
Zondag 6 januari 2019 - Het Koninkrijk van God - stokpaardje van Jezus

We beginnen dit nieuwe jaar met een nieuw thema: het koninkrijk van God. We zullen dit thema 
doorzetten tot aan de zomer. In die periode zullen er vele mooie sub-thema's voorbij komen, zoals 
omgaan met onze emoties, leren om weerbaar te zijn, omgaan met ons geld en bezit, omgaan met 
onze aarde, etc. Maar de rode draad zal zijn het koninkrijk van God. Ik ga daarbij het Onze Vader - 
het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde - gebruiken als kapstok. We zullen ontdekken dat daar
heel compact hele diepe waarheden verborgen zitten. En ook daar spreekt Jezus over het Koninkrijk
van God - met de bekende woorden: Uw Koninkrijk Kome!

We zijn, denk ik, allemaal wel bekend met de vele schijnbare tegenstellingen in het onderwijs van 
de Bijbel - waarheden die met elkaar lijken te botsen en die moeilijk bij elkaar te houden zijn. 
Onlangs waren de Dordtse Leerregels weer even in de aandacht vanwege een zoveeljarig bestaan. 
Dat had te maken met een theologische strijd tussen de leer over de vrije wil en de leer over de 
uitverkiezing - met als hoofdvertegenwoordigers Armenius en Gomerus. De laatste won en dat heeft
het protestante en reformatorische denken heel diep beinvloed. Maar zo zijn er vele schijnbare 
tegenstellingen: de liefde versus de toorn van God - de genade versus het oordeel van God - Jezus 
als het Lam maar ook de Leeuw - Jezus als voluit Mens, maar ook voluit God - en wat te denken 
van God als Eén, maar ook als Drie! 

Zo vinden we ook zulke schijnbare tegenstellingen in het Onze Vader gebed van Jezus. Het begint 
al meteen: God als 'onze vader', maar ook 'in de hemel'. God als Vader geeft het beeld van dichtbij, 
intiem, relatie, zorg, liefde, bijna menselijk. God in de hemel geeft het beeld van ver weg, hoog 
verheven, heel anders, machtig, alomtegenwoordig, de allerhoogste, onzichtbaar. Waarom is het 
voor ons zo lastig om beide kanten bij elkaar te houden? We zien dan ook dat in kerken of bij 
predikers er bijna altijd een eenzijdigheid is: een grote nadruk op genade en liefde, of een grotere 
nadruk op strengheid en heiligheid. Waar ben jij mee opgegroeid? Wat heb jij van huis uit mee 
gekregen - en in de kerk waar jij mogelijk mee bent opgegroeid?

Ik wil de mooie balans in de waarheid van God duidelijk maken door met jullie naar een lied te 
luisteren. Een lied waarin de eerste woorden van het Onze Vader prachtig tot uitdrukking komen. 
Het is het lied I'm Special van Andy Pratt. Je kunt dit lied zelf op YouTube beluisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=EY-1gzmjgIk  Aan het eind van deze tekst zal ik de tekst met 
vertaling geven. Het is een lied over pappa vanuit de beleving van een kind. Wat ik zo mooi vind is 
de knik halverwege dit lied. Eerst gaat het over de vader als heel liefdevol - een vader bij wie je op 
schoot wil zitten - met onvoorwaardelijke liefde - de basis voor een gezond zelfbeeld van ieder 
kind. Maar dan zingt het kind over de pappa waar je voor op moet passen - de grootste en sterkste - 
degene die veiligheid biedt - die er met kracht altijd voor je zal zijn - waar je altijd op kan rekenen. 
Het laat zo mooi zien dat een kind van nature zo snel pakt, waar volwassenen mee worstelen. Jezus 
zegt dan ook in Mt 11:25-26 dat er inzichten zijn die voor wijzen en geleerden verborgen zijn, maar
die God laat weten aan de allerkleinsten. Het gaat dan om kinderen, maar ook om mensen die willen
zijn als de kinderen.

