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Lieve mensen, droomt u wel eens? Veel? Sommige mensen helemaal niet. Ik zelf droom meestal net voor het wakker
worden. Dan zijn het de mooiste dromen en dan leg ik mijn hoofd nog even op het kussen en denk: even kijken hoe hij
afloopt… Maar dan komt hij niet meer. Ja, dromen…
Jongeren hebben ook dromen heb ik deze week ontdekt toen ik aan een meisje vroeg: “Wat had je nu graag willen zijn?”
Ze zei: “Koningin.” Ze had, denk ik, koningin Máxima gezien.
Dromen zijn natuurlijk heel belangrijk in het leven van mensen. Wist u trouwens dat er ook in de Bijbel gedroomd werd?
Ik zal er een paar noemen. Denk maar eens aan Jakob. Hij had zijn hoofd op een steen neergelegd en toen droomde hij
van een ladder tot in de hemel en engelen gingen naar boven en die kwamen naar beneden. Toen hij wakker werd, zei
hij: “Dit is Bethel, die is een Poort des Heren.”
En ik denk dat u Jozef kent. Die heeft ook een bijnaam. Jozef was de “Meesterdromer”. Hij droomde dat zijn broers voor
hem zouden knielen. Toen zeiden ze: “Jij altijd… Meesterdromer.” Het is nog uitgekomen ook. En denk eens aan Farao in
Egypte. Die droomde van dikke koeien die uit de rivier kwamen en armzalige koeien die er ook uitkwamen. Het is de
redding geworden van Israël en misschien wel van de wereld.
Er is zelfs een psychiater geweest, Siegmund Freud, die zei: “Dromen moet je uitleggen. Dromen tonen de diepste
roerselen van je bestaan.” Hij heeft er een boek over geschreven: “Traumdeuting”.
Dromen staan tegenwoordig in de belangstelling. Kijk maar naar de tv, dat is één grote droomwereld. We hebben er zelfs
versjes over gemaakt. “Ik heb waanzinnig gedroomd,” zingt de een. En Marco Borsato kreeg een hit met “Dromen zijn
bedrog”. Ja…
Ik zie u al kijken. Wat moet je nu in deze tijd met dromen? Je moet toch preken over Bevrijdingsdag? Je moet toch
preken over de vrijheid? Je moet toch preken over de nieuwe koning en koningin? Jazeker, dat mag. De nieuwe koning
en koningin dinsdag ingehuldigd. Een prachtige dag. Maar wil jij nu koning zijn? Wil jij wel koningin zijn? Wij zaten naar
een groot scherm te kijken met heel veel vrouwen. Wat vonden ze de koningin prachtig met die blauwe kleren aan. Wil je
wel koningin zijn? “Haar jurk wil ik wel.” Dat moet je even vasthouden.
Wil je wel koning zijn? Ik vroeg het afgelopen woensdag aan mijn belijdeniscatechisanten. En Rudam, een hele stevige
kerel zei: “Ben ik niet voor in de wieg gelegd. Mij niet gezien.” En zijn vrouw Hilda zei: “Daar ben ik te zenuwachtig voor.”
En de getrouwde Arjo zei: “Niks, niks voor mij.”
En toch… Koning Salomo droomde. Wij hebben dat gelezen. En koning Salomo droomde ook nog op een heel
bijzondere plaats. Lieve kosteres, hij droomde in de kerk. Dat kan. Toen ik jong was, waren er bij ons in de kerk van die
hele lange preken. Toen heb ik een keer naar de ouderlingen gekeken, die heel instemmend waren: de ogen dicht. Dat
klopt. Ik ken wel mindere plaatsen om te dromen, maar ik hoop dat het hier niet gebeurt en dat we vandaag beseffen dat
dat iets bijzonders geweest is.
Salomo, wie is dat nu? Salomo is de opvolger van de grote koning David. Hij heeft een bijzondere naam gekregen:
Sjalomo. Weet u wat dat betekent? Vrede, vredevorst. Onder zijn hele regering is er niet één oorlog geweest. Dat wens ik
onze koning Alexander van harte toe. Salomo had ook nog een bijnaam: Jedidja. En Jedidja betekent: de lieveling van
God. Nu, als je de lieveling van God bent, dan is het toch wel iets heel bijzonders.
