
Prediking 13 januari 2019

Het Koninkrijk van God - Gods allesomvattende plan van verlossing en herstel

Vorige week eindigden we de prediking met een voorlezing van het verhaal over wat wel wordt 
genoemd Het Wonder van de Rivier de Kwai. Dit verhaal kan via onze website worden gedownload
- en de prediking van vorige zondag kan via de website nog worden beluisterd. Voor wie daar 
moeite mee heeft, is een uitgeprinte versie van het verhaal beschikbaar bij de uitgang.

Dit verhaal is een uitstekende illustratie bij wat Jezus bedoelt met het Koninkrijk van God. Er was 
in dat strafkamp sprake van twee werelden: de verschrikkelijke realiteit van onrecht, onderdrukking,
pijn, lijden, wreedheid en liefdeloosheid. Maar temidden van die realiteit ontstond een andere 
realiteit - die werd gekenmerkt door opofferende liefde, zorg voor elkaar, delen met elkaar, het 
ontdekken van waarheid die leidde tot zegen, onderwijs, creativiteit, oplossingen voor problemen, 
etc. Die werelden staan vaak op voet van oorlog met elkaar, maar die tweede wereld is tegelijkertijd
groeiend en overwinnend - niet alleen in de ervaring van hen die daarbij horen, maar ook in de 
vorm van een betere wereld zelfs voor hen die daar niet bij (willen) horen.

Wat leerde Jezus over het Koninkrijk van God?

1. Dit koninkrijk betreft allereerst een geestelijke realiteit. In Joh 3:3 zegt Jezus tegen de 
Schriftgeleerde Nicodemus: "Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan 
horen als je opnieuw geboren bent." (Basis Bijbel) Het is misschien daarom dat Jezus dit ook wel 
noemt het Koninkrijk van de Hemel of een hemels koninkrijk.

2. Dit koninkrijk is iets dat je moet zoeken, wat je prioriteit moet geven, wat het allerbelangrijkste 
is. Jezus zegt: "Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij." 
(Mt 6:33, GNB) In de Basis Bijbel staat treffend: "Geef het Koninkrijk van God en het doen van 
Gods wil de eerste plaats in jullie leven." Dit past bij de gelijkenissen van Jezus in Mt 13:44-46 
over de schat in de akker en de kostbare parel.

3. Eenvoud, armoede, nederigheid en ontvankelijkheid zijn innerlijke voorwaarden om bij dit 
koninkrijk te horen. In de zaligsprekingen zegt Jezus: "Zalig zijn de armen van geest, want van hen 
is het Koninkrijk der hemelen." (Mat 5:3, HSV) Dit wordt ook wel vertaald met 'nederig'. In het 
Lukas Evangelie staat gewoon dat het "voor de armen" is. In de zaligsprekingen geeft Jezus 
bovendien als voorwaarden: treuren, zachtmoedigheid, vredestichten en reinheid. Dit staat 
tegenover een houding van trots, egoisme, betweterigheid, hebzucht, machtsdrang, etc. Deze 
boodschap klinkt ook door in de gelijkenis over de groede grond en over het goede zaad in Mat 13, 
waarbij het zaad staat voor dat wat met de geestelijke wedergeboorte in ons hart is gelegd.

4. Jezus benadrukte dat dit koninkrijk heel anders is dan een aards koninkrijk. Het begint bovendien
vaak klein en bijna onzichtbaar. En het lijkt dan onaanzienlijk en zonder eer en kracht. Zo kun je 
jezelf voelen of zo kan voelen in de kerk waar je bij hoort. Maar het groeit groter, krijgt uiteindelijk 
grote invloed, en heeft dan wel degelijk een veranderende en zegenende invloed op de zichtbare 
aardse realiteit. Dit komt tot uitdrukking in de gelijkenissen van Jezus over het mosterdzaadje en het
zuurdesem (Mt 13:31-33) Dit is waar Jezus op doelt, wanneer Hij zegt dat we niet van deze wereld 
zijn, maar wel in deze wereld (Joh 17:14-18). En dat is wat Jezus bedoelt wanneer Hij zijn 
leerlingen leert bidden: "Uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel". Het is
een hemels koninkrijk, maar het moet op aarde op heel praktische manieren gestalte krijgen.

