
Het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie van de Naam van Jezus Christus

Het Koninkrijk van God was het hoofdthema van Jezus' onderwijs. Sommigen wijzen er op
dat dat was voordat Hij het volmaakte offer bracht aan het kruis. En daarover onderwijst 
Paulus in zijn brieven. En daarbij is toch de boodschap dat we niet door goede werken 
worden gered, maar door geloof en door genade? Wat moeten wij met de boodschap van 
het Koninkrijk waar het gaat over wat wij moeten doen - over ons werken voor God?

Helemaal aan het eind van het boek Handelingen lezen we het volgende: “En Paulus 
bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem 
toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere 
Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.”  (Handelingen 28:30-31, HSV) 
Paulus heeft dus tot aan het eind van zijn bediening op aarde twee dingen gedaan: het 
Koninkrijk van God prediken en onderwijs geven over de Jezus Christus. Zijn dat twee 
dezelfde of twee verschillende zaken? En wat is dan die prediking van het Koninkrijk?

Eerder in het boek Handelingen lezen we ook zoiets: “Maar toen zij Filippus geloofden, 
die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.” (Handelingen 8:12, HSV) 
Hier lijkt het wel over twee Evangelie-boodschappen te gaan: over het Koninkrijk van God 
en over de Naam van Jezus Christus. Hoe moeten we dat zien?

Ik geloof zelf dat het eerste hetzelfde is als wat Jezus predikte tijdens zijn bediening op 
aarde. Dat heeft te maken met hoe Jezus leefde en handelde en dat wat Hij van zijn 
discipelen verwacht. Hij vraagt navolging en gehoorzaamheid, zodat wij op dezelfde 
manier als Hij het Gods Koninkrijk gaan vertegenwoordigen op aarde. En ik geloof dat het 
tweede betrekking heeft op het verlossende en verzoenende werk van Jezus door zijn 
dood en opstanding. Dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 1-8. Hij noemt dat zijn 
'evangelie' - hetgeen hij in Rom 1:16 samenvat als 'een kracht van God'. Dit is datgene dat
wij niet zelf kunnen doen - het is het werk van Jezus voor ons en in onze plaats.

In dit verband zijn de volgende woorden van Jezus van groot belang: “Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” 
(Johannes 3:5, HSV) Jezus zei dit tegen een gelovige - iemand die het Woord van God door 
en door kende en die daar ten volle naar wilde leven. Dan legt Jezus uit dat er eerst een 
werk van God Zelf moet plaats vinden: de wedergeboorte. Daarna moet deze 
wedergeboren mens het Koninkrijk van God binnengaan. Dat 'binnengaan' is iets dat de 
gelovige zelf moet doen. Terwijl die wedergeboorte iets is dat je moet ontvangen. Vandaar
dat Paulus daarover "overwees" (Hd 28:31). Dat moet je weten. Het Koninkrijk heeft te 
maken met wat de gelovige moet doen en wat dus "gepredikt" moet worden (Hd 28:31).

Als we de juiste volgorde aanhouden, dan komen 'goede werken' op de juiste plek. Het 
zijn dan de werken die voortkomen uit een radicale verandering en vervulling door het 
genadewerk van God in de machtige en krachtige Naam van Jezus!

Dat helpt ons om de volgende tekst te begrijpen: “...en zij versterkten de zielen van de 
discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel 
verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.” (Handelingen 14:22, HSV) In 
het geloof (dat wat we uit genade hebben ontvangen) moeten we blijven. Het Koninkrijk 
moeten we ingaan. Beiden kosten moeite, maar wel op een heel andere manier.

We begonnen bij het slot van het boek Handelingen. Laten we ook kijken naar hoe dit 



boek begint:  “In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van 
Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd 
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, 
had gezegd wat hun opdracht was. ...gedurende veertig dagen is Hij in hun midden 
verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God.” (Handelingen 1:1-3, NBV) 
Jezus sprak net als Paulus voortdurend over dat Koninkrijk. En dat had te maken met 'wat 
hun opdracht was'. Kortom, we worden gelovigen door genade. En dat moeten we weten. 
Maar als gelovigen hebben we een opdracht. En dat moeten we doen.

Even verderop vragen de gelovigen meer over dat Koninkrijk. “Zij vroegen Hem: Heere, 
zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: 
Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten..., maar u zult de kracht van 
de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn...” 
(Handelingen 1:6-8, HSV) En dan antwoord Jezus over de komst van de Heilige Geest en over
getuigen zijn. Sommigen leggen uit dat Jezus hier niet wilde spreken over het Koninkrijk, 
maar over iets anders. Maar wat als die vervulling met de kracht van Gods Geest juist 
bedoeld was om het Koninkrijk van God te realiseren - nu al - zoals in de bediening van 
Jezus - hoewel nog gedeeltelijk - het beste moet immers nog komen. 

Het onderwijs over het Koninkrijk van God brengt ons bij de opdracht tot discipelschap:
“Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat 
ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader 
het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, 
omdat ik altijd doe wat hij wil. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u 
werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” 
(Johannes 8:28-32, NBV) “Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat 
onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. 
Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust 
vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” (Matteüs 
11:28-30, Basis Bijbel) In beide teksten spreekt Jezus over de wil van de Vader doen. En over
het doen wat Jezus zegt. Discipelschap heeft alles te maken met 'goede werken'!

Over Jezus wordt gezegd dat Hij goede werken deed: “U weet wat er gebeurd is in heel 
Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van
Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land 
doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, 
want God was met Hem.” (Handelingen 10:37-38, HSV) En over ons zegt Paulus dat dit 
zelfs onze roeping is en dat God al van tevoren heeft bepaald wat die goede werken zijn:
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeziërs 2:10, HSV)

Jezus wil dat wij het licht van de wereld zijn. En dat betekent niet enkel het preken over 
geloven in Jezus - over hoe je door genade bij God mag horen. Allereerst betekent dat 
gewoon doen wat goed en rechtvaardig is, zoals we daarover lezen in bv Jesaja 58. Jezus
zei over Zichzelf: “Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het 
dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik 
het Licht der wereld.” (Johannes 9:4-5, HSV) En Hij zei over ons:  “U bent het licht van de 
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men 
geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 
allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16, HSV)