Salomo legt zich toe op de handel en is bezig om het huis van God en paleizen te bouwen. En als dat klaar is, is hij heel
gelukkig. Vredevorst, Sjalomo. Alleen is het in onze Schriftlezing nog niet zo ver. Hij was nog maar net koning geworden
of hij was naar Gilgal gegaan om te offeren. Dat kost hem zoveel tijd, dat hij daar ook blijft slapen. Want hij heeft het
kolossale aantal gebracht van duizend offers. Duizend dieren slachten, nou, ga er maar aan staan! Daar is hij moe van.
Hij is net koning geworden en hij ziet er vreselijk tegenop. Dat grote volk met al zijn moeilijkheden, met al zijn zorgen. Hij
weet: ik kan het niet alleen vervullen en daarom offert hij. Hij vraagt aan de Here God om hulp. In eigen kracht kan dat
niet. En uit de offers en de droom laat God zien, dat Hij bij Salomo is. Hij droomt en hij krijgt die vraag: “Salomo, wat wil
je hebben? Alles wat je vraagt, dat krijg je.” Moet u zich dat eens voorstellen, dat u zo’n vraag krijgt. “Alles wat je vraagt,
dat krijg je.”
Ik was deze week met jonge mensen bezig. Toen heb ik dezelfde vraag gesteld: “Wat zou je willen hebben?” Een jongen
van een jaar of zestien zei tegen me: “Ik wil een brommer.” Ik zei: “Dat mag. Maar van mij krijg je hem niet.” Een meisje
zei: “Ik wil wel een schatkist vol met geld.” En een ander zei: “Een mooi huis, dat lijkt me ook wel wat. En overvloed en
macht is ook geweldig.” Ik heb gezegd: “Maar al die dingen vraagt Salomo niet.”
Salomo heeft een ander verlanglijstje. Hij kiest anders. Salomo kiest: een opmerkzaam hart. Wat is dat nu: een
opmerkzaam hart? Een opmerkzaam hart is “een horend en luisterend hart, een wijs hart”. Een verstandig hart om
beslissingen te kunnen nemen als je koning wil worden. Ik zou tegen u willen zeggen: het is misschien wel “een hart met
oren”. Dat kun je zo uittekenen. Een prachtig mooi hart en twee oren eraan. Nog een keer: een mooi hart, twee oren eraan….
Weet je wat die jongelui zeiden? “O, dat is de Europacup.” Lijkt ook nog, hè?
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Maar ik denk dat een hart met oren wat dieper gaat. Dan vraag je aan de Here God: “Here, help mij, opdat ik luisteren kan
naar mijn volk, opdat ik luisteren kan naar wat leeft onder mijn volk. Geef mij nu een open hart voor de mensen die U mij hebt
toevertrouwd. Geef mij een hart dat openstaat voor hen. Geef mij een hart dat de ander opmerkt, dat het ziet als die ander
verdriet heeft, dat het mij opvalt als hij eenzaam is of het misschien moeilijk heeft. En geef mij ook een opmerkzaam hart, dat
naar U, Here, luistert.”
Ik denk dat je heel gelukkig kunt zijn met zo’n cadeau. Want wij hebben het tegenwoordig zo druk, wij hebben te weinig tijd
om oog te hebben voor een ander. Wij hebben van alles aan ons hoofd. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat je hart op
slot, dan gaan de oren dicht en dan ben je alleen nog maar bezig met dat kleine hartje van jezelf. Dan heb je geen hart met
open oren. Daarom vraagt Salomo om een hart met oren. Salomo wist: geluk, gezondheid, verstand, dat kun je alleen maar
van de Here God krijgen. En als je dat weet, dan staat je hart open voor een ander.