5. Jezus liet in zijn leven zien dat er sprake is van strijd - dat het hemelse koninkrijk op gespannen 
voet staat met de aardse koninkrijken en aardse machthebbers of machten - dat deze aardse 



koninkrijken worden geinspireerd vanuit een demonische wereld, een andere geestelijke 
werkelijkheid. Maar Hij leert ook dat het hemelse koninkrijk is gebaseerd op overwinning - Zijn 
overwinning - dat zijn manier van strijden anders is dan de aardse manier. Het is in dit koninkrijk 
niet het recht van de sterkste, of van de grootste schreeuwer, of de beste adverteerder. In dit 
koninkrijk zijn het de het koninkrijksprincipes van winst door verlies - kracht door lijden heen - de 
kracht van onvoorwaardelijke, zelfverlochenende en opofferende liefde.

6. Tot slot leerde Jezus dat het Koninkrijk van God enerzijds iets is voor nu, maar anderzijds ook 
iets voor later - en ten volle pas helemaal aan het eind. Jezus zei tegen zijn leerlingen zoiets als: dit 
Koninkrijk is in jullie en onder jullie (Luk 17:21). Het is in het hart van wedergeboren gelovigen. 
Het is daar waar de gelovigen in eenheid met Christus tezamen zijn. Het is daar waar de wil van 
God gebeurt temidden van een wereld zonder God. Maar Jezus sprak ook over het Koninkrijk van 
God dat nog moest komen en dat pas ten volle zou zijn gerealiseerd na zijn Wederkomst, wanneer 
er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou zijn (bv Mt 13:43).

Wij leven in de tijd tussen de Komst en de Wederkomst van Jezus. In die periode is het Koninkrijk 
van God aanwezig, het is groeiende, het is overwinnend, het is anders dan de wereld om ons heen, 
maar het is ook een zegen voor deze wereld - ook al is er soms geweldadig verzet vanuit de wereld 
en door demonische machten. Maar uiteindelijk zal het zegevieren - en met de Wederkomst zal heel
de schepping en heel de aardse realiteit deel worden van het Koninkrijk van de Hemel.

Het Koninkrijk van God verkeerd begrepen

In de tijd van Jezus was er een totaal andere verwachting wat betreft het koninkrijk van God. Men 
kende dat begrip uit de Joodse Bijbel (ons Oude Testament). Maar men was dat gaan zien als een 
aards koninkrijk voor Israel, waarbij een verlossende koning het volk met geweld zou bevrijden van
de Romeinse onderdrukkers. Men zag dit tegelijkertijd ook als een religieuze opwekking, een joods-
godsdienstig reveil, waarbij de godsdienstige leiders samen met de politieke leiders het leiderschap 
op zich zouden nemen. In feite zou het godsdienstige en politieke leiderschap in dit koninkrijk tot 
één geheel worden. Dit kan worden vergeleken met een land als Iran, waar de wereldse Sjah werd 
verdreven in een religieuse opwekking, waarna de islamitische ajatollahs de leiding overnamen. 
Jezus' onderwijs was nodig om dit denken te corrigeren. Zijn koninkrijk was heel anders dan dat.

Later in de kerkschiedenis is ditzelfde denken weer ontstaan. Toen zag men het instituut kerk als het
Koninkrijk van God. Als je bij de kerk hoorde, dan hoorde je bij dit koninkrijk. En die kerk zou 
steeds machtiger worden en uiteindelijk de macht in de wereld overnemen - de Roomse Kerk in 
plaats van het Romeinse Rijk. De kerk werd een machtskerk met veel pracht en praal, met enorme 
invloed, vaak met een eigen leger en met veel bezit in de vorm van geld en land. In de Reformatie 
werd dit gedachtegoed afgewezen en ontstond weer een gezondere kijk op het Koninkrijk van God. 

In de vorige eeuw ontstond in de evangelische kerk een andere opvatting. Dat had te maken met een
geheel nieuwe eindtijd-visie - een visie die daarvoor nooit had bestaan in de kerkgeschiedenis. In 
deze visie zou het met de wereld alleen maar slechter gaan - bergafwaarts in alle opzichten - steeds 
demonischer en anti-christelijker, met uiteindelijk wereldheerschappij van de Antichrist. Dat zou 
gepaard gaan met een steeds grotere verdrukking van de gelovigen, hoewel er vlak voor het einde 
een moment zou komen dat alle gelovigen zouden worden opgenomen of weggenomen. Een laatste 
periode van allergrootste verdrukking zou de gelovigen dan bespaard blijven. En vlak daarna zou 
komen de laatste dag, de dag van het oordeel, de dag van de wraak van God over de goddelozen, en 
tevens de wederkomst van Christus om het recht van zijn volgelingen te herstellen.

