2 Koningen 20:12-19 – Jezus
komt en maakt vrij van macht
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Adventskaars
Zingen: LvK Lied 26 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 575
Lezen wet
Zingen: GKB Gezang 78 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: 2 Koningen 20 : 1 – 19
Zingen: Psalm 62 : 1 (Fries), 5 (Nederlands) en 8 (Fries)
Preek over 2 Koningen 20 : 12 – 19
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Kinderlied: projectlied vers 4 en 6
Gebed

Collecte
Zingen: Psalm 68 : 3 en 13
Zegen

Preek: Jezus komt en maakt
vrij van macht
Inleiding
dia 1 – zwart
Vanmorgen gaat het over koning Hizkia.
Hij heeft hoog bezoek uit het buitenland
en probeert indruk op hen te maken.
Dat is niet zo vreemd.
Dat mensen indruk willen maken,
dat ze een beeld van zichzelf geven
dat ze sterk zijn en het gemaakt hebben,
dat zie je overal.
Ik vond een filmpje met een mooi voorbeeld daarvan.
Het is een sketch over twee televisiemakers
die graag opscheppen over hun werk.
Laten we naar dat filmpje kijken.
dia 2 – filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=9Vn6JsDWBEA
dia 3 – zwart
Ik vind dit een prachtige sketch.
Dat vind ik niet omdat het zo grappig is,
ook al houd ik wel van zulke humor.
Dat vind ook niet omdat ik dat wereldje herken.
Het wereldje van tv-makers, een enorm snelle wereld,
het uit je mouw schudden van de ene na de andere naam en tvserie,
dat staat heel ver bij mij vandaan.
Toch vind ik het een prachtige sketch,
want het is confronterend.
Ik denk dat veel, misschien wel alle mensen
hun maniertjes hebben om indruk te maken,
als een soort masker voor wie ze echt zijn.
Houd jezelf de spiegel van dit filmpje maar eens voor!
Wat ik ook prachtig vindt, is hoe dat masker in het filmpje
verdwijnt.
Allebei houden ze de schijn hoog,
totdat ze daar van elkaar achter komen.
Opeens is die snelle wereld weg, wordt het echt.
Ontwapenend!
dia 4 – thema

Vandaag is het de laatste zondag van de adventstijd.
Een goed moment om terug te blikken.
De afgelopen weken hebben we het over drie verschillende
koningen gehad:
David, Salomo en Joas.
Bij alle drie werd duidelijk dat de wereld meer nodig heeft
dan menselijke koningen:
de wereld heeft hulp van buiten nodig.
Jezus moet komen om ons uit een donkere wereld te bevrijden.
De wereld van David, van pracht en praal.
Jezus wil je juistuit de macht van pracht en praal verlossen.
De wereld van Salomo, die valt voor afgoden.
Jezus wil je juist oprecht maken.
De wereld van Joas, die valt voor waardering van anderen.
Jezus wil je van mensen vrij maken.
En vandaag over de wereld van Hizkia, van indruk maken met
macht.
Jezus wil je vrij maken van macht en indruk maken.

1.Indruk maken
dia 5 – donkere kant
Hizkia dus.
Een koning die graag indruk wil maken op zijn buitenlandse
gasten.

Dat was een stomme fout met grote gevolgen,
en je zou bijna denken dat Hizkia geen koning had moeten
worden.
Maar dat klopt dus niet!
Hizkia was een geweldige koning.
Als je het hele bijbelboek koningen eens leest,
dan val je van de ene in de andere teleurstelling.
Maar kom je bij Hizkia, dan is dat een verademing!
In 2 Koningen 18 wordt dat ook gezegd:
‘Hizkia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël.
Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard,
door geen van de koningen van Juda.’
Toch wordt van Hizkia in de bijbel ook dit verhaal verteld.
Dat is niet om Hizkia zwart te maken.
Ook niet zodat wij achteraf Hizkia kunnen veroordelen.
Wel om te laten zien dat elk mens, zelfs de beste koning,
zijn eigen donkere kant heeft
en niet kan brengen wat Jezus brengt.
Het verhaal van Hizkia is, net als dat filmpje,
een confronterende spiegel.
dia 6 – herkenbaar
Ik herken me pijnlijk in hem.
Want ik geef graag het beeld dat ik sterk ben,

