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Voorwoord

Zelfs in deze tijd, waarin ongeloof zich als onkruid verbreidt,
bidden dagelijks vele mensen over de gehele wereld, zoals de
Here Jezus zijn discipelen eens in een modelgebed leerde:

Uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.

Zo vestigt Jezus de verlangens van wie dit bidden, op de hoop
op de toekomst die God zijn kinderen heeft gegeven. Zij vra-
gen God of de aarde eindelijk bevrijd mag worden van de
heerschappij van mensen, die voortdurend hun eigen belang
zoeken, met alle treurige gevolgen daarvan – ellende, on-
rechtvaardigheid en oorlog – die de gehele menselijke ge-
schiedenis kenmerken. Zij geven hiermee uitdrukking aan hun
sterke verlangen, dat God in zijn goedheid het bestuur van de
gehele samenleving op aarde zal overnemen. Want 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 langs die weg kan deze mooi en
goed geschapen aarde weer tot een geschikte woonplaats
worden. Nooit was de vervulling van dit verzoek zo dringend
nodig als in deze tijd, waarin nucleaire en chemische wapens,
luchtvervuiling, klimaatveranderingen en natuurrampen, ge-
netische manipulatie van ons voedsel etc., het leven op aarde
ernstig bedreigen.

Wanneer wij vragen om de komst van Gods Koninkrijk, stel-
len wij God uiteraard niet iets voor dat Hij anders niet zou
doen. Integendeel: het Koninkrijk dat God van plan is op aar-
de te vestigen, is een thema dat door de gehele Bijbel heen
loopt. Wie vertrouwd is met de beloften die God heeft ge-
daan, 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 in
vervulling te brengen.
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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 toe-
komstig leven hiermee verbonden zult zien. De Bijbelse belof-
ten zijn zo helder en passen zo goed in elkaar, dat wij ervan
overtuigd zijn dat wat wij in dit boek voorleggen instemming zal
vinden bij allen die uitgaan van de waarheid van de Bijbel en
bereid zijn die te geloven en daarnaar te handelen.

Arthur Hale

Dit boek is een geheel herziene versie van het eerste nummer
van het voormalig kwartaalblad met de Bijbel in de hand van
Broeders in Christus uit 1984, gecombineerd met een vierdelige
studie over hetzelfde onderwerp. Gezien het belang en de tijd-
loosheid van de boodschap van het Koninkrijk van God, meen ik
dat het goed is deze documenten in deze vorm opnieuw uit te
geven.

Als ‘aanhangsel’ is een kort boekje uit de zestiger jaren van de
vorige eeuw opgenomen van de schrijver Alfred D. Norris. Het is
zeer de moeite waard om te lezen. Vooral voor wie het mis-
schien duizelt na het boek van Arthur Hale, geeft dit nog eens
kort en bondig, zonder al te veel Bijbelpassages, de Bijbelse
boodschap over het Koninkrijk weer.

Alle Bijbelpassages zijn genomen uit de NBG’51 vertaling, tenzij
anders vermeld.

Ter bevordering van de leesbaarheid zijn daarin woorden die
tegenwoordig niet of nauwelijks meer worden gebruikt, en het
oude taalgebruik, aangepast voor de lezer van deze tijd. Voor-
beelden daarvan zijn het gebruik van gij (met de daarbij beho-
rende werkwoordvervoegingen), des/der, doch.

Jan Koert Davids
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De aartsvader Abraham is een vooraanstaande figuur in de Bijbel, zowel in
het Oude als Nieuwe Testament. God noemt hem zijn vriend en maakt hem
tot vader van zijn verbondsvolk Israël. De apostel Paulus beschrijft hem als ‘de
erfgenaam van de wereld’ (Rom 4:13). De betekenis hiervan is te zien in de
beloften die God hem heeft gedaan, en die tot op de huidige dag niet zijn ver-
vuld. Omdat alle gelovigen in Christus ‘zaad van Abraham, en naar de belofte
erfgenamen’ zijn (Gal 3:29), zijn deze beloften ook voor hen uiterst belangrijk.

Het gehele land dat u ziet

Vanaf een heuvel ten oosten van Bethel ziet Abraham zijn neef
Lot, met al zijn knechten en kudden, langzaam in de verte verdwij-
nen. Dit verlies van het gezelschap dat hij in dit vreemde land tot
dan toe heeft gehad, komt voor hem toch als een opluchting. Ein-
delijk is Gods opdracht, die Hij hem jaren eerder gaf – toen hij nog
in de stad Ur woonde – geheel uitgevoerd.

Toen had de Here hem gezegd: Ga uit uw land en uit uw maag-
schap en uit het huis van uw vader naar het land, dat Ik u wijzen
zal (Gen 12:1). In bereidwillige gehoorzaamheid was Abraham
toen onmiddellijk uit zijn vaderland Mesopotamië vertrokken, en
onder leiding van Gods engel was hij in noordwestelijke richting
langs de Eufraat getrokken. Maar zijn vader Terach wilde met hem
mee gaan; en pas toen deze in Haran in Syrië overleden was, kon
Abraham het huis van zijn vader achter zich laten en zijn reis naar
Ka-naän voortzetten. Hij had echter nog steeds ‘maagschap’, fami-
lie, bij zich; want Lot, zijn neef, was met hem verder getrokken.
Pas na de beslissing uit elkaar te gaan, die zij nu hebben geno-
men, zijn alle drie de eisen van de Here vervuld.

Op dit gewichtige ogenblik, een mijlpaal op de levensweg van
Abraham, spreekt de Here opnieuw tot hem, om hem te verzeke-
ren dat dit het land is dat Hij aan hem heeft beloofd:

1

De erfgenaam van de wereld
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En de HERE zei tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden
had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar u bent,
naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele
land, dat u ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altijd geven. ...
Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal
Ik het geven. (Gen 13:14-17)

Het u toegemeten erfdeel

Vanaf de heuvels ten oosten van Bethel kijk je uit over een uitge-
strekt gebied. Abraham kon veel van de bergen en dalen zien van
het land dat Mozes later beschreef aan de Israëlieten, die veertig
lange jaren in de woestijn hadden doorgebracht in afwachting van
de tijd wanneer zij het in bezit zouden nemen:

Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van
beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen
ontspringen; een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vij-
genbomen en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen
en honig; een land, waarin u niet in armoede uw brood zult eten,
waarin u aan niets gebrek zult hebben; een land, waarvan de
stenen ijzer zijn en met bergen waaruit u koper zult houwen. U
zult eten en verzadigd worden en de HERE, uw God, prijzen om
het goede land dat Hij u gaf. (Deut 8:7-10)

Dit ‘goede land’ wordt nu aan Abraham geschonken. ‘Bekijk uw
erfenis in alle richtingen’, zegt God tegen hem, ‘alles wat je ziet zal
je eigendom zijn’. En blijven kijken is niet genoeg: Abraham moet
opstaan en het land doorwandelen, in de overtuiging dat Hij die de
aarde heeft geschapen hem alle plaatsen waarop hij zijn voeten
ook maar neerzet zal geven. Het land is voor Abraham zelf. Want
dat het volk Israël dat uit Abraham zou voortkomen het land als
erfdeel zou ontvangen – zoals is gebeurd onder leiding van Jozua –
is maar een deel van deze belofte. De ondubbelzinnige taal laat er
geen enkele twijfel over bestaan dat Abraham het zelf zal bezitten:

Want het gehele land, dat u ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor
altijd geven. (Gen 13:15)
Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin u als vreemdeling
verblijft, het gehele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting
geven. (Gen 17:8)

Wat is er van deze belofte uitgekomen? Als Abraham Kanaän bin-
nentrekt, is het land al in bezit van de tien volken die worden ge-
noemd in Genesis 15:19-21. Tussen deze afgodendienaars zwerft
Abraham rond als een bijwoner in een vreemd land. God erkent die
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toestand als Hij met Abraham spreekt: Het land, waarin u als
vreemdeling verblijft, zal Ik u geven. Abraham zelf erkent dit te-
genover zijn buurvolk, de Hetieten: Een vreemdeling en bijwoner
ben ik bij u (Gen 23:4). En niet alleen Abrahams zoon Isaäk, maar
ook zijn kleinzoon Jakob, leven in Kanaän in het voortdurende be-
sef dat zij daar vreemdelingen zijn, die zich nooit thuis kunnen
voelen. De bejaarde Jakob beschrijft later de Farao van Egypte zijn
leven in Kanaän als ‘de jaren van mijn vreemdelingschap’ (Gen
47:9). Een treffende illustratie van de merkwaardige toestand
waarin Abraham zich bevindt, is te zien als zijn vrouw Sara over-
lijdt. Dan heeft hij een stukje grond nodig dat als kleine begraaf-
plaats voor haar kan dienen, en wordt hij genoodzaakt om – tegen
wat een zeer hoge prijs lijkt te zijn (zie bijvoorbeeld 2 Sam 24:24
en Jer 32:9) – een spelonk met het bijbehorende veld te kopen!

Abraham bezat ‘zelfs niet één voet’ van het land

Eeuwen later staat Stefanus, de eerste martelaar voor het christe-
lijke geloof, voor de Joodse Raad en vestigt de aandacht van zijn
luisteraars op Gods tot nu toe onvervulde belofte aan Abraham:

De God van de heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abra-
ham, toen hij nog in Mesopotamië was ... en Hij zei tot hem:
Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar
het land, dat Ik u wijzen zal ... en Hij gaf hem geen erfdeel daar-
in, zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nako-
melingschap tot een bezitting te geven. (Hand 7:2-5)

Wat de verklaring ook mag zijn, deze belofte is kennelijk van be-
lang voor het christelijk evangelie. Ditzelfde feit, dat God Abraham
iets in het vooruitzicht stelt dat nooit werkelijkheid is geworden,
komt ook in de brief aan de Hebreeën voor. Onder de geloofsgetui-
gen, die de schrijver noemt in hoofdstuk 11, neemt Abraham, zo-
als we zouden verwachten, een belangrijke plaats in. Zijn reactie
van gehoorzaamheid aan Gods roeping in Ur, en zijn leven in
vreemdelingschap in Kanaän, worden in het kort beschreven:

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoor-
zaamheid vertrokken naar een plaats, die hij als erfenis zou ont-
vangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.
Door het geloof verbleef hij in het land van de belofte, als in een
vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaäk en Jakob, die
medeërfgenamen waren van dezelfde belofte. (Heb 11:8,9)

Dat de aartsvaders altijd in die verwachting moesten leven wordt
ook gezegd:
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In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften ver-
kregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en
begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwo-
ners waren op aarde. (Heb 11:13)

Een hemels vaderland

Wat deze passage in verband met ons thema echter zo interessant
maakt, is de beschrijving van Abrahams verwachting. De teleur-
stellende ervaring van voortdurend vreemdelingschap in Kanaän,
doet bij hem nooit de gedachte opkomen dat het beter zou zijn
naar zijn geboorteland en -stad terug te keren:

… hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de
ontwerper en bouwmeester is. … Want wie zulke dingen zeggen,
geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. En als zij ge-
dachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten had-
den, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; maar
nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want
Hij had hun een stad bereid. (Heb 11:10,14-16)

Wat is deze stad die God, de Bouwmeester van alles, heeft ontwor-
pen en die voor Abraham zo waardevol is dat hij nooit aan een te-
rugkeer naar zijn vroegere vaderland in Mesopotamië denkt? Voor
velen ligt het antwoord voor de hand: met de stad en het vader-
land wordt de hemel bedoeld. Maar tegen deze populaire verkla-
ring zijn onoverkomelijke bezwaren.

Als het Gods bedoeling was geweest dat Abraham, na enkele jaren
op aarde te hebben geleefd, bij zijn dood naar de hemel zou gaan
om daar voor altijd te wonen, waarom moest hij dan naar Kanaän
gaan? Waarom heeft God, toen Abraham daar aankwam, tegen
hem gezegd: Het gehele land, dat u ziet, zal Ik u en uw nageslacht
voor altijd geven? Waarom moest hij alle delen van het land gaan
bekijken? Was het in dat geval niet beter geweest naar de hemel
boven hem te turen? Waarom moest hij het land doorwandelen, in
de verzekering dat alles van hem zou zijn, als hij kort daarna voor-
goed van de aarde zou zijn weggenomen? Waarom zegt Stefanus
zo nadrukkelijk: Hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één
voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een
bezitting te geven (Hand 7:5)? Waarom besluit de schrijver van de
Hebreeënbrief zijn beschouwing van vele bekende geloofsgetuigen
met de woorden: Ook deze allen, hoewel door het geloof een ge-
tuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,
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daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons
tot de volmaaktheid konden komen (Heb 11:39,40)? Waarom zegt
Paulus dat God Abraham geroepen heeft om ‘erfgenaam van de
wereld’ te zijn (Rom 4:13)? Als Abraham naar de hemel ging, om
de vervulling van de belofte te ontvangen, waarom zegt Jezus dan:
niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel neeer-
gedaald is, de Zoon des mensen (Joh 3:13)? Om slechts enkele
van de meest voor de hand liggende bezwaren te noemen.

Abraham zal in Gods Koninkrijk zijn

Twee uitspraken van de Here Jezus wijzen de weg naar een uitleg
die aan alle bezwaren tegemoet komt. In antwoord op een strik-
vraag van de Sadduceeën citeert Hij de woorden die God tot Mozes
sprak – Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God
van Jakob (Ex 3:6) – als bewijs dat de tijd zal komen dat de aarts-
vaders uit de doden opgewekt zullen worden (Luc 20:27-40). Wan-
neer dus de ure komt dat allen, die in de graven zijn, naar zijn
stem zullen horen, en … zullen uitgaan (Joh 5:28), zal ook Abra-
ham uit het stof van de aarde te voorschijn komen en weer op de
aarde staan. Bij een andere gelegenheid spreekt Jezus zijn bewon-
dering uit voor een Romeinse soldaat, die meer geloof in Hem
toont dan veel van Jezus’ eigen volksgenoten. Met het oog op de
vele niet-Joden, die uit alle delen van de wereld zouden komen om
voor de ogen van buitengesloten leden van het verbondsvolk Israël
Gods Koninkrijk op aarde binnen te gaan, zegt Jezus:

Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen
aanliggen met Abraham en Isaäk en Jakob in het Koninkrijk van
de hemel; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgewor-
pen worden (Mat 8:11,12).

Maar waarom wordt er dan gesproken van een hemels vaderland?
Om de eenvoudige reden dat in het Joodse spraakgebruik – gemo-
tiveerd door de wens het noemen van de naam van God zelf te
vermijden – de woorden ‘hemel’ en ‘hemels’ aangeven dat iets van
God afkomstig is. Als Jezus aan de Joodse leiders in Jeruzalem de
vraag stelt: Vanwaar was de doop van Johannes? Uit de hemel of
uit de mensen? (Mat 21:25), bedoelt Hij: berustte het beroep van
Johannes op zijn volk op een menselijke gedachte, of op een ge-
bod van God. ‘Brood uit de hemel’ is geen brood dat door de lucht
heen naar de aarde wordt gebracht, maar voedsel waarin God
voorziet. Jacobus’ woorden: Iedere gave, die goed, en elk ge-
schenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder (Jak 1:17), hebben
dezelfde betekenis. Vandaar dat Matteüs in zijn evangelie gewoon-
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lijk de uitdrukking ‘het Koninkrijk van de hemel’ bezigt terwijl Lu-
cas, die voornamelijk voor niet-Joden schrijft, hetzelfde aangeeft
met de uitdrukking ‘het Koninkrijk van God’

De profeet Daniël legde koning Nebukadnezar van Babel, die in
een droom een visioen van God had ontvangen, uit dat mensen
een reeks koninkrijken op aarde zouden stichten. Daarna zouden
alle menselijke rijken verbrijzeld en als kaf door de wind weggebla-
zen worden, om plaats te maken voor een heel ander soort Rijk:

Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan
(Dan 2:44)

Omdat dit Koninkrijk van God afkomstig is, is het een hemels Ko-
ninkrijk of vaderland. Voor menselijke regeerders is er geen plaats
meer, zoals ook de profeet Zacharia zegt:

En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien da-
ge zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. (Zach 14:9)

Zijn goddelijke heerschappij zal een zeer grondige verandering in
de samenleving op aarde teweegbrengen. Mensen zullen leren in
zijn wegen te wandelen, Hem te eerbiedigen en in liefdevol ver-
trouwen Hem in hun dagelijkse leven te gehoorzamen. Dit Konink-
rijk moet het levensdoel van Gods kinderen zijn en hierom moeten
ze dagelijks bidden: Uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk ko-
me. In dat rechtvaardige, Godvererende Koninkrijk zal Abraham
niet meer een bijwoner en vreemdeling op aarde zijn, maar één
van de onsterfelijke heiligen die als koningen met Christus recht-
vaardig zullen regeren.

Waarom moet hij hier zo lang op wachten? Om ook anderen, ook
ons, gelegenheid te geven samen met hem in Gods Koninkrijk te
zijn. Abraham en al zijn kinderen van geloof, Joden en niet-Joden,
zullen samen de volmaaktheid van eeuwig leven in Gods Koninkrijk
bereiken (Heb 11:39,40). Dat kan, want niet door de wet had
Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam van
de wereld zou zijn, maar door geloofsgerechtigheid, zoals Paulus
schrijft (Rom 4:13). De niet-Joden worden tot zijn kinderen gere-
kend door middel van verbondenheid met Christus Jezus:

Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad.
Hij zegt niet: en aan uw zaden, in het meervoud, maar in het
enkelvoud: en aan zijn zaad, dat wil zeggen: aan Christus ...
Want u allen bent zonen van God, door het geloof, in Christus
Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met
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Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van
slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: U bent immers één in
Christus Jezus. Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad
van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. (Gal 3:16,26-29)

God blijft trouw aan zijn gegeven woord

Dat Gods beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob onveranderlijk
zijn en blijven, ook voor de toekomst, blijkt uit de profetische
woorden die wij telkens in de Schrift vinden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:

Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, - het woord, dat Hij
gebood aan duizend geslachten – dat Hij met Abraham sloot, en
aan zijn eed aan Isaäk; ook stelde Hij het voor Jakob tot een in-
zetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: U zal Ik
het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel. Toen zij
weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemde-
lingen daarin, en van volk tot volk trokken, van het ene konink-
rijk tot de andere natie, stond Hij niet toe, dat enig mens hen
verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: Raakt mijn
gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. (Ps 105)
U zult trouw bewijzen aan Jakob, goedertierenheid aan Abra-
ham, gelijk U van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezwo-
ren. (Micha 7:20)
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Als de tijd nadert dat Samuël niet langer in staat zal zijn als rechtvaardige
richter leiding aan Israël te geven, besluiten de oudsten, als vertegenwoordigers
van het volk, een eigen koning te eisen, zoals hun buurvolken hebben. De Here
spreekt zijn afkeuring uit over dit verzoek, als een verwerping van zijn eigen
koningschap over Israël. Desondanks staat Hij het toe, en vanaf dat moment
heeft Israël meer dan vierhonderd jaar menselijke koningen. Maar welke bete-
kenis heeft deze instelling in een theocratie?

Het verzoek om een koning

De oudsten in Israël kunnen drie argumenten aanvoeren om hun
verzoek om een koning te legitimeren. Om te beginnen zijn Samu-
ëls eigen zonen berucht vanwege hun ontoelaatbare praktijken, en
zijn dus niet geschikt hem op te volgen. In de tweede plaats zal
het volk, zonder de leiding die een koning kan geven, maar al te
gemakkelijk terugvallen in zijn vroegere toestand van wanorde. De
opmerking van de geschiedschrijver van het boek Richteren steunt
deze vrees: In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed
wat goed was in zijn ogen (Richt 17:6;21:25). En tot slot heeft
Gods wet voor Israël voorzien dat de tijd zou komen wanneer het
volk zou wensen een koning aan te stellen; en met het oog daarop
had God bepaalde maatregelen bevolen (Deut 17:14-20). De rich-
ter Gideon had het verzoek van de Israëlieten hun koning te wor-
den, verworpen (Richt 8:22). Maar waarom zou Samuël weigeren
een koning aan te stellen?

Gebrek aan vertrouwen

In zijn antwoord op het verzoek van het volk, laat de Here weten
dat de aanstelling van een koning op zichzelf niet verkeerd is,
maar dat de beweegreden hiervoor een gebrek aan vertrouwen op
Hem is. Tot dan toe heeft God Israël beschermd en gered, door
richters op te wekken het te bevrijden van zijn vijanden. Maar het

2

Wij willen een koning hebben
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volk wil nu, door middel van een blijvende richter en aanvoerder
met een legermacht, dezelfde verzekering van veiligheid hebben
als andere volken. Daarom waarschuwt de Here dat de Israëlieten
daardoor in voortdurende militaire en koninklijke dienst terecht
zullen komen (1 Sam 8:11 e.v.). Deze zelfde houding van gebrek
aan vertrouwen is ook te zien in het verlangen naar de verkeerde
soort koning, liever een strijdbare figuur dan een nederige dienaar
van de Here, die geheel en al op Hem vertrouwt.

Om het volk op den duur tot een beter inzicht te brengen, kiest
God eerst een koning die aan de verlangens van Israël beant-
woordt. Saul zal in de strijd opvallen door zijn machtige gestalte.
Tegelijkertijd is hij de belichaming van de tekortkomingen van het
volk, in zijn innerlijke gebrek aan vertrouwen op de Here en onder-
worpenheid aan zijn wil. Daarom wordt hij, de man naar het hart
van Israël, uiteindelijk verworpen om plaats te maken voor de man
naar Gods hart:

Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen Mij, uw helper.
Waar is toch uw koning, dat hij u zou verlossen in al uw steden,
en waar zijn uw regeerders – u die zei: Geef mij een koning en
vorsten! Ik geef u een koning in mijn toorn, en Ik neem hem
weg in mijn verbolgenheid! (Hos 13:9-11)

De gezindheid van een ware dienaar van God

Het is ondenkbaar dat Saul de psalmen zou hebben geschreven, of
een zo groot verlangen zou hebben gehad als David om een woon-
plaats in Israël voor de Here te bouwen. Ondanks zijn grote fouten
had David de gezindheid van een goede knecht van de Here, en
daarom werd hij door God als koning gekozen, als de voorloper
van Hem die op zijn troon in Jeruzalem, in de vreze en kennis van
de Here, over allen op aarde zal regeren.
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Als de engel Gabriël bij Maria in Nazareth komt om haar te vertellen dat zij
de moeder van Gods Zoon zal worden, zegt hij: “Deze zal groot zijn en Zoon
van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van
zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen
tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” (Luc 1:32,33).
Wat is deze troon van David, die de zetel zal zijn van Christus’ koningschap?
Het antwoord ligt in Gods belofte aan de man naar zijn hart, de herdersjongen
die Hij koos om voor de kudde van Israël te zorgen.

Het plan voor een huis voor de Here

Na jaren van strijd met vijandige buurvolken, om het koninkrijk
Israël veilig te stellen, kan David een periode van rust en vrede
genieten. Nadat hij Jeruzalem heeft veroverd op de Jebusieten,
vertrekt Hij uit Hebron – de stad van waaruit hij op dat moment
regeert – en maakt Jeruzalem tot de zetel van zijn koningschap.
Daar, op de berg Sion, wordt voor hem een paleis gebouwd om
daar in koninklijke waardigheid zijn volk te besturen en een onge-
kende vrede en voorspoed in het land tot stand te brengen.

Het zegt veel over Davids karakter, dat hij op dit moment de gele-
genheid geschikt acht om een plan, dat hem al enige tijd bezig
houdt, te verwezenlijken. Waarom zou hij in een prachtig paleis
van steen en cederhout wonen, terwijl de ark van verbond, het
symbool van Gods aanwezigheid in Israël, geen geschikte plaats
heeft? Hij vertelt de profeet en raadsman Nathan van zijn plan een
heiligdom voor de Here te laten bouwen. Diens directe reactie is er
een van goedkeuring: Welaan, doe al wat in uw hart is, want de
HERE is met u (2 Sam 7:3).

Gods plan voor een huis voor David

In diezelfde nacht komt echter van de Here het antwoord, dat Na-
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than en David beter eerst hadden kunnen vragen. Hij erkent Da-
vids eerbied voor Hem, die hem gedreven had dit plan te beden-
ken. Er mag wel een tempel te Jeruzalem gebouwd worden, maar
David zelf is niet de geschikte persoon om dat te doen, want u
bent een krijgsman en u hebt bloed vergoten (1 Kron 28:3). Dan
neemt het bericht een onverwachte wending: niet David zal een
huis voor de Here bouwen maar de Here zal wel voor hèm een huis
bouwen: een koninklijk huis, een dynastie tot in eeuwigheid:

Wanneer uw dagen vervuld zijn en u bij uw vaderen te ruste
bent gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u
doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem
tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn ... mijn goe-
dertierenheid zal van hem niet wijken ... Uw huis en uw koning-
schap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw
troon zal vast staan voor altijd. (2 Sam 7:12-16)

De algemene belofte van een lijn van koningen

In deze woorden liggen zowel een algemene als een specifieke be-
lofte. De algemene belofte is dat Davids afstammelingen hem op
de troon te Jeruzalem zullen opvolgen, met de zegen van de Here.
Als zij het koningsambt dat zij bekleden niet waardig blijken te
zijn, zal de Here de koninklijke lijn niet afbreken, door een man die
niet uit het huis van David is aan te stellen, maar zal Hij de dwa-
lende koning tuchtigen en straffen. Abiam, de achterkleinzoon van
David, is er een voorbeeld van:

… zijn hart was de HERE, zijn God, niet volkomen toegewijd, zo-
als dat van zijn vader David. Doch ter wille van David gaf de HE-

RE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem door zijn zonen na hem
te doen optreden, en door Jeruzalem staande te houden. (1 Kon
15:3,4)

In later tijd is Joram een ander voorbeeld van een koning, die
schuldig is aan ongerechtigheid en toch niet werd verstoten:

… hij deed wat kwaad is in de ogen van de HERE. Maar de HERE

wilde Juda niet verderven ter wille van zijn knecht David, aan
wie Hij immers had toegezegd hem te allen tijde een lamp voor
zijn zoon te zullen geven. (2 Kon 8:18,19)

De meer specifieke belofte van één Koning

Naast deze algemene strekking houden Gods woorden tot David
ook een belofte in van één Koning in het bijzonder. Deze combina-
tie van een algemene en een specifieke belofte komt ook op ande-
re plaatsen voor. Abraham, bijvoorbeeld, wordt een nageslacht be-
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loofd. Dit zal talrijk als de sterren aan de hemel, en als het zand
aan de oever van de zee zijn (Gen 22:17). Paulus echter schrijft:

Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad.
Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het
enkelvoud: en aan uw zaad. (Gal 3:16)

Op gelijke wijze heeft Gods belofte aan Mozes, aangaande het op-
treden van profeten in Israël, zowel betrekking op de vele bood-
schappers die Hij heeft gezonden, als op één Profeet in het bijzon-
der aan wie Israël moest gehoorzamen (Deut 18:15-22; Hand
3:22; 7:37).