De eerste regel van het Onze Vader eindigt met "Uw Naam worde geheiligd!". Dat gaat over 
aanbidding. De mooiste aanbidding voor de hemelse Vader is wanneer zijn kinderen over Hem 
spreken zoals dat kind in het lied van Andy Pratt - als we in ons denken en spreken over Hem niet 
eenzijdig zijn, maar de volle diepte van zijn wezen kennen, benoemen en eren. Ik hoor de laatste 
tijd mensen die mopperen over aanbiddingsliederen die wat al te zeer de focus hebben op de 
menselijke emoties, de menselijke behoeften en beleving. Aanbidding zou toch alleen moeten gaan 
over God Zelf en gericht zijn op Hem. Door het lied van Andy Pratt kwam ik tot het inzicht: het is 
niet het één of het ander - het is allebei! Laten we niet steeds vallen in de valkuil van de schijnbare 
tegenstelling en daardoor (gevaarlijk) eenzijdig worden in ons geloof.



Maar we zien in het gebed van Jezus toch ook direct een verschuiving van mijzelf naar God Zelf. 
Het gebed begint met 'onze vader' (of 'mijn vader', zoals Jezus vaak bad), maar het eindigt met 'Uw 
Naam'. En het hele gebed eindigt met een lofzang op de grootheid van God Zelf.  Dat brengt ons bij
de tweede regel van dit prachtige gebed: Uw Koninkrijk Kome! Hoe moet dat gebeuren? Jezus 
geeft in het vervolg van deze tweede regel het antwoord: Uw Wil Geschiedde! Het Koninkrijk van 
God is daar waar de wil van God de overhand heeft.

De tweede regel van dit gebed gaat nog iets verder met 'Op Aarde zoals in de Hemel'. Gods 
heerschappij is op dit moment alleen voor 100% aanwezig in de hemel. Maar dit moet ook zo zijn 
op deze aarde. Merk ook op dat het nu gaat over de aarde - de schepping - de wereld waarin wij 
leven. Het gaat nu niet meer alleen over ons prive-leven en zelfs niet meer alleen over het kerkelijk 
leven - in de gemeente waar wij deel van uitmaken. We zijn in een paar woorden enorm 
opgeschoven: van mijn persoonlijke beleving naar de grootheid en eer van God - en van mijn prive-
leven naar de hele schepping en de hele aarde. Het is bijzonder hoe Jezus dat in een paar woorden 
voor elkaar krijgt. 

Ook in de tweede regel van dit gebed zit een schijnbare tegenstelling. De uitspraak "uw wil 
geschiedde' wordt soms verkeerd begrepen. Het klinkt dan bijna als het Inshallah van de islam. Het 
wordt dan een onderdanig en passief accepteren van de wil van God - meestal met volledige 
uitsluiting van onze eigen wil. Daarbij worden vaak op verkeerde wijze de woorden van Jezus 
geciteerd: "Niet mijn wil, maar Uw wil". Deze opvatting heeft ook de kerk van Nederland diep 
beinvloed. Er is veel te zeggen voor een overgave van onze wil aan Gods wil en een diep 
vertrouwen op Gods wil ook in het diepst van onze nood. Maar er zit ook een andere waarheid 
verborgen in het Onze Vader. Let eens op de manier van bidden, zoals Jezus die leert aan zijn 
leerlingen. Kijk nog eens naar de werkwoorden die Jezus daar aanleert. Het gebed klinkt bijna 
brutaal, vrijpostig en dwingend. Het lijkt wel een gebiedende wijs. En waarom is zo'n gebed nodig? 
Als God toch doet wat Hij wil? Hij is toch soeverein - zijn plan ligt toch vast - er is toch sprake van 
uitverkiezing van een God die altijd alles van te voren al wist en weet? Waarom zou je dan dit 
gebed nog bidden? En waarom op die vrijpostige en dwingende manier? Het lijkt wel of Jezus ook 
veel nadruk wil leggen op de wil van de gelovigen. Hij wil dat wij willen wat God wil - en dat wij 
die wil uitdrukken in gebed en praktijk. Ik ga daar zondag over een week meer over zeggen - ook 
over gebedsautoriteit. Ik beperk me nu tot opnieuw die waarneming dat er sprake is van een 
schijnbare tegenstelling: Gods wil versus onze wil. Gods bedoeling is altijd geweest dat wij zijn met
gezag zijn vertegenwoordigers zouden zijn op aarde - dat wij namens Hem leiding zouden geven 
aan zijn schepping en zijn schepselen.

