zichtbaar geweest. Burgers zijn 

uitermate ontevreden over de manier waarop deze mensen hun macht gebruiken. Beter 

gezegd misbruiken. Want ze zijn slechts uit op eigen gewin. Je zou al bijna vergeten dat 

niet lang hiervoor in Tunesië president Ben Ali en in Egypte president Mubarak van hun 

troon gestoten zijn. Waarbij gelukkig niet veel geweld tegen de bevolking is gebruikt.  

Gezagsdragers zijn heel belangrijk voor het welbevinden van mensen. Al zijn zij niet 

voor alles verantwoordelijk en kunnen ze het ook niet iedereen naar de zin maken. God 

is zich dan ook heel erg bewust van het feit dat het heel belangrijk is wie Hij de macht 

geeft. Want voor burgers is het van groot belang dat overheden hart hebben voor de 

mensen. En nu zeg ik overheden, dat klinkt afstandelijk, maar uiteindelijk zijn dat ge-

woon mensen als u en ik. Hoe zien deze mensen hun ambt? Door de geschiedenis heen 

heeft de wereld veel machthebbers gezien die vooral oog hadden voor zichzelf. Ze ge-

bruiken hun macht om zichzelf te verrijken. Ze gebruikten hun macht om tegenstanders 

het zwijgen op te leggen. Soms zelfs letterlijk. Als ze recht moesten spreken trokken ze 

hun vrienden voor. Ook onder de koningen van Israël in het Oude Testament komen we 

dit gedrag veelvuldig tegen. En daar had het niet alleen gevolgen voor het algemene 

welzijn van de mensen, maar daar had het vaak ook gevolgen voor de dienst aan de 

HERE. Als de koningen God niet dienden maar achter de afgoden aanliepen, dan deed 

de bevolking vaak hetzelfde. En dat tot hun eigen ondergang. Hoe moe moet de HERE 

niet zijn van mensen die hun macht en ambt misbruiken voor zichzelf! [Slechte heer-

sers] 

In Hebreeën 1 gaat het over onze Heer Jezus Christus en zijn positie. Het is een hoofd-

stuk vol aanhalingen uit het Oude Testament. Het is geschreven in prachtig Grieks. Hier 

is echt iemand aan het woord met grote kennis van de Bijbel en met veel gevoel voor 

taal en de betekenis van woorden. Letten we op de politiek dan zijn woorden soms zo 

inhoudsloos. Zeker in verkiezingstijd worden lege beloftes op elkaar gestapeld. Soms 

kun je wel eens het gevoel hebben dat geen enkel woord nog kracht en inhoud heeft. 

Alles wordt leeg gepraat. Over de kracht van woorden gaat het in Hebreeën 1 en 2. De 
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schrijver wil ons erbij bepalen dat mensenwoorden misschien wel leeg zijn, voor dat 

geldt niet voor het Woord van God. Want het woord van God dat engelen vroeger heb-

ben overgebracht heeft al bewezen kracht te hebben. Wij hebben dat waarschijnlijk niet 

op het netvlies staan, maar het woord dat God aan Mozes heeft overgebracht, heeft Hij 

overgebracht door zijn engelen. We lezen daar niets over in Exodus 19 en 20, maar wel 

in Deuteronomium 33 vers 2: 'De HERE verscheen vanaf de Sinaï, zijn licht bescheen 

hen van de Seïr, met luister kwam Hij van de bergen van Paran.' [Engelen gaven wet] 

En dan komt het: 'Talloze engelen vergezelden Hem, bliksem flitste uit zijn rechter-

hand.' Op grond van deze tekst ontstond in joodse kring de overtuiging dat engelen als 

tussenpersonen een rol hebben gespeeld in de overdracht van de wet. In Handelingen 7 

vers 38, bij Stefanus, komen we die overtuiging ook tegen. 'Mozes was het die, toen het 

volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de 

engel die op de berg Sinaï tegen hem (Mozes) sprak, hij was het die de levensbrengende 

woorden ontving om ze door te geven aan ons'. De engelen hebben in de dagen van Mo-

zes het Woord van God overgebracht van God naar de mensen. En, jongens en meisjes, 

klopte het was Mozes doorgaf aan het volk? Als God zegt: 'Als jullie niet in mij gelo-

ven, maar andere goden gaan dienen, dan zal Ik jullie straffen', heeft God dat dan ook 

gedaan? Ja zeker. Wat God zegt, doet Hij. Ook als dat woord van God is doorgegeven 

door engelen. Door dienende wezens. 

Als dat Woord van God dus al kracht heeft, hoe zal het dan zijn als God zelf tot ons 

spreekt? Want het mag duidelijk zijn, en dat is de inzet van Hoofdstuk 1, dat Jezus ho-

ger is dan de engelen. En dat Jezus hoger is dan de engelen, toont de schrijver in dit 

hoofdstuk aan door zijn lezers te bepalen bij allerlei woorden uit het Oude Testament. 

En zo dus ook de woorden van onze tekst van vanmorgen. Woorden uit Psalm 45. 