De Zoon van God

De woorden: hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader,
hebben in eerste instantie betrekking op Salomo (1 Kron
22:10;28:6). Maar de psalmen van David, die hij als een door God
geïnspireerde profeet heeft geschreven, tonen aan dat hij een
diepgaander betekenis hierin ziet. In Psalm 2 treedt de wereldko-
ning op tegenover de machthebbers van deze wereld, en legt hen
zijn recht op de troon uit:

Ik wil gewagen van het besluit van de HERE: Hij sprak tot mij:
Mijn zoon bent u; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal
volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw be-
zit. (Ps 2:7,8)

Hier is niet enkel sprake van een vader-zoon verhouding, maar
wordt gezegd dat op een bepaald tijdstip, dat met het woord
‘heden’ wordt aangegeven, de Here zijn Zoon en tevens Koning
van Israël zal verwekken. De apostel Paulus bevestigt dat deze
woorden in vervulling zijn gegaan met de geboorte van Jezus:

En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen is
gedaan, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te
wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon
bent U; Ik heb U heden verwekt. (Hand 13:32,33)

Het woord ‘opwekken’ hier betekent, evenals bijv. in Hand 2:31,
3:22 en 7:37, ‘doen opstaan’ of ‘doen komen’. Pas in het volgende
vers gaat Paulus over tot Christus’ opstanding uit het graf.

De woorden van Gabriël tot Maria, over de wonderbaarlijke wijze
waarop haar Kind verwekt zal worden, sluiten nauw aan bij deze
belofte:

De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Aller-
hoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat
verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden. (Luc 1:35)
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Ook in Psalm 89 wordt deze belofte van een Zoon in verband ge-
bracht met Christus’ heerschappij over de gehele aarde:

Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Vader ... Ja, Ik zal hem tot
een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen van
de aarde. (vsn 27,28)

Deze woorden worden in Openbaring 1:5 geciteerd met betrekking
tot Christus. De ‘koningen der aarde’ zijn hier niet de machtheb-
bers van deze wereld, want die moeten afgezet worden, maar
Christus’ dienaars van wie in 5:10 wordt gezegd:

U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot
priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Onder deze onsterfelijke vorsten neemt Christus als hoofd de eer-
ste plaats in.

Een eeuwig koningschap

Het tweede deel van Gods belofte aan David is de verzekering dat
zijn troon te Jeruzalem voor altijd zal bestaan:

uw huis en uw koningschap zullen voor altijd bestendig zijn voor
uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. (2 Sam7:16)

We kunnen ons dan ook afvragen, hoe het dan komt dat het volk
Israël vanaf het jaar 587 vóór Chr. tot op de huidige dag geen ko-
ning meer heeft gehad uit het nageslacht van David, zodat Hosea’s
voorzegging een ruime vervulling heeft gekregen: Want vele da-
gen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder
vorst (Hos 3:4). In de epiloog van Psalm 89, die Gods troonver-
bond met David als thema heeft, spreken de gelovigen hun ver-
bijstering uit over de val van het Godsrijk:

Het verbond met uw knecht hebt U te niet gedaan, zijn kroon tot
de aarde toe ontwijd; al zijn muren hebt U verbroken, zijn ves-
tingen tot een puinhoop gemaakt ... Waar zijn, o HERE, uw vroe-
gere gunstbewijzen, die U in uw trouw aan David hebt gezwo-
ren? (vsn 40,41,50)

Gods antwoord hierop door zijn profeten, is dat deze toestand een
noodzakelijke straf is voor zijn volk, die tot de door Hem vastge-
stelde tijd zal duren. Het is dus een tijdelijke situatie, want God zal
het koningschap weer oprichten door de allergrootste Zoon van
David. Als God de laatste koning, Zedekia, de ophanden zijnde in-
eenstorting van het rijk aankondigt, zeggend: zet af die kroon! Een
puinhoop zal Ik ze maken, voegt Hij hier onmiddellijk de belofte
aan toe: Totdat Hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het
geven zal (Ezech 21:25-27).
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In het licht hiervan zijn die plaatsen in het Nieuwe Testament te
verstaan, waar wordt gesproken van herstel en wederoprichting:
Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?, vragen
de discipelen na Jezus’ opstanding (Hand 1:6). Jezus’ antwoord is
dat de tijd hiervoor niet hun zaak is. De apostel Petrus predikt:
Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprich-
ting van alle dingen (Hand 3:21). Jacobus citeert de woorden van
Amos: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David
weer opbouwen (Hand 15:16). Dit alles werpt een helder licht op
de aard van Jezus’ koningschap. In vergelijking met zijn wereldwij-
de heerschappij lijkt de kleine theocratie in het oude Israël onbete-
kenend, maar de instelling in die tijd vormt de basis van Christus’
eigen koningschap.

Men beschouwde de regeringszetel in Jeruzalem als de troon van
het koningschap van de HERE over Israël (1 Kron 28:5), en de ko-
ning als de zichtbare vertegenwoordiger van Israëls onzichtbare
Koning in de hemel. Zo zal het ook in de toekomst zijn:

… de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan
tot in eeuwigheid. En u, Migdal-Eder, Ofel van de dochter van
Sion, tot u zal naderen en komen de heerschappij van voorheen.
(Micha 4:7,8)
Zie, de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat Ik aan
David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning
regeren en verstandig handelen, die zal recht en
gerechtigheid doen in het land. (Jer 23:5)

Van hoeveel belang dit alles is voor het christelijke evangelie, blijkt
uit de woorden van de apostel Petrus, als hij met de andere apos-
telen op de Pinksterdag de opstanding van Jezus uit de doden ver-
kondigt:

Daar (David) nu een profeet was en wist, dat God hem onder
ede gezworen had een uit de vrucht van zijn lendenen op zijn
troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gespro-
ken van de opstanding van de Christus. (Hand 2:30,31)

De apostel Paulus legt eenzelfde verband tussen Jezus’ opstanding
en zijn koninklijke afstamming, als hij schrijft:

Gedenk, dat Jezus Christus is opgewekt, uit het geslacht van Da-
vid, naar mijn evangelie. (2 Tim 2 :8)

Het is op deze brede basis, een complex van toezeggingen, inge-
kleed in eenvoudige en nuchtere taal, dat de verwachting van
Christus’ koningschap op aarde – en niet ergens anders – berust.
Niemand kan in redelijkheid ontkennen, dat men met deze ver-
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wachting voor ogen Jezus de zoon van David noemde, en dat Ma-
ria reageerde op de tijding: de Here God zal Hem de troon van zijn
vader David geven, met de nederige woorden: Zie de dienstmaagd
van de Here; mij geschiede naar uw woord. Hierin ligt de heilvolle
betekenis van de woorden waarmee het Nieuwe Testament begint:
Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon
van Abraham (Mat 1:1).

Zie ook onze uitgave: Verbonden en beloften
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In het boek Psalmen komen enkele psalmen voor die men gewoonlijk de
‘troonsbestijgingspsalmen’ noemt, o.a. de Psalmen 93, 96, 97 en 99. Hun the-
ma is dat God komt, of is gekomen, om Koning te worden op aarde. Hij die
als Schepper van alle dingen over alles regeert, neemt nu plaats op de troon van
de wereld, waar men zijn heerschappij allang verworpen heeft. Deze voorzeggin-
gen van het koningschap van de Here op aarde, lopen in het Oude Testament
parallel met profetieën van de komst van de Messias, de gezalfde Koning uit het
huis van David. De beide verwachtingen worden in het Nieuwe Testament ver-
enigd in Christus Jezus, “gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,
naar de geest van heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods
Zoon te zijn in kracht” (Rom 1:3,4).

God regeert over alles

In principe is de Here van het begin af Koning over zijn gehele
schepping, want De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
zijn koningschap heerst over alles (Ps 103:19). Maar door de eeu-
wen heen hebben mensen hun door God gegeven beslissingsvrij-
heid misbruikt, door zijn wetten te verwerpen. Deze psalmen kon-
digen de definitieve afsluiting van deze periode van menselijke re-
geringen aan. De herhaalde uitdrukking: ‘De HERE is Koning’ drukt
dus meer uit dan een universele waarheid: de woorden maken een
gebeuren bekend, geen tijdloos feit maar een daad. De Here is ko-
ning geworden, door nu in majesteit te verschijnen om de rege-
ringsmacht op aarde over te nemen. Deze psalmen brengen een
diep gevoel van opluchting tot uitdrukking. Dit komt door de crisis
waarin de wereld is geraakt, waardoor zij haar stabiliteit heeft ver-
loren:

Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de we-
reld, zodat zij niet wankelt. (Ps 96:10; vergelijk Ps 93:1)

4

De Here is Koning
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Een wankelende wereld

De ontwikkeling van nucleaire en andere wapens, de ongebreidel-
de honger naar en gebruik van fossiele brandstoffen, het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen, en de toepassing van gene-
tisch manipulatie enz., die het voortbestaan van het leven op aar-
de ernstig bedreigen, geeft zeer actuele betekenis aan deze woor-
den over een wankelende wereld. De Here komt tot een wereld die
op een onstuimige zee lijkt:

Stromen verheffen hun bruisen; boven de stemmen van vele
wateren, van de geweldige baren van de zee, is de HERE gewel-
dig in de hoge. (Ps 93:3,4)

In alle tijden zijn de goddelozen te vergelijken met een woelige
zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wate-
ren slijk en modder opwoelen (Jes 57:20). Dit is in het bijzonder
de toestand van de wereld van de eindtijd, en deze psalmen krij-
gen nog extra betekenis in verband met Jezus’ profetie hierover:

… op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bul-
deren van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van
vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want
de machten van de hemelen zullen wankelen. (Luc 21:25,26)

De vreugdebode

Het thema van de ‘troonsbestijgingspsalmen’ wordt voortgezet en
nader verkondigd in het tweede deel van het boek Jesaja, waar
vreugdeboden de goede tijding van de komst van de Here als Ko-
ning verkondigen:

Bereidt in de woestijn de weg van de HERE, effent in de wildernis
een baan voor onze God ... Zie, de Here HERE zal komen met
kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. (Jes 40:3,10)
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil ver-
kondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning! (Jes 52:7)
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Profeten en psalmisten in Israël hebben ons aanlokkelijke beschrijvingen nage-
laten van Christus’ Vrederijk, en in het bijzonder van de toekomstige heerlijk-
heid van de hoofdstad Jeruzalem. Vanouds koos God deze plek op het hoog-
land van Juda als zijn woonplaats onder zijn verbondsvolk: “Want de HERE

heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich als zijn woning begeerd: Dit is mijn
rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd” (Ps
132:13,14). De heilige aanwezigheid van Hem die hemel en aarde vervult, was
in bijzondere zin gevestigd in Jeruzalem. Zo zal het ook in de toekomst zijn.
Door middel van een visioen gaf God Ezechiël een kijkje op de stad die men
Jahwe sjamma, ‘de HERE is aldaar’, zal noemen: “Mensenkind, dit is de
plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar Ik wonen zal on-
der de Israëlieten tot in eeuwigheid” (Ezech 43:7).

Een bedehuis voor alle volken

Evenals in het vroegere Jeruzalem zal er een tempel zijn als ont-
moetingsplaats tussen God en mensen. In Israël ging men daar
ieder jaar drie keer heen om ‘voor Gods aangezicht te verschijnen’.
Enkele psalmen beschrijven deze regelmatige pelgrimstochten als
een vreugdevolle belevenis: Ik was verheugd, toen men mij zei:
Laten wij naar het huis van de HERE gaan (Ps 122:1). In Christus’
Rijk zullen mensen uit alle volken daarheen gaan:

Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruza-
lem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich
neer te buigen voor de Koning, de HERE van de heerscharen, en
het Loofhuttenfeest te vieren (Zach 14:16)

Jesaja maakt melding van frequenter bezoek:
En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van
sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen. om zich voor mijn
aangezicht neer te buigen. (Jes 66:23)

5

De stad van de grote Koning
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Evenals vroeger de gelovigen in Israël, zullen de mensen in dank-
baarheid verlangen naar Jeruzalem te gaan, elkaar oproepend:

Komt, laten wij opgaan naar de berg van de HERE, naar het huis
van de God van Jakob. (Jes 2:3)

Schoon door zijn verhevenheid

Jeruzalem ligt nu al vrij hoog op het bergland van Judea, maar en-
kele profetieën spreken van een verdere verhoging van de berg
waarop de stad gebouwd zal worden:

En het zal geschieden in het laatst van de dagen: dan zal de
berg van het huis van de HERE vaststaan als de hoogste van de
bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. (Jes 2:2)

Men neemt gewoonlijk aan dat deze verhoging een gevolg zal zijn
van de grote aardbeving, die een dal in oost-westelijke richting zal
doen ontstaan (o.a. Zach 14:4 e.v.; Ezech 38:19 e.v.). Zeker is
dat de stad een verheven plaats zal hebben, in overeenstemming
met haar unieke, koninklijke status in een Rijk waarvan de profeet
verder zegt: de HERE alleen is te dien dage verheven (Jes 2:17).
Psalm 48 spreekt in dit verband over de wereldwijde roem, die er
van Jeruzalem zal uitgaan:

Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn
heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor
de ganse aarde is de berg Sion ... de stad van de grote Koning.
(Ps 48:2,3)

Een wereldstad

De eeuwen door is de mensheid verdeeld geweest in onafhankelij-
ke rijken, ieder met zijn eigen wetgeving en maar al te vaak ver-
wikkeld in concurrentie en oorlog met andere rijken. Onder Chris-
tus’ regering zullen alle volken verenigd worden in één Koninkrijk,
waarvan Jeruzalem het centrum zal zijn van alle wetten en onder-
wijs: Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE

uit Jeruzalem (Jes 2:3). Het directe gevolg hiervan zal zijn, dat ge-
schillen tussen volken niet meer door middel van geweld beslecht
zullen worden, maar door de Rechter-Koning:

Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machti-
ge natiën ... geen volk zal tegen een ander volk het zwaard op-
heffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jes 2:4)

Letterlijk of beeldspraak?

In het tegenwoordige christendom vinden velen het naïef om te
geloven in de letterlijke vervulling van deze en dergelijke profetie-
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ën; en zij werpen medelijdende blikken op wie er van overtuigd is,
dat deze schildering van een nieuwe stad in een nieuwe wereld op
een dag heerlijke realiteit zal zijn. ‘Dat moet je geestelijk zien’,
werpen ze tegen. Waarmee ze bedoelen te zeggen dat die profetie-
ën als zinnebeeld gezien moeten worden.

De allegorische uitleg van het Oude Testament is tweeduizend jaar
geleden begonnen, en heeft tot nog niet zo heel lang geleden een
sterke invloed op het verstaan van de Bijbel gehad. De bezwaren
tegen deze uitlegmethode zijn echter zo enorm, dat zij tegenwoor-
dig door velen wordt verworpen. Een groot aantal profetieën over
Christus’ eerste komst, het volk Israël, steden en rijken in het Mid-
den-Oosten, en de wereld van de eindtijd, zijn al in vervulling ge-
gaan – alle op letterlijke wijze. Waarom zouden dan alleen de tot
nu toe onvervulde profetieën geen werkelijkheid worden? We lezen
in Micha 3:12, bijvoorbeeld, wat er met Sion, Jeruzalem en de
tempelberg zou gebeuren; en de voorzegde verwoesting en het
latere omploegen is in de eerste en tweede eeuw letterlijk uitgeko-
men. In de volgende verzen wordt gezegd – met gebruik van de-
zelfde drievoudige benaming – dat de stad en de berg in de toe-
komst een verheven plaats zullen hebben. Het zou zeer inconse-
quent en hoogst onredelijk zijn hier de regel toe te passen: wat in
het verleden ligt is letterlijk, wat toekomstig is is een zinnebeeld.
Ook is het merkwaardig hoe gemakkelijk veel lezers de oorspron-
kelijke luisteraars en lezers uit het oog hebben verloren, alsof de
boodschap niet in eerste instantie voor hen bedoeld was, maar
voor mensen uit later tijd. Gelovigen in Israël hebben zonder twij-
fel uitgezien naar een letterlijke vervulling van de woorden van
hun profeten. Bovendien: als de vele Bijbelse profetieën over Isra-
ëls toekomst en Christus’ Koninkrijk op aarde symbolen zijn voor
‘de kerk’ of ‘de hemel’, dan valt de hoop voor de toekomst van de
wereld waarin wij leven, op de dringende noodzaak van redding uit
al haar ellende en nood, weg. Zo gauw wij, bijvoorbeeld, de belof-
te van Christus’ wederkomst slechts zien als zijn inwoning in het
hart van de gelovige, dan geven wij de enige hoop op redding voor
het menselijke leven op aarde prijs. Vanzelfsprekend bevat de
Schrift beeldspraak, zowel in profetieën als in alle andere delen,
maar dit is iets anders dan allegorie of zinnebeeld.

Het hemelse Jeruzalem

Met het slotvisioen, dat de apostel Johannes kreeg van een nieuw
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, ligt de zaak heel anders. Het
boek Openbaring staat vol symboliek, en een driedimensionale
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stad (haar breedte, lengte en hoogte zijn gelijk) bestaat niet. De
bouwstof van goud en edelgesteente geeft ook te kennen dat dit
geen letterlijke beschrijving van een stad is.

Het ligt voor de hand dat deze stad, die uit de hemel komt, een
beeld is van een door God ontworpen heilige samenleving, waarin
Hij in volmaaktheid onder zijn volk zal wonen. Als Paulus over het
‘hemelse Jeruzalem’ schrijft (Gal 4:26), is dit eveneens een aan-
duiding van de samenleving, of familie, van heiligen. Maar hoe ui-
terst belangrijk dit aspect ook is, toch sluit het de andere aspec-
ten, die betrekking hebben op Jeruzalem als regeringszetel in de
toekomstige wereld van onvolmaakte mensen, niet uit.

Zie ook onze uitgave Jeruzalem in Gods heilsplan
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Onjuiste en gebrekkige opvattingen over de Bijbelse boodschap ontstaan dik-
wijls doordat men slechts aandacht heeft voor enkele teksten en aspecten. Er is
veel aan gelegen om met behulp van een concordantie een ruim overzicht op een
bepaald onderwerp te krijgen, waarbij de bijzonderheden in het patroon als ge-
heel passen. Hieronder vindt u de voornaamste aspecten van het Koninkrijk
van God in het Oude Testament, met aanhalingen als voorbeelden en bewijs.

1. De Here is Koning over alles

“Van U, o HERE, is ... alles wat in de hemel en op de aarde is; van
U is de heerschappij, en U bent als hoofd boven alles verhe-
ven.” (1 Kron 29:11)

“De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap
heerst over alles.” (Ps 103:19)

“Wie zou U niet vrezen, o Koning van de volkeren? ... Maar de HE-

RE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Ko-
ning; voor zijn toorn beeft de aarde.” (Jer 10:7,10)

“Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt
koningen aan ... opdat de levenden mogen weten, dat de Aller-
hoogste macht heeft over het koningschap van de mensen en dat
geeft aan wie Hij wil.” (Dan 2:21; 4:17)

2. De Here is in het bijzonder de Koning van Israël

“En u zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk.” (Ex 19 :6)

“Israël verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen van Sion jui-
chen over hun Koning.” (Ps 149 :2)

“Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE,
onze Koning, Hij zal ons verlossen.” (Jes 33:22; vergelijk 43:15)

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE van
de heerscharen.” (Jes 44:6).

6

Overzicht van het Koninkrijk van God

in het Oude Testament
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“De Koning Israëls, de HERE, is in uw midden; u zult geen kwaad
meer vrezen.” (Sef 3:15)

3. Vanaf de tijd van David werd Gods koningschap in Israël
uitgeoefend door zijn koningshuis

“Dan zal uw naam groot zijn voor altijd, zodat men zeggen zal: De
HERE van de heerscharen is God over Israël: en dan zal het huis
van uw knecht David bestendig zijn voor uw aangezicht. Want U,
HERE van de heerscharen, God van Israël, hebt aan uw knecht ge-
openbaard: Ik zal u een huis bouwen.” (2 Sam7:26,27)

“Ik zal hem voor altijd in mijn huis en in mijn koninkrijk aanstel-
len.” (1 Kron 17:14)

“Uit al mijn zonen ... verkoos Hij mijn zoon Salomo om te zitten op
de troon van het koningschap van de HERE over Israël.” “En Salo-
mo zette zich op de troon van de HERE.” (1 Kron 28:5; 29:23)

“Welnu, u denkt het koningschap van de HERE, dat in de hand van
de zonen van David is, te kunnen trotseren.” (2 Kron 13:8)

4. Gods Koninkrijk in Israël werd omvergeworpen als ge-
volg van Israëls ongehoorzaamheid

“Het verbond met uw knecht hebt U teniet gedaan, zijn troon tot
de aarde toe ontwijd.” (Ps 89:40)

“Zet af die kroon! Zo zal het niet blijven ... een puinhoop zal Ik ze
maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat ...” (Ez 21:26,27)

5. God zal dit Koninkrijk weer oprichten

“Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven
zal.” (Ezech 21:27)

“Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer oprich-
ten.” (Amos 9: 11)

“En u, Migdal-Eder, Ofel van de dochter van Sion, tot u zal nade-
ren en komen de heerschappij van voorheen, het koningschap van
de dochter van Jeruzalem.” (Micha 4:8)

6. De Here zal komen als de Wereldkoning

“God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon.
De edelen van de volken zijn bijeenvergaderd, als volk van Abra-
hams God.” (Ps 47:9)
“Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld,
zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid”;
“De Here is Koning. Dat de aarde juiche”; “juicht voor de Koning,
de HERE ... want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld
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richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid”; “De HERE

is Koning. Dat de volken beven ... De HERE is groot in Sion, Hij is
verheven boven alle volken.” (Ps 96: 10; 97:1; 98:6,9; 99:1,2)

“… en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu
aan tot in eeuwigheid.” (Micha 4:7)

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit
Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken
over machtige natiën.” (Jes 2:3,4)

“Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde
gaan.” (Dan 2:44)

“… de HERE zal koning worden over de gehele aarde”; “Allen, die
zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opge-
rukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen
voor de Koning, de HERE van de heerscharen.” (Zach 14:9,16)

7. De Messias, de gezalfde Zoon van David, zal verwekt
worden en heerschappij over de gehele wereld uitoefenen

“Hij sprak tot mij: Mijn zoon bent u; Ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de
aarde tot uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren
knots.” (Ps 2:7-9)

“O God, verleen de koning uw recht ... Hij richte uw volk met ge-
rechtigheid ... Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de ein-
den van de aarde ... Zijn naam zij voor altijd ... Mogen alle volken
elkaar daarmee zegenen.” (Ps 72)

“Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Vader ... Ja, Ik zal hem tot een
eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen van de aar-
de.” (Ps 89:27,28)

“De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden
van uw vijanden.” (Ps 110:2)

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderba-
re Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal
de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David
en over zijn koninkrijk.” (Jes 9:5,6)

“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï.; hij zal de
geringen in gerechtigheid richten ... maar hij zal de aarde slaan
met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de
goddeloze doden.” (Jes 11:1-10)
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“Zie, de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat Ik aan Da-
vid een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning re-
geren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen
in het land.” (Jer 23:5)

“… en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem.” (Dan 7:14)

“En u, Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de geslachten van
Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Isra-
ël ... zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de
einden van de aarde.” (Micha 5:1,3)

8. In dit vrederijk van de Messias zal de stad Jeruzalem een
bijzondere plaats innemen

“Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige
berg.” (Ps 2:6)

“Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de gehele aarde
is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote Ko-
ning.” (Ps 48:3)

“Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich tot zijn wo-
ning begeerd: Dit is mijn woonplaats voor altijd, hier zal Ik wo-
nen ... Daar zal Ik voor David een hoorn doen uitspruiten.” (Ps
132:13, 14,17)

“Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon van de HERE, en
alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam van de
HERE te Jeruzalem.” (Jer 3: 17)

“Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn
voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwig-
heid.” (Ezech 43:7)

“En u zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion,
mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn ... En de HE-

RE zal blijven wonen op Sion.” (Joël 3:17,21)

“Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE van
de heerscharen te Jeruzalem te zoeken.” (Zach 8:22)

9. Het volk Israël zal de voornaamste plaats innemen onder
alle volken

“Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen op-
bouwen als weleer ... Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden,
tot lof en eer bij alle volkeren van de aarde, die van al het goede
dat Ik aan hen doe, horen zullen.” (Jer 33:7,9)
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“En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël hei-
lig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen
staat.” (Ezech 37:28)

“Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken
van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht
hebben in uw lot, zegt de HERE.” (Sef 3:20)

“In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vast-
grijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen:
wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u
is.” (Zach 8:23)

10. De aarde is bestemd als woonplaats voor de mensen

“Het gehele land, dat u ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altijd
geven.” (Gen 13:15)

“… maar de nederigen beërven het land ... De rechtvaardigen be-
ërven het land en wonen daarin voor altijd” (Ps 37:11,29)

“De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de
mensenkinderen gegeven.” (Ps 115:16)
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Men heeft het Bijbelgedeelte Jesaja 7-12 ‘het boek van Immanuël’ genoemd
vanwege de drie daarin opgetekende profetieën aangaande Hem. De eerste hier-
van voorzegt zijn wonderbaarlijke geboorte uit een maagd in Israël. De tweede
spreekt de vreugde uit van zijn volk bij zijn verschijning. De derde profetie be-
schrijft zijn rechtvaardige heerschappij met alle zegen brengende gevolgen hiervan
voor de gehele wereld. Samen werpen ze een helder licht op de verwezenlijking
van Gods troonverbond met David, en tevens op het evangelie van Gods Ko-
ninkrijk op aarde.

De jonkvrouw zal zwanger worden

Daarom zal de HERE zelf u een teken geven:
Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren;

en zij zal hem de naam lmmanuël geven.
(Jes 7:14)

Achaz, koning in Jeruzalem over het kleine rijk Juda, staat met zijn
raadsheren bij de waterleiding aan de zuidelijke kant van de berg
Sion. De watervoorziening is de achilleshiel van Jeruzalem. De eni-
ge bron is die van Gihon, aan de voet van de oostelijke kant van
de berg. Het water hiervan stroomt als een beekje verder zuid-
waarts naar Siloam. Een aanvallende vijand zou heel gemakkelijk
het water in bezit krijgen zodat de stadsbewoners zich vanwege
drinkwatergebrek zouden moeten overgeven. Enige tijd later lost
koning Hizkia het probleem op, door een bochtige tunnel dwars
door de rotsachtige berg heen te laten uithouwen, om het water
naar een plek binnen de stadsmuur te leiden – één van de wonde-
ren van de antieke wereld.

Achaz en zijn hovelingen verwachten dat Jeruzalem binnenkort be-
legerd zal worden. Hun broederstammen in het noordelijke rijk Is-
raël beramen met Syrië een gecombineerde aanval op hen. Ze zijn
erop uit hun eigen koning op de troon te Jeruzalem te zetten –

7

Een Messiaans drieluik
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vermoedelijk iemand die medewerking zal verlenen aan de plan-
nen, die op dit moment de kleine landen ten oosten van de Middel-
landse Zee bezig houden: hun nationale krachten bundelen om be-
ter weerstand te kunnen bieden aan de gevreesde inval van het
grote rijk van Assur: Wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik
aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin
koning maken (Jes 7:6). Of deze Tabeal een echte persoon is, of
alleen een spotnaam met de betekenis van een ‘nietswaardige’ is
niet zeker.