dat ik het gemaakt heb.
Als wij gasten hebben, geef ik ze graag een rondleiding door
ons huis,
en hoop ik dat ze ervan onder de indruk zijn.
Als stereotype man probeer ik natuurlijk ook indruk te maken
met mijn auto.
Laatst stond ik bij het tankstation en zei iemand tegen mij:
‘wat een mooie auto zeg!’
En wat misschien nog wel het ergste is:
ik kan dan niet gewoon ‘bedankt’ zeggen,
maar moet er nog even bij zeggen dat hij echt niet zo duur
was.
Om zo nog even extra aandacht op die auto te vestigen…
Ik maak graag indruk.
Indruk maken, het beeld geven dat je sterk bent,
dat kun je op allerlei manieren doen.
Je kunt het doen op facebook,
door precies dat online te zetten wat je wilt dat mensen van
je zien.
Je kunt indruk maken door overal iets vanaf te weten.
Je kunt indruk maken met je werk of door wat je kunt.
Als oudere kun je indruk maken met je kleinkinderen.
En zelfs als je niets hebt om indruk mee te maken,
kun je volgens mij nog indruk maken met je miserabele leven.

Hizkia probeert ook indruk te maken.
Hij krijgt hoog bezoek uit het buitenland, uit Babylonië.
In zijn tijd was Babylonië een opkomende macht.
Babylonië wilde
overnemen.
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de
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van

Assyrië

Het zijn dus niet de minsten die Hizkia met een bezoek komen
vereren.
En Hizkia ruikt zijn kans.
Dit zijn mensen, die moet je aan je kant zien te krijgen,
daar moet je een positieve indruk op maken.
Hizkia is er trots op dat zijn naam zelfs in Babylonië bekend
is,
en wil laten zien dat hun bezoek de moeite waard is.
Hij geeft de Babyloniërs een uitgebreide rondleiding:
hij laat al zijn schatten zien.
Dat zal vast indruk op hen maken.
Ze zullen zien dat Hizkia een sterke koning is!

2.God wil de eer
dia 7 – God wil de eer
Als we proberen indruk te maken, zoals Hizkia,
vestigen we alle aandacht op onszelf.
Terwijl je alles wat je hebt van God hebtgekregen.
Je huis, je auto, je werk, je kleinkinderen, enzovoort.

God wil daar dan ook graag de eer voor krijgen!
dia 8 – pronken met Gods veren
Wat Hizkia doet, kun je plagiaat noemen.
Een tijd geleden was in het nieuws
dat sommige wetenschappers elkaars werk kopiëren,
hun eigen naam eronder zetten,
en doen alsof ze het zelf hebben geschreven.
Dat is plagiaat: doen alsof iets van jezelf is, terwijl het
van een ander is.
Pronken met andermans veren.
Of, in het geval van Hizkia, pronken met Gods veren.
Hizkia laat alle schatten zien,
maar vertelt er niet bij dat al zijn rijkdom van God komt.
Een paar jaar geleden stonden de Assyriërs nog met een groot
leger voor Jeruzalem.
God heeft hen toen wonderlijk beschermd (je kunt het nalezen
in 2 Koningen 18 en 19).
Zonder God zou Hizkia helemaal niets hebben.
Maar Hizkia zegt geen woord over God.
dia 9 – masker
Hizkia had alle reden om het wel over God te hebben.
Daarom hebben we ook het eerste deel van het hoofdstuk
gelezen.
Hizkia was ziek, hij zou sterven.