Ik moet denken aan die moeder. Haar dochter is erg ziek. Ze had een prachtig leven, maar er kwam zo een streep door. Toen
zaten wij daar samen over te praten en toen zei ze tegen me: “Klaas, toen ze gezond was, had ik wel duizend wensen en nu
ze ziek is, heb ik er nog maar één: dat ze gezond mag worden.” Gezondheid, een gave van de Here God. En je geluk niet
zoeken in dingen die te koop zijn.
Salomo, je verlangen is naar de ander gericht, naar je onderdanen, je verlangen is naar je naaste gericht. Salomo, wat vraag
je nu? Vrede… Sjaloom… Hij vraagt gaven, waarmee zijn rijk en de mensen in zijn rijk gezegend en gediend worden. Hij
vraagt gaven tot eer van God.
Dan zit je daarover te praten met die jonge mensen en dan zitten ze je aan te kijken alsof ze het niet begrijpen. Ik heb tegen
hen gezegd: “Jullie gebeden zijn vaak van die supermarktgebeden.” Ze vroegen direct: “Wat zijn dat nu weer?
Supermarktgebeden, moet je die in de supermarkt doen?” Ik zei: “Nee. Als je naar de supermarkt gaat en je hebt koffie nodig
en thee, gooi je alle boodschappen in dat mandje of in die kar. Maar als je gaat bidden, moet je niet denken dat God een
supermarkt is. “Here God, geef me dat, geef me dat en doet U dat ook nog even…” Jongens, dat is egoïstisch bidden. Dat is
niet bidden met een opmerkzaam hart.”
Een opmerkzaam hart is een verstandig hart. Een hart dat naar de Here luistert en dat maar één ding vraagt: hoe laat ik nu
zien dat ik een kind van God ben in deze tijd? Een moeilijke tijd, waarin alles mag. God heeft er haast geen plaats meer in
gekregen.
Dán Salomo! In zijn rijk een wijze koning. “Zo wijs als Salomo” luidt dat spreekwoord. En de Bijbel zegt: “De vreze des Heren
is het begin van de wijsheid.” Salomo heeft heel veel spreuken gegeven, waar we nog mee bezig kunnen zijn. Hij leert ons
vandaag: “Here God, geef ons een opmerkzaam hart.” Wijsheid van geest in ons leven, de Heilige Geest in je hart, dat is dan
je gebed.
Wij missen zo’n hart van nature, omdat wij altijd maar bezig zijn met onszelf. Maar laten wij ons oog nu eens op de ander
gaan richten: naar God gericht, op de mensen gericht. Wij krijgen een voorbeeld in de Here Jezus. Zijn leven was volkomen
op de ander gericht. Zelfs tot het bittere einde toe: het kruis.
Dan kom je bij de Bergrede uit. Daar kun je wat van Jezus leren. Jezus vertelt daar van Salomo. Alle mensen om Hem heen
laat Hij zo op die berg gaan zitten en dan houdt Hij een preek. Hij zegt: “Kijk nu eens op je heen…”
En weet je wat Hij dan doet? Hij wijst naar de bloemen en zegt: “Zie je die bloemen? Die prachtige kleuren van die
openstaande bloemen en dat groen en dat rood? Wat is dat toch mooi.” Koster, je bent van de week de hele week bezig
geweest in je tuin. Wat is hij weer mooi. En de Here God zegt: “Zelfs Salomo was niet bekleed als één van deze.”
Let nu eens op die kleine dingen om je heen. Kijk nu eens naar die prachtige bloemen. Kijk eens naar een zonnebloem of wat
anders, die zich richt op God. Of zo’n mooie rode tulp. En als je dat doet, kijk dan ook eens naar boven. Daar vliegen de
vogels… Het enige wat ze doen is zingen tot eer van hun Schepper. Ze maken zich niet druk om de dag van morgen. Zij
weten: ik mag zingen tot eer van God. Jezus zegt: “En als je dat nu doet, eerst dat Koninkrijk van God zoekt, dan zullen al die
dingen je bovendien geschonken worden.”