Op zichzelf lijkt deze gebeurtenis in wezen niet te verschillen van
talloze andere, die in de loop van de geschiedenis voorvallen: een
klein en zwak rijk dat wordt veroverd door zijn sterke buurvolken.
In één opzicht is dit geval anders. Dit is de enige van al de rege-
ringszetels die de wereld ooit heeft gekend, waarvan men terecht
kan spreken als ‘de troon van de HERE’. De koningen die in Jeruza-
lem regeren zijn afstammelingen van David, in vervulling van het
Woord dat tot hem sprak: Uw huis en uw koningschap zullen voor
altijd bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan
voor altijd (2 Sam 7:16). Ondanks de persoonlijke ongeschiktheid
van Achaz zelf het koningsambt te bekleden, blijft de Here trouw
aan zijn belofte aan David, en zal Hij niet toelaten dat de lamp van
zijn koningshuis op deze wijze uitgedoofd wordt.

God vertelt Jesaja dat hij de koning zal treffen aan het einde van
de waterleiding van de bovenste vijver. Daar moet hij naartoe
gaan, met de boodschap van de Here dat het plan van Juda’s vij-
anden zeker zal mislukken: Het zal niet bestaan en het zal niet ge-
schieden (Jes 7:7). Eenvoudig te begrijpen woorden weliswaar,
maar de koning krijgt van de profeet de zeldzame gelegenheid de
waarheid hiervan te beproeven, met een wonder naar eigen keuze:
Vraag u een teken van de HERE, diep in het dodenrijk of boven in
den hoge (vs 11). Maar de wereldsgezinde Achaz stelt zijn vertrou-
wen liever op een arm van vlees, want hij heeft al de ergst moge-
lijke stap gedaan door, nota bene, de assistentie van het rijk van
Assur te vragen! Het wonder dat Achaz wordt aangeboden zal dus
niet plaats vinden.

Maar de Here gebruikt deze gelegenheid om de belofte te geven
van het allergrootste wonder in de gehele heilsgeschiedenis, ter
verzekering dat de troon van David vast zal staan tot in alle eeu-
wigheid: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren
(vs 14). Dit wonder is in eerste instantie een ‘teken uit de hoge’,
want het Kind dat door een maagd in Israël op de wereld gebracht
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zal worden, zal verwekt worden door ‘kracht uit de hoge’:
De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Aller-
hoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat
verwekt wordt, Gods Zoon genoemd worden. (Luc 1:35)

Daardoor zal Gods belofte aan David in de volste zin verwezenlijkt
worden: Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon
zijn. In een ander opzicht zal er ook in Jezus een teken ‘diep in het
dodenrijk’ gegeven worden. Zijn opstanding uit de doden is Gods
verzekering dat zijn Zoon de Wereldkoning is:

Hij heeft een dag bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaar-
dig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waar-
van Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de do-
den op te wekken. (Hand 17:31)

De Vredevorst

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst.

Groot zal de heerschappij zijn
en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk,

doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.

De ijver van de HERE van de heerscharen zal dit doen.
(Jesaja 9:5,6)

Jesaja heeft de droevige taak zijn volk te waarschuwen, dat hun
rijk veroverd zal worden, zoals een land dat overstroomd wordt
door een rivier die buiten zijn oevers treedt (Jes 8:7,8). Een
vreemde mogendheid zal veel ‘duisternis’, ellende, brengen; maar
de lange nachturen zullen in de toekomst ten einde komen, als een
zonsopgang tot een betere dag, door de verschijning van de Messi-
as in het gebied van Galilea (dat ligt in het gebied dat het eerst
door Assur werd veroverd):

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
(Jes 9:1)

Matteüs ziet de vervulling van deze woorden in het optreden van
Jezus in Galilea, om het evangelie van het Koninkrijk van God te
prediken en zieken te genezen (Mat 4:12 e.v.).

Jesaja beschrijft de vreugde van het volk, bij de verschijning van
de beloofde Messias. Het juk van heidense heerschappij dat op Is-
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raël drukt, zal nu verbroken worden. Die verwachting is toen niet
in vervulling gegaan: niet de Romeinen maar de Joden zelf zijn
kort daarna uit het land verdreven. De Zoon is geboren, maar de
heerschappij op aarde rust nog niet op zijn schouder; want die
moet uitgeoefend worden op de troon van David en over zijn ko-
ninkrijk. Alleen door een volstrekt ongeoorloofde uitlegmethode
van allegorische aard, kan deze duidelijke taal verklaard worden
als zou ze betrekking hebben op de hemel.

Het Rijsje uit de wortelstomp van David

Hij zal de geringen in gerechtigheid richten
en over de ootmoedigen van het land in billijkheid rechtspreken,

maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond
en met de adem van zijn lippen de goddelozen doden.

Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gor-
del van zijn heupen.

(Jes 11:4,5)

Jesaja heeft zojuist de val van het grote rijk van Assur aangekon-
digd, met gebruik van het beeld van de val van een enorm grote
boom. Vervolgens vestigt hij de aandacht op de wortelstomp van
het koningshuis van het volk Israël. Deze boom is al lang door
mensenhanden omgehakt, maar door de Here beschermd. Daaruit
groeit nu een scheutje, symbool van de Koning die, na een langdu-
rige tussenperiode, is verschenen.

Deze schets van het Rijk van de Messias wordt door twee bijzon-
derheden gekenmerkt: Ten eerste wordt er niets gezegd over de
voornaamste plaats van het volk Israël. De Koning is een Zoon van
David, maar zijn zegeningen van recht en vrede zijn er voor allen,
voor ‘de aarde’ en ‘de volken’. In de tweede plaats – en ook dit is
geheel anders dan wat we in geschriften van mensen tegenkomen
– wordt benadrukt dat de Koning bezield is met ‘de vreze des
Heren’, de eerbied voor God. Omdat Hij verering en ontzag voor
zijn Vader in de hemel heeft, zal Hij zijn onderdanen behandelen
als Gods schepselen. Meer nog, Hij zal er op uit zijn dat allen op
aarde Gods Naam leren eerbiedigen, en Hem verheerlijken in da-
gelijkse gehoorzaamheid. In een wereld waarin veel kinderen zelfs
voor hun ouders weinig eerbied hebben, evenmin als volwassenen
voor elkaar, is dit een prachtig vooruitzicht.

De hierop volgende beschrijving van zijn heerschappij is alleen te
begrijpen als iets dat uitgeoefend zal worden over dwalende, ster-
felijke mensen. De profeet vertelt hoe de rechtvaardige Koning ne-
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derigen en goddelozen op verschillende wijze zal behandelen. Aan-
gezien wilde dieren in de Schrift een beeld zijn van elkaar ver-
scheurende menselijke naties, is het mogelijk – o.i. zelfs waar-
schijnlijk – dat de verzen 6-8 van Jesaja 11 betrekking hebben op
de vredelievende relaties tussen volken, die de geschiedenis door
onderlinge strijd hebben gevoerd. Er is zeker meer van strijdvaar-
dige mensen te vrezen dan van de dieren van het veld! Afgezien
hiervan blijft het buiten kijf dat deze hele passage een schildering
is van een vrederijk op aarde, een samenleving van sterfelijke
mensen, die onder het verstandige en rechtvaardige bestuur van
de gezalfde Koning vrede en gerechtigheid kent.

Zie ook onze uitgave in de serie Boeken van de Bijbel: Jesaja
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In de Bijbel wordt steeds gesproken over Gods Koninkrijk op aarde. Er is ui-
teraard een Koninkrijk in de hemel, want daar oefent God zijn koningschap
uit over alles wat Hij gemaakt heeft, en daar doen de engelen bereidwillig wat
Hij van hen vraagt. In Gods plan moest de mens op aarde de afspiegeling zijn
van die engelen; in de zin van: wezens die bereidwillig zijn wil uitvoeren. Er is
daarom geen reden te veronderstellen, dat de toekomstige woonplaats van de
mens de hemel zal zijn. Waarom zou een Christen anders bidden dat Gods
Koninkrijk op aarde mag komen en dat zijn wil hier gedaan zal worden, net
als nu in de hemel? In dit hoofdstuk zullen we vier sleutelpassages – verdeeld
over twee parallelle hoofdonderwerpen – onderzoeken, die deze verwachting van
het leven van volmaakte mensen op een volmaakte aarde rechtvaardigen.

De heerlijkheid van de Here zal de aarde vervullen

… zo waar Ik leef en de heerlijkheid van de HERE de ganse aarde
vervullen zal …

(Num 14:21)

De twaalf verspieders van het beloofde land zijn teruggekomen. De
wachtende Israëlieten, die het voor hen ongewone nomaden be-
staan van de laatste tijd moe zijn, komen meteen bijeen om te ho-
ren wat zij ontdekt hebben. Zij luisteren aandachtig naar de be-
schrijving van het land dat zij nu zijn genaderd: ja, het vloeit van
melk en honig, en dit is zijn vrucht (Num 13:27). Zij kijken met
bewondering en ontzag naar de grote druiventros, die wordt opge-
tild als bewijs van de vruchtbaarheid van het land. Hoofden knik-
ken tevreden over het aangename vooruitzicht dat dit verhaal hun
voor de geest roept.

Maar de verspieders zijn nog niet klaar. Het land, vertellen ze ver-
der, is al bezet door sterke volken. De muren van hun steden zijn
zo hoog, dat zij onneembaar zijn. Ook hebben zij de reusachtige
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gestalten van Enakieten gezien, een volk uit de oertijd, gevreesd
om hun grote lengte. Daarom zijn tien van de verspieders helaas
tot de conclusie gekomen, dat het zinloos zal zijn het land binnen
te vallen: de verovering van Kanaän is een onmogelijke onderne-
ming: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is
sterker dan wij (vs. 31).

Bij het horen van deze woorden gaat er door de luisteraars een
golf van teleurstelling en bitterheid. Er blijft maar één verstandige
weg voor hen open: nieuwe leiders aanstellen en langs de weg die
zij gekomen zijn terug keren naar hun vroegere leven in Egypte.
Israël is zijn vertrouwen op de Here kwijt. Het volk dat Hij gekozen
heeft om een zegen te zijn voor andere volken, is een gebroken
instrument geworden. In deze jammerende menigte is niets te be-
speuren van het ‘koninkrijk van priesters en een heilig volk’ waar-
over de Here gesproken had (Ex 19:5,6). Een priester heeft de
taak anderen in Gods wegen te onderwijzen en een heilige natie
wordt apart gezet om anderen te dienen. Tot zulke taken is dit
volk niet in staat. Het volk faalt, maar het heilsplan waarin het een
taak te doen kreeg, zal desondanks zeker volbracht worden. De
plechtige woorden van de Here, die op het eerste gezicht maar
weinig met deze crisis van ongeloof te maken hebben, laten zien
wat een beter volk voor de Here had kunnen doen: Doch zekerlijk,
zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijk-
heid van de HERE vervuld worden (Num 14:21 S.V.). Volgens deze
vertaling is Gods eeuwige bestaan de waarborg dat zijn plan met
de schepping van de aarde verwezenlijkt zal worden. De NBG’51
vertaling – Zo waar Ik leef en de heerlijkheid van de HERE de gan-
se aarde vervullen zal – is in wezen niet minder nadrukkelijk, want
zo wordt Gods heilsplan met de aarde naast zijn eeuwige bestaan
geplaatst, als twee grote waarheden die al Gods werkzaamheden
op aarde verklaren en zeker stellen.

Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet.
En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,

en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
(Ps 72:18,19)

Gods onverwachte belofte aan David aangaande de Gezalfde, de
Koning die geboren zal worden, heeft zijn ogen geopend voor een
nieuw vergezicht. Vol verlangen naar zijn komst en zijn rechtvaar-
dige heerschappij over iedereen op aarde, bidt hij in deze psalm
om de totstandkoming van de nieuwe wereld die God heeft be-
loofd. Met woorden die door de Geest zijn ingegeven, spreekt hij
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niet alleen een gebed uit, maar geeft hij ook een profetische be-
schrijving van de heilstijd, die zal komen na eeuwen van wanbeleid
van mensen.

Hij vertelt van een ongekende vrede en welzijn onder de bewoners
van de wereld. Hij ziet mensen van de einden van de aarde komen
om de Koning hulde te bewijzen en met hun kostbare geschenken
hun erkentelijkheid voor zijn zegeningen te tonen. De vruchtbare
aarde brengt gezond voedsel voort in overvloed, zodat niemand
meer honger lijdt of er ziek van wordt. Mensen belijden dagelijks
in hun gebeden tot de Here hun dankbaarheid aan Hem. Vervuld
van bewondering voor de totstandkoming van deze Godvrezende
samenleving, eindigt David zijn gebed met lofprijzing aan de Here,
die zulke wonderen doet. Daarmee zal Gods plechtige verzekering
aan Mozes werkelijheid zijn geworden: zijn heerlijkheid vervulle de
ganse aarde.

De aarde zal vol zijn van kennis van de Here

Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op heel mijn heilige berg,

want de aarde zal vol zijn van kennis van de HERE,
zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.

(Jes 11:9)

De profeet Jesaja voorzegt de verschijning van het beloofde Rijsje
uit de wortel van David. Dit beeld van wateren die de zee bedek-
ken, spreekt van volheid. De kennis van de Here zal tot elk deel
van het Rijk van de Messias doordringen. Het woord ‘kennis’ bete-
kent in het Oude Testament dikwijls ervaringskennis, die veel
meer is dan alleen een intellectuele bekendheid met iets. De ken-
nis van een persoon is de ervaring van een relatie met Hem; en
het woord hier getuigt van de ervaring van Gods goedheid, die on-
der de leiding van de Gezalfde van de Here de gehele samenleving
zal vervullen. Kwaad en verderf zullen verdwijnen van een aarde
vol met zijn heerlijkheid.

Want de aarde zal vol worden van
de kennis van de heerlijkheid van de HERE,

gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken.
(Hab 2:13,14)

De woorden van vers 13 komen voor in Jeremia's profetie van de
val van Babylon, en daarin is te zien waar het hier om gaat (Jer
51:58). De arbeid waartoe tal van onderhorige volken gedwongen
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werden om de grote stad van Babel te bouwen – een steeds terug-
kerend thema in de inscripties van koning Nebukadnezar – is te-
vergeefs. Want God heeft besloten dat de stad verwoest zal wor-
den. Habakuks uitspraak krijgt nog meer betekenis door het feit
dat het Babel van het Oude Testament in het Nieuwe Testament
het beeld is van de rijke, God onterende samenleving van de eind-
tijd, die door Gods oordeel ten val zal komen. Alle moeite van
mensen om een vrederijk tot stand te brengen is tevergeefs, want
God heeft iets veel beters voor de aarde bestemd, die dan met zijn
heerlijkheid vervuld zal worden, in plaats van de heerlijkheid van
zich op de borst kloppende regeringsleiders.
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Nebukadnezar, koning van Babel, lag eens op zijn bed te peinzen over de toe-
komst van zijn stad en wereldrijk. Sinds de dood van zijn vader, kort daar-
voor, had hij vele plannen gemaakt om zijn stad en rijk op te luisteren met een
ongekende pracht en praal. Maar hoe zou alles na zijn dood verder gaan?

De droom van een ontzagwekkend beeld

Nadat hij is ingedommeld, wordt zijn nachtrust verstoord door een
wel heel bijzondere droom, waarin hij het standbeeld ziet van een
mens, groot en glanzend. Het hoofd is van goud, de borst en ar-
men zijn van zilver, de buik en lendenen van koper, de benen van
ijzer, en de voeten en tenen van ijzer gemengd met leem. Even
indrukwekkend als het reusachtige beeld zelf is de afloop van zijn
droom: een grote steen maakt zich van een berg los en raakt de
voeten van het beeld, zodat het in stukken valt. De brokken wor-
den door de steen verder vermorzeld tot stof, dat door de wind
wordt weggeblazen. Is deze droom, juist in die nacht dat hij zo
door de toekomst van Babel in beslag genomen wordt, het ant-
woord van de goden? Dan moet hij goed weten wat de betekenis
is; en om er zeker van te zijn dat de uitleg betrouwbaar zal zijn,
vertelt hij zijn beroepsastrologen niet wat hij heeft gezien. Maar
geen van de befaamde toekomstvoorspellers van Babel is natuur-
lijk in staat aan de eis van de koning te voldoen. Achteraf hebben
zij hun leven te danken aan de jongeman Daniël, één van de Jood-
se ballingen en een dienaar van de Here, die zegt dat Hij de waar-
zeggers als dwazen aan de kaak stelt (Jes 44:25), maar de droom
met zijn betekenis aan Daniël heeft geopenbaard.

Koninkrijken gesticht door mensen

U bent dat gouden hoofd, vertelt Daniël aan de koning. Het zilver,
koper en de andere bestanddelen beelden andere rijken af die op
dat van u zullen volgen. Het vierde rijk zal harder en gewelddadi-
ger zijn dan de drie voorafgaande: hard als ijzer om te vermorze-
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len, verbrijzelen en vergruizelen. Brokken van dit ijzer, gemengd
met leem in het verdeelde koninkrijk dat zich daarna zou ontwik-
kelen, laten zien dat tijdens de laatste periode van menselijke re-
geringen de wereld geen eenheid zal zijn, maar verdeeld.

De Steen

De identiteit van de Steen die het beeld treft en tot stofdeeltjes
maakt, is ons bekend door iets dat de Here Jezus eens zei. Naar
aanleiding van de gelijkenis van de pachters van een wijngaard,
die de zoon van de eigenaar vermoorden, brengt Jezus zijn toe-
hoorders drie Oudtestamentische profetieën van een steen in her-
innering. De eerste is een hoeksteen in een gebouw, die de bouw-
lieden afkeuren als ongeschikt voor hun werk. De tweede is een
steen op de grond, waarover een wandelaar zou kunnen vallen –
een waarschuwing dat een gekruisigde Messias een steen zal zijn
waaraan men zich zal stoten en waarover men zal vallen, met alle
noodlottige gevolgen daarvan. De laatste steen echter, zal op
mensen vallen en hen vermorzelen; wat ook in Nebukadnezars
droom gebeurt (Luc 20:17,18).

De eerste komst van Christus heeft dit verpletterende effect op de
koninkrijken van deze wereld niet gehad. De wereld gaat nog
steeds haar eigen weg, en het ijzeren rijk van Jezus’ tijd is sinds-
dien gevolgd door een toestand van verdeeldheid. Daarom moet
de komst van Jezus als een verpletterende steen nog in de toe-
komst liggen – bij zijn wederkomst. Dan zal Hij zijn krachtdadige
optreden rechtvaardigen met het besluit van zijn Vader:

Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel ... U zult hen
verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbak-
kerswerk. (Ps 2:8,9)

Gods Koninkrijk op aarde

In zijn droom ziet Nebukadnezar de symbolen van de rijken die
door mensen zouden worden opgericht. Nu wordt hem verteld van
het Koninkrijk dat de God van de hemel op aarde zal vestigen, en
dat nooit plaats zal maken voor een opvolger. Dit Koninkrijk is van
God afkomstig. In de verwezenlijking hiervan heeft Hij, zoals Dani-
ël later verteld wordt, volmacht op aarde geschonken aan de Men-
senzoon. Gods Koninkrijk zal eeuwig duren, want:

… in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan …
het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde ma-
ken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. (Dan 2:44)
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Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal ver-
gaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. (Dan
7:14)

Zie ook onze uitgave in de serie Boeken van de Bijbel: Daniël
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Tijdens zijn leven op aarde noemt Jezus Zich gewoonlijk ‘de Zoon des mensen’.
Volgens Aramees idioom – de Joodse omgangstaal in die tijd – is deze bena-
ming een intensieve vorm van ‘mens’. De diepgaande betekenis van Jezus’
naamkeuze is na te gaan in het Oude Testament, waar de naam nauw verbon-
den is met de door God geschonken bevoegdheid heerschappij uit te oefenen.

PSALM 8

Wat is de mens?

David tuurt naar de nachthemel die zich wijds boven hem uit-
strekt. Hij ziet de miljarden fonkelende sterren tegen het zwart en
wordt door het duizelingwekkende schouwspel met ontzag en be-
wondering vervuld. Wat is Gods schepping groot, zo oneindig
groot! En wat is de mens op zijn plekje op aarde klein en onbete-
kenend! Wat voor waarde heeft zo'n nietig schepsel?

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en
de sterren, die U bereid hebt: Wat is de mens, dat U hem ge-
denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? (Ps 8:4,5)

Verzonken in diep gepeins over de zin van het menselijke bestaan,
herinnert David zich Gods scheppingswoord opgeschreven door
Mozes:

Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, op-
dat zij heersen ... over de gehele aarde. (Gen 1:26)

De Schepper van alle dingen heeft dus de mens, de kroon van zijn
schepping, waardigheid geschonken door hem de verantwoorde-
lijkheid te geven voor alle leven op aarde. Hij heeft de eer toezicht
te houden over al wat God op aarde geschapen heeft.

… hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid
en luister gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw
handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd. (Ps 8:6,7)
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Het koningschap van Christus

De apostel Paulus ziet in deze psalm een profetie van Christus’ Ko-
ninkrijk. In het bekende hoofdstuk over de opstanding van het li-
chaam in de eindtijd, zegt hij dat Christus zal komen om zijn volk
levend te maken, en ook om alles op aarde tot gehoorzaamheid
aan de wil van zijn Vader te brengen:

Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden on-
der zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond
wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderwor-
pen. (1 Kor 15:25-27)

Deze laatste woorden komen uit Psalm 8, en de aanhaling bewijst
dat Christus de ‘mensenzoon’ is van de psalm. Hij is het die met
koninklijke eer en heerlijkheid de wereld zal besturen.

De toekomstige wereld

De schrijver van de brief aan de Hebreeën legt de betekenis van
Psalm 8 op dezelfde wijze uit. Hij citeert er enkele verzen uit, naar
aanleiding van de volgende woorden:

Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan
wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd,
zeggende ... (Heb 2:5,6)

De heerschappij waarover de psalm spreekt, verklaart de schrijver,
is nog niet tot stand gekomen. Doch de Koning is al verschenen.
Na zijn kruisdood ter wille van anderen, is Hij tot Gods rechterhand
verhoogd en met heerlijkheid en eer gekroond, zoals de psalmist
voorzegt. Terwijl Hij op zijn koningschap op aarde wacht, is Hij be-
zig als de door God aangestelde Leidsman vele zonen tot heerlijk-
heid te brengen (vs. 10) – d.w.z. de heerlijkheid van zijn medere-
geerders over de toekomstige wereld. Volgens deze uitleg heeft de
uitdrukking Wat is de mens, dat U hem gedenkt, betrekking op de
vele zonen die als vorsten zullen regeren, terwijl de ‘mensenzoon’
Christus Jezus zelf is, de oppermachtige Koning. Samen zullen zij
alles op aarde onderwerpen aan Gods wil.

Alle dingen zijn Mij overgegeven

Wanneer we Jezus’ woorden in Matteüs 11:25-27 aandachtig le-
zen, zullen we zien dat zij sterk beïnvloed zijn door deze Psalm 8.
De woorden ‘Heer van hemel en aarde’ en ‘kinderkens’ zijn vol-
doende om dit te bewijzen. Hieruit valt op te maken dat zijn daar-
opvolgende woorden over ‘alle dingen’ (ook een uitdrukking uit de
psalm), betrekking hebben op zijn door de Vader geschonken be-
voegdheid over alles op aarde:
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Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand
kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.
(Mat 11:27)

Het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Op grond van
deze Nieuwtestamentische verklaringen van de verstrekkende be-
tekenis van Psalm 8, kan er geen redelijke twijfel meer zijn dat
‘Zoon des mensen’ een Messiaanse titel is die Jezus bewust geko-
zen heeft, als aanduiding van zijn verheven plaats als Koning in
Gods heilsplan met de mens.

HET DROOMGEZICHT VAN DANIËL

Het visioen van de vier dieren

De profeet Daniël ziet in een droomgezicht vier dieren na elkaar uit
een onstuimige zee opkomen. Vooral het vierde dier doet hem
schrikken vanwege de wijze waarop het met zijn ijzeren tanden en
koperen klauwen alles vernielt. Vervolgens ziet hij een rechtszit-
ting in de hemel, waarbij het vierde dier wordt gedood en de heer-
schappij aan de andere drie ontnomen.

Op deze symbolische wijze wordt Daniël meegedeeld, dat God
voornemens is alle menselijke heerschappij op aarde ten einde te
brengen. Maar wat komt ervoor in de plaats? De profeet ziet ver-
volgens een met wolken omhulde Figuur de rechtbank naderen. Hij
wordt met eerbied voor de Rechter geleid, en het gezag en de
macht die aan de machthebbers van de wereld werden ontnomen,
worden nu aan Hem gegeven:

Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en
alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is
een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koning-
schap is een, dat onverderfelijk is (Dan 7:14)

Hoewel de Figuur die alle macht op aarde ontvangt een
‘mensenzoon’ is, geven de wolken waarmee Hij wordt omhuld aan,
dat Hij bekleed is met goddelijke heerlijkheid en majesteit. Want
wolken maken deel uit van de Oudtestamentische beschrijvingen
van Gods glorierijke verschijningen (Ps 18:10-12; 97:2-4;
104:2,3; Jes 19:1; Nah 1:3).

Voor christenen ligt het voor de hand dat deze symbolische profe-
tie in vervulling ging met de verhoging van de Here Jezus tot de
rechterhand van de Vader in de hemel. Zijn woorden na zijn op-
standing getuigen hiervan: Mij is gegeven alle macht in de hemel
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en op de aarde (Mat 28:18). De apostel Paulus legt uit dat Jezus,
toen Hij op aarde was, aan de mens gelijk geworden is, en dat God
Hem verhoogd heeft met een Naam waarvoor alle knie op aarde en
in de hemel zich zal buigen (Flp 2:8-11).

Evenals Daniël ziet ook Johannes Jezus’ verhoging in een visioen,
en hoort ook hij de stem van engelen die de met macht beklede
Heer lofprijzen:

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en
de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heer-
lijkheid en de lof. (Op 5:12)

De engel die aan Daniël de betekenis van zijn droomgezicht uit-
legt, vertelt hem duidelijk dat de Mensenzoon die heerschappij op
aarde zal uitoefenen niet alleen zal zijn in die functie. Terwijl hij
zwijgt over de met wolken omhulde Figuur die Daniël gezien had,
zegt de engel:

En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrij-
ken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van
de heiligen van de Allerhoogste; zijn koningschap is een eeuwig
koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorza-
men. (Dan.7:27)

Deze associatie van Mensenzoon en heiligen komt in Jesaja 32:1
voor als:

Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen
heersen naar het recht.