En nog iets is belangrijk om te vermelden in verband met ons onderwijs over het Koninkrijk van 
God. In deze pessimistische eindtijdvisie heeft Israel een bijzondere rol. Door de Joodse afwijzing 



van Jezus als Messias zouden zij het lange tijd heel moeilijk krijgen, maar na de Opname van de 
Christenen zou God verder gaan met Israel. De Joden zullen Jezus dan massaal herkennen en 
aannemen als hun Messias en pas dan wordt het onderwijs over het Koninkrijk van God weer van 
belang. In deze visie is dat onderwijs van Jezus alleen voor Israel bedoeld - inclusief bijvoorbeeld 
het onderwijs in de Bergrede - maar ook inclusief de nadruk op wonderen en tekenen en de 
bovennatuurlijke gaven van de Geest. De kerk werd in deze visie gezien als een tussenfase - de 
zogenaamde genadetijd - waarbij er van en voor de wereld niets goeds kan worden verwacht - maar 
waarbij er nog gelegenheid is om mensen te redden uit de wereld voor de hemel en de eeuwigheid. 

Het is duidelijk dat in deze visie het onderwijs over het Koninkrijk van God nauwelijks van belang 
is en dat Christenen binnen dat denken nauwelijks visie en roeping ervaren voor de wereld om hen 
heen, voor de aardse realiteit, en dus ook niet voor zaken die te maken hebben met cultuur, politiek, 
sociale projecten, natuur, milieu en gerechtigheid Het enige dat binnen deze visie van belang is, is 
in Jezus geloven, bij de kerk horen en zoveel mogelijk de wereld mijden.

In feite schommelt een verkeerde kijk op het Koninkrijk van God heen en weer tussen deze twee 
uitersten: Enerzijds een machtskerk van gelovigen die hun wil met macht en geweld aan de wereld 
wil opleggen - vaak gebruik makend van de kracht van wetten, controle, angst en onderdrukking. 
Anderzijds is daar wat ik zou willen noemen de calimero-kerk of de schuilkelder-kerk. Zij zien voor
zichzelf een rol van overleven, van minderwaardigheid en kleinheid, zonder enige verwachting voor
de wereld of voor hun rol in deze wereld. De wereld wordt door hen gezien als een schip zoals de 
Titanic. Dat schip was langzaam zinkende. Het heeft geen zin om dan het kombuis de schilderen. 
Het enige dat dan nog van belang is is zelf niet meegenomen te worden de diepte in en daarbij 
zoveel mogelijk anderen van de verdrinkingsdood te redden. 

En, dan is er nog iets heel merkwaardigs. Als deze calimero-kerk groter groeit, dan is er soms weer 
dat andere uiterste. We zien dat in deze tijd hier en daar gebeuren. Dan haakt een rechts-
populistische politieke stroming aan bij deze evangelische en orthoxe geloofsrichting (wij dus) en is
er ineens weer spierballentaal. Deze kerk en deze politieke stroming zijn beiden negatief en 
argwanend over deze wereld - over de machthebbers en het establishment. Deze politieke leiders 
doen hun best om zich te presenteren als mannen van het volk, als mannen van het traditionele 
geloof, soms zelfs als door God geroepen. Dat ineens verandert een timide houding in de kerk in 
een nieuwe assertiviteit met spandoekentaal - en worden de eigen geloofswaarheden de wereld in 
geschreeuwd.

Dat herkennen we op dit moment bijvoorbeeld in de Nashville Verklaring. Veel geloofswaarheden 
zijn ook die van mij, maar de taal van deze verklaring is hard en zakelijk. Het is ook niet alleen een 
positieve belijdenis van wat je wel gelooft, maar vooral ook steeds een negatieve stellingname over 
wat je afwijst, veroordeelt en afwijst. Dat is niet de toonzetting die Jezus had. Hij was soms wel 
snoeihard als het ging om de religieuse leiders. Maar temidden van zondaars was Hij mild en 
barmhartig, zonder daarbij zijn duidelijke onderwijs over Gods waarheid geweld aan te doen. Wij 
zijn als calimero-kerk soms wat te timide om te durven zeggen wat we geloven. Maar het andere 
uiterste is een botsende, schreeuwerige spandoeken-communicatie, waarbij het gevecht met de 
zondaars wordt aangegaan. Dat is niet naar het voorbeeld van Jezus.

