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Preek 
Prediking n.a.v.: 1 Koningen 3: 24a (HSV) 
Vervolgens zei de koning: Breng mij een zwaard. 
  
De Belgische professor David Engels, thuis in de geschiedenis van het Romeinse recht, 
schreef een stuk in een Nederlandse krant. Hij maakt een vergelijking tussen Romeinse Rijk 
en Europese Unie. Ik citeer: ‘Over een paar decennia zal Europa geregeerd worden door een 
soort Vladimir Poetin. 
Hij komt gewoon via verkiezingen aan de macht, maar zal daarna een dictatuur vestigen. 
Europeanen zullen deze charismatische leider zelfs als democratisch ervaren omdat hij hun 
gevoelens vertolkt.’ Tot zover. In het bijbelgedeelte van vandaag komen we ergens ook in 
aanraking met ‘sterke man’. 
Gelet op wat hij zegt: Breng mij een zwaard. Gespierde taal van een koning, die de kunst 
verstaat om knopen door te hakken. Niet met een politiek van pappen en nathouden, kool 
en geit sparen. In zijn jeugd had hij God al gevraagd om wijsheid. Om goed en kwaad uit 
elkaar te leren houden (vs.9). 
Want d’r kan al vroeg in je leven heel wat op je afkomen. Misschien voelde Salomo zichzelf 
ergens nog kind, toen hij tussen kissebissende vrouwen terecht kwam. Publieke vrouwen, 
die privé-aangelegenheden tot staatszaak verhieven. Ook in onze tijd zien volwassenen  
kinderen soms als soort bezit.   
Als iets waar je recht op hebt, waarmee je naar eigen believen handelt. De vraag van tante 
Es (Jörgen Raymann) is van alle tijden: ‘Wie is je vader, wie is je moeder?’ Niet zelden 
tegenwoordig laboratoriumwerk. Desnoods schakel je ‘t programma ‘DNA Onbekend!’ in. 
Beschaafder dan de O.T.-methode. 
Dan haalt de overheid er zwaardmacht als drukmiddel bij (Rom.13:4). Dat deed niet enkel 
Salomo, maar ergens ook die andere Zoon van David: Jezus. Hoe zei Hij ‘t ook al weer: ‘Ik ben 
niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard (Mt.10:34b).’ Wat bedoelt Hij? Wie 
naar Hem luistert, voelt Z’n Woord prikke(le)n. 
Jezus’ moeder Maria merkte dat al, toen Hij nog klein was. Good old Simeon ging uit z’n dak, 
toen hij Jezus zag. Maar hij zei iets wat haar raakte. Je zult geen rust hebben, want Zijn 
Woord zaait voortdurend tweedeling. Als je er de wijsheid van God níet in hoort, zie je in 
Hem niets dan een ‘lastig Kind’. 
Neem alleen al Zijn vraag: ‘Wie is Mijn moeder?’ Dat is enkel degene die de wil Mijns Vaders 
doet. In dit gedeelte is échte moeder zij, die in erbarmen ontgloeide over haar zoon (vs. 26).’ 
Erbarmen stamt weer van ‘baarmoeder’. Ja, wie gelooft, ziet om Wie het in het leven draait. 
Als het Kind maar blijft leven. 
Jezus kun je niet vroeg genoeg leren kennen. Je gaat weer naar school of universiteit. En 
neem je tijd voor studenten-verenigingwerk/catechese?! Van Meerdere Salomo kun je leren 
hoe God als Vader te eren. Europa zoekt nieuw wij-gevoel met keizer (al dan niet een 
Habsburger). Wij-(s)heid is er bij Koning der Joden, die leeft en regeert door Geest van 
barmhartigheid. 
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Amen. 