Zij is ook te zien in Jezus’ genadige belofte na zijn verhoging:
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op
zijn troon. (Op 3:21)

Komende op de wolken van de hemel

De Here Jezus geeft het visioen dat Daniël zag, van de met wolken
omhulde Mensenzoon die voor Gods troon in de hemel werd geleid,
een andere wending, als Hij zegt, met het oog op zijn wederver-
schijning in de eindtijd:

… zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van
de hemel, met grote macht en heerlijkheid. (Mat 24:30)

Op gelijke wijze getuigt Hij van Zichzelf bij zijn verhoor, als Hij
daartoe door de hogepriester gedwongen wordt:

Maar Ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien, ge-
zeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken
van de hemel. (Mat 26:64)
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Conclusie

Psalm 2 en Daniël 7, mèt de uitvoerige verklaringen hiervan in het
Nieuwe Testament, laten er geen redelijke twijfel over bestaan dat
de naam ‘Zoon des mensen’ een veelzeggende Messiaanse titel is.
Als een koninklijke titel maakt hij deel uit van het evangelie van
Gods Koninkrijk, dat Christus overal verkondigde, en verwijst naar
zijn verheven plaats in het Godsrijk, dat de plaats van alle mense-
lijke regeringen op aarde zal innemen.
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Tweeduizend jaar geleden leefde er onder gelovigen in het land Israël een sterke
heilsverwachting. Tijdens de zes voorafgaande eeuwen had hun volk veel geleden
onder de heerschappij van achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-
Perzische, het Griekse en het Romeinse Rijk, dat op dat moment nog steeds
over hen heerste. Op grond van Gods heilsbeloften, uitgesproken door zijn profe-
ten in Israël, meenden zij dat de beloofde bevrijding eindelijk ophanden was, en
zagen zij uit naar het spoedige herstel van het Koninkrijk. Zij wisten dat, wat
zij ‘de wederoprichting van alle dingen’, ‘het herstel van het koningschap voor
Israël’, ‘de vertroosting van Israël’, en ‘de verlossing van Jeruzalem’ noemden,
niet door rebellie tegen de Romeinse bezettende macht tot stand te brengen was,
maar zou komen door de geboorte en het optreden van de machtige Zoon van
David, de beloofde Messias.

Totdat Hij komt, die er recht op heeft

Had God zijn volk door de mond van Ezechiël niet verzekerd, dat
het koningschap niet voor altijd omvergeworpen zou worden?
Zo zal het niet blijven. Totdat Hij komt, die er recht op heeft en
aan wie Ik het geven zal. (Ezech 21:27)
En stond er een gelijkluidende belofte ook niet in het boek van de
profeet Hosea (3:4-5)?

Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder ko-
ning en zonder vorst ... Daarna zullen de Israëlieten zich beke-
ren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en be-
vende komen tot de HERE en tot zijn heil – in toekomstige dagen.

In deze tijd van hoopvolle afwachting, bezoekt de engel Gabriël
Maria in Nazareth, met een boodschap die haar met grote blijd-
schap vervult en haar leven plotseling geheel verandert:

Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult Hem de
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Aller-
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Verwachting en hoop
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hoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van
zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van
Jakob heersen tot in eeuwigheid. (Luc 1:31-33)

Op deze manier kleedt Gabriël zijn boodschap in, met de bekende
woorden van de profeet Jesaja over het Kind, dat in Israël geboren
zou worden en tot in eeuwigheid op de troon van zijn vader David
zou regeren. Door haar vertrouwdheid met de Schrift, waar haar
lofzang van getuigt, begrijpt Maria dat haar de zeer bijzondere eer
wordt geschonken moeder van de beloofde Messias te worden.

Heil voor het volk Israël

Dat deze heilsverwachting in Israël een sterk nationaal karakter
heeft, blijkt uit Maria’s lofzang:

Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken
aan barmhartigheid, - gelijk Hij gesproken heeft tot onze vade-
ren. (Luc 1:54,55)

Deze nationale verwachting klinkt ook door in de lofzang van Za-
charias, na de geboorte van zijn zoon Johannes, de beloofde weg-
bereider van de Messias:

Hij heeft naar zijn volk omgezien en heeft het verlossing ge-
bracht, en heeft ons een hoorn van heil opgericht, in het huis
van David, zijn knecht, - gelijk Hij gesproken heeft door de
mond van zijn heilige profeten van oudsher – om ons te redden
van onze vijanden ... om aan zijn volk te geven kennis van heil
in de vergeving van hun zonden. (Luc 1:68 e.v.)

Ditzelfde nationale karakter komt ook tot uitdrukking in de bood-
schap van engelen bij Jezus’ geboorte in Bethlehem:

Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal
ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Chris-
tus, de Here, in de stad van David. (Luc 2:10-11)

Terzelfder tijd zal dit herstel gevolgen voor de hele wereld hebben.
De engelen die aan de herders te Bethlehem verschijnen, voorzeg-
gen ook vrede op aarde onder de mensen in wie Hij een welbeha-
gen heeft. Bovendien zal het Koninkrijk niet alleen de gehele we-
reld omvatten, maar het zal ook van heel andere aard zijn dan de
gebrekkige theocratie van vroeger. In zijn zogenaamde ‘laatste
woorden’ had David zijn onvermogen erkend de nietswaardigen in
zijn rijk aan te pakken en te verwijderen. Hij had ze gezien als
‘doornen die geheel verbrand’ moesten worden. Deze verbranding
van de goddelozen kondigt Johannes de Doper aan, als hij als pro-
feet waarschuwt voor een wereldomvattend gericht bij de komst
van de grote Zoon van David, die wèl de onvruchtbare, dode bo-
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men zal omhakken en in het vuur werpen; of in een parallel beeld:
De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en
het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij
verbranden met onuitblusbaar vuur. (Luc 3:17)
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12

Titels van Hem die komen zou

De verwachting van het beloofde herstel van Israël concentreert zich vooral op de
geboorte van een Koning uit de lijn van David. Als koning Herodes de Joodse
schriftgeleerden vraagt waar deze Koning van de Joden geboren zal worden,
krijgt hij te horen wat iedere gelovige Israëliet goed weet: in de stad van zijn
beroemde voorvader David: “In Bethlehem, want aldus staat geschreven door de
profeet: En u Bethlehem, land van Juda ... uit u zal een leidsman voortkomen,
die mijn volk Israël weiden zal” (Mat 2:5-6; Micha 5:1).

Hoop op de Zoon van David

Jezus is, zoals zijn geslachtsregister aangeeft, ‘de Zoon van David,
de Zoon van Abraham’, want zowel zijn moeder als haar man Jozef
is uit de lijn van David. Hij is dus geboren ‘in het huis van David’
en ‘in de stad van David’, en zal plaats nemen op ‘de troon van
David’. Maar voor veel tijdgenoten van Jezus is zijn geboorteplaats
een geheim, en dit stelt hen voor een probleem:

De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet, dat
de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp
Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid on-
der de schare. (Joh 7:41-43)

Deze verwachting van een Telg uit het nageslacht van David, komt
voort uit Gods belofte aan David, die wij in hoofdstuk 4 bekeken.

Verwonderlijk is het dus niet, dat Jezus’ tijdgenoten, die zich ver-
bazen over zijn genezingen, Hem zien als de beloofde Zoon van
David en Hem als zodanig aanspreken. Tijdens zijn jaren van
dienstbaarheid onder zijn volk wordt telkens een beroep op Jezus
gedaan als ‘Zoon van David’. Dat doen twee blinden eens, evenals
de menigte die getuige is van de genezing van een blinde en stom-
me bezetene, de vrouw uit Kana, de blinden van Jericho, en de
menigte in de straten van Jeruzalem en de tempelhoven. Matteüs
noteert een typerende reactie bij het zien van Jezus’ wonderen:
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En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet
de Zoon van David? (Mat 12:23)

Jezus maakt zichzelf gewoonlijk niet bekend als de Zoon van Da-
vid. Hij doet geen poging het verhaal, dat Hij niet te Bethlehem
maar in Nazareth geboren werd, te corrigeren. Wel neemt Hij eens
de gelegenheid de Farizeeën, de erkende leraars in Israël, de
vraag te stellen: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij?
(Mat 22:42). Als zij het voor de hand liggende antwoord geven –
Davids zoon – vraagt Hij waarom David dan zijn Zoon met de ere-
titel ‘Here’ noemde: De HERE heeft gezegd tot mijn Here. Indien
David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn? Het
juiste antwoord – dat zij niet kunnen geven – is dat de Messias
niet alleen de Zoon van David zou zijn, maar ook de Zoon van
God. Maar de Farizeeën hebben blijkbaar geen begrip van Gods
belofte van een Zoon die, vanwege zijn goddelijke afkomst, groter
dan hun beroemde aartsvader David zou zijn: Ik zal Hem tot een
Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn, en ook niet van de be-
tekenis van het teken aan het huis van David van de geboorte van
de Messias uit een maagd. Helaas geldt dat ook voor de meeste
Joden in deze tijd.

De Messias

Naast de koninklijke titel ‘Zoon van David’ sprak men in Jezus’ tijd
ook van ‘de Messias’, d.w.z. ‘de Gezalfde’. In het vroegere Israël
konden priesters, profeten en koningen in hun ambt worden geïn-
stalleerd door middel van een zalving. Dit gebeurde met David
toen God tegen Samuël zei: Sta op, zalf hem, want deze is het: En
in Psalm 89 vinden we de weerklank hiervan, als God zegt: Ik heb
David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem
gezalfd (Ps 89:21). In Psalm 2 spreekt God over de Koning, die Hij
aangesteld heeft om over alle volken op aarde te regeren: Ik heb
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Behalve
met deze uitdrukking ‘mijn Koning’ wordt Hij ook beschreven als
‘mijn Gezalfde’ (Ps 2:2,6). In een profetische psalm had Hanna al
gezegd: De HERE richt de einden van de aarde; Hij geeft sterkte
aan zijn Koning en verhoogt de hoorn van zijn Gezalfde (1 Sam
2:10). Evenals de benaming ‘Spruit van David’ een zelfstandige
naam werd: ‘een man, wiens naam is Spruit’ (Zach 6:12), zo ont-
wikkelde zich de benaming ‘mijn Gezalfde’ tot de zelfstandige titel
‘Gezalfde’, d.w.z. ‘Messias’. Dit is misschien zelfs het geval in het
Oude Testament – ‘Messias de Vorst’ (Dan 9:25) – en het is overal
in de evangeliën te merken. De herders bij Bethlehem zouden
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meteen hebben begrepen wie er werd bedoeld met de woorden:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de
stad van David. (Luc 2:11)

In de evangeliën is ‘Christus’ bijna nooit een persoonlijke naam,
maar een titel voor de Koning van Israël. Jezus gebruikt deze titel
zelden, en maakt Zich niet openlijk bekend als de Messias. Terzelf-
der tijd verwerpt Hij de titel niet. Na zijn eerste ontmoeting met
Jezus zegt Andreas tegen Petrus: Wij hebben gevonden de Messias
en Nathanaël noemt Hem bij zijn eerste ontmoeting: ‘de Koning
van Israël!’ (Joh 1:42,50). Als Petrus zegt: U bent de Christus, de
Zoon van de levende God!, zegt Jezus dat zijn Vader hem dit heeft
geopenbaard (Mat 16:16-17). In antwoord op de vraag bij zijn
verhoor: bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende?, zegt Hij:
Ik ben het, maar verwijst naar de profetie in Daniël, waar de ko-
mende Wereldkoning niet met de titel ‘Messias’, ‘de Gezalfde’,
wordt genoemd maar ‘de Zoon des mensen’. Dit gebruik van ‘Zoon
des mensen’ kenmerkt heel zijn prediking, en de verklaring hier-
voor hoeven we niet ver te zoeken. De titel was vrij van de popu-
laire associaties die ‘Messias’ heeft, maar voor iemand die de
Schrift kende getuigde het evenzeer van zijn Koninklijke status.

Opvallend in deze profetie in Daniël is de universele betekenis van
de heerschappij, die aan de Zoon des mensen wordt geschonken.
Jeruzalem, de troon van David, of het volk Israël worden niet ge-
noemd. In plaats daarvan wordt gezegd (Dan 7:13-14):

Met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een Mensen-
zoon; Hij begaf Zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem
voor deze; en Hem werd heerschappij gegeven en eer en konin-
klijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden Hem. Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan,
en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

Een Koninkrijk dat niet van deze wereld is

De meest aannemelijke verklaring voor Jezus’ terughoudendheid in
het gebruik van de titel ‘Messias’, is dat dit voor velen van zijn volk
te nauw verbonden is met de hoop op een nationale en politieke
bevrijding uit de macht van Rome. Als Hij openlijk verkondigt dat
Hij de Messias is, dan zouden velen in het land dit zien als een sig-
naal om zich achter Hem te scharen in een opstand tegen Rome.

Ondanks zijn reserve wil een geestdriftige menigte eens de zaak in
eigen hand nemen, in een poging Hem met geweld mee te voeren
en tot hun koning uit te roepen. De Farizeeën en priesters waren al
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bang voor zo’n ontwikkeling, en ze nemen het besluit om Jezus te
arresteren en ter dood te veroordelen gedeeltelijk uit vrees dat
mensen zich om Hem als hun Koning zouden scharen:

Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en
de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk
ontnemen. (Joh 11:48)

De noodlottige gevolgen van de Joodse opstand tegen het Romeins
gezag veertig jaar later – de verwoesting van Jeruzalem en de
tempel en verbanning van velen – laten zien hoe gefundeerd hun
vrees voor een afschuwelijke oorlog tegen de bezetters was.

Verwonderlijk is het dus niet dat Jezus zich in deze omstandighe-
den niet openlijk bekend maakt als de ‘Zoon van David’ en Israëls
‘Messias’. Maar door zich in plaats hiervan ‘de Zoon des mensen’ te
noemen, identificeert Hij Zich met de ‘Mensenzoon’ in het visioen
van Daniël, die naar God in de hemel wordt geleid om van Hem
koninklijke macht te ontvangen, waarmee Hij niet alleen over Isra-
ël maar ook over alle volken, natiën en talen zal regeren. Door
over Zichzelf te spreken als ‘de Zoon des mensen’, vermijdt Jezus
de populaire, politieke associaties die ‘Zoon van David’ en ‘Messias’
in die tijd onder zijn volk hebben. Toch laat Hij er bij zijn discipelen
geen enkele twijfel over bestaan, dat Hij in de toekomst de mach-
tige Koning zal zijn. Hij ziet uit naar de wedergeboorte, wanneer
de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten
(Mat 19:28), en zegt hierover ook:

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al
de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van
zijn heerlijkheid. (Mat 25:31)

Na Jezus’ opstanding

Jezus’ zeldzame gebruik tijdens zijn aardse leven van de titel
‘Messias’ contrasteert met zijn woorden op de dag van zijn opstan-
ding. Terwijl er haast geen voorbeelden zijn dat Jezus zich tijdens
zijn arbeid onder zijn volk ‘Messias’ of ‘Christus’ noemt, doet Hij dit
direct na zijn opstanding bij zijn discipelen wel. Hij zegt in het ge-
sprek met de twee Emmaüsgangers (Luc 24:26-27):

Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te
gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun
uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Op diezelfde avond zegt Hij op gelijke wijze tegen alle discipelen:
Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was,
dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en
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de profeten en de psalmen moet vervuld worden ... En Hij zei tot
hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en
op de derde dag opstaan uit de doden ... (Luc 24:44-46)

Na zijn opstanding is er geen gevaar meer voor de nationalistische
opstand die Jezus daarvóór moest vermijden. In plaats van te
spreken over ‘de Zoon des mensen’, zoals Jezus had gedaan, ver-
kondigen de apostelen in het openbaar dat Hij de Messias is. Pe-
trus sluit zijn baanbrekende redevoering op de Pinksterdag af met
de conclusie:

Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten, dat God
Hem én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die
u gekruisigd hebt. (Hand 2:36)

Enkele dagen later legt Petrus uit dat God bij monde van alle pro-
feten geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden (3:18)

Paulus volgt dezelfde predikingsmethode. Kort na zijn bekering
bracht hij de Joden, die te Damascus woonden, in verwarring, door
te bewijzen, dat deze de Christus is (Hand 9;22). Zo ging het ook
later in de synagoge in Tessalonica, waar hij gedeelten uit de
Schrift behandelt, door aanhalingen uitleggende, dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is,
die Jezus, die ik, zei hij, u predik (Hand 17:3). Het gevolg hiervan
is een oproer en de openbare beschuldiging: zij handelen allen in
strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een
andere koning, Jezus, is (Hand 17:7). Dit soort oproer wist Jezus
tijdens zijn verblijf onder zijn volk te vermijden. Daarna gaat Pau-
lus naar Korinte en wijdde zich geheel aan de prediking, waarin hij
de Joden betuigde, dat Jezus de Christus is (Hand 18:5).

Hoeveel belang Paulus aan Jezus’ geboorte uit de lijn van David
hecht, blijkt uit de ernst waarmee hij Timotheüs schrijft:

Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het ge-
slacht van David, naar mijn evangelie. (2 Tim 2:8)

In de opwekking van de Zoon van David ligt ook de zekerheid van
zijn koningschap op aarde, waarover Paulus vervolgens zegt: in-
dien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.
Hij begint zijn uitvoerigste uiteenzetting van Gods heilswerk in
Christus, zijn Romeinenbrief, met te zeggen dat God het evangelie
tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften –
aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar
het vlees. Later in de brief citeert hij Jesaja’s woorden als illustra-
tie dat ook gelovigen uit de heidenwereld God zullen leren kennen
(Rom 15:12):
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Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de
heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.

De wortel van David

In Openbaring wordt Jezus voorgesteld als Koning, met de woor-
den: de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids (Op 5:5). Deze
laatste benaming is ontleend aan Jesja’s profetie van het rijsje, de
Telg, die uit de omgehakte boomstam van het koningshuis van Da-
vid zou groeien. In het slot van dit laatste Bijbelboek zegt Jezus
over zichzelf: Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blin-
kende morgenster (Op 22:16). Ook deze laatste woorden hebben
Koninklijke betekenis en komen voor in Bileams profetie: een ster
gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël (Num 24:17). Het
noemen van Jezus als de wortel van David is bijzonder passend, in
een boek waar Hij gezien wordt als de overste van de koningen
van de aarde (Op 1:5), de Koning van de koningen (Op 17:14;
19:16), en waarin engelen verkondigen dat Het koningschap over
de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij
zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden (Op 11:15).

De toekomst van Jeruzalem

In nauw verband met Gods beloften aangaande de troon van David
en de Messias, neemt de stad Jeruzalem een belangrijke plaats in
Gods Koninkrijk op aarde in. In één van Davids profetische psal-
men (2:6) zegt God:

Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
In een andere psalm nodigt God de Zoon van David uit plaats te
nemen aan zijn rechterhand in de hemel met de belofte:

De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te mid-
den van uw vijanden. (Ps 110:2)

Evenals Melchizedek zal Hij Koning-Priester in Jeruzalem zijn (Ps
110:4; Gen 14:18). Een andere psalm vertelt dat Jeruzalem hoofd-
stad van de wereld zal zijn:

Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de gehele aar-
de is de berg Sion ... de stad van de grote Koning. (Ps 48:3)

Jesaja vertelt aan het begin van zijn eerste profetie, dat de volken
naar dit verheven Jeruzalem zullen reizen, om in Gods wegen on-
derwezen te worden:

Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruza-
lem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over
machtige natiën. (Jes 2:2-4)

Jeremia verkondigt dezelfde boodschap:
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Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon van de HE-

RE, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de
naam van de HERE te Jeruzalem. (Jer. 3:17)

Jezus heeft een nieuwe boodschap te verkondigen, waarbij Hij
het gewoonlijk niet nodig vindt dit alles opnieuw te vertellen.
Maar wanneer zijn onderwerp het relevant maakt, dan blijkt hoe
Hij Zich volkomen aansluit bij deze profetische voorstelling van
de stad Jeruzalem in Gods Koninkrijk. Zo bijvoorbeeld in de
Bergrede:

Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet,
omdat hij de troon van God is ... bij Jeruzalem niet, omdat het
de stad van de grote Koning is. (Mat 5:34,35)

Dat Hij zelf die grote Koning is, geeft Hij openlijk en demonstra-
tief aan door op een ezel Jeruzalem binnen te rijden, terwijl het
volk Hem tegemoet gaat met de uitroep: Hosanna, gezegend
Hij, die komt in de naam van de Here! en: De koning van Israël!
(Joh 12:13) — een gedeeltelijke vervulling van Zacharia’s profe-
tie van de komst van Israëls Koning tot zijn stad, vanwaar uit
Hij zijn heerschappij tot de einden van de aarde zal vestigen
(Zach 9:9-10). Dat Hij op een ezel rijdt – in plaats van op het
witte paard, zoals toen Hij uitging om oorlog te voeren in ge-
rechtigheid (Op 19:11-16) – geeft vooraf aan dat Hij, de Vrede-
vorst, de overwinning op een boze wereld heeft behaald.

Christus als persoonsnaam

Terwijl Christus van oorsprong een titel is, die aangeeft dat Je-
zus de gezalfde Koning van Israël is, is deze na zijn opstanding
een persoonsnaam geworden. Dit is naar alle waarschijnlijkheid
begonnen toen het evangelie in de heidenwereld werd verkon-
digd, waar de term voor een door de Here gezalfde koning in
Israël onbekend was. Dit blijkt uit het gebruik in Antiochië
(Hand 11:26), waar gelovigen – naar hun Leider – ‘christenen’
genoemd worden, een zekere ‘Christus’. Jezus wordt dus al
spoedig Jezus Christus of Christus Jezus genoemd. Paulus ge-
bruikt de naam Christus meer dan die van Jezus, maar gewoon-
lijk gebruikt hij de beide namen samen. Het is te betreuren dat
als gevolg van deze verandering, van titel tot persoonsnaam,
velen in deze tijd niet weten dat de naam Christus in eerste in-
stantie Messias, de door Gods gezalfde Koning, betekent. Hier-
mee wordt aangegeven, dat Hij de machtige Wereldkoning is,
die bij zijn komst plaats zal nemen op de troon van David in Je-
ruzalem, om overal op aarde gerechtigheid en vrede te brengen.
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De veelomvattende boodschap die de Here Jezus onder zijn volk predikt, gaat
uit van de verkondiging: “Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemel is na-
bij gekomen” (Mat 4:17), en wordt meermaals beschreven als “het evangelie
van het Koninkrijk van God” (Luc 4:43; Mat 4:23; 9:35 e.a.). Jezus treedt
in het openbaar op onder een volk dat leeft in de heilsverwachting die Israëls
profeten eeuwen lang hebben verkondigd, en die gericht is op de komst van Gods
Koninkrijk. Hiervan uitgaande spreekt Hij zijn volk en discipelen toe en doet
Hij zijn wonderen. Met deze benadering van de komst van het Koninkrijk
kunnen ook wij de betekenis van Christus’ leer en optreden het beste verstaan.

Johannes de Doper

Israël hoort de oproep: Bekeert u, want het Koninkrijk van de he-
mel is nabijgekomen voor het eerst van de lippen van Johannes de
Doper. Hij is door God gezonden als Israëls laatste profeet, en met
zijn gevangenneming en dood wordt het vóór-christelijke tijdperk
afgesloten: De wet en de profeten gaan tot Johannes (Luc 16:16;
Mat 11:13), en niemand is groter dan hij, zegt Jezus. Waarmee Hij
niet diens persoonlijke waarde taxeert en met andere profeten ver-
gelijkt, maar doelt op de eer die aan Johannes geschonken wordt
de voorloper van de Koning en zijn Koninkrijk te mogen zijn.

In zijn verkondiging dat de lang beloofde heilstijd binnenkort zal
aanbreken, sluit Johannes de Doper nauw aan bij zijn voorgangers,
en wel in tweeërlei opzicht. Hij kondigt zowel de komst van de He-
re aan als die van een mens: ‘de Zoon van David’. Zijn stem is de
stem van een heraut, die zegt dat de Here komt om Zich aan ie-
dereen te openbaren:

En de heerlijkheid van de HERE zal zich openbaren en al het le-
vende tezamen zal dit zien ... Zie, de Here HERE zal komen en
zijn arm zal heerschappij oefenen. (Jes 40:5,10; Luc 3:3-6)

Hij is ook de voorbode van de Here over wie Maleachi sprak:
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Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg berei-
den zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here. (Mal 3:1;
Mar 1:2)

Tezelfdertijd zal deze openbaring plaatsvinden door het optreden
van een mens, de beloofde Zoon van David. Johannes de Doper
zegt: midden onder u staat Hij, van wie u niet weet. Hij, die na mij
komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken (Joh
1:26,27). Deze mens is, zoals Johannes’ vader, Zacharias, door de
Geest had gezegd: een hoorn van heil opgericht, in het huis van
David (Luc 1:69). De engel Gabriël had tegen Maria gezegd: Deze
zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de
Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven (Luc 1:32).
Hij heeft dus de gestalte van de Messias van Israël, de gezalfde
Koning, die vanuit Jeruzalem zal regeren.

Johannes noemt Hem ook de Komende, en geeft in zijn prediking
aan dat met zijn optreden het Koninkrijk van God zich zal manifes-
teren. Deze komst van de Here in heerlijkheid heeft in Johannes’
prediking, evenals in tal van Oudtestamentische voorzeggingen,
een dubbele uitwerking: voor onwaardigen een vernietigende straf,
en voor gelovigen heil en zegen:

De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij
verbranden met onuitblusbaar vuur. (Mat 3:12)

Het uitblijven van dit gericht komt voor Johannes geheel onver-
wacht, en is kennelijk een oorzaak van bittere teleurstelling. Van-
daar de vertwijfelde vraag, die hij vanuit de gevangenis stelt:

Bent U het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwach-
ten? (Mat 11:3)

Het Koninkrijk breekt zich baan

De evangelieschrijvers geven nauwkeurig het tijdstip aan waarop
Jezus als Koning begint op te treden:

Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich
terug naar Galilea ... Van toen aan begon Jezus te prediken en
te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij-
gekomen. (Mat 4:12,17)
En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om
het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld
en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. (Mar 1:14)

Hoe groot deze overgang van Johannes tot Jezus is, blijkt uit wat
Jezus zegt nadat Hij zijn waardering voor zijn voorloper heeft uit-
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gesproken: Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Koninkrijk van de hemel zich baan (Mat 11:12). De tijd
van voorbereiding en verwachting maakt nu plaats voor de verwer-
kelijking.

Het Koninkrijk is niet in tijd nabijgekomen, als iets dat ophanden
is, want de tijd is geheel en al vervuld: De tijd is vervuld en het
Koninkrijk van God is nabijgekomen (Mar 1:15). Dat in deze nieu-
we situatie de heilstijd niet slechts in het vooruitzicht ligt, maar
bezig is werkelijkheid te worden, blijkt uit Jezus’ commentaar na
het voorlezen van een profetische beschrijving van de zegeningen
van het Koninkrijk: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld
(Luc 4:16 e.v.; Jes 61:1,2). Daarom heeft Jezus de diepgaande
betekenis van zijn wonderen van genezing aangegeven door te
zeggen: indien Ik door Gods vinger de boze geesten uitdrijf, dan is
het Koninkrijk van God over u gekomen (Luc 11:20).

