Boekbespreking
Wat de Schriften voorzeggen
over het Koninkrijk van God
Zelfs in deze tijd, waarin ongeloof zich als onkruid verbreidt, bidt dagelijks een groot aantal mensen over de gehele wereld:
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Zo worden de verlangens van wie dit bidden gericht op de hoop op de
toekomst die God zijn kinderen heeft gegeven. Zij vragen God of de
aarde eindelijk bevrijd mag worden van de heerschappij van mensen
die voortdurend hun eigen belang zoeken, met alle treurige gevolgen
daarvan die de gehele menselijke geschiedenis kenmerken. Want de
enige oplossing is dat God in zijn goedheid het bestuur van de gehele
samenleving op aarde overneemt. Eerst dan zullen mensen leren in
zijn wegen te wandelen, en zullen zij door hun gehoorzaamheid Gods
zegen en vrede voor zich en hun kinderen vinden. Alleen zo kan deze
mooi en goed geschapen aarde weer een geschikte woonplaats worden. Nooit was de vervulling van dit verzoek zo dringend nodig als in
deze tijd, waarin het leven op aarde ernstig bedreigd wordt.

Wie vraagt om de komst van zijn Koninkrijk stelt God uiteraard niet
iets voor dat Hij anders niet zou doen. Integendeel: het Koninkrijk dat
God bezig is op aarde te vestigen, is een thema dat door de hele Bijbel heen loopt. Wie vertrouwd is met Gods beloften en de beschrijvingen die Hij door zijn profeten in Israël heeft gegeven van een onder
één Koning verenigde wereld – die daardoor rechtvaardigheid en vrede kent – zal met des te meer overtuiging God smeken zijn genadige
voornemen uit te voeren.

Dit boek is geheel aan het onderwerp van Gods Koninkrijk op aarde
gewijd. In elk hoofdstuk komen Bijbelgedeelten aan de orde, die de
voornaamste aspecten hiervan onder uw aandacht brengen. We hopen dat deze aanpak uw geloof in de komst van een nieuwe en veel
betere wereld zal versterken, en dat u met dit vooruitzicht voor ogen
uw persoonlijke hoop op toekomstig leven hiermee verbonden zult
zien.
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