
 

 

 

Meditatie bij het Paasprogramma 
“Jezus Overwinnaar, Hij is Heer en Koning!” 

 
Het Paasprogramma eindigt met de regels: 
“Waardig is het Lam! Overwinnaar is Hij over zonde, dood en pijn. Hij is de hoogste Heer!” 
 
Dát Jezus Overwinnaar en Koning is lezen we (onder andere) in Openbaring, waar Hij zegt: 
“Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk!” (1:18)  
En dát Jezus Koning is, komt naar voren als Hij na zijn opstanding zegt: “Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde”. En in Filippenzen lezen we dat God Zijn Zoon hoog 
verheven heeft en Hem de naam geschonken heeft die elke naam te boven gaat. 
 
Maar als je er dan over na gaat denken hóe Hij Koning was, komen er allerlei ‘plaatjes’ 
voorbij die op het eerste gezicht niets koninklijks uitstralen: 
- een baby in een voederbak; 
- een peuter op de vlucht; 
- een dakloze leraar die Zijn volgelingen leert: “Ik ben in jullie midden als iemand die dient...” 
- een man op een ezeltje, omgeven door juichende mensen, maar Hij huilt;  
- een man die als een slaaf de voeten van zijn volgelingen wast;  
- een onschuldig veroordeelde die zich weerloos laat kruisigen. 
 
Is dat een koning? Is dát míjn Koning? 
 
In het Koninkrijk der Hemelen geldt: heersen is dienen, eersten worden laatsten en laatsten 
eersten. De onderdanen van dat Koninkrijk worden opgeroepen tot leven in de gezindheid 
van Christus: Hij deed afstand van wat Hij had en heeft zich vernederd en was gehoorzaam 
tot de dood. Dan kan het toch niet anders of de onderdanen van Koning Christus handelen 
niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar achten in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan zichzelf. 
 
Wat is het tekenend dat in Openbaring de Leeuw van Juda die de overwinning heeft behaald 
beschreven wordt als een Lam dat geslacht is. Leeuw én Lam, Overwinnaar én Offer, Koning 
én Knecht. Niet te bevatten. Maar juist daarom: HIJ is waardig te ontvangen alle macht, 
rijkdom en wijsheid, alle kracht, eer, lof en dank! 