De Koning in Israëls midden

Terwijl de verwachte omverwerping van heidense machthebbers
uitblijft, ligt de betekenis van deze nieuwe heilstijd voor Israël in
Jezus zelf; want in Hem als Koning is het koningschap gecen-
treerd. De naam waarmee Hij Zich gewoonlijk noemt – ‘de Zoon
des mensen’ – getuigt vanwege de Oudtestamentische associaties,
dat Hij het is aan wie ‘eeuwige heerschappij’ wordt gegeven (Dan
7:14). Ook waarschuwt Hij zijn luisteraars, dat Hij als Koning het
volledig gezag heeft om te beslissen wie wèl en wie niet zijn Ko-
ninkrijk mogen binnengaan:

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk
van de hemel binnengaan. Velen zullen te dien dage tot Mij zeg-
gen ... En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend.
(Mat 7:21-23; vergelijk 25:31,34)

Hij kan trouwe volgelingen verzekeren van hun deel in het Konink-
rijk:

Wees niet bevreesd, u klein kuddeke! Want het heeft uw Vader
behaagd u het Koninkrijk te geven. (Luc 12:32)

Zijn toehoorders staan verbaasd, als Hij zonder enig pardon de al-
oude Joodse tradities opzij zet met een gezaghebbend: U hebt ge-
hoord ... Maar Ik zeg u ... (Mat 5:21 e.v.). Zij stonden versteld
over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als
de schriftgeleerden (Mar 1:22; Luc 4:32). Ze zijn nog verbaasder
als Hij tegen een dwalende vrouw zegt: Uw zonden worden u ver-
geven; en ze vragen elkaar: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden
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vergeeft? (Luc 7: 49). Jezus ontkent inderdaad zeer stellig dat Hij
gezag of macht van zichzelf heeft: de Zoon kan niets doen van
Zichzelf. Tegen iemand die Hem als ‘Goede Meester’ aanspreekt,
zegt Hij: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God al-
leen (Luc 18:19). Daartegenover geeft Hij met verbazingwekkende
onomwondenheid te kennen dat Hem, die maar een Mens onder
andere mensen lijkt, een vrijwel grenzeloze macht en gezag zijn
verleend:

Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand
kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de
Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. (Mat 11:27)
Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet
ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt nie-
mand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven ...
Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de
Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem
macht gegeven om gericht te houden. (Joh 5:21 e.v.)

Hij dankt zijn Vader in een gebed, omdat U Hem macht hebt gege-
ven over alle vlees (Joh 17:2).
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De waarheid van Jezus’ uitspraken over de Hem gegeven macht, en de realiteit
van zijn haast onvoorstelbare volmacht, worden bewezen door zijn wonderen.
Nog meer dan Johannes predikt Jezus het evangelie van Gods Koninkrijk on-
der zijn volk. Na zich aanvankelijk te hebben aangesloten bij het werk van
Johannes, door mensen te dopen – een taak die door zijn discipelen wordt uitge-
voerd – houdt Hij daar later mee op, om overal te prediken en zieken te gene-
zen: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en ver-
kondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal
onder het volk” (Mat 4:23). Op dezelfde wijze vat Matteüs Jezus’ werk enige
tijd later samen: “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun
synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte
en kwaal” (Mat 9:35).

Prediking en genezingen vormen een eenheid

Jezus’ werk verschilt vooral van dat van Johannes de Doper door
de vele genezingen die Hij overal doet. De mensen zeggen later:
Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van
deze zei, was waar (Joh 10:41).

De waarheid van Jezus’ uitspraken, en de realiteit van zijn haast
onvoorstelbare volmacht, vinden hun bewijs in zijn wonderen. Pre-
diking en genezingen gaan samen, vormen een eenheid. Tegen
een verlamde zegt Hij niet alleen: Houd moed, mijn kind, uw zon-
den worden vergeven, maar ook: Sta op en wandel! En Hij geneest
hem van zijn kwaal, opdat u weten mag, dat de Zoon des mensen
macht heeft op aarde zonden te vergeven (Mat 9:1-8). De zichtba-
re genezing geeft onomstotelijk te kennen, dat de verlamde op die
dag iets veel beters dan lichamelijk herstel heeft ontvangen, na-
melijk vrijspreking voor Gods aangezicht van zijn zonde en schuld.

Zelfs een Romeinse legerhoofdman is volkomen overtuigd van Je-
zus’ wondermacht: spreek slechts een woord en mijn knecht zal
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De wonderen van het Koninkrijk
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herstellen – en hij had gelijk (Mat 8:5 e.v.). Slechts twee woorden
zijn voldoende om de woedende storm op het Meer te stillen.

De tekenen van de komst van de Messias

Het raadsel van de komst van de Koning, zonder het herstel van
het koningschap van Israël, wordt in de loop van de tijd steeds
groter, vooral met het oog op de ware betekenis van Jezus’ won-
deren. Verre van een demonstratie te zijn van bovenaardse kracht
als zodanig, komen de wonderen overeen met die waarover de
profeten in Israël hadden gesproken, en die in het Rijk van de
Messias te zien zouden zijn:

Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen
heersen naar het recht ... Dan zullen de ogen van de zienden
niet meer verblind zijn en de oren van de horenden zullen op-
merken. (Jes 32:1-3)
Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden
geopend en de oren van de doven ontsloten worden; dan zal de
lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal ju-
belen. (Jes 35:5-6)
Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden horen, en van don-
kerheid en duisternis verlost, zullen de ogen van de blinden zien.
(Jes 29:18)

De Koning is gekomen

Jezus zelf leert de mensen zijn wonderen niet alleen te zien als een
voorproef van wat zal gebeuren als het Koninkrijk eenmaal door
zijn eigen krachtige optreden zal zijn gekomen, maar ook als be-
wijs dat het Koninkrijk al gekomen is:

Maar indien Ik door de Geest van God de boze geesten uitdrijf,
dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. (Mat 12:28)

Dit is ook zijn antwoord aan Johannes de Doper die als gevangene
meer reden had dan wie dan ook om bitter teleurgesteld en ver-
twijfeld te raken, vanwege het uitblijven van het door hem aange-
kondigde gericht. Dat kwam voor hem heel onverwacht. Vanuit zijn
gevangenis zendt hij twee boden naar Jezus, met de vertwijfelde
vraag: Bent U het, die komen zou, of hebben wij een ander te ver-
wachten? (Mat 11:3). Indien Jezus de Messias is, waarom is met
zijn komst ook Gods Koninkrijk niet gekomen, en waarom kwijnt
zijn voorbereider in gevangenschap weg? Waarom heeft de scher-
pe bijl van de Messias, die aan de wortel van die bomen van Fari-
zeese misleiders en Sadduceese wereldsgezinden ligt, hen nog niet
omgehakt? Jezus doet het allerbeste dat Hij in die omstandigheden
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kan doen: Hij geeft de boden van Johannes de gelegenheid zijn
wonderen te zien, en stuurt hen dan naar hun meester terug met
de boodschap:

Gaat heen en boodschapt Johannes wat u hoort en ziet: blinden
worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gerei-
nigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ont-
vangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot
neemt. (Mat 11:4-6)

Zulke fenomenen zijn veel meer dan ongekende wonderen. Zij be-
antwoorden, zoals Johannes zeer goed zal weten, aan Gods voor-
zeggingen door Israëls profeten van zijn zegen brengende Rijk
(bijvoorbeeld Jes.32:1 e.v.; 35:5). Deze wonderen wijzen op Jezus
als de Messias van Israël. Hij is inderdaad ‘Hij die komen zou’.
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Een kwestie van tijd

Gezien de omstandigheden waarin zij leven, als gevolg van de overheersing van
hun land door de sterke macht van Rome, is het niet verwonderlijk dat de Jo-
den de beloofde Messias vooral zien als de Bevrijder van hun volk, die zal ko-
men om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons ha-
ten. Zij staan klaar om zich achter een Leider te scharen, in een opstand tegen
Rome. En vanwege de bovennatuurlijke macht, die Jezus kennelijk ter beschik-
king heeft, zijn vooral de Galileeërs bereid Hem als hun Koning te zien.

De poging Jezus Koning te maken

Vanwege de zeer indrukwekkende wonderen die Hij doet, trekt Je-
zus de aandacht van velen, en schijnt Hij voortdurend een menigte
om Zich heen te hebben. Velen zullen dit hebben gezien als een
voorproef van wat zij te verwachten hebben, als Jezus de nodige
stappen zal ondernemen om zijn volk te bevrijden van de Romein-
se bezetter, en plaats nemen op de troon van zijn vader David in
Jeruzalem. Zo enthousiast zijn de vijfduizend, die Jezus op won-
derbaarlijke wijze van voedsel heeft voorzien, dat zij niet langer op
zijn initiatief willen wachten:

Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld
meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij Zich weer terug
in het gebergte, geheel alleen. (Joh 6:15)

In dit incident, dat achteraf gezien doorslaggevende betekenis
heeft, komen de twee factoren samen die voor velen tegenstrijdig
lijken te zijn. Jezus toont door zijn wonderen de bovenaardse
macht te bezitten, die de Messias nodig heeft om, zoals Zacharias
– de vader van Johannes de Doper – had gezegd, ons te redden
van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten ... dat
Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand van de vijanden ver-
lost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aange-
zicht, al onze dagen (Luc 1:71-75).
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Eerder op die dag van de spijziging van de vijfduizend had Jezus
de menigte toegesproken over het Koninkrijk, en die genezing no-
dig hadden, maakte Hij gezond (Luc 9:11). Een gewoon mens zou
zulke dingen niet kunnen doen. Daarom is het volk bereid Hem als
zijn Koning te erkennen en zich achter Hem te scharen om op te
treden tegen de gehate macht van Rome. Waarom trekt Hij Zich
dan terug, in plaats van het ijzer te smeden terwijl het heet is? Dat
Jezus, bij de poging van de menigte Hem koning te maken, zijn
discipelen dwingt in een schip te vertrekken (Mat 14:22), laat zien
dat ook zij gemakkelijk betrokken hadden kunnen worden bij de
poging Hem Koning te maken.

Enkele dagen later spreekt Jezus over de aanwezigheid onder de
twaalf van een duivel (Joh 6:70). Markeert Jezus’ weigering koning
te worden, een keerpunt in de houding van Judas Iskariot tegen-
over Hem? Denkend dat Jezus’ optreden als de machtige Messias
enkel een kwestie van tijd is, zullen de andere discipelen hun te-
leurstelling hebben kunnen wegslikken. Later zullen zij Hem vra-
gen over zijn ‘komst’, zonder te begrijpen dat Hij eerst zal sterven
en weggaan (Mat 24:3). Wellicht zijn zij op dat moment in de ver-
wachting van een aanstaande verschijning in heerlijkheid, waar-
mee zijn troonsbestijging gepaard zal gaan, denkend aan wat som-
migen van hen hadden gezien bij zijn verheerlijking op de berg.
Zijn ook zij betrokken bij de opwelling van sterke verwachting on-
der de pelgrims, die voor de viering van het Pascha vanuit Jericho
op weg zijn naar Jeruzalem, die meenden, dat het Koninkrijk van
God onmiddellijk openbaar zou worden (Luc 19:11)?

De kinderen van het Koninkrijk

In hun aanvankelijke enthousiasme over zulke wonderen, en in het
bijzonder over de wonderbaarlijke spijziging, proberen Jezus’
volksgenoten Hem als hun Koning aan te stellen; maar tot hun die-
pe teleurstelling weigert Hij dit:

Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld
meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij Zich weer terug
in het gebergte, geheel alleen. (Joh 6:15)

Het gevolg van deze onverwachte wending blijft niet uit en het
verslag hierover eindigt met de woorden: Van toen af keerden vele
van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mee (vs.
66). Een Koning die van koningschap blijkbaar niets wil weten kun-
nen ze niet begrijpen; en de belangstelling van de mensen zakt
weg als Jezus niets doet om hen te bevrijden van de gevolgen van
de Romeinse bezetting van hun land.
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Wanneer wij duidelijkheid proberen te krijgen over Jezus’
‘programma’, het plan dat Hij bezig is uit te voeren, zijn de gelijke-
nissen in Mattheüs 13 verhelderend. Het opmerkelijke verschil met
de verwachting van Johannes de Doper valt daar direct op. Hij
sprak over het binnenbrengen van de gereedstaande oogst: De
wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het
graan in zijn schuur bijeen te brengen (Luc 3:17). Johannes wist
immers dat Gods arbeiders eeuwenlang in de akker van Israël be-
zig waren geweest om een rijke oogst mogelijk te maken, groot
genoeg om door de schrijver van de Hebreeënbrief als ‘een grote
wolk’ beschreven te kunnen worden (Heb 12:1). Jezus daarente-
gen spreekt van zaden en zaaien; en Hij schildert Zichzelf niet als
een Maaier, maar als een Zaaier! Verre van de graanoogst in de
schuur te brengen, is Hij bezig overal het zaad van de toekomstige
oogst uit te strooien! Terwijl Johannes meent dat de eindtijd op-
handen is, ziet Jezus zijn eigen situatie als een begintijd, die wordt
aangegeven in: ‘het kleinste van alle zaden’ en een handjevol
‘zuurdesem in drie maten meel verborgen’. Tot driemaal toe
spreekt Hij over ‘de voleinding van de wereld’ als iets dat in de
verre toekomst ligt (vsn. 39,40,49). De akker, waarop de oogst
nog op wonderbaarlijke wijze moet komen – eerst een halm, daar-
na een aar, daarna het volle koren in de aar (Mar 4:28) – is niet
alleen Israël maar de gehele wereld: de akker is de wereld; het
goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk (Mat 13:38).
Hierin ligt de verklaring voor de voorlopigheid waarmee het Ko-
ninkrijk is gekomen met Jezus’ optreden in Galilea.

Jezus schildert de heilshistorische situatie in een veelzeggende ge-
lijkenis. De eersten die in aanmerking komen om tot Gods Konink-
rijk uitgenodigd te worden, bedanken er met allerlei excuses voor.
Daarom geeft de heer des huizes, die een feestmaal heeft laten
klaarmaken, het bevel: Ga meteen de straten en stegen van de
stad in, en nog eens: Ga de wegen en de paden op (Luc 14:15
e.v.). Met deze woorden wijst Jezus op een meer intensieve en uit-
gebreidere evangelieverkondiging dan die de profeten in Israël
hebben gedaan.

Andere uitspraken brengen kleur op het doek, en geven ons een
indruk van een nieuwe situatie, die nooit in de gedachten van Je-
zus’ tijdgenoten zal zijn gekomen:

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk van God van u zal wegge-
nomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de
vruchten daarvan opbrengt. (Mat 21:43)
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Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die
moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal wor-
den één kudde, één herder. (Joh 10:16)
… wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de
gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; u zult
ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil,
tot een getuigenis voor hen en voor de volken. (Mat 10:17,18)
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld ge-
predikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal
het einde gekomen zijn. (Mat 24:14)

Gedurende deze periode, die aan de volledige openbaring van het
Koninkrijk voorafgaat, zullen de kinderen van het Koninkrijk zich
niet meer onder één volk bevinden, maar zullen zij een gemeente
vormen. Door middel van zijn gevolmachtigde vertegenwoordigers
en andere evangelieverkondigers, zal Jezus’ voornaamste doel in
deze tussenperiode tot stand komen: Ik zal mijn gemeente bou-
wen. Daar zal Hij onzichtbaar aanwezig zijn in en onder zijn wach-
tende volgelingen (Mat 16:18; 18:15-20). De leden van deze ge-
meente, die Christus’ roep tot zijn Koninkrijk horen en met geloof
beantwoorden, spoort Hij aan tot voortdurende waakzaamheid in
verband met zijn komst:

Weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten ... Weest ook
u bereid, want op een uur, dat u het niet verwacht, komt de
Zoon des mensen. (Luc 12:35 e.v.)

De komst van de Zoon des mensen

Van het begin af heeft Jezus gesproken van de tijd wanneer Hij
van zijn discipelen gescheiden zou zijn:

Zo lang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten.
Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weg-
genomen is en dan zullen zij vasten, te dien dage. (Mar 2:20,21)

Gezien hun verwachting dat Jezus weldra zijn Koninkrijk zal op-
richten, is het niet waarschijnlijk dat de discipelen deze woorden
hebben begrepen. Later zegt Jezus nog meer over de zeer ruwe en
wrede wijze waarop Hij, door Joden en Romeinen, van hen
‘weggenomen’ zal worden, maar deze woorden verdwijnen in niet-
begrijpende oren: Maar zij begrepen dit woord niet en het was
voor hen verborgen, zodat zij het niet verstonden (Luc 9:45). Zij
begrijpen echter wel dat Hij op de een of andere wijze zal ‘komen’,
waarbij zij blijkbaar denken aan een spoedige manifestatie van zijn
macht en heerlijkheid; want zij vragen Hem: Zeg ons, wanneer zal
dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de vol-
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einding van de wereld? (Mat 24:3). Hij spreekt altijd van een
‘komen’ en ‘komst’, en nooit van ‘wederkomen’ of een
‘wederkomst’; maar aangezien Hij wel van zijn ‘terugkeer’ spreekt,
is er weinig bezwaar tegen dit woordgebruik (Luc 19:12).

Jezus spreekt bij verschillende gelegenheden over zijn ‘komst’ en
telkens levert ons dat meer informatie op

Wat betreft de wijze waarop Hij zal komen, zegt Hij dat zijn ver-
schijning onmiddellijk voor iedereen waarneembaar zal zijn:

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het wes-
ten, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. (Mat 24:27)

Er is dus geen sprake van een geheime, voor de meeste mensen
op aarde verborgen, wederkomst. In dit verband spreekt Jezus van
een openlijk betoon van zijn koninklijke majesteit als een goddelij-
ke Persoon. Hij komt, zoals God zelf vroeger heeft gedaan, op de
wolken die zijn stralende heerlijkheid omhullen (Jes 19:1; Ps
97:2,3, e.a.):

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk,
met grote macht en heerlijkheid. (Luc 21:27)

Bij zijn komst zal Hij ook de Hem beloofde wereldtroon bestijgen:
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al
de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van
zijn heerlijkheid. (Mat 25:31)

Tijdens zijn laatste reis naar Jeruzalem is Hij in het gezelschap van
mensen die meenden, dat het Koninkrijk van God onmiddellijk
openbaar zou worden. Om deze voorbarige verwachting de kop in
te drukken, vertelt Hij een gelijkenis:

Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich
de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna te-
rug te keren. (Luc 19:11,12)

Gabriël vertelde Maria dat Jezus geboren zou worden om Koning te
worden, maar de belofte wacht nog steeds op haar vervulling:

… de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en
Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwig-
heid. (Luc 1:32,33)

Zijn komst zal ook de gelegenheid zijn dat de kinderen van het Ko-
ninkrijk van alle tijden en uit alle volken bijeengebracht zullen wor-
den, om eeuwig leven te ontvangen en zijn Koninkrijk binnen te
gaan:

… zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van
de hemel, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn enge-
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len uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverko-
renen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste
van de hemel tot het andere. (Mat 24:30,31)
Ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vin-
den ... Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid
van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergel-
den naar zijn daden. (Mat 16:25,27)

Ten slotte moet opgemerkt worden dat Jezus, hoewel Hij zegt dat
niemand behalve de Vader de dag van zijn komst weet, aanduidin-
gen geeft dat deze komst niet op korte termijn te verwachten is.
Jeruzalem zal door een heidense macht verwoest en de Joden zul-
len uit hun land verdreven worden; en gedurende wat Jezus ‘de
tijden van de heidenen’ noemt, zal de stad vertrapt worden (Luc
21:20-24). In een gelijkenis houdt de heer des huizes, ‘na lange
tijd’ van afwezigheid, bij zijn terugkeer afrekening met zijn slaven.
En in een andere gelijkenis zegt een slaaf: Mijn heer blijft lang uit
(Mat 25:19; Luc 12:45). Dit alles laat er geen twijfel over bestaan,
dat de komst van Christus’ Koninkrijk in zijn volle kracht en heer-
lijkheid samenvalt met zijn komst in de eindtijd. Het gebed Uw Ko-
ninkrijk kome is daarom in de praktijk niet te onderscheiden van
het verzoek: Kom, Here Jezus. De beide beden vragen om een
spoedige totstandkoming van de heerschappij van Christus, die eer
aan God in de hemel zal brengen en vrede bij de mensen op aar-
de.
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Men heeft de gelijkenissen die Jezus vertelt dikwijls beschouwd als een effectieve
leervorm om geestelijke lessen van allerlei aard te leren. De vaste uitdrukking
waarmee ze vaak worden ingeleid, geeft echter aan dat ze direct betrekking heb-
ben op het Koninkrijk, dat in zeker opzicht met zijn verschijning al is geko-
men en het allesbeheersende thema is van het evangelie dat Hij overal verkon-
digt: “Het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan een schat, verborgen in een
akker ... gelijk een koopman ... gelijk een sleepnet” enz.

De tijdperken van de profeten en van Christus

Na de terugkeer van de boden naar hun meester, spreekt Jezus
over de grote betekenis van Johannes de Doper, maar geeft tege-
lijkertijd ook aan dat met het einde aan zijn werk een tijdperk in
de heilsgeschiedenis tot een einde is gekomen, en een nieuw is
begonnen:

Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die uit vrouwen geboren
zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper;
maar de minste in het Koninkrijk van de hemel is meerder dan
hij. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het
Koninkrijk van de hemel zich krachtig baan en die met kracht te
werk gaan nemen het als buit. Want al de profeten en de wet
hebben tot Johannes geprofeteerd. (Mat 11:11-13, vert. H. Rid-
derbos).

De verschillende opvattingen over de betekenis van deze woorden
worden weerspiegeld in de gevarieerde vertalingen ervan. De
komst van het Koninkrijk met geweld is het best te verstaan in het
licht van de krachtige wonderen die Jezus heeft gedaan, en die,
zoals Hij zei, het bewijs zijn dat het Koninkrijk gekomen is. Deze
krachtige openbaring van het Koninkrijk roept bij de gelovigen een
krachtige reactie op, en de bereidwilligheid alles prijs te geven om
Jezus te volgen. Jezus zal niet hebben bedoeld dat Johannes in de

16

Zeven gelijkenissen van het Koninkrijk
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eindtijd buitengesloten zal worden van dat Koninkrijk waarin velen
met Abraham en Izaäk en Jakob zullen aanliggen. Ook hier geeft
Hij aan dat het Koninkrijk in een bepaald opzicht al gekomen is, en
dat zijn discipelen er binnen gaan. De weergave van deze woorden
in Lucas bevestigt deze uitleg:

De wet en de profeten gaan tot [en met] Johannes; sinds die tijd
wordt het Koninkrijk van God gepredikt en ieder dringt zich erin.
(Luc 16:16)

Terwijl deze woorden bevestigen wat Jezus bij andere gelegenhe-
den heeft gezegd, namelijk dat zijn Koninkrijk in zijn persoon is
gekomen, lossen zij het probleem van het uitblijven van het ge-
richt en de oprichting van het wereldwijde Koninkrijk niet op. Hoe
kan gezegd worden dat het Koninkrijk gekomen is, terwijl Rome
nog altijd de lakens uitdeelt, en er geen Koning in Jeruzalem re-
geert? Duidelijk is dat Jezus, met zijn roep Het Koninkrijk van God
is nabijgekomen, niet nabij in de tijd bedoelt maar nabij doordat
Hij, de Koning, is gekomen. Maar hoe kan zijn komst gezien wor-
den als de komst van het Koninkrijk? Wat heeft Hij voor ogen als
Hij spreekt over mensen die bezig zijn het Koninkrijk binnen te
dringen, en van de minste in dit Koninkrijk?

Het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan …

Dit zijn de vragen waarop Jezus op een bepaald moment van zijn
werk antwoord geeft in de bedekte vorm van een reeks gelijkenis-
sen. Het onderwerp van alle is Gods Koninkrijk, zoals blijkt uit hun
inhoud, maar soms ook uit de inleiding daarop: Het Koninkrijk van
de hemel is gelijk aan een schat ... aan een koopman ... aan een
sleepnet. Dit vertellen van de ene gelijkenis na de andere - zonder
gelijkenis zei Hij niets – valt de discipelen op als een nieuwe wen-
ding in zijn prediking, zodat zij naar de reden hiervan vragen:
Waarom spreekt U in gelijkenissen? (Mat 13:10). In antwoord op
hun vraag zegt Jezus dat deze bedoeld zijn voor discipelen, leer-
lingen, die de geheimenissen van het Koninkrijk (willen) kennen.
Hierbij moeten we uiteraard niet enkel aan de twaalf die Jezus ge-
woonlijk vergezellen denken, want behalve hen zijn er veel meer.
Deze gelijkenissen zijn echter niet voor de grote menigte, die de
geheimenissen van het Koninkrijk niet wil kennen:
Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk van
de hemel te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie
heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben;
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.
(Mat 13:11,12).
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Deze woorden worden dikwijls toegepast op al Jezus’ gelijkenissen,
maar ten onrechte. Zijn andere gelijkenissen, zoals die van de ver-
ontschuldigingen, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon,
de Farizeeër en de tollenaar, de pachters van een wijngaard, de
koninklijke bruiloft, de tien maagden, de talenten, enz., zijn in
meer of mindere mate doorzichtig en vragen weinig verklaring.
Maar zelfs de discipelen hebben moeite met deze gelijkenissen van
het Koninkrijk, en gebruiken de eerste gelegenheid die zij hebben
om Jezus te vragen: Maak ons de gelijkenis duidelijk.

Als gelovige Joden, die opgevoed zijn met een gedegen kennis van
het Oude Testament, weten Jezus’ toehoorders heel goed dat de
tijd zal komen wanneer de God van de hemel zijn Koninkrijk op
aarde zal oprichten; en dat Hij dit zal doen door de Messias van
Israël te zenden. De grote waarheid die voor hen verborgen is –
het ‘geheimenis’ waarover Jezus spreekt – is dat de vroegere Tim-
merman uit Nazareth, die hun toespreekt, de Koning van dat Ko-
ninkrijk is.

Terwijl de discipelen van Jezus Hem zien als de door de profeten
van Israël beloofde Koning, vallen de verdere gevolgen van zijn
optreden buiten hun kennisgebied. Deze gelijkenissen van het Ko-
ninkrijk zijn bedoeld om hun inzicht te geven in de nieuwe situatie,
die door zijn komst is ontstaan. Met zijn verschijning onder zijn
volk, zegt Jezus, is het Koninkrijk van God ‘nabijgekomen’, en
‘over’ hen, en ‘in hun midden’ (Mat 4:17; Luc 11:20; 17:21).

Met de komst van de Koning breekt een nieuwe heilstijd aan. Maar
in tegenstelling tot de stellige verwachtingen van de discipelen, zal
zijn Rijk pas in volle, openlijke, heerlijkheid tot stand komen in de
voleinding van de wereld (Mat 13:39,40,49). Want zijn Koninkrijk
zal bestaan uit mensen, die Hij geschikt zal vinden daarin een
plaats en functie te hebben. Mensen die met blijdschap en in ge-
hoorzaamheid reageren op de uitnodiging tot het Koninkrijk, en die
zich in de verwachting daarvan op zo'n waardige wijze gedragen,
dat zij in de eindtijd door de Koning-Rechter daarin verwelkomd
zullen worden. Christus’ Koninkrijk, dat in de zeven gelijkenissen
van Matteüs 13 wordt geïllustreerd, is dus zowel een tegenwoordi-
ge als een toekomstige werkelijkheid. Elk van deze gelijkenissen
laat een bepaald aspect zien van de nieuwe situatie die met Chris-
tus’ komst is ontstaan, en waarin de betekenis van het evangelie
voor de wereld centraal staat. Verenigd door dit ene thema van
het Koninkrijk vormen ze samen een eenheid.
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De zaaier

Deze eerste gelijkenis (vsn. 3-8) legt de basis voor alle zeven.
Vandaar dat Jezus zegt, dat als de discipelen deze niet begrijpen
de betekenis van de andere hun ook zal ontgaan (Mar 4:13).