Maar hij heeft God gevraagd of hij nog langer mocht leven.
Zonder God zou Hizkia niet meer in leven zijn.
Hizkia weet heel goed dat hij zwak is en dat hij God nodig
heeft.
De genezing van
doorgedrongen.
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Daarom komt die afvaardiging uit Babylonië.
Ze zijn nieuwsgierig: hoe kan het dat Hizkia nog leeft, wat is
zijn geheim?
Blijkbaar heeft Hizkia goede contacten met de godenwereld!
Dat zou Hizkia tot een geweldige bondgenoot maken
als de Babyloniërs de macht van de Assyriërs willen overnemen.
Ik zou zeggen: voor Hizkia is dit een geweldige kans om over
God te vertellen!
Helemaal uit Babylonië komen ze om te horen hoe Hizkia genezen
is.
Maar Hizkia rept er met geen woord over.
Hij heeft geleerd dat hij zwak is, dat hij zonder God nergens
is,
maar doet alsof hij sterk is.
Hizkia verstopt zich achter een masker.
Je geeft het beeld dat je alles onder controle hebt, maar
ondertussen…
Je maakt indruk met van alles en nog wat, maar het voelt leeg.
Indruk maken is zo vaak een masker om je zwakheid te

verbergen.
Een masker ook om Godte verbergen.
dia 10 – indruk maken met God
God wil graag de eer hebben.
Maar als er hoog bezoek uit Babylonië komt,
ziet Hizkia dat niet als kans om over God te vertellen,
maar om indruk te maken met zijn eigen macht en rijkdom.
Blijkbaar is hij daar zelf meer van onder de indruk…
Zijn macht wordt een afgod, belangrijker dan God.
Waar ben je zelf meer van onder de indruk?
Van je huis, je imago, je carrière, of van God?
Hoe wil je bekend staan?
Als iemand die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft?
Of als iemand die van Gods genade leeft?
God wil graag de eer, ook voor alles wat jij hebt!

3.Vrij van macht
dia 11 – te grote straf?
Hizkia geeft de eer aan zichzelf.
Hij wordt ervoor gestraft!
Hij krijgt een ellendige profetie te horen van Jesaja,
namelijk het einde van zijn rijkdom en koningshuis.
Nu kun je best begrijpen dat God Hizkia op het matje roept,

maar zo’n straf, is dat niet een beetje overtrokken?
Hizkia was een geweldige koning!
Nu maakt hij één uitglijder, en dat is reden voor zo’n straf?!
Het is inderdaad een forse straf.
Een straf die onrechtvaardig voelt.
Er zijn in ieder geval twee dingen die de straf wat
duidelijker maken.
Het eerste is dat als God een straf aankondigt,
mensen nog de kans krijgen zich te bekeren, zodat God niet
hoeft te straffen.
Hizkia krijgt de kans om te zeggen dat hij gezondigd heeft,
maar doet dat niet.
Het lijkt alsof Hizkia onverschillig is over de straf.
Het tweede is dat de straf wel heel goed past.
Hizkia vertrouwt op zijn macht en rijkdom, dat zijn zijn
afgoden.
God neemt precies die afgoden weg.
Als je afgoden worden afgepakt, kun je op God gaan vertrouwen.
De straf is dus tegelijk een bevrijding.
dia 13 – bevrijdend
Dat is niet alleen verstandelijk zo,
dat je weet dat het beter voor je is.
Als je geen indruk hoeft te maken op mensen,

geeft je dat ook echt veel vrijheid.
Als ik bedenk hoe ik indruk wil maken op anderen,
dan voel ik daar weerstand tegen.
Wat een zielig uiterlijk gedoe!
Alsof mijn identiteit afhangt van een huis, auto en baan.
Dat wil ik niet, dat ben ik niet.
Het is maar een maskertje.
En juist als dat masker er af is, als je kwetsbaar kunt zijn,
dan ontstaat er echte verbinding met mensen.
Dan kun je je hart met elkaar delen,
geborgenheid vinden en rust in God.
dia 14 – Jezus bevrijdt van macht
Hizkia kon alleen met harde hand geholpen worden.
Met zijn nakomeling, Jezus, was dat heel anders.
Jezus gaat heel anders met zijn macht om dan Hizkia.
Bedenk nog even dat Jezus God is: hij heeft alle macht,
als er iemand is die indruk kan maken met zijn macht, is hij
het wel.
Maar hij doet het niet, hij maakt zich klein.
Hij is geen sterke koning die indruk maakt op zijn vijanden.
De Romeinen, de bezetters van Israël, laat hij met rust.
Zijn koninkrijk is niet van deze wereld.
Wat misschien nog wel mooier is:

bij Jezus hoef je ook niet te proberen indruk te maken.
Jezus is helemaal niet onder de indruk van alles wat je
bereikt hebt.
Jezus ging om met mensen die aan de kant stonden.
Met mensen die niets hadden om indruk mee te maken.
Kerst is God die zonder machtsvertoon naar de wereld komt,
die opkomt voor de machteloze.
En hij wil ook jou bevrijden van altijd maar indruk maken.
Het is helemaal niet verkeerd om dingen te hebben,
maar zoek je identiteit er niet in.
Jezus haalt dat masker van je af.
Hij ziet je zoals je bent: klein, zwak en zondig.
Hij nodigt je uit om niet trots te zijn op jezelf,
maar te schuilen bij hem en hem de eer te geven.

4.Kracht in Jezus
dia 15 – kracht in Jezus
Jezus komt om je te bevrijden.
Te bevrijden uit de wereld van indruk moeten maken,
van sterk moeten zijn.
Hij wil je bevrijden uit een wereld waarin het om jou en jouw
imago gaat.
Dan kan het in jouw leven om hem gaan.
Dan kun je met God leven, bij hem vrede vinden.

Als je kracht niet in je eigen succes ligt, maar in Jezus,
dan verandert je leven.
Ik wil twee dingen noemen die dan veranderen.
dia 16 – durf zwak te zijn
Allereerst: stop met indruk te maken,
durf zwak te zijn!
Het is zo leeg om anderen te imponeren met die dingen waar je
trots op bent.
Laat dat masker maar zakken.
Dat masker maakt je alleen maar eenzaam en jaloers.
Ik wil niet sterk zijn, ik wil niet pronken en imponeren.
Ik geef me veel liever over aan Jezus.
Geen schone schijn, maar leven met hem!
De allereerste keer dat ik hier in de kerk was,
heb ik gepreekt over 2 Korintiërs 12, waar Paulus zegt:
‘ik laat me veel liever op mijn zwakheid voorstaan,
zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.’
Je mag zwak zijn, je mag onzichtbaar zijn,
want Jezus ziet jewel.
Ik weet ook wel dat je er in deze wereld niet aan ontkomt.
Als je een baan wilt krijgen, dan moet je jezelf wel
‘verkopen’.
In een sollicitatiegesprek kun je toch moeilijk zeggen:

‘ja, mijn cv, dat stelt niet zoveel voor, maar ik heb Jezus…’
Je moet laten zien wat je kunt, me moet laten zien wat je
waard bent.
Maar blijf daarin wel eerlijk.
Zoek je identiteit niet in die dingen.
En laat in ieder geval hier in de kerk een sfeer zijn
waarin je geen indruk hoeft te maken.
Die sfeer maken we met elkaar.
dia 17 –doe recht
Er is nog iets dat verandert als je kracht in Jezus ligt.
Dan kun je tevreden zijn met een onzichtbare rol.
Een rol op de achtergrond.
Zo’n rol als Jezus had.
Hij kwam op voor de machtelozen.
Hij gaf hen eten, gaf hen liefde, gaf hen vergeving.
Ga in het voetspoor van Jezus.
Doe recht aan de mensen die onze wereld vergeet.
Dat willen we ook doen met de kerstmaaltijd.
Mensen eten geven.
Mensen aandacht en liefde geven.
Misschien dat we zelfs iets van Jezus’ vergeving kunnen geven.
Omdat Jezus ons vrij maakt van macht, van indruk maken.
Zodat we hem kunnen eren.

Amen.

