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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden tijdens de cantatedienst van zondag 22 mei 2022 in de 

Pelgrimskerk te Amsterdam. 
Lezingen: Psalm 96; Johannes 14:18-19, 23b, 27b-28. 

Muzikale compositie: ‘O sing unto the Lord a new song’, Henry Purcell (Psalm 96:1-6, 9-10). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 
 

Op deze laatste zondag voor Hemelvaartsdag en een-na-laatste zondag voor Pinksteren wordt 

onze aandacht bepaald bij het komen van God. Hij komt, zegt Psalm 96. Hij komt, hoorden wij 

eveneens in Johannes 14. 

Wie er komt, is niet de eerste de beste. Hij is de Schepper, die hoog uittorent boven 

nietswaardige afgoden, hoorden wij de psalmist zeggen. Hij is de Verhevene, die in zijn 

hemelse woonplaats omringd wordt met majesteit en glorie, met macht en luister. Hij is de 

Verlosser, die met een krachtige hand zijn volk wonderlijk heeft uitgeleid, uit de slavernij van 

Egypte, uit de ballingschap van Babylonië. 

Deze God komt, zegt de psalmist. Wat komt Hij doen? Hij komt als Koning regeren over de 

aarde en de volkeren. Regeert God dan nog niet? Jazeker. Hoe zou het leven op aarde in stand 

blijven, als Hij niet de zon, de maan en de sterren in zijn hand hield, als Hij niet aan mens en 

dier zijn levensadem gaf, als Hij niet voedsel deed groeien en vruchtbaarheid verschafte? ‘De 

Heer regeert’, zegt de psalmist, ‘vast staat de wereld, zij zal niet wankelen.’ 

Maar toch is het aardse leven onder Gods regering niet wat het zijn moet. Er is door het 

binnendringen van de zonde een lelijke barst in zijn schepping gekomen, waardoor wat goed 

en zuiver was, geschonden is geraakt en misbruikt wordt. Een verder koninklijk ingrijpen is 

noodzakelijk, een koninklijk ingrijpen dat de barst herstelt, dat de gekwetsten en de ontrechten 

opricht en de machtigen die hen voor hun eigen gewin misbruiken veroordeelt. Ook dát is 

koningschap, een herstellend koningschap, dat noodzakelijkerwijs gepaard gaat met verlossing 

én gericht, een koningschap dat de gebroken schepping komt helen. Dát is het wat de psalmist 

verwacht: God die de wereld geschapen heeft en koninklijk in stand houdt, komt om als Koning 

recht te spreken en aldus wereldwijd het goede leven terug te brengen. 

Henry Purcell heeft in zijn ‘O sing unto the Lord a new song’ de komst van de goddelijke 

Koning en de aankondiging van die komst op schitterende wijze muzikaal vormgegeven. Maar 

jammer genoeg heeft hij de, zeer tot de verbeelding sprekende, enscenering van de ontvángst 

van de Koning achterwege gelaten. Het comité van ontvangst dat de psalmist ons schetst, is 

zeker een muzikale compositie waard: niet alleen zien wij naast Israël de heidenvolken in heilig 

ontzag voor Hem neerknielen, we zien bovendien de hemel met zijn vele hemellichamen zich 

vol vreugde tot Hem uitstrekken, ja, we horen de aarde met al wat daarop is, juichen: de zee 

met zijn talrijke bewoners buldert van blijde verwachting, de velden met hun grassen en hun 

rijpe granen wuiven de komende Koning tegemoet, ja zelfs de bomen in de bossen zetten met 

het oog op de komst van de goddelijke Koning een vrolijk lofgezang in. Nu de geschonden 

schepping door Israëls God koninklijk hersteld zal worden, klinken alle stemmen uit die 

schepping mee. 

 

Hij komt, zegt Psalm 96. Maar dat komen blijkt in de praktijk een méérvoudig komen te zijn. 

Het Johannesevangelie getuigt daarvan. Want Hij die zijn komst aankondigt in Johannes 14 is 

degene van wie we reeds eerder bij Johannes hoorden dat Hij namens God naar de aarde kwam 

om de barst in zijn schepping te herstellen en als Lam van God haar zonde weg te dragen. Zo 

kwam Jezus Christus. En nu komt Hij opnieuw, lazen wij vanmorgen. Het koninklijk 

herstelproject is blijkbaar nog niet voltooid.  

‘Ik kom tot jullie’, zegt Jezus, terwijl zijn leerlingen op het punt staan afscheid van Hem te 

nemen. Door zijn dood heen komt Hij terug, als de verrezen Heer: ‘Ik kom tot jullie, want Ik 

leef en ook jullie zullen leven.’ Volgend op zijn eerdere komst naar de aarde komt Christus met 
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Pasen opnieuw, maar nu als de Levende, die zijn leerlingen verzekert dat ook zij eenmaal met 

Hem zullen opstaan.  

Maar nog een derde komst is nodig. Want zolang het leven van de wederopstanding voor de 

leerlingen nog op zich laat wachten, zal de krácht van dat nieuwe leven alvast in hen komen 

wonen: de Heilige Geest, de Geest van de Vader en de Zoon. Ook die komst kondigde de Heer 

ons vanmorgen aan: ‘Als iemand Mij liefheeft’, zei Hij, ‘zal mijn Vader hem liefhebben, en de 

Vader en Ik zullen tot hem komen en bij hem wonen.’ 

Is daarmee het koninklijk herstelproject van Psalm 96 voltooid? Bijna. Nog één laatste schakel 

ontbreekt, de schakel waar alle vorige schakels naartoe wijzen, de slotschakel van Jezus’ 

koninklijke komst om te oordelen de levenden en de doden, om zijn leerlingen te doen delen in 

het onvergankelijke leven van zijn verrijzenis en ten slotte heel de aarde te transformeren tot de 

glorie van zijn eeuwige koninkrijk. Zo wordt de blijde verwachting van Psalm 96 uiteindelijk 

vervuld. 

 

Op deze laatste zondag voor Hemelvaart en een-na-laatste zondag voor Pinksteren hebben wij 

reden om ons te verheugen. Ja, de verrezen Heer vertrekt van ons en vaart op tot de Vader. 

Maar zijn opgaan zet de volgende schakels van Gods koninklijke komen in gang, op weg naar 

een herstelde schepping: de Geest komt, de kracht van Gods toekomst die ons op onze 

christenweg zal helpen en voortleiden zolang Gods koninkrijk nog niet ten volle onder ons is. 

En uiteindelijk komt de opgestane Heer als de verheven Koning om ook ons te doen delen in 

het onkwetsbare leven van Gods koninkrijk en heel zijn wereld voorgoed te vernieuwen. 

De Koning komt. Hij maakt alle dingen nieuw. Daarom: ‘Zing voor de HEER een nieuw lied, 

zing voor de HEER, heel de aarde. Vertel over zijn heil van dag tot dag!’ 

 

Amen. 