Johannes de Doper had Jezus geschilderd als een Maaier, die bij
zijn verschijning de oogst in Israël zou binnenhalen en scheiding
maken tussen het voedzame graan en het onbruikbare kaf. In deze
eerste gelijkenis van het Koninkrijk geeft Jezus omsluierd aan dat
die oogsttijd nog lang niet gekomen is. Integendeel: Hij is een
Zaaier, en het zaad moet overal gestrooid worden, ontkiemen,
groeien en vrucht dragen.

Jezus’ tijdgenoten verwachten een Messias die krachtig optreedt in
de wereld, om heidense regeerders uit hun machtspositie te stoten
(Luc 1:52) en het volk Israël te verhogen. Maar de tijd daarvoor is
nog lang niet rijp. De tijd om als Koning plaats te nemen op de
troon van zijn vader David in Jeruzalem, om over alle landen ko-
ninklijke macht uit te oefenen en het kwaad en onrecht in de we-
reld weg te vagen, zoals de profeten in Israël hadden voorzegd, is
nog lang niet aangebroken. Eerst moet er een volk gevormd wor-
den, dat waardig zal zijn het Koninkrijk binnen te gaan.

Daarom is Hij voorlopig bezig overal onder zijn volk een boodschap
te brengen, die Hij in zijn uitleg ervan ‘het woord van het Konink-
rijk’ noemt. Want daarin roept Hij zijn luisteraars tot het Konink-
rijk, en het resultaat van zijn arbeid hangt van hen af. Het Konink-
rijk is nog niet de wereldwijde samenleving van gerechtigheid en
vrede, maar het onzichtbare koningschap dat voor gelovigen nu al
open staat.

In het zaad ligt de kiem van eeuwig leven. Maar het zaad heeft
geschikte grond nodig om te ontkiemen en vruchtbaar te worden;
wat inhoudt dat zijn arbeid op vele plaatsen vergeefs zal zijn. De
Zaaier beeldt in eerste instantie Jezus zelf uit tijdens zijn omwan-
deling onder de ‘verloren schapen van het huis van Israël’:

Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synago-
gen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas
alle ziekte en alle kwaal. (Mat 9 :35)

Daarna wordt het zaaiproces voortgezet door zijn apostelen en hun
medewerkers, volgens de opdracht die hun wordt gegeven: Gaat
heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping (Mar 16:15). Alleen als er genoeg is gezaaid om een
grote oogst op te kunnen leveren, zal het Koninkrijk komen:
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Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepre-
dikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het
einde gekomen zijn. (Mat 24:14)

Het onkruid

De tweede gelijkenis van het onkruid (vsn 24-30) sluit nauw aan
bij de vorige, en begint met hetzelfde beeld van zaaien. Maar Je-
zus vult het beeld aan met een tekening van de situatie waarin de
planten zullen opgroeien. De akker, waarin Gods arbeiders werk-
zaam zijn, is de gehele wereld, waarin het evangelie na Christus’
opstanding en hemelvaart verkondigd moet worden:

… de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen
van het Koninkrijk. (Mat 13:38).

Het zaad van het Koninkrijk ontkiemt en groeit in deze wereld op,
maar de opgroeiende planten hebben met tegenstand en concurre-
rende invloeden te kampen, en moeten weerstanden overwinnen.
De oogst die, zoals Johannes de Doper meende, spoedig zou
plaatsvinden, zal pas in de verre toekomst binnengebracht wor-
den:

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo
zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De Zoon des men-
sen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtig-
heid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar
zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de recht-
vaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader!
(Mat 13:40-43)

De gelijkenis van de Zaaier verklaart waarom het Koninkrijk van
de Messias niet direct bij zijn verschijning opgericht kan worden.
Dit Koninkrijk is meer dan de uitoefening van heerschappij over
alle bewoners van de aarde, al is die zeker inbegrepen. Zijn Ko-
ninkrijk bestaat in eerste instantie uit gelovigen, die waardig be-
vonden zullen worden daar in te gaan; en hun volledige aantal is
nog lang niet bereikt. Jakobus schrijft later:

God is van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn
naam uit de heidenen te vergaderen. (Hand 15:14)

Daarom moeten er zaaiers uitgaan om te zaaien.

Deze tweede gelijkenis verklaart waarom het eindgericht, waar-
over Israëls profeten dikwijls hebben gesproken, moet uitblijven.
Johannes de Doper gebruikt een dergelijke beeldspraak, als hij de
aanstaande verschijning van de Messias verkondigt:
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De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en
het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij
verbranden met onuitblusbaar vuur. (Luc 3: 17)

Het uitblijven van dit gericht nadat Jezus is gekomen, kan Johan-
nes niet begrijpen; en hij zendt daarom boden naar Jezus met de
vraag of Hij inderdaad de Komende is (Mat 11:2 e.v.). Met deze
gelijkenis leert Jezus dat het graan volledig moet opgroeien, voor-
dat de oogst binnengebracht kan worden. In de eerste gelijkenis is
de gedeeltelijke onvruchtbaarheid te wijten aan ongeschikte grond.
De tegenwerking in deze tweede gelijkenis komt door het onkruid
dat tussen het graan opgroeit. De Zaaier is werkzaam in de we-
reld, met al haar verscheidenheid van geschikte en ongeschikte
mensen. Het groeiende graan lijdt onder het onkruid dat ertussen
groeit. O.i. wijst Jezus hiermee op de directe – dikwijls vijandige –
omgeving, waarin gelovigen zich zullen bevinden. Hierbij kunnen
we aan het jodendom en later het christendom denken, die – deel
uitmakend van de wereld – de trouwe gelovigen sterk hebben te-
gengewerkt.

Het mosterdzaadje

In de gelijkenis van het mosterdzaadje gaat het om het contrast
tussen het onaanzienlijke begin en het geweldige resultaat. Wat
was Jezus’ optreden als rondreizend prediker en geneesheer be-
scheiden, in vergelijking met het wereldomvattende Rijk dat in de
eindtijd het gevolg hiervan zal zijn! Het wereldrijk van Babel wordt
in het boek Daniël afgebeeld als een grote boom:

… die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de he-
mel, en hij was te zien tot aan het einde van de gehele aarde ...
onder hem zocht het gedierte van het veld schaduw en in zijn
takken nestelde het gevogelte van de hemel. (Dan 4:10-12)

Zo stellen de Joden in Jezus’ tijd zich het Koninkrijk voor, waarin
alle natiën plaats zullen hebben, en dit is het beeld dat Jezus in
gedachten heeft in deze gelijkenis van het mosterdzaadje:

… het wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn tak-
ken kunnen nestelen (Mat 13:32).

Ook de verklaring van de gelijkenis van het mosterdzaadje (vsn.
31 en 32) moet dus wel de heilshistorische situatie, die met Jezus’
optreden onder zijn volk is ontstaan, als uitgangspunt hebben. Hoe
klein en onbetekenend lijkt zijn verschijning onder een door de Ro-
meinen onderdrukt volk; vooral voor wie naar een krachtige en
zegevierende Messias uitzien! Hoe teleurstellend is het antwoord
van zijn luisteraars op zijn uitnodiging. Bedroefd verwijt Hij de in-
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woners van de steden van Galilea, en later die van Jeruzalem, hun
onverschilligheid: Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem
niet aangenomen (Joh 1:11). Vergelijk nu eens dat kleine, droevi-
ge begin met het uiteindelijke resultaat, wanneer een grote scha-
re, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en
talen Christus’ Rijk zal binnengaan!

Het zuurdeeg

Ook de gelijkenis van het zuurdesem (vs 33) geeft het kleine begin
van het evangelisatieproces weer, net als bij de zaaier in de eerste
gelijkenis. Er zijn slechts ‘drie maten meel’, en het woord waarmee
Jezus zegt dat de vrouw de zuurdesem in het meel ‘deed’ betekent
ook ‘verbergen’; wat in de strekking van dit hoofdstuk goed past.
Ook hier wordt een proces op gang gebracht. In dit geval de door-
werking van het evangelie dat, net als zuurdeeg, een intensieve
innerlijke verandering teweegbrengt. Terwijl de boom in de vorige
gelijkenis de uiterlijke grootheid van Christus’ Rijk aangeeft, is het
zuurdeeg het symbool van de innerlijke en intensieve verandering
van gezindheid, die alle kinderen van het Koninkrijk ondergaan. De
vergelijking die Jezus hier maakt is die van het allesomvattende
karakter van het Koninkrijk als het eenmaal gerealiseerd is: het
gehele deeg wordt doorzuurd. Uiteindelijk zal de hele samenleving
alleen uit Gods Koninkrijk bestaan, zodat, zoals Paulus schrijft,
God alles in allen zal zijn.

Een schat verborgen in een akker

Deze gelijkenis en de volgende zijn bedoeld om de luisteraars (en
lezers) te leren, dat Gods Koninkrijk van onschatbare waarde is,
waarvoor alle andere bezittingen prijsgegeven dienen te worden.

Een man vindt heel onverwachts, terwijl hij als dagloner op het
land werkt, een schat (vs 44). Op gelijke wijze komt de roeping tot
Gods Koninkrijk door Jezus’ prediking op een heel andere wijze
dan men in het toenmalige jodendom verwacht. Het uitgangspunt
van Jezus is de alles overtreffende waarde van de heilsboodschap.
Iemand die de betekenis van het evangelie ontdekt heeft, zal be-
reid zijn alles prijs te geven om Christus’ Rijk binnen te mogen
gaan – net als de man die al zijn bezit verkoopt om die akker te
kunnen kopen en de gevonden schat tot zijn eigendom te maken.

Een schone parel

Voor sommigen komt het evangelie van het Koninkrijk geheel on-
verwacht, als een schat die iemand ineens in een akker ontdekt.
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Anderen zijn al zoekende. Zij zijn als een koopman, die op zoek is
naar iets kostbaars, en daarom in staat de onvergelijkelijke waar-
de dat het Koninkrijk van God dat Jezus verkondigt te zien. Ze be-
grijpen uit vergelijkingen met wat ze nu weten, meteen dat wat
Christus hun aanbiedt veel beter is dan alle ‘koopwaar’ van mense-
lijke makelij – lees: leer van mensen (vsn 45 en 46).

Een sleepnet

In de laatste gelijkenis in de reeks van zeven in Matteüs 13, trek-
ken vissers een sleepnet door de zee en vangen zo allerlei soorten
vissen. Als zij aan wal komen sorteren ze hun vangst: de deugde-
lijke vissen bewaren ze en de ondeugdelijke gooien ze weg. Even-
als in de gelijkenis van de zaaier heeft de arbeid positieve en ne-
gatieve resultaten, en evenals in die van het onkruid wacht de
scheiding tussen goed en kwaad op de eindtijd:

Zó zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De engelen zul-
len uitgaan om de bozen uit het midden van de rechtvaardigen
af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar
zal het geween zijn en het tandengeknars. (Mat 13:49-50)

Christus’ Rijk komt dus tot stand in twee fasen. Eerst vindt er een
verzamelproces plaats, als het sleepnet van het evangelie door de
wereldzee getrokken wordt (vs 47). Deze beeldspraak sluit zich
nauw aan bij wat Jezus zegt als Hij discipelen roept om Hem te
volgen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken
(Mat 4:19). De tweede fase is van heel andere aard. Gods Konink-
rijk zal niet komen door een gestadige morele vooruitgang van
mensen, maar door Christus’ drastische ingrijpen.

Het proces van bijeenbrengen kost veel tijd, maar de voleinding
van de wereld zal zeker komen; en daarmee het definitieve onder-
scheid tussen waardige en onwaardige volgelingen van Christus,
en de manifestatie van het Rijk van heerlijkheid.

Oude en nieuwe dingen

Deze reeks gelijkenissen stelt dus in de eerste plaats vast, dat wat
Jezus tot driemaal toe ‘de voleinding van de wereld’ noemt in de
verre toekomst ligt. Vóór die tijd zal het evangelie van het Konink-
rijk wijd en zijd verkondigd worden, want de akker waar het zaad
gestrooid wordt is de wereld. In de gelijkenis van het koninklijke
bruiloftsmaal willen de eerste genodigden het feest niet bijwonen,
met als gevolg dat anderen worden uitgenodigd. Wat impliciet is in
zijn gelijkenissen, geeft Jezus later op onverholen wijze aan:
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En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld ge-
predikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal
het einde gekomen zijn. (Mat 24:14)

Tijdens zijn predikingswerk beperkt Jezus zich gewoonlijk tot zijn
eigen volk, zeggende dat Hij slechts tot de verloren schapen van
het huis van Israël gezonden is (Mat 15:24). Maar Hij kijkt uit naar
de uitbreiding van de evangelieverkondiging na zijn dood en op-
standing:

Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die
moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal wor-
den één kudde, één herder. (Joh 10:16)

Enkele jaren later, als de Joden in Antiochië in Pisidië het evangelie
dat Paulus predikt niet willen aannemen, keert de apostel zich tot
de heidenen met een beroep op Jesaja's profetie aangaande de
Knecht van de Here:

Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat u tot heil
zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. (Hand 13:47)

In zijn brief aan de Romeinen legt hij uit hoe, in Gods ondoorgron-
delijke wijsheid, Israëls tijdelijke ongeloof aanleiding heeft gege-
ven tot de bekering van velen onder de heidenen. Wanneer het
getal van de geroepenen vol is, zal een einde komen aan Israëls
gedeeltelijke volharding (Rom 11:11-26).

Eén antwoord op de vraag uit het vorige hoofdstuk ‘waarom blijft
het gericht uit?’, is dus dat er nog veel meer mensen, en vooral uit
de heidenwereld, tot Christus’ Koninkrijk geroepen moeten wor-
den. Achteraf kunnen wij vaststellen dat dit tijdperk van de evan-
gelieverkondiging in andere landen nu al bijna tweeduizend jaar
heeft geduurd.

Al deze zeven gelijkenissen belichten de nieuwe situatie, die met
Christus’ optreden is ontstaan. Een situatie die berust op de bood-
schappen van Gods komende Rijk op aarde, die de profeten in Is-
raël hadden gebracht. Daarom moeten de kinderen van het Ko-
ninkrijk, die hun medegelovigen en zoekenden willen onderwijzen,
zowel de leer van de profeten als die van Christus overbrengen:

Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is
van het Koninkrijk van de hemel, gelijk aan een heer des huizes,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn
brengt. (Mat 13:52)
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Zie ook onze uitgaven: Het Koninkrijk is gelijk aan … in de serie
Bijbelstudies, en Gelijkenissen van de Here Jezus.
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In het belang van een ruim en evenwichtig begrip is het nuttig de voornaamste
aspecten van het Koninkrijk Gods ook in het Nieuwe Testament op een rijtje
te zetten en dan verder te onderzoeken. Een goede concordantie is hiervoor on-
ontbeerlijk. Hieronder volgt een beknopte analyse.

1. Johannes de Doper verkondigde de naderende komst van
de Messias van Israël

“(Johannes) zei: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemel is
nabij gekomen”; “Hij, die na mij komt, is sterker dan ik ... De wan
is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn
graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden
met onuitblusbaar vuur.” (Mat 3: 2,11,12; vergelijk Luc 3:15-17)

2. Na Johannes’ gevangenneming trad Jezus in Galilea op
als de beloofde Koning van Israël

“En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om
het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en
het Koninkrijk van God is nabijgekomen.” (Mar 1:14,15)

“Hij vond de plaats waar geschreven is: ... Hij heeft Mij gezonden
om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkon-
digen het aangename jaar van de Here .... En Hij begon tot hen te
zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.” (Luc 4:
17-21; Jes 61)

“Maar indien Ik door Gods vinger de boze geesten uitdrijf, dan is
het Koninkrijk van God over u gekomen.” (Luc 11:20)

3. De wonderen die Jezus deed, waren door Israëls profe-
ten voorzegd als deel van de zegeningen van het Koninkrijk

“Johannes ... liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen:
Bent u het die komen zou ... ? En Jezus antwoordde: Gaat heen en
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boodschapt Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende
en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen
en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evange-
lie.” (Mat 11:3-5; Jes 29:18,19; 33 :3,4; 35:5,6; 61:1)

4. Christus zal weer naar de aarde komen, in openlijke
heerlijkheid

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn
Vader, met zijn engelen”; ‘... in de wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten’; ‘ ...
dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij
zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de he-
mel, met grote macht en heerlijkheid’; “Wanneer dan de Zoon des
mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan
zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid’; “Maar Ik
zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien, gezeten aan de
rechterhand van de Macht en komende op de wolken van de he-
mel.” (Mat 16:27; 19:28; 24:30; 25:31; 26:64)

“(Jezus) sprak een gelijkenis uit omdat ... zij meenden dat het Ko-
ninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan:
Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich
de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug
te keren ... En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de
koninklijke waardigheid verkregen had …” (Luc 19:11-15)

“Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelf-
de wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien va-
ren.” (Hand 1:11)

“ ... want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God, neerdalen
van de hemel.” (1 Tes 4:16)

”... bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de en-
gelen van zijn kracht.” (2 Tes 1:7)

“... Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met be-
roep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap …” (2 Tim
4:1)

“Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd,
toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus
hebben verkondigd …” (2 Pet 1:16)
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die
Hem hebben doorstoken; en alle stammen van de aarde zullen
over Hem weeklagen.” (Op 1:7)
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5. Bij zijn komst zal Hij het vroegere Godsrijk in Israël
weer oprichten

“… en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeu-
wigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” (Luc
1:32,33)

“Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand
1:6)

“Daar (David) nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede
gezworen had een uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te
doen zitten …” (Hand 2:30)

“Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprich-
ting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van
zijn heilige profeten, van oudsher.” (Hand 3:21)

6. Christus zal over de hele wereld regeren

“... omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem
rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen
heeft.” (Hand 17:31)

“Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden on-
der zijn voeten gelegd heeft.” (1 Kor 15 :25)

“Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en
aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwig-
heden”; ''Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was,
dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt
aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn
is gekomen …” (Op 11:15,17)

“... de akker is de wereld ... De Zoon des mensen zal zijn engelen
uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot
zonde verleidt en hen, die ongerechtigheid bedrijven ... Dan zullen
de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Va-
der.” (Mat 13:41,43)

7. Christus’ volgelingen zullen op aarde met Hem koningen
en priesters zijn

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (Mat
5:5)

“Velen zullen komen van oost en west en ... aanliggen met Abra-
ham en Isaäk en Jakob in het koninkrijk van de hemel” (Mat 8:11)

“Voorwaar, Ik zeg u, u, die Mij gevolgd bent, zult in de wederge-
boorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heer-
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lijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stam-
men van Israël te richten.” (Mat 19:28)

“Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
Komt, u gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk’ (Mat
25:34)

“... heb gezag over tien steden ...”; “… wees heer over vijf steden
… (Luc 19:16,19)

“En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt
heeft ... En u zult zitten op tronen om de twaalf stammen van Is-
raël te richten.” (Luc 22:29-30)

“Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte,
dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn ...” (Rom 4:13)

“Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” (1 Kor
6:2)
“Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heer-
sen.” (2 Tim 2:12)

“De Here zal mij ... behouden in zijn hemels Koninkrijk bren-
gen.” (2 Tim 4:18)

“Wie overwint... hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij
zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij ver-
brijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal
hem de morgenster geven.” (Op 2:26-28)

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op
zijn troon.” (Op 3:21)

“... U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot
priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.” (Op
5:10)

“… en zij werden weer levend en heersten als koningen met Chris-
tus, duizend jaren lang ... zij zullen priesters van God en van
Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die dui-
zend jaren” (Op 20:4,6)

8. Aan het eind van Christus’ Koninkrijk op aarde zal er
geen zonde of dood meer zijn, en Hij zal dan het koning-
schap aan de Vader overdragen

“Daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader
overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht
onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij
al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand,
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die onttroond wordt, is de dood ... Wanneer Hem alles onderwor-
pen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem
alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.” (1 Kor 15:24
-26,28)

“En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het do-
denrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoor-
deeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk
werden in de vuurpoel geworpen. Dat is de tweede dood: de vuur-
poel.” (Op 20:13,14)

“Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en
zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste
dingen zijn voorbijgegaan.” (Op 21:3,4)
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De Here Jezus heeft soms raadselachtige uitspraken gedaan. Op een dag
spreekt Hij van zijn komst in heerlijkheid, vergezeld van Gods engelen, om
eeuwig leven aan zijn volgelingen te schenken. Daarna voegt Hij er de plechtige
verzekering aan toe: “Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen,
die hier staan, die de dood niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen
hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid” (Mat 16 :28). Bijna
tweeduizend jaar later wachten we nog steeds op de wederverschijning van
Christus. Wat heeft Hij hiermee dan bedoeld?

De verheerlijking op de berg

Alle drie de evangelieschrijvers die dit vertellen zeggen in het vol-
gende vers wat er in de daaropvolgende week gebeurt – een tijds-
aanduiding die zelden in de evangeliën voorkomt: ‘En zes dagen
later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes mee en
Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid’ (Mat 16:29).
Zij beschrijven verder de wonderbaarlijke verandering van Chris-
tus. Terwijl zij Hem aankijken, begint zijn gezicht te stralen met
een intens licht en zijn klederen worden helderwit. Dan verschijnen
er ineens twee mannen. Hoe de verbaasde discipelen weten dat dit
Mozes en Elia zijn, is ons niet duidelijk. Er verschijnt een wolk, die
hen overschaduwt – niet één van de donkere, regendragende wol-
ken die gewoonlijk vanaf de Middellandse Zee komen, maar wit als
de wolk die boven de tabernakel in de woestijn rustte. Daaruit
klinkt een stem, net zoals na Jezus’ doop in de Jordaan, maar nu
gericht tot de discipelen:

Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb;
hoort naar Hem.

Wij zijn ooggetuigen

Kort voor zijn dood schrijft de apostel Petrus over deze gebeurte-
nis, de diepgaande betekenis hiervan aan het licht brengend. Hij
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weet dat zich na zijn overlijden donkere wolken boven Christus’
gemeente zullen samenpakken. Spotters zullen de waarheid van
het evangelie en van de komst in heerlijkheid van Christus in twij-
fel trekken, en daardoor het geloof van sommigen afbreken. Daar-
om wil Petrus, nu hij de gelegenheid nog heeft, vertellen wat hij
zelf heeft gezien en gehoord van de heerlijkheid van Christus:

Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd,
toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus
hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn
majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid
ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid
tot Hem kwam. (2 Pet 1:16,17)

Petrus spreekt hier van Christus’ kracht, komst en majesteit. Wan-
neer we de woorden van de drie evangeliën naast elkaar zetten –
want ieder van hen heeft zijn eigen weergave van wat Jezus zegt –
zien we de overeenkomst met de uitleg door Petrus:

… voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn
koninklijke waardigheid. (Mat 16:28)
… voordat zij zien, dat het Koninkrijk van God gekomen is met
kracht. (Mar 9:1)
… voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben. (Luc 9:27)

Gods Koninkrijk betekent voornamelijk zijn koningschap, en dit
koningschap zetelt in Christus. Omdat Hij de Koning van het Ko-
ninkrijk is, komt bijvoorbeeld de uitdrukking ‘om het Koninkrijk
van God’ overeen met ‘om mijn naam’ (Luc 18:29; Mat 19:29).
Het Koninkrijk van God in ruimtelijke zin, als een wereldwijde sa-
menleving, is niet in de eerste eeuw opgericht. Maar tijdens die
kortstondige verandering op een hoge berg hebben de discipelen
Hem gezien als op de dag van zijn glorierijke komst op de wolken,
stralend met koninklijke macht. Zo kregen ze een voorproef van
zijn verschijning in de eindtijd.

Jezus’ verheerlijking vindt plaats op een keerpunt in zijn werk op
aarde. Zijn arbeid in Galilea komt nu ten einde en Hij gaat zuid-
waarts, naar de plaats waar Hij gekruisigd zal worden. Lucas zegt
in ditzelfde hoofdstuk:

En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervul-
ling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te
reizen. (9:51)

Een ogenblik heeft Hij zijn toekomstige heerlijkheid ervaren, en de
herinnering hieraan zal Hem sterken tijdens de laatste moeilijke
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maanden, als de Joodse leidslieden voortdurend bezig zijn met hun
pogingen Hem in hun strikken te vangen en Hij onder de foltering
van zijn kruisiging lijdt.

Maar die ervaring is er niet alleen ter wille van Hem zelf. Israël
werd tijdens de uittocht in de woestijn vermaand naar Mozes, de
wetgever, te luisteren en later naar Elia, de voorloper van de pro-
feten. De woorden uit de hemel – ‘hoort naar Hem!’ – geven aan
dat Christus verheven is boven alle andere woordvoerders van de
Here. En niet alleen is Hij Woordvoerder, maar ook de eeuwige Ko-
ning. Zo waar als Hij toen voor de ogen van zijn verwonderde dis-
cipelen in majestueuze heerlijkheid verscheen, zo zeker ook zal Hij
in de eindtijd met openlijke macht en heerlijkheid voor aller ogen
verschijnen. Daarin ligt de hoop op heerlijkheid voor al Gods kin-
deren. In herinnering aan wat hij op de berg zag, schrijft de apos-
tel Johannes:

… wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk
zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1 Joh.3:2)
Jezus zelf zegt hierover:
… dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Konink-
rijk van hun Vader. (Mat 13:43)

Zie ook onze uitgave in de serie Wat de Schriften voorzeggen
over: De wederkomst van Christus Jezus
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Het Koninkrijk en het kruis

Het leven van de Here Jezus Christus op aarde is van het begin tot het eind
sterk doelgericht. Hij weet wat Hij te doen heeft en gaat stap voor stap verder
in de vastberaden uitvoering van zijn taak. Van de dag van zijn doop door
Johannes de Doper, tot zijn kruisiging nabij Jeruzalem toe, is er geen aarzeling
of onzekerheid te bespeuren.

De vastberadenheid van Jezus

Het eerste dat Hij doet, nadat Hij uit het water van de Jordaan is
opgestaan en door het neerdalen van de Geest begiftigd is met on-
metelijke kracht van boven, is naar de eenzaamheid van de woes-
tijn gaan, om Zich voor te bereiden op zijn taak in het openbaar.
Gedurende veertig dagen weerstaat Hij de verzoekingen, die in de
dagelijkse drukte van zijn werk ook op Hem af zullen komen. Zo
leert Hij deze vooraf, eens en voor altijd te overwinnen.

Dan gaat Hij naar Jeruzalem. Het is de tijd van het Pascha, het
jaarlijkse feest om Israëls geboorte als volk uit Egypte te vieren.
De stad barst uit zijn voegen vanwege de komst van vele pelgrims,
uit zowel alle delen van het land Israël als het buitenland. Daar
doet Hij veel wonderen van genezing, en spreekt Hij het volk da-
gelijks in de tempelhof toe.