Volgende week zondag gaan we hier meer over zeggen. We gaan zien hoe Jezus onderwijst over dit
Koninkrijk van God - dit Koninkrijk van de Hemel. Hij leert dat dit een heel ander koninkrijk is dan
de koninkrijken van de wereld. Het is in deze wereld, maar niet van deze wereld. Hij leert ook dat er
sprake is van een botsing - dit koninkrijk van God botst met het koninkrijk van de wereld. Het Onze
Vader spreekt ook van 'Verlos ons van de boze!". Het Koninkrijk van God is een geestelijke 
realiteit, een onzichtbare realiteit, maar wel met een hele krachtige uitwerking in de zichtbare 
wereld. Ik wil deze zondag eindigen met een waargebeurd verhaal over een Japans strafkamp in 
Birma. Een verhaal dat heel mooi illustreert hoe het Koninkrijk van God wil zijn in deze wereld.

De Britse legerofficier Ernest Gordon die in de 2e WO gevangen wordt genomen door de 
Japanners. Met duizenden anderen wordt Gordon gedwongen te werken aan de Birma-spoorweg. 
Vrijwel naakt werken zij de volle dag in de hete zon die kon oplopen tot wel 50 graden. Wie 
verzwakt en niet levert wordt ter plekke afgemaakt, anderen sterven door uitputting, ondervoeding 
en ziekte. Uiteindelijk laten daar 80.000 mannen het leven. Ook Gordon geraakt totaal verzwakt in 
het dodenhuis. Waar gevangenen in rijen liggen te wachten op de dood. Het kamp is werkelijk de 



hel op aarde. Bij momenten van voedseluitdelingen stort ieder zich als dieren op het eten. Er wordt 
van elkaar gestolen, niets gedeeld. Alleen de sterksten en snelsten overleven. 

Maar de sfeer in het kamp verandert door een voorval dat de gevangenen diep raakt. Op zekere dag 
staan alle mannen opgesteld in rijen en schreeuwt een bewaker dat er een schep ontbreekt. Hij wil 
ter plekke weten wie er een schep heeft gestolen en als het angstig stil blijft roept hij: dan zullen 
jullie allemaal sterven. Hij richt zijn  geweer op de eerste man in de rij. Dan stapt een soldaat uit de 
rij naar voren. En zegt: ik heb het gedaan. De bewaker beukt met zijn geweerkolf op de man in en 
blijft hem slaan en trappen ook als hij weerloos op de grond ligt. De man overlijdt en zijn lichaam 
wordt in stilte weggedragen door zijn makkers. Als die avond het gereedschap opnieuw wordt 
geteld blijkt er een telfout te zijn gemaakt: er ontbreekt geen schep.
Een van de gevangenen herinnert zich een bijbelvers: "Niemand heeft groter liefde, dan dat hij zijn 
leven inzet voor zijn vrienden" - woorden van Jezus. En dan gebeurt er iets bijzonders - het gedrag 
van de mensen in het kamp begint langzaam te veranderen. Ze gaan hun stervenden met respect 
behandelen. Ieder krijgt tenminste een behoorlijke begrafenis - elk graf een kruis. Ze krijgen meer 
aandacht voor elkaar - er wordt minder gestolen. 

Ook Ernest Gordon wordt uit het dodenhuis gehaald en liefdevol verzorgd door enkele vrienden tot 
hij weer opknapt. Een van hen verbindt dagelijks zijn zweren en masseert zijn verschrompelde 
spieren. Een ander brengt hem eten en een derde verkoopt zijn horloge in ruil voor wat medicijnen 
en zo komt Ernest Gordon langzaam weer tot leven. Hij schrijft in zijn dagboek: de dood was nog 
steeds bij ons, maar we raakten langzaam vrij uit zijn wurggreep. We zagen krachten die tegen het 
leven waren gericht: zelfzucht, haat, afgunst, jaloezie, hebzucht, luiheid en hoogmoed. Maar we 
zagen ook tekenen van leven: liefde, moed, zelfopoffering, sympathie, mededogen, integriteit, 
creativiteit. Dat waren de gaven van God aan ons daar in dat kamp.