“En Salomo, kijk nu eens naar dat bloemetje. Salomo, jij hebt veel rijkdom, maar dat bloemetje is in al zijn eenvoud nog veel
mooier dan al die andere dingen.” Want daar draait het om. Dingen die van wezenlijk belang zijn. De bede, dat de Heer in je
hart woont, dat is nu dat opmerkzame hart. Kom in mijn hart, Here Jezus… Woon in mij, zodat ik kan uitdelen aan een ander.
Zijn dromen bedrog? Nee… Want die droom van Salomo is uitgekomen. Hij kreeg een geest van wijsheid en verstand. In het
vervolghoofdstuk toont hij dat aan als er twee vrouwen bij hem komen, die allebei een kind hebben. De één is op de ander
gaan liggen en dat kind is dood. Dan vragen ze aan Salomo: “Spreekt u nu recht.” Weet u wat er dan gebeurt? Dan pakt
Salomo dat levende kind en dat scherpe zwaard. Maar dan staat de ware moeder op. “Geef haar maar dat kind…”
U mag vandaag een wens doen. U mag een hart wensen met grote oren, een hart dat luistert naar God en Zijn Woord. Een
hart, dat kijkt naar zijn medemens. Een hart, gericht op de ander. Dát verandert de wereld! Dat maakt je wijs als Salomo. Dat
maakt je wijs tot zaligheid.
Dat leert ons vandaag Salomo, de zoon van David. Salomo werd koning. Willem-Alexander wordt koning. Dat meisje zei: “Ik
wil koningin worden.”
Van de week zat ik met mijn catechisanten te praten over de opdracht van een christen. Ik noemde een opdracht, die bestaat
uit drie dingen. Je bent profeet, je bent priester en je bent koning. Ze zeiden: “Leg het eens uit.” Dat heb ik gedaan. Je bent
als koningen en priesters gekocht. “Gij, Heiland, de grote Zoon van David, kocht ons met Uw bloed.” Ik heb gezegd: “Jullie
zijn allemaal koningen en koninginnen. Geef me nu eens je naam.” Ik had van allemaal opgezocht wat hun voornamen
betekenden. Toen zat er voor allemaal een opdracht in. “Daniël Rudam: mijn rechter is God.” “Laura: ik heb de lauwerkrans
ontvangen.” Ik had grote kronen gemaakt en daar hun naam onder gezet. “Jij bent een koning en jij bent een koningin.” Dus
niet alleen kosteres, ook koningin in het Koninkrijk van God.

En als je een koning bent, leer je op een andere manier naar een ander te kijken. Dan ga je, net als Jezus, kijken naar die
Farizeeër: “Ik hou toch van je.” Of naar die hoer: “Jij hoort bij Mij.” Of die tollenaar: “Jij bent Mijn discipel.” Of naar die mens in
eenzaamheid, die niemand zag. Maar Jezus zag die mens liggen.
Zo kijken wij vanavond ook naar ons eigen dromen en onze verlangens en onze gebeden. En Jezus zegt: “Als je Mij nu volgt,
kom je veilig thuis. Over de grenzen van de dood heen krijgen je je droomwensen een diepere inhoud. En je gaat je afvragen:
het Koninkrijk komt, jazeker. De grote Koning komt! Dat is geen droom, dat is werkelijkheid. Je mag Hem volgen, je mag Hem
navolgen. En als je daaruit leeft, dan zul je de eerkroon dragen. Dan word jij koning en koningin in het Rijk van Jezus en jouw
dromen worden werkelijkheid.
Zijn dag komt! En als Zijn dag komt, mag je in de hemel staan om te zingen het Lied van het Lam, het Lied van de Koning, de
Leeuw uit Juda’s stam. Dat wordt een echte kroningsdag. En u mag erbij zijn. Beste mannen, als koningen. Lieve vrouwen,
als koninginnen.
En weet je wat het mooiste is? Je krijgt een jurk aan, die nog mooier is dan die van Máxima. Weet je waarom? Wit, gewassen
in het bloed van Jezus. Parelwit. Dan staat daar dat machtige koor en ze zingen: het Koningslied.
Ik hoop dat u hier op aarde vraagt om een opmerkzaam hart met hele grote oren. Amen.