Later verblijft Hij enige jaren in Galilea, waar Hij in de vele steden
en dorpen een intensieve predikingscampagne voert. Tot de tijd is
gekomen om met dezelfde doelbewustheid en vastberadenheid, die
zijn hele leven kenmerken, voor de laatste keer naar Jeruzalem te
gaan, om Zich over te geven aan een kruisdood.

De Vader heeft Mij gezonden

Dit plan, dat Hij trouw tot het einde toe volgt, heeft Hij niet zelf
bedacht. Hij zegt herhaaldelijk dat God Hem gezonden heeft met
een bepaalde opdracht:

Want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbren-
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gen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader
Mij gezonden heeft. (Joh 5:36)

Hij is Gods Profeet bij uitnemendheid en verkondigt, evenals de
vroegere profeten in Israël, wat Hem ingegeven wordt:

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij
heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeg-
gen en spreken moet. (Joh 12:49)

Dit woord ‘moet’ gebruikt Hij regelmatig, en Hij geeft daarmee aan
dat Hem van boven een verplichting is opgelegd:

Wij moeten werken de werken van degene, die Mij gezonden
heeft, zolang het dag is. (Joh 9:4)
Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Ko-
ninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.
(Luc 4:43)
… de Zoon des mensen moet veel lijden … ; … de Zoon des men-
sen moet verhoogd worden … (Luc 9:22; Joh 12:34)

Waar komt deze verplichting vandaan? Jezus zegt daarover:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zich-
zelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet,
dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief
en toont Hem al wat Hij zelf doet. (Joh 5:10-20)

Alles wat geschreven staat moet vervuld worden

Behalve onderwijs, dat Jezus door middel van directe ingeving van
zijn Vader ontvangt, is er ook de openbaring van Gods wil vastge-
legd voor Hem in de profetische geschriften. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit Jezus’ mededelingen aan zijn discipelen: (Luc 18:31)

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten ge-
schreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.

Hij is de Knecht in het boek van Jesaja, die Zich stelt als de leer-
ling van de Here, gretig met open oor te luisteren, en altijd bereid-
willig te doen wat van Hem verwacht wordt:

Hij wekt Mij het oor, opdat Ik hoor zoals leerlingen doen. De He-
re HERE heeft Mij het oor geopend en Ik ben niet weerspannig
geweest, Ik ben niet teruggedeinsd. (Jes 50:4-5)

Want dit volbrengen van de voorzeggingen van de profeten ge-
beurt niet slechts door passieve inschikkelijkheid tegenover Gods
voorzienigheid in het regelen van de uiterlijke omstandigheden van
zijn leven, maar vraagt van Jezus zelf voortdurend initiatief, door
in de wisselende situaties in zijn leven keuzes te maken en de juis-
te beslissingen te nemen.
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De vervulling van de Schrift ordent dus Jezus’ leven. Wat over
Hem geschreven staat, moet Hij in volkomen toewijding aan de wil
van zijn Vader volbrengen. Na de discipelen te hebben verzekerd,
dat Hij het alleen maar hoeft te vragen en er meteen twaalf legioe-
nen engelen tot zijn beschikking zullen staan, om Hem te bescher-
men tegen degenen die Hem komen arresteren, vraagt Hij hen:

Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat
het aldus moet geschieden? (Mat 26:54)

Hij waarschuwt hen voor wat over enkele uren zal gebeuren met
de woorden:

Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in ver-
vulling moet gaan: En Hij is onder de misdadigers gerekend.
(Luc 22:37)

Met dezelfde motivering beveelt Hij Petrus in de hof van Gethse-
mane zijn zwaard weer in de schede te steken: de beker, die de
Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken? (Joh 18:11). De
onvermijdelijke noodzaak zijn Vader in alles te gehoorzamen,
klinkt ook door in zijn vraag aan de Emmaüsgangers op de dag
van zijn opstanding:

Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te
gaan? (Luc 24:26)

En als Hij op de avond van deze dag aan de andere discipelen te
Jeruzalem verschijnt, spreekt Hij opnieuw over zijn kruisdood als
iets dat in de wijsheid van de Vader onontkoombaar was:

Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden. (Luc
24:46)

De Knecht van de Here

Onder al het onderwijs dat Jezus van kindsbeen af door middel van
Gods geschreven Woord heeft ontvangen, nemen Jesaja’s profetie-
ën over de Knecht van de Here ongetwijfeld een heel belangrijke
plaats in. Alle zijn te lezen in wat wij terecht als een tweede boek
van de profeet mogen beschouwen, namelijk de hoofdstukken 40—
66. Daarin staan de volgende vijf profetieën:

1. Jesaja 42:1-7. God introduceert zijn Knecht als zijn uitverko-
rene, aan wie Hij zijn Geest heeft geschonken. Hij treedt
aanvankelijk op onaanzienlijke wijze op, maar later zullen
alle volken op zijn wetsonderricht wachten. Want God heeft
Hem aangesteld, zowel tot een licht van de natiën als om zijn
volk Israël te bevrijden uit zijn geestelijke gevangenschap.

2. Jesaja 49:1-9. De Knecht zelf komt aan het woord, en vertelt
dat God Hem van zijn geboorte af geroepen heeft tot een
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zeer bijzondere levenstaak, waardoor God verheerlijkt zal
worden. Hij zal niet alleen het verstrooide volk Israël bijeen-
brengen en herstellen, maar ook tot een licht zijn voor ande-
re volken die in duisternis verkeren en tot heil voor de ster-
venden. Al zal Hij eerst diep veracht en verafschuwd worden,
Hij laat Zich niet ontmoedigen. Want God heeft Hem verze-
kerd, dat de tijd komt dat Hij, de bij het volk verafschuwde,
de knecht van heersers, de hulde van koningen en vorsten
zal ontvangen.

3. Jesaja 50:4-9. Opnieuw spreekt de Knecht, nu als een leer-
ling van God, die bereid is het lijden dat Hem ten deel valt te
ondergaan. Al weet Hij dat Hij gegeseld zal worden, en op
zeer vernederende wijze geslagen en gehoond, Hij deinst niet
terug, omdat Hij weet dat in dit alles God met Hem is.

4. Jesaja 52:13-53:12. God maakt zijn intentie bekend dat Hij
zijn Knecht sterk wil verhogen. Al zal Hij eerst een uiterst
moeilijke periode doormaken, waardoor Hij voor anderen een
weerzinwekkende verschijning gaat worden, later zullen ko-
ningen en volken over zijn verhoging stom zijn van verba-
zing. Vervolgens komt de profeet zelf aan het woord, en wel
als vertegenwoordiger van mensen die achteraf inzien hoe
verkeerd hun houding tegenover de Knecht is geweest. Uit
zijn vreselijke lijden hadden zij de conclusie getrokken, dat
Hij als straf op zijn zonde een door God geslagene en ver-
drukte was. Daarom verachtten zij Hem. Maar nu zien zij met
intens berouw in dat zijn lijden, in plaats van voor Hem zelf
verdiend te zijn geweest, door de zonden van de toeschou-
wers is veroorzaakt. Hij draagt de ongerechtigheden van an-
deren weg, en daarmee ook de straf die op hen als dwalende
mensen had moeten komen. Zijn rechters veroordeelden
Hem tot de doodstraf, zodat Hij werd afgesneden uit het land
van de levenden. Toch is het God die dit alles geregeld heeft,
die Hem gevraagd heeft zijn leven prijs te geven als een
menselijk schuldoffer om de zonden van anderen weg te dra-
gen. Daarom zal God zijn Knecht, die tot het uiterste gehoor-
zaam is geweest, rijkelijk zegenen en verheerlijken op de
wijze waarmee de profetie begonnen is, en de velen die Hij
met God verzoend heeft zal Hij als zijn ‘buit’ ontvangen.

5. Jesaja 61:1-3. Opnieuw spreekt de Knecht zelf over zijn zen-
dingstaak. God heeft Hem met zijn Geest gezalfd, om een
blijde boodschap te verkondigen, gevangenen vrij te laten,
het jubeljaar en de dag van Gods oordeel uit te roepen. De
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profetie gaat verder over tot een beschrijving van de grote
zegen, die eerst Israël maar dan ook andere volken zullen
ervaren met de komst op aarde van Gods Koninkrijk.

Het onbegrip van de discipelen

Jezus spreekt gedurende een periode van vele maanden, bij ver-
schillende gelegenheden en in heldere taal, met zijn discipelen
over zijn lijden en dood, verwijzend naar wat ook Israëls profeten
hebben voorzegd. Toch begrijpen zij Hem niet. Allen verdienen zijn
verwijt aan de twee Emmaüsgangers: onverstandigen en tragen
van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken heb-
ben (Luc 24:25).

Hun onbegrip is alleen te verklaren als gevolg van een verkeerde
verwachting. Op grond van zijn vele wonderen en wat zij uit zijn
mond horen, zijn zij er van overtuigd dat Jezus de Messias is, en
dus nooit zal sterven. Zij zullen zeker hebben ingestemd met hen
die tegen Hem zeggen: wij hebben uit de wet gehoord, dat de
Christus tot in eeuwigheid blijft (Joh 12:34). Vandaar Petrus’ ge-
durfde poging zijn Meester het sterven uit het hoofd te praten. Zij
zien uit naar de tijd wanneer Christus de bovennatuurlijke macht
die Hij ter beschikking heeft, zal gebruiken om de machtige Koning
te worden, in overeenstemming met wat de profeten hebben voor-
zegd, en om Israël te herstellen. Omdat wat Jezus over zijn dood
in Jeruzalem zegt daarmee niet klopt, kunnen zij dit niet begrijpen.

Omdat de discipelen zo onbevattelijk zijn voor het feit van Jezus’
dood in Jeruzalem, is het niet verwonderlijk dat Hij volgens de
evangelisten betrekkelijk weinig zegt over de betekenis ervan. Pas
nadat alles is gebeurd zoals Jezus had voorzegd, zijn zij in staat de
heilrijke gevolgen van zijn offerdood in te zien. En de verklaring
hiervan aan anderen heeft Hij aan de apostelen overgelaten, met
de belofte dat Hij hen na zijn heengaan in de waarheid zou leiden.
Toch zijn er in de evangeliën enkele verhelderende uitspraken die
ons helpen de noodzaak van zijn lijden en dood beter te begrijpen.

De slang aan een paal

Bij zijn bezoek aan Jeruzalem, kort na zijn doop, voert Jezus een
gesprek met Nicodemus, een aanzienlijke Farizeeër en lid van de
Joodse raad. Naar aanleiding van de wonderen die hij heeft gezien,
erkent hij Jezus als een door God gezonde leraar; want, zegt hij,
niemand kan die tekenen doen, welke U doet, tenzij God met Hem
is (Joh 3:2).
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Zoals gewoonlijk in de evangeliën is het verslag van dit gesprek
uiterst summier. Wij weten dus niet of Jezus expliciet over de Men-
senzoon in Daniëls visioen sprak, die naar God in de hemel werd
geleid, om voor Gods troon Koninklijke waardigheid te ontvangen
en over de wereld te regeren. Van Nicodemus, ‘de leraar van Isra-
ël’, mag Jezus in ieder geval veronderstellen dat hij hier weet van
heeft, en dat hij daarom zal begrijpen wat Hij zegt over de Zoon
des mensen die zal opvaren naar de hemel. Maar nu maakt Jezus
iets zeer verbazingwekkends bekend, namelijk dat de verhoging
van de Mensenzoon (waarover ook Jesaja had gesproken: Hij zal
‘ten hoogste verheven zijn’) via de weg van verhoging aan een
paal zal plaatsvinden:

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet
ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben (Joh 3:14,15)

Over enkele jaren zal Nicodemus te Golgotha getuige zijn van de
vervulling van deze profetie, en als gevolg daarvan de eerste van
die aanzienlijken die achteraf tot inzicht komen. Ook hier bezigt
Jezus dat bekende woord, dat de noodzaak onderstreept van zijn
lijden en dood: ‘dit moet nu eenmaal gebeuren’. Bij deze gelegen-
heid echter geeft Hij de verklaring ervan, aan de hand van een his-
torische gebeurtenis uit Israëls geschiedenis van de reis onder lei-
ding van Mozes naar het beloofde land.

Zo moeilijk en onaangenaam was de woestijn waar zij eens door-
heen moesten trekken, dat de Israëlieten zich verzetten met
klachten tegen God en Mozes. Toen zond de HERE vurige slangen
onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stier-
ven (Num 21:6). Daardoor veranderde de stemming, en het volk
vroeg Mozes om als hun (be)middelaar Gods vergiffenis te vragen.
Voor dit algehele ongeloof en deze opstand was er in Gods wet
geen voorziening, en in antwoord op Mozes’ gebeden werd een bij-
zondere maatregel getroffen. Mozes moest een slang van koper
laten maken, en die op een hoge paal bevestigen, zodat allen die
ziek waren, door er in geloof naar te kijken, genezen zouden wor-
den. Daar op die paal zagen zij het beeld van een dode slang, een
sprekend symbool van de overwinning op, het machteloos maken
van datgene waardoor zij stervende waren. Dit is wat Jezus te Gol-
gotha zou worden: de voorstelling van de overwinning op, het
machteloos maken van de zonde, waardoor ieder mens vroeg of
laat komt te sterven. Datzelfde geloof dat van de Israëlieten werd
gevraagd, zal ook de zondaar genezen. Want evenals God zijn uit-
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verkoren volk op reis door de woestijn liefhad, ondanks hun falen,
heeft Hij ook de hele wereld lief. En om gelovigen daarin te red-
den, levert Hij zijn Zoon over aan een kruisdood:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggebo-
ren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Joh 3:16)

Met het woord ‘alzo’ wordt de wijze aangegeven waarop God door
zijn Zoon mensen redt uit de zonde en de dood: door het kruis.
Zoals Jesaja in zijn Knechtprofetieën had gezegd: Maar het be-
haagde de HERE Hem te verbrijzelen, Hij maakte Hem ziek. Maar
met de wijze wordt stellig ook de mate van Gods liefde aangege-
ven, waarin Hij zelfs zijn eigen eniggeboren Zoon [die dus niet al-
leen de Zoon des mensen is] niet gespaard heeft, om zijn genadige
voornemens met zijn schepselen waar te maken. Dit blijkt o.a. uit
de zinspeling op deze woorden door de apostel Johannes:

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat
Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een ver-
zoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó
[hetzelfde woord vertaald in Johannes 3:16 met ‘alzo’] heeft lief-
gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. (1 Joh 4:10-11)

Elkaar liefhebben op dezelfde verzoenende wijze als God ons heeft
liefgehad, is nu eenmaal uitgesloten, maar de verbazingwekkende
mate van zijn liefde zou ons moeten aansporen vurige liefde voor
anderen te hebben.

Het levensbrood

In een rede na de wonderbaarlijke spijziging van vijfduizend men-
sen met brood en vissen, spreekt Jezus over de diepgaande bete-
kenis hiervan. Afgezonderd van steden en dorpen waar zij voedsel
hadden kunnen krijgen, is de hongerige menigte enigszins te ver-
gelijken met de Israëlieten in de dorre woestijn. God hield dezen in
leven door het dagelijkse manna; en wat het manna in de woestijn
voor Israël was, is Jezus in een stervende wereld: de enige bron
van leven. Hij zou dit echter alleen zijn door te sterven:

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. In-
dien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en
het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van de
wereld. (Joh 6:51)

In deze – voor zijn luisteraars zeer opmerkelijke en aanstootge-
vende – uitspraak, betekent ‘vlees’ uiteraard niet de substantie
van Jezus’ lichaam, maar zijn bestaan als de Zoon des mensen van
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vlees en bloed. De Vader geeft uit liefde voor de wereld zijn enig-
geboren Zoon, om leven aan mensen te schenken. En Jezus, in
volkomen eensgezindheid met zijn Vader, geeft uit liefde voor Hem
en voor de mensen Zichzelf over aan een kruisdood. De onuitspre-
kelijke gave van de Vader is ook de gave van de Zoon, zoals Pau-
lus later zal zeggen:

… de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze
zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld,
naar de wil van onze God en Vader. (Gal 1:4)

Een losprijs voor velen

Ook de discipelen waren niet vrij van de menselijke neiging be-
langrijker dan anderen te willen zijn. In een vermaan hierover
spreekt Jezus over zijn eigen leven als dienaar als voorbeeld dat zij
behoorden na te volgen; een dienst die voor Hem zou uitlopen op
zijn dood:

wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder
u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen
niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Mat 20:26-28)

Met deze woorden probeert Jezus de discipelen inzicht te geven in
de betekenis van de dood waarin zij niet kunnen geloven. Het
woord ‘losprijs’ is voor hen een vertrouwde voorstelling.

In de eerste plaats komt het woord circa achttien keer in het
Griekse Oude Testament voor. Als de eigenaar van een rund wist
dat deze voor anderen een gevaar was, en het rund desondanks
iemands dood veroorzaakte, werd volgens de wet van Mozes de
eigenaar met de dood gestraft. Maar omdat hij niet schuldig was
aan opzettelijke moord, kon hij zijn leven redden door betaling van
een losprijs. Als een Israëliet tot armoede verviel en zichzelf als
slaaf verkocht, mocht een familielid hem uit zijn slavernij redden
door als compensatie een losprijs te betalen. Alle eerstgeboren
mannen waren volgens de wet het bijzondere eigendom van God,
maar zij waren van hun dienstplicht vrijgesteld – een dienst die de
priesterlijke stam Levi in hun plaats deed – door de betaling van
vijf sikkels als losgeld.

Het boek Spreuken laat zien hoe bekend het betalen van een los-
prijs in Israël was. De schrijver waarschuwt voor de gevolgen van
jaloersheid: hij aanvaardt geen enkel zoenmiddel, en blijft onver-
biddelijk, al geeft u een nog zo groot geschenk (Spr 6:35). Een
andere spreuk wijst in dit verband op het nadeel van de rijken:
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Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar de arme
krijgt geen bedreiging te horen. (Spr 13:8)

God wil dat Kores, de Perzische koning die Babel verovert, het volk
Israël zal bevrijden en vrijlaten om terug te gaan naar zijn eigen
land, maar geeft in de plaats daarvan drie andere volken:

Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat
u kostbaar bent in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw le-
ven. (Jes. 43:3,4)

In de tweede plaats was de betaling van losgeld een bekende
praktijk in de toenmalige Griekse wereld. Een krijgsgevangene of
een slaaf kon zijn vrijheid krijgen door betaling van een losprijs.
Jezus’ gebruik van dit beeld, om de betekenis van zijn dood aan te
geven, is dus doorzichtig. Hij leert zijn luisteraars zichzelf te zien
als mensen in een toestand van slavernij:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is
een slaaf van de zonde. (Joh 8:34)

Hij is gekomen om bevrijding te brengen, en de prijs die Hij zal
betalen, is zijn kruisdood. Natuurlijk kan er geen sprake van een
echte transactie zijn. Alle mensen zijn altijd Gods eigendom, want
Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe (Ps 100:3). Hij zelf
heeft bepaald dat de zondaar moet sterven:

Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die
van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.
(Ezech 18:4)

Hij betreurt dat zondaars de eeuwige dood ingaan, en heeft zelf
bepaald hoe zij daaruit verlost kunnen worden, indien zij daar
maar in willen geloven. Hij die, door het offer van zijn Zoon, men-
sen met Zich verzoent, heeft dit van Hem gevraagd uit liefde, en
zijn welbehagen in Hem bewezen, door Hem uitermate te verho-
gen en macht te geven over alle mensen om aan al wat Gij Hem
gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.

Het beeld van een losprijs spreekt van iets kostbaars, waardoor
mensen verlost kunnen worden, en is daarom treffend. Maar alleen
de gedachte al dat God werkelijk mensen zou kopen, of dat Chris-
tus van de ene partij tot een andere overgemaakt zou kunnen wor-
den is absurd.

Leerzaam is de wijze waarop Jezus het dodenrijk als een stevig
vergrendelde gevangenis ziet; en Hij geeft de verzekering dat die
poorten, waarachter zijn gemeente in de doodslaap opgesloten
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ligt, Zijn macht niet zullen kunnen weerstaan: de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet overweldigen (Mat 16:18). Na zijn op-
standing uit de doden kan Hij zeggen:

Ik ben de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben le-
vend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood
en het dodenrijk. (Op 1:18)

Het bloed van het nieuwe verbond

Jezus brengt de laatste avond van zijn aardse leven door met zijn
discipelen, en viert met hen het Pascha. Een jaarlijks feest waarbij
het volk de verlossing uit Egypte viert. Hij gebruikt deze gelegen-
heid om een nieuw herinneringsfeest in te stellen; om de verlos-
sing uit de zonde en de dood te vieren, die Hij door zijn offerdood
op de volgende dag zal bewerkstelligen.

Bij de Pascha viering was het gebruikelijk dat het gezinshoofd een
brood aan de aanwezigen gaf, nadat Hij er eerst voor zichzelf wat
van had afgebroken, en een beker wijn nadat Hij er zelf eerst uit
had gedronken. Na het gebruikelijke feest [nadat de maaltijd afge-
lopen was – 1 Kor 11:25] reikt Jezus de discipelen weer een brood
aan, en – mogen wij aannemen – in plaats van zelf te eten, spoort
Hij hen aan hiervan te nemen, met de woorden (Mat 26:26-28):

Neemt, eet, dit is mijn lichaam.
Vervolgens schenkt Hij een extra beker wijn in en zegt:

Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

In Lucas’ verslag spreekt Jezus van een nieuw verbond in zijn
bloed. Aangezien een verbond dat Jezus sluit uit de aard van de
zaak nieuw is, maakt Lucas hiermee expliciet wat in de eerste twee
evangeliën impliciet is.

Gods verbond met Israël staat centraal in de heilsgeschiedenis.
Mozes moest de Israëlieten die uit Egypte waren verlost, en naar
het Sinaï gebied waren gegaan, verkondigen dat God voornemens
was het volk als zijn bijzondere eigendom te benoemen:

Indien u aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart,
dan zult u uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse
aarde behoort Mij. En u zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
en een heilig volk. (Ex 19:5-6)

God zou een bijzondere verbondsrelatie met Israël aangaan, dik-
wijls geformuleerd in de woorden: Ik zal u tot een God zijn en u
zult Mij tot een volk zijn. Voorwaarde voor de blijvende verbonds-
relatie was Israëls gehoorzaamheid aan de wet, die eerst openlijk
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vanaf de berg Sinaï en later door Mozes als middelaar werd be-
kendgemaakt. Het volk erkende deze verplichting bij de verbonds-
sluiting met de woorden:

Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar
zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op
het volk en hij zei: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE

met u sluit, op grond van al deze woorden. (Ex 24:7-8)

Eeuwen later kondigde God door Jeremia zijn plan aan een nieuw
verbond met Israël te sluiten, dat de plaats in zou nemen van dat
te Sinaï was gesloten. Het doel zou hetzelfde zijn: Ik zal hun tot
een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn (Jer 31:33). Maar
met dit nieuwe verbond zou de intentie van het eerste verwezen-
lijkt worden: Gods wet zou op het hart van de mensen geschreven
worden (wat inhoudt dat het doen van Gods wil geen uiterlijk op-
volgen daarvan meer zou zijn, maar voortkomend uit innerlijke
vernieuwing), en het volk gereinigd van hun zonden. Jezus’ woor-
den in de bovenzaal geven dus aan dat deze nieuwe verbondsrela-
tie in Hem tot stand zal komen. Zijn offerdood luidt een nieuwe
heilstijd in, en de vervulling van Gods belofte door Jeremia:

Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer ge-
denken.

Door zijn Zoon te hebben verwekt en nu als een offer te geven,
maakt God het woord van de psalmist waar: Hij zelf zal Israël ver-
lossen van al zijn ongerechtigheden (Ps 130:8). Jezus’ door God
gekozen naam komt nu geheel tot zijn recht:
… u zult Hem de naam ‘Jezus’ geven. Want Hij is het, die zijn volk
zal ‘redden’ van hun zonden. (Mat 1:21)

Mozes’ besprenging van het volk met bloed was ongebruikelijk, en
gaf aan dat zij nu, door de gebrachte offers en de verbondsslui-
ting, een gereinigd en geheiligd volk waren geworden. Wanneer
Jezus dus in de bovenzaal zegt: Dit is het bloed van het nieuwe
verbond, geeft Hij daarmee aan dat in de gemeenschap en verbon-
denheid met Hem, uitgedrukt in een symbolische maaltijd, zijn
volk gereinigd en geheiligd zal zijn. Deze vergelijking tussen het
historische Israël en het volk van Christus drukt de apostel Petrus,
als hij zijn medegelovigen in Klein Azië beschrijft, zo uit:
… de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heili-
ging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het
bloed van Jezus Christus. (1 Pet 1:2)
Vandaar de toepassing van Gods woorden aan Israël op de ge-
meente van Christus (1 Pet 2:9-10):
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U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilige natie, een volk God ten eigendom.

Een nieuw verbond voor velen

Bij deze instelling van het avondmaal zegt Jezus van de beker
wijn: dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden. Dit woord ‘velen’ zinspeelt op het
slotwoord in Jesaja’s vierde profetie over de Knecht van de Here,
waar het woord drie maal achtereen voorkomt. De Knecht zal ve-
len rechtvaardigen, de velen zullen aan Hem als buit gegeven wor-
den, en Hij draagt de zonden van velen. De woorden sluiten dus
nauw aan bij de vroegere woorden: ‘een losprijs voor velen’, en
getuigen van de verstrekkende gevolgen van Jezus’ offer, dat in
het brood en de wijn van het avondmaal gesymboliseerd wordt. In
verhouding tot de totaliteit van allen die hebben geleefd, zijn ze
‘weinigen’ (Mat 7:14), maar op zichzelf beschouwd zijn ze een gro-
te schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en na-
tiën en talen (Op 7:9).

Het Koninkrijk en het kruis

Zelfs vóór zijn geboorte wordt verteld dat Jezus tot Gods ver-
bondsvolk Israël zal komen: Hij is het, die zijn volk zal redden van
hun zonden (Mat 1:21). Deze gedachte aan een verbondsvolk ligt
evenzeer besloten in de lofprijzing van Maria: God heeft Zich Isra-
ël, zijn knecht aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid
(Luc 1:54), als in die van Zacharias: Geloofd zij de Here, de God
van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het
verlossing gebracht (Luc 1:68)

Jezus zegt later dat Hij slechts gekomen was tot de verloren scha-
pen van het huis van Israël (Mat 15:24), en verbiedt zijn discipe-
len op een weg naar heidenen te gaan (Mat 10:5,6). Hij noemt de
vrouw die Hij in de synagoge geneest ‘een dochter van Abra-
ham’ (Luc 13:16), en zegt tegen de tollenaar Zacheüs: Heden is
aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van
Abraham is (Luc 19:9). Jezus beschouwt dus de verwerping van
Hem en zijn boodschap als een daad van het volk, en geeft de con-
sequenties voor heel Israël aan:

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk van God van u zal wegge-
nomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de
vruchten daarvan opbrengt. (Mat 21:43)
Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk,
en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als ge-
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vangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruza-
lem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de
heidenen zullen vervuld zijn. (Luc 21:23-24)

Wat is er dan geworden van die eerste verkondiging in Galilea: Be-
keert u, want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen? Het
antwoord is te zien vanaf de Pinksterdag, als een nieuw Israël te
voorschijn komt, dat tot Christus’ wederkomst in de eindtijd de
voortzetting vormt van het ware verbondsvolk, en dat Petrus be-
schrijft als een volk tot eigendom van God. Deze groeiende ge-
meenschap is in de kern van de zaak Christus’ Koninkrijk, aange-
zien zijn gelovigen Hem als hun Koning beschouwen, gehoorzaam
zijn aan zijn koninklijke wetten, en zich burgers van zijn Rijk in de
hemel noemen. Zij sluiten zich aan bij de ware gelovigen uit het
verleden, ‘de rest van Israël’, die trouw zijn geweest aan Gods roe-
ping en zijn verbond, en hebben deel aan dezelfde heilsbeloften
van eeuwig leven. Paulus zal later uitleggen dat niet allen, die van
Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen,
omdat zij nageslacht van Abraham zijn (Rom 9:6,7). Het geestelij-
ke nageslacht kenmerkt zich door te treden in het voetspoor van
het geloof van Abraham.