[Psalm 45] Een Psalm die over een Koninklijke bruiloft gaat. Zoals die van Prins Wil-

lem Alexander en prinses Maxima of van Prins William van Engeland en Kate Middle-

ton. Feesten die in Nederland en Engeland groots gevierd zijn en zo was het vroeger 

ook. Als er een koninklijke bruiloft was, dan was het groots feest. En de dichter gaat in 

het bezingen van de koning helemaal los in deze Psalm. 

Vers 3: U bent de mooiste van alle mensen 

en lieflijkheid  vloeit van uw lippen - God heeft U voor altijd gezegend. 

Vers 4 - 6: Gord uw zwaard aan de heup, o held, 
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het teken van uw majesteit en glorie. 

Treed op in uw gloire en begin de strijd 

voor waarheid, deemoed en recht. 

Laat uw hand geduchte daden verrichten. 

Uw pijlen zijn gescherpt en treffen 

de vijanden van de koning in het hart. 

Volken vallen dood voor u neer. 

En dan komen de verzen van onze tekst: 

Vers 7 en 8: Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God, 

de scepter van het recht is uw koningsscepter, 

U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. 

Daarom heeft God, uw God, u gezalfd 

met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. 

Hoewel dat in de vertaling van de Psalm in de NBV niet zo duidelijk naar voren komt, 

is uit de grondtekst duidelijk dat deze koning wordt aangesproken als 'God'. Zoals dat 

wel duidelijk uitkomt in vers 8 van onze tekst: 'God, uw troon houdt stand tot in alle 

eeuwigheid.' Uit Psalm 45 is duidelijk dat deze woorden tot de koning gericht zijn. Een 

koning die dus ook God wordt genoemd. En het mag duidelijk zijn: het gaat hier dus 

over onze Heer Jezus Christus. Het gaat hier dus over onze Bruidegom. En dat is datge-

ne wat van de Hemelvaart van de Heer Jezus zo'n feest maakt. Want Hij is maar niet 

zomaar iemand. Hij is ook geen vorst die op grote afstand van ons staat. Zoals Prins 

William en Prins Willem Alexander. Tot hen krijgen we geen toegang. Maar tot deze 

grote koning die ook nog eens God is wel. Met Hem is zelfs de meest intieme band. De 

band van bruid en bruidegom. Hij in ons en wij in Hem. 

Zijn feest is ons feest als je zo nauw met elkaar verbonden bent. [Gemeenschap goe-

deren]  Want als bruid mag je delen in alles van de bruidegom. Jezus Christus en zijn 

kerk zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. En als Hij dus op de Hemelvaartsdag  

aan Gods rechterhand plaats neemt op de troon van God, dan zit daar dus onze bruide-

gom. Hij heeft die eervolle plaats verdiend door zijn leven te geven voor zijn bruid. 

Door de vijanden van God te verslaan. Door het werk van God volmaakt ten uitvoer te 

brengen met een gehoorzaamheid en trouw zoals die nog nooit door een mens was ge-
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toond. Dat heeft onze Bruidegom gedaan. Daarom verheugen we ons dus over de eer die 

onze geliefde Bruidegom ontvangt. We juichen toe en prijzen zijn Naam. 

Met zijn kerk verheugen we er ons ook over dat zijn koningschap maar niet tot twintig, 

dertig of vijftig jaar beperkt is. Hij heeft plaats genomen op de troon van God. Een 

troon die voor eeuwig stand zal houden. [Eeuwig regeren] Als je in deze wereld voor-

deel mag ontvangen doordat je een vriend van de koning bent, dan weet je dat dat voor-

deel stopt als de koning er niet meer is. Misschien, jongens en meisjes, hebben jullie een 

juf op school die jou heel graag mag en jou daarom een beetje voortrekt. Op zich zou 

dat niet mogen, maar zulke dingen gebeuren soms wel. Maar je weet dat je voordeel 

verdwijnt als je straks een andere juf hebt. Maar daar hoeven we bij de Heer Jezus he-

lemaal niet bang voor te zijn. Want Hij is koning en Hij blijft koning. Hij is koning voor 

eeuwig en niemand zal Hem van zijn troon kunnen stoten. 

Bovendien hoeven we ons ook geen zorgen te maken over de manier waarop Hij met 

zijn macht zal omgaan. Want de scepter in zijn hand is een scepter van recht. [Scepter] 

De scepter, jongens en meisjes, dat is voor een koning ongeveer hetzelfde als een hamer 

voor de timmerman of de waterpomptang voor de loodgieter. Het is als het ware zijn 

gereedschap. Daar oefent hij zijn macht mee uit. Daar regeert hij mee. Niet dat een ko-

ning echt iets met een scepter kan, zoals een timmerman spijkers in hout kan slaan met 

zijn hamer. Het is meer symbolisch gereedschap. Je zou het wel kunnen vergelijken met 

een scheidsrechter bij voetbal. Hij gebruikt het fluitje om aandacht te vragen. Maar hij 

gebruikt vooral zijn armen om te laten zien wat er aan de hand is en om te laten zien 

voor wie de bal is. Zo is de scepter een prachtige lange arm waarmee de koning als aan-

geeft wat er moet gebeuren. We zien dat mooi terug in de geschiedenis van Ester. Nie-

mand mocht zomaar bij de koning komen. Ging je zelf de koning opzoeken in zijn 

troonzaal dan werd je gedood. Of de koning moest voor jou een uitzondering maken. 