Als Gordon verder is aangesterkt begint hij een gespreksgroep over ethiek. Meestal gaat dat over 
een goede voorbereiding op de dood. Gordon grijpt daarbij soms terug op fragmenten van het 
geloof, zoals hij het zich herinnert uit zijn jeugd. Zo wordt hij een soort geestelijke vader. De 
mannen bouwen zelfs een kleine kapel waar ze elke avond samenkomen om te bidden voor hen die 
er het ergst aan toe zijn. Er ontstaan ook andere gespreksgroepen geleid door iemand die zich eerder
in het leven op een bepaald terrein heeft verdiept. Er ontstaat een soort 'oerwoud-universiteit' die 
sessies biedt over geschiedenis, economie, wiskunde, natuurkunde en negen verschillende talen. 
Kunstzinnige gevangenen verzamelen stukjes houtskool uit kookvuren, verpulveren stenen om verf 
te maken en maken daarmee voldoende kunstwerken om een tentoonstelling op te zetten. Twee 
plantkundigen houden toezicht op een tuin met geneeskrachtige kruiden. Sommige gevangenen 
smokkelen snaarinstrumenten binnen. Anderen snijden blaasinstrumenten van bamboe. Een 
gevangene met een fotografisch geheugen schrijft complete partituren uit van symfoniën van 
Beethoven en Schubert. En het duurt niet lang of er ontstaat een kamporkest, die in het kamp 
concerten geven.

Het wordt later het wonder van de rivier Kwai genoemd. Wanneer uiteindelijk de bevrijding komt, 
nemen de gevangenen geen wraak op hun sadistische bewakers maar behandelen hen met mildheid. 

Gordon schrijft zich na thuiskomst in voor een studie theologie en wordt later voorganger van de 
kerk van Princeton University. Hij sterft in 2002 en vlak na zijn dood verschijnt de indrukwekkende
film 'To End All Wars' over zijn leven en zijn tijd als oorlogsgevangene.

Daar in de jungle aan de rivier Kwai liepen twee werelden door elkaar. In de ene wereld gedroegen 
de mensen zich als beesten, zowel de bewakers als de gevangenen. Het was een hel op aarde: 
onmenselijk, bruut en meedogenloos. Maar midden in die hel ontstond en groeide er ook een andere
wereld, een alternatieve gemeenschap. Dit was voor de mannen die daar bij hoorden een geestelijke 



broederschap - en in hun ervaring was dat tastbaarder en reëler dan de helse wereld daar omheen. 
En deze kleine beweging van mannen hield de hoop levend op een betere toekomst. En dat kwam - 
een algehele bevrijding, een nieuw begin voor allen.

Dit waargebeurde verhaal is een prachtige illustratie bij wat Jezus bedoelt met het Koninkrijk van 
God. Het is een alternatieve wereld - een tegen-koninkrijk - een koninkrijk van licht, liefde, 
waarheid, schoonheid en creativiteit. Daar mogen wij als volgelingen van Jezus deel van uitmaken.  
En dit Koninkrijk van God bevindt zich nu toch temidden van een wereld vol van onze eigen 
koninkrijkjes en bolwerken. Die wereld om ons heen is niet altijd zo erg als dat gevangenkamp in 
Birma. Maar zonder God is dat uiteindelijk wel het eindstation van onze menselijke natuur.

Dit verhaal dringt ons ook om eerlijk te kijken naar mijn eigen keuzes. Net als de indringende 
gebeds-woorden van Jezus: Laat uw Koninkrijk komen! Laat Uw wil worden gedaan! Het begint 
steeds opnieuw zoals in dat kamp aan de rivier de Kwai. Misschien wil God wel dat jij bent als die 
ene man die naar voren stapte om de levens van anderen te redden. Of jij bent als al die anderen die 
werden geraakt door die ene man. Dan zeg jij in je hart: hier ben ik, neem mij maar - ik ga leven 
zoals Jezus, wat het mij ook gaat kosten. 

Het is waar, Jezus heeft aan het kruis de overwinning behaalt. Hij was bij uitstek die man die zei: 
neem mijn leven, zodat anderen kunnen leven. Zo versloeg Hij het rijk van de duisternis en maakte 
Hij de weg vrij voor een ander leven in een ander koninkrijk. Maar Jezus roept ons op om Hem na 
te volgen. Alleen als wij dat doen - en met Hem bidden "Uw koninkrijk kome - uw wil geschiede' - 
en met hem de stappen zetten die daar bij horen - alleen dan zal dit Koninkrijk van God gaan 
groeien en baanbreken in deze wereld. Dat is een leven waarin we met vallen en opstaan en met 
kleine stappen en bewuste keuzes tegen de stroom in mogen bijdragen aan een betere wereld.