Een hernieuwde ontdekking van de boodschap van het Koninkrijk van God

Kortom, in onze kringen was dus vele decennia een zeer laag besef van het KvG. Dat komt nu 
terug. Er komt nu een meer gebalanceerde kijk op het Koninkrijk van God en op het profetische 
woord. Jezus leerde dat daar waar de duisternis groeit - het licht toch sterker is. En dat licht gaat 
schijnen, wanneer wij dat laten schijnen. Zo spreekt Hij in Matteus 24 profetisch over de toekomst. 
Hij heeft het dan inderdaad overt oorlogen en honger en rampen. Maar ook dat het Evangelie over 



heel de wereld zou gaan. Hij noemt dat 'dit evangelie' wat betekent 'dit goede nieuws' en doelt 
daarbij op zijn boodschap van het Koninkrijk van God dat van klein tot heel groot en invloedrijk 
zou groeien.

Vorige zondag sprak ik over het Onze Vader, dat gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen. Hebben
jullie het papiertje nog? Kennen jullie dit al uit je hoofd?  Ik sprak toen over de grote rol die Jezus 
voor ons bedoelt - een gezagsrol zelfs. Het gaat om Gods wil, maar Jezus wil dat wij dat ook willen 
en dat wij dat in gebed verwoorden en in daden uitdrukken. Om dat te onderstrepen lezen we samen
Mt 18:18. Daar gaat het ook over gebed. Dit vers is echt heel bijzonder. Wat wij biddend besluiten, 
heeft invloed op de hemel. In het Onze Vader was het nog de wil van God in de hemel dat ook op 
aarde moest gebeuren. Maar nu lijkt het wel andersom: wat wij op aarde willen gebeurt in de hemel.
Wat Jezus daarmee precies bedoelt, is best lastig te begrijpen. Maar het zegt wel iets over de  grote 
rol die God voor ons bedoelt (en dat niet alleen biddend). Je moet eigenlijk verder lezen tot en met 
vers 20. Dat is prachtig onderwijs over gebed. Maar dat is voor een andere prediking.

Ik heb vorige zondag ook gezegd dat het Koninkrijk van God niet alleen de rode draad is in het 
onderwijs van Jezus, maar ook in de hele Bijbel - van het boek Genesis tot en met het boek 
Openbaring. Lees maar eens mee in Gen 1:26-28 en dan in Op 22:3-5 - uit het eerste en het laatste 
hoofdstuk van de Bijbel. Het gaat daar over herstel van Gods Koningschap, maar ook van het 
gedelegeerde leiderschap en rentmeesterschap van de mens. 

Jazeker, de duisternis groeit en zal groeien - maar het licht van het Koninkrijk van de Hemel is 
sterker. Het licht is altijd sterker dan de duisternis! Jezus sprak profetisch over die duisternis in Mt 
24, maar Hij zegt dan ook: "Eerst zal dit grote nieuws over het koninkrijk van God bekendgemaakt 
worden over de hele wereld, zodat onder alle volken van mij is getuigd, en dan zal het einde 
komen." Dat gaat niet enkel over het 'redden van zielen uit de wereld' door hen een ticket voor de 
hemel en de eeuwigheid te geven. Jezus bedoelde het goede nieuws van het Koninkrijk van God. 
Hij wil dat wij een groep mensen worden zoals die kleine groep in dat Japanse werkkamp, een 
kleine groep die uiteindelijk een wereld van verschil brachten. Wij gaan niet de schuilkelders in 
wachtend op de verlossende Opname. Wij gaan het Koninkrijk van God vertegenwoordigen in deze 
wereld - samen met Jezus - en door de kracht van de Heilige Geest. Dat maken we topprioriteit in 
ons leven - om dat Koninkrijk te snappen, te pakken en te praktiseren.

Wij, als gemeente zijn bezig ons te bezinnen: Wat vraagt God van ons. Waar kunnen wij bijdragen 
aan een betere wereld? Waar kunnen wij recht brengen in een situatie van onrecht? Wie zijn voor 
ons de onaanzienlijken en de kleinsten, waar Jezus' hart naar uitging? Hoe kunnen wij beter zorgen 
voor Gods schepping en de aarde die Hij aan ons als mensen toevertrouwde? Hoe kunnen wij de 
mensen om ons heen dienen en tot zegen zijn - ook als zij volledig anders geloven en leven dan wij?
Hoe kunnen wij het Koninkrijk van God vertegenwoordigen met liefde, maar ook met het dienende 
gezag dat God voor ons bedoelt?

We gaan tot slot kijken naar een online filmpje van The Bible Project genaamd Justice 
(https://thebibleproject.com/explore/justice/). Dat gaat over wat er mis ging en over wat God wil 
herstellen in het KvG - met als uiteindelijk doel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.