Als Ester zonder door de koning gevraagd te zijn, de koning opzoekt dan is de kans 

groot dan ze gedood zal worden. Maar de koning voelde gelukkig veel liefde voor Ester 

toen zij voor hem verscheen. En wat deed hij? Hij stak haar zijn gouden scepter toe. 

Alsof het zijn hand was. 

De scepter in de hand van Jezus Christus, is de scepter van het recht. Daar doet Hij recht 

mee. Daarmee veroordeelt Hij schuldige mensen en spreek Hij onschuldige mensen vrij. 

Nu zegt dat op zich niet alles dat iemand een scepter van het recht in zijn hand houdt. 
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Want uiteindelijk werkt die scepter zo goed als degene die hem hanteert. [Goede han-

den]  Iemand kan de beste hamer kopen die er is. Een prachtige gesmede hamer die heel 

goed uitgebalanceerd is. Maar als iemand hem niet kan hanteren dan slaat hij er nog de 

spijkers mee krom, beschadigt hij het hout en slaat hij mogelijk op zijn eigen vingers. 

Nu kan iemand nog zo'n goede waterpomptang hebben, maar als hij hem niet goed ge-

bruikt beschadigt hij moeren, wartels of pijpen mee. Nog veel belangrijker dan het ge-

reedschap is de kundigheid van degene die hem hanteert. En ook daar hoeft niemand 

zich zorgen over te maken, want deze scepter van het recht is in de allerbeste handen. 

Want deze koning heeft het recht lief en haat het onrecht. Hij treedt op tegen onrecht. 

Hij treedt op tegen mensen die anderen het leven zuur maken. Hij treedt op tegen men-

sen die anderen geen levensruimte gunnen. Hij treedt op tegen mensen die God niet de 

eer willen geven die Hem toekomt. Hij treedt op tegen mensen die de ondergang van 

zijn bruid zoeken. Jezus Christus zal met zijn Koninklijke macht uiteindelijk alles wat 

krom is in deze wereld recht zetten. Dat zet ons als kerk van Jezus Christus in de ruimte. 

Dat geeft ruimte om adem te halen zelfs als de kerk wordt vervolgd. Want de kerk mag 

weten dat haar Bruidegom de macht heeft over hemel en aarde en Hij ervoor zal zorgen 

dat zij stand zal houden. Het geeft ook innerlijke ruimte om ons hart zuiver te houden. 

Want wat er ook gebeurt: je weet dat Christus het onrecht dat we moeten ondergaan zal 

wreken. Wij hoeven daar niet zelf voor te zorgen. Wij kunnen ons hart op die manier 

vrijhouden van bittere gevoelens van haat en wraak. Bij Jezus Christus, onze Koning en 

Bruidegom is ons recht veilig. 

Dat is niet alleen bedoeld om blijdschap te geven in onze harten. Dit maakt ook God de 

Vader blij. En de Vader wil deze blijdschap natuurlijk tonen. Daarom heeft Hem zijn 

Zoon die hoge plaats gegeven op zijn troon. Daarom heeft Hem ook gezalfd met vreug-

deolie. Vreugdeolie is niet een speciale olie zoals de olie waarmee de hogepriester werd 

gezalfd. Maar het was wel een heerlijk ruikende olie. [Vreugdeolie] En zeker in een 

wereld zoals vroeger, waarin veel mensen niet zo aangenaam roken vanwege de matige 

hygiëne, had zo'n vreugdeolie een enorme aantrekkingskracht. Je werd bijna automa-

tisch naar zo iemand toe getrokken. Je wil bij de bron zijn van die heerlijke geur. De 

geur van iemand die met deze olie is gezalfd maakt je blij. En zo maakt blij. Christus is 

daarmee gezalfd als nooit een koning voor Hem. 
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Dat is onze vreugde broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat we een koning in de 

hemel hebben die op de troon van God zit. Die over hemel en aarde regeert. Dat Hij 

regeert met een scepter van recht en zich daarbij laat leiden door zijn liefde voor het 

recht. Hoe anders is Hij als koning dan het overgrote deel van de machthebbers die de 

wereld heeft gezien en nog zal zien. Dat Jezus Christus op een eeuwige troon zit is ook 

de zekerheid dat het recht uiteindelijk zal zegevieren en het recht het laatste woord zal 

hebben. En alsof dat nog niet genoeg mogen we ook nog zeker zijn van de liefde. Want 

wij zijn de bruid van deze grote koning. Hij heeft ons lief. Niet omdat wij zonder zon-

den zijn en van onszelf zo schitterend zijn. Maar omdat Hij ons als geschenk van zijn 

Vader heeft ontvangen om ons te redden, te reinigen en om ons te laten stralen als zijn 

heerlijke Bruid. Dat maakt van het feest van Hemelvaart zo'n heerlijk feest. 

Amen 