Het is deze gemeenschap, die Christus bij zijn wederkomst zal op-
wekken en eeuwig leven schenken. Hij kan dat doen, omdat Hij
voor hun zonden gestorven is, als de Knecht van de Here, die hun
ongerechtigheden weggedragen en hen met God verzoend heeft.
Zonder het kruis was zijn Koninkrijk van onsterfelijke en onvergan-
kelijke heiligen ondenkbaar geweest. Hem komt hun dankbaarheid
en lofprijzing van zijn waardigheid toe:

… want U bent geslacht en U hebt hen voor God gekocht met uw
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en U hebt hen voor
onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zul-
len als koningen heersen op de aarde. (Op 5:9-10)

Zie ook onze uitgave in de serie Christus in Profetie: De Knecht in
Jesaja
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De schrijver van Psalm 107 spreekt zijn sterke verlangen uit, dat mensen over-
al op aarde zullen inzien hoe goed de Here voor hen is. “Dat zij de Here loven
om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.” Iedere
christen die deze naam waardig is, zal dit gevoel zelf goed kennen. Als de don-
kere wolken van menselijke goddeloosheid, ongeloof en hebzucht – die de uit-
straling van Gods liefde belemmeren – maar weggedreven zouden kunnen wor-
den! Met dit verlangen dat mensen hun Schepper zullen leren kennen en eerbie-
digen, wil de christen ook zó graag zijn medemensen helpen, door hongerigen te
eten te geven, zieken te genezen, vluchtenden van kleding te voorzien enz. De
roeping tot Christus’ Koninkrijk stelt ons de mogelijkheid in het vooruitzicht
God en mensen hier op aarde te dienen. Bij zijn komst zal Christus zijn die-
naars bevrijden van alle beperkingen en zwakheden van hun natuurlijk li-
chaam. Gelijkgemaakt aan de onsterfelijke engelen zullen zij zich met kracht,
gezag en wijsheid wijden aan de taak een nieuwe en betere samenleving op aarde
tot stand te brengen. Dat dit geen ijdele droom of fantasie is, of het beperkte
idee van iemand die nog niet aan de geestelijke dingen toe is, maar de nuchtere
hoop die vast verankerd is in het evangelie, wordt bewezen door de heldere Bij-
belse beloften hiervan.

Met Christus zitten op zijn troon

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen

en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
(Op 3:21)

Zet u aan mijn rechterhand, zegt de Vader bij de opwekking van
zijn Zoon tot eeuwig leven. Alle aanvechtingen van zijn aardse le-
ven zijn nu voorgoed voorbij. Verzocht in alle dingen op gelijke
wijze als wij, heeft Hij altijd het goede gekozen en gedaan: Ge-
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rechtigheid hebt U liefgehad en ongerechtigheid hebt U gehaat. Hij
heeft, hoewel Hij de Zoon is, gehoorzaamheid geleerd in de dage-
lijkse strijd en uit wat Hij heeft geleden tot aan zijn kruisdood toe.
Daarom wordt zijn overwinning door zijn Vader in de hemel met
eer en heerlijkheid bekroond. Hij heeft Zich aan de rechterhand
van de Majesteit in de hoge gezet, toegejuicht door miljoenen en-
gelen die Hem lofprijzen voor wat Hij op aarde tot stand heeft ge-
bracht:

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht, de
eer en de heerlijkheid.

Sinds die verhoging heeft Hij met zijn Vader de wereld van men-
sen en engelen bestuurd.*

Ongeveer tweeduizend jaar later worden de volgelingen van Chris-
tus opgewekt tot eeuwig leven. Evenals Christus werd uitgenodigd
om plaats te nemen op de troon van zijn Vader, nodigt Christus
dan op zijn beurt zijn trouwe volgelingen uit om met Hem plaats te
nemen op de wereldtroon. De Vader heeft zijn troon in de hemel
gevestigd, zijn koningschap heerst over alles (Ps 103:19). De
troon van Christus is de troon van David, de troon in Jeruzalem,
hoofdstad van Gods nieuwe wereld, een vreugde voor de ganse
aarde, de stad van de grote Koning (Ps 48:3; Mat 5:35).

Vanuit deze regeringszetel zullen goddelijke wetgeving en onder-
wijs de einden van de aarde bereiken, en in deze heilzame uitoefe-
ning van een rechtvaardige heerschappij mogen Christus’ metge-
zellen delen. Maar voordat deze edele verantwoordelijkheid aan
hen toevertrouwd kan worden, moeten ze hiervoor waardig worden
bevonden. De Zoon is Wereldkoning geworden voor zijn gehoor-
zaamheid op aarde (Flp 2:9 e.v.; Heb 1:9). Door hun verbonden-
heid met Hem, en de kracht die hun is verleend, moeten ook de
toekomstige vorsten op aarde eerst de zonde overwinnen. Deze
belofte van medeheerschappij met Christus komt ook op andere
plaatsen in de Schrift voor. Uitgaande van de belofte: Zie, een ko-
ning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar
het recht, beschrijft Jesaja in beeldrijke taal de bescherming die de
vorsten de wereldbewoners zullen geven en de genezingen die zij
zullen doen (Jes 32:1-4,15 e.v.). De Here Jezus zegt tegen zijn
discipelen:

* Deze alinea is samengesteld aan de hand van onder andere de
volgende teksten: Ps 110:1; Heb 1:3,8,9; 4:15; 5:7-9;1 Pet 3:22;
Op 5:9-13.
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U, die Mij gevolgd bent, zult in de wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten,
ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te
richten. (Mat 19:28)

‘Richten’ heeft hier’ zoals dikwijls in de Bijbel, de betekenis van de
toepassing van Gods wetten in het bestuur van mensen. In de ge-
lijkenis van de ponden zegt de teruggekeerde Koning tot zijn die-
naars: heb gezag over tien ... vijf steden (Luc 19:17,19).

De apostel Paulus belicht in zijn brieven enkele aspecten van me-
deheerschappij met Christus. In Romeinen 5:17 zegt hij, in ver-
band met de zegenrijke gevolgen van de gehoorzaamheid van de
tweede Mens:

… zij, die de overvloed van de genade en van de gave van de
gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen
door de ene, Jezus Christus.

In, 1 Korinthiërs 6:2 vermaant hij de gemeenteleden zelf hun on-
derlinge geschillen te regelen:

En indien bij u het oordeel over de wereld berust, bent u dan on-
bevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?

En in 2 Timoteüs 2:12 moedigt hij zijn broeders aan hun christelij-
ke roeping tot het einde toe trouw te blijven:

… indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen
heersen.

Hetzelfde vooruitzicht wordt in het boek Openbaring telkens voor
ogen gehouden:

… zij zullen als koningen heersen op de aarde. (5:10)
Zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus,
duizend jaren lang ... . (20:4-6)

Hoeden met een ijzeren staf

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart,
hem zal Ik macht geven over de heidenen;

en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden
zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,

en Ik zal hem de morgenster geven.
(Op 2:26-28)

Hij die als Zoon van David de titel draagt van ‘Morgenster’ – be-
kend symbool van heerschappij (Num 24:17; Op 22:16) – geeft
die naam en de bijbehorende functie ook aan zijn trouwe volgelin-
gen. Maar waarom wordt de macht die Hij hun geeft op deze ver-
pletterende wijze gebruikt?
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De strenge taal over een ijzeren staf en verbrijzeld aardewerk is
ontleend aan Psalm 2. Deze psalm schildert op dramatische wijze
het moment waarop Christus als Koning zal optreden, in een we-
reld die zijn heerschappij verontwaardigd wil verwerpen. In vier
strofen horen we achtereenvolgens: de stem van een boze, protes-
terende wereld – Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt
(Luc 19:14) – het hoongelach van de Here, de verklaring die de
door Hem verwekte Koning aflegt, en tenslotte de raad van de
psalmist aan de mensen om verstandig te zijn en het nieuwe regi-
me te aanvaarden.

Vreemd en onbegrijpelijk als het, voor wie de Bijbel niet kennen,
mag toeschijnen, de Schrift laat er geen twijfel over bestaan dat
de wereld van de eindtijd in openlijk verzet tegen Christus zal ko-
men (zie bijvoorbeeld Op 17:14). Maar dergelijke tegenstand zal
gebroken worden door Christus en zijn volk.

Steun voor deze opvatting, dat er verpletterende macht gebruikt
zal moeten worden bij de oprichting van Christus' Koninkrijk, vin-
den we o.a. in Openbaring 19:11,14,15, in een symbolische be-
schrijving van het optreden van Christus met zijn heiligen:

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die
daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt
vonnis en voert oorlog in gerechtigheid ... En de heerscharen,
die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in
wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp
zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen
hoeden met een ijzeren staf ...

Gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters

U hebt hen voor onze God gekocht met uw bloed, uit elke stam en
taal en volk en natie; en U hebt hen voor onze God gemaakt tot

een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

(Op 5:9,10)

Een priester staat als middelaar tussen God en mensen om dwa-
lende zondaars tot God te brengen. Door hem zegent de Here
mensen, en op hem rust vooral de taak Gods volk te onderwijzen.
Er staat geschreven van een goede priester:

Betrouwbaar onderricht was in zijn mond en ongerechtigheid
werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wan-
delde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug.
Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond
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zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HERE van
de heerscharen is hij. (Mal 2:6,7)

Deze woorden schetsen ons wat Christus’ volk als priesters zal
doen. Eén van Gods beloften, wat zijn nieuwe wereld betreft,
spreekt van leraars en leerlingen:

Al uw zonen zullen leerlingen van de HERE zijn (Jes.54:13)
… uw leraars zullen zich niet meer verbergen, maar uw ogen zul-
len uw leraars zien; en wanneer u rechts of wanneer u links zou
willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de
weg, wandelt daarop. (Jes 30:20,21)

Dit alles zal verwezenlijkt worden wanneer zij die hiervoor waardig
bevonden worden, de leiding op aarde zullen krijgen.

De brief aan de Hebreeën legt uitvoerig uit, dat Christus bekwaam
is geworden om Priester te zijn door zijn ervaringen van een men-
selijk bestaan met al de daarbij behorende verzoekingen. Dat ook
Hij ‘met zwakheid omvangen is’, toont de schrijver door onze blik
te richten op Jezus’ zielestrijd in Gethsemane (Heb 5:2,7-10). Ook
Christus’ volk zal in Christus’ Rijk begrip voor de dwalenden heb-
ben vanwege hun eigen ervaring van zwakheid en falen. Is het niet
een prachtig voorbeeld van Gods wijsheid, en zijn goedheid ten
opzichte van de mensen, dat de edelste van alle mensen die de
wereld in de loop van de eeuwen heeft voortgebracht in dienst van
toekomstige generaties zullen staan, om ook hen aan te moedigen
in geloof hun geestelijke strijd te voeren voor onvergankelijkheid
en onsterfelijkheid? Ook Israël kreeg de belofte dat zij een konink-
rijk van priesters (wat iets anders is dan één priesterlijke stam on-
der alle andere stammen) in een taal die de apostel Petrus later op
de gemeente toepast:

U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap (1 Pet 2:9; Ex 19:6).

In het boek Openbaring wordt priesterschap verweven met koning-
schap:

Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en
Vader gemaakt. (1:6)
… tot een koninkrijk en tot priesters. (5: 10)
… zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen
met Hem als koningen heersen. (20:6)
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Uit wat in hoofdstuk 11 aan de orde kwam, rijst nog een andere vraag: ‘Hoe
kan Jezus zeggen dat het Koninkrijk, in zekere zin, al met zijn komst is geko-
men?’

Regeerders en onderdanen

Een profetie in het boek Daniël maakt onderscheid tussen regeer-
ders en geregeerden in Gods komende Koninkrijk op aarde. In een
visioen dat hij krijgt, verschijnt een Mensenzoon. … en Hem werd
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken,
natiën en talen dienden Hem. (Dan 7;14). Uit de nadere verklaring
van Gods engel blijkt dat de Mensenzoon samen met anderen over
alle aardbewoners zal regeren:

En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrij-
ken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van
de heiligen van de Allerhoogsten. (Dan 7:27)

De meest voor de hand liggende verklaring is, dat deze heiligen
die met Christus zijn dezelfden zijn die in de eindtijd worden opge-
wekt tot eeuwig leven, over wie in de laatste profetie in Daniël
wordt gezegd:

En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspan-
sel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de ster-
ren, voor eeuwig en altijd. (Dan 12:2-3)

Ze zijn dus ook de ‘vorsten’ in Jesaja's profetie, die onder leiding
van de Koning zullen regeren:

Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen
heersen naar het recht. (Jes 32:1)

Het Koninkrijk van God heeft dus tweeërlei betekenis. Er zal een
wereldwijde samenleving zijn, met Jeruzalem als hoofdstad en ze-
tel van heerschappij en wetgeving. De aardbewoners zullen regel-
matig naar Jeruzalem gaan, om de Here in zijn heiligdom te aan-
bidden en hulde aan de Koning te bewijzen:
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En alle volken zullen daar heenstromen en vele natiën zullen op-
trekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van de
HERE, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit
Jeruzalem. (Jes 2:2,3)
Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon van de HERE,
en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam van
de HERE te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de
verstoktheid van hun boos hart. (Jer 3:17)
Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruza-
lem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich
neer te buigen voor de Koning, de HERE van de heerscharen.
(Zach 14:16)

Mensen in alle landen zullen leven in gehoorzaamheid aan de Ko-
ning, in een maatschappij van recht en van vrede. Deze
‘menselijke’ samenleving zal onder de heerschappij en invloed
staan van de Koning en zijn heiligen, die als vorsten, priesters en
leraars een heilzame invloed zullen uitoefenen. Na hun opstanding
uit de doden hebben zij van Christus Gods gave van eeuwig leven
ontvangen en zijn dan leden van Gods volmaakte familie.

Een samenleving en ook een gemeenschap

In zijn prediking stelt ook Jezus Gods Koninkrijk op tweeërlei wijze
voor. Hij noemt Jeruzalem, met de schrijver van Psalm 48, `de
stad van de grote Koning’ (Mat 5:35). Hij belooft zijn discipelen
dat, wanneer Hij ‘in de wedergeboorte’ – als de wereld helemaal
opnieuw zal beginnen – op zijn troon zal zitten, ook zij zullen op
twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten
(Mat 19:28). Hij geeft in een gelijkenis aan dat Hij, als de Mensen-
zoon in Daniëls visioen, naar God in de hemel zal gaan om de ko-
ninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Bij zijn terugkeer zal
Hij, als Koning over de aarde, zijn trouwe dienaars macht over
mensen geven: Heb gezag over tien steden ... En u, wees heer
over vijf steden (Luc 19:12-19; Dan 7:13-14,27).

Hij leert zijn discipelen bidden om de komst van Gods Koninkrijk,
zodat Gods wil op aarde gedaan zal worden. Veel meer dan in het
Oude Testament echter stelt Jezus het Koninkrijk voor als de ge-
meenschap van Gods heiligen. En het is deze Koninklijke gemeen-
schap die met zijn eerste komst als Israëls Koning al tot stand is
gekomen. Al liggen velen in de doodsslaap, ‘wachtend’ op de op-
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standing in de eindtijd, zij die in leven zijn treden in dit leven al tot
zijn koninkrijk toe, worden opgenomen in zijn gemeenschap. Van-
daar dat Jezus zegt (Luc 16:16):

… sinds die tijd [na wet en profeten] wordt het evangelie gepre-
dikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.

Anders zou Hij de schriftgeleerden en Farizeeën, die alles doen wat
zij kunnen om mensen te verhinderen in Jezus te geloven, niet
verwijten:

… u sluit het Koninkrijk van de hemel toe voor de mensen. Im-
mers, u gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat
u niet toe daarin te komen. (Mat 23:13)

Als Jezus op een dag het geestelijke inzicht van een Farizeeër
prijst met de woorden: U bent niet verre van het Koninkrijk van
God (Mar 12:34), bedoelt Hij niet dat de eindtijd voor de deur
staat. Nogmaals, het Koninkrijk van God als tegenwoordige reali-
teit is mogelijk geworden door de komst van de Koning en doordat
Hij leeft tot in eeuwigheid. Allen die in Hem geloven erkennen Hem
als hun Koning, geven Hem hun dagelijkse gehoorzaamheid en
loyaliteit, en eerbiedigen Hem in hun lofprijzingen. Omdat Hij als
Koning aan Gods rechterhand in de hemel is, kan Paulus aan de
Filippenzen schrijven:

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij ook
de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. (Flp 3:20)

De gelovige heeft dus de grote overgang van gewoon burgerschap
in eigen land in deze wereld, tot burgerschap in Christus’ Rijk al
meegemaakt:

Zo dankt u met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor
het erfdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit
de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk
van zijn geliefde Zoon, in wie wij de verlossing hebben, de ver-
geving van de zonden. (Kol 1:13-14)

Overgebracht in het Koninkrijk van Christus

Laten we kort kijken naar het verband waarin Paulus zijn hiervoor
geciteerde woorden aan de gemeente in Filippi stuurt. De stad, zo
schrijft Lucas, was een Romeinse kolonie; en dit blijkt uit Paulus’
ervaring als evangelieprediker daar. De stad lag in Griekenland,
maar haar inwoners hadden het voorrecht van Romeins burger-
schap. De wet was Romeins en de gemeentelijke regelingen waren
gelijk aan die van Rome. Al waren zij ver van hun hoofdstad Rome
verwijderd, toch leefden de burgers van Filippi als Romeinen in een
Griekse omgeving.
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Paulus ziet in deze toestand een treffende illustratie van de eigen-
aardige situatie van de christen. Zijn hoofdstad is in de hemel,
waar zijn Koning aan Gods rechterhand zit. Dagelijks ziet hij uit
naar zijn komst uit de hemel om zijn Koninkrijk op aarde te vesti-
gen. In afwachting van de komst van zijn Verlosser, leeft hij als
vreemdeling en bijwoner in een samenleving, waarvan de interes-
ses en doelstellingen hem niet meer aanlokken.

De aanvaarding van Christus’ heerschappij houdt voor de christen
in dat hij voor zich een levensgebied op aarde vormt, dat wordt
beheerst door zijn Heer en Koning in de hemel. Paulus’ bevel:
zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de
rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die
op de aarde zijn (Kol 3:1,2), spoort hem aan het tegenwoordige
leven – met al zijn capaciteiten en mogelijkheden – steeds verder
binnen de sfeer van zijn verbondenheid met Christus te brengen.
Want de tijd komt wanneer de Koning, die nu nog aan Gods rech-
terhand zit, zal opstaan om naar de aarde te gaan. Dan zal het
verborgen leven van onderdanigheid aan Christus, dat de oprechte
en volhardende gelovige nu leidt, openbaar gemaakt worden in de
voor alle ogen zichtbare deelname aan de heerlijkheid van zijn
Rijk:

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met
Hem verschijnen in heerlijkheid. (Kol 3:4)

De overgang van burgerschap van deze wereld – d.w.z. van het
natuurlijke leven met de maatstaven en verwachtingen van een
aards bestaan – tot burgerschap van Christus’ Koninkrijk, vindt
plaats in dit leven. Vandaar dat Paulus hierover schrijft als een
verandering van status die al een feit is:
Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overge-
bracht in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. (Kol 1:13)

Het zou niet alleen niet Bijbels zijn, maar het zou ook verwarrend
zijn dit al bestaande Koninkrijk te beschouwen als iets van een an-
dere soort of aard dan het Koninkrijk dat Christus bij zijn komst zal
vestigen. Bijvoorbeeld als een ‘tijdelijk’ Koninkrijk, in tegenstelling
tot het ‘eeuwige Koninkrijk’ waarover 2 Petrus 1:11 spreekt! Het
gaat hier niet om het Koninkrijk als zodanig, als een ruimtelijke
grootheid, maar om de heerschappij ervan. Christus’ Koninkrijk is
nu als een smalle beek, beperkt tot wie zijn regering in hun leven
vrijwillig aanvaarden; maar later zal zij uitmonden in een grote
zee, wanneer de aanvaarding van zijn wereldwijde heerschappij
absolute noodzaak zal zijn voor alle mensen op aarde. De christen
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is een burger in wording (tegenwoordig zouden we zeggen: die
een inburgeringscursus doet), van een Koninkrijk in wording. Maar
terwijl de komst van het Koninkrijk in al zijn voorbestemde pracht
en heerlijkheid zeker is – gewaarborgd door Gods eeuwige be-
staan, zijn genadige voornemens in beloften die Hij met een plech-
tige eed heeft bekrachtigd, en de overwinning van Christus – zal
de persoonlijke waardigheid van de gelovige om daarin een plaats
te ontvangen, pas worden vastgesteld wanneer de Koning vanaf
zijn troon en rechterstoel, tot hem en anderen zegt:

Komt, u gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u
bereid is van de grondlegging van de wereld af. (Mat 25:34)

Juist daarom schrijft de apostel Petrus zo ernstig aan zijn mede-
gelovigen (2 Pet 1:10,11):

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en ver-
kiezing te bevestigen; want als u dit doet, zult u nimmer struike-
len. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het
eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Daarom ook waarschuwt de apostel Paulus telkens voor de sombe-
re mogelijkheid, dat een mens niet mag ingaan in het Koninkrijk
waarvan hij in naam een burger is geweest.

Of weet u niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet
beërven zullen? (1 Kor.6:9)
Want hiervan moet u doordrongen zijn, dat in geen geval een
hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar,
erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. (Efez 5:5)
... de krans van de rechtvaardigheid, welke te dien dage de He-
re, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, maar niet alleen mij,
maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad ... De He-
re zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn
hemels Koninkrijk brengen. (2 Tim 4:8,18)

Het Koninkrijk en de gemeente

Als Christus’ volk nu al gezien kan worden als een Koninklijke ge-
meenschap, gelovigen die met elkaar verbonden zijn als zijn on-
derdanen en samen burgers van zijn Rijk, zijn zij dan te onder-
scheiden van zijn gemeente?

Het woord gemeente komt slechts op enkele plaatsen in de evan-
geliën voor:

En Ik zeg u, dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn ge-
meente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
overweldigen. (Mat 16:18)
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Indien hij [een broeder die gezondigd heeft] naar de gemeente
niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mat
18:17)

Met de woorden: één is uw Meester en u bent allen broeders (Mat
23:8), ziet Jezus zijn volk als een broederschap. Als Hij aan hen
denkt als schapen die Hem als Herder zijn toevertrouwd, ziet Hij
hen als zijn kudde (Joh 10:16). Weest niet bevreesd, u klein kud-
deke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven
(Luc 12:32).Het gaat dus om dezelfde gelovigen, gezien vanuit
verschillende gezichtspunten.

Het woord gemeente stamt uit de heilsgeschiedenis van Israël. Ge-
meente betekende eerst het volk Israël, dat geregeld voor het
aangezicht van de Here bijeenkwam. De vergadering van het volk
op de vlakte vóór de berg Sinaï is daar een bijzonder voorbeeld
van: Deze woorden heeft de HERE tot uw gehele gemeente gespro-
ken op de berg (Deut 5:22). Stefanus spreekt eveneens van de
vergadering [ekklesia, gemeente] in de woestijn (Hand 7:38).

Jezus voorzag dat Israël als volk Hem zou verwerpen. In een com-
mentaar op zijn gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, waarin
Hij sprak van de steen die de bouwlieden verwerpen, zegt Hij:
Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk van God van u zal weggeno-
men worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de
vruchten daarvan opbrengt. (Mat 21:43)
De gemeente van Christus is het nieuwe ‘Israël’ (Gal 6:16), een
koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigen-
dom (1 Pet 2:9,10). Zij neemt daarbij tijdelijk de plaats van Israël
in, totdat Christus terugkomt.

Op enkele plaatsen heeft ‘gemeente’ de betekenis van een plaatse-
lijke samenkomst van gelovigen (bijvoorbeeld 1 Kor 11:18 wan-
neer u als gemeente samenkomt; en 1 Kor 14:19,28,34,35 in de
gemeente, in tegenstelling tot ‘thuis’). Dikwijls is de gemeente de
plaatselijke broederschap die, in afwachting van de komst van de
Here, als door God geroepenen regelmatig bijeen komt (1 Kor 1:2
e.d.), om door zijn Woord onderwezen te worden en om Hem te
dienen in liefde, dankbaarheid en lofprijzing. Als zodanig is de ge-
meente het Koninkrijk in wording.

Op andere plaatsen omvat de gemeente alle gelovigen in hun tota-
liteit als het volk van God, de voortzetting (niet de vervanging!)
van het tijdelijk verworpen verbondsvolk Israël.

Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente (Kol 1:18)
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Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente
heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te
heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en
zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek
of rimpel of iets dergelijks. (Efez 5:25-27)

Omdat de gemeente een apart begrip is, zou het daarom verwar-
rend zijn haar op één lijn te stellen met het Koninkrijk. We zouden
het zo kunnen samenvatten: de gemeente is voor de tegenwoordi-
ge tijd, het Koninkrijk vooral voor de toekomst.

Sinds de tweede eeuw na Chr. hebben velen in het christendom de
Oudtestamentische profetieën van Gods Koninkrijk op aarde, door
de komst van de Messias die vanuit Jeruzalem als Wereldkoning
zal regeren, van hun betekenis beroofd door ze te beschouwen als
beeldspraak. De aardbewoners die naar Gods heiligdom stromen,
worden beschouwd als mensen die de kerk binnengaan! Gelukkig
zien velen in deze tijd wel in dat de Bijbel niet allegorisch uitgelegd
mag worden. De vele profetieën die al in vervulling zijn gegaan, of
zij nu betrekking hebben op heidense volken, steden, Israël of de
Knecht van de Here, zijn op letterlijke wijze vervuld. Christus en
zijn apostelen bevestigen dat dit ook het geval zal zijn met de
voorzeggingen van een nieuwe samenleving op aarde, waar oor-
log, honger en opstand geen plaats meer zullen hebben.

Voorbereiding op de toekomst

De sterke verwachting onder de profeten in Israël van de komst
van de dag van de Here, en daarmee van de oprichting van Gods
Koninkrijk op aarde, staat dus centraal ook in de prediking van
Christus. Hij gebruikt hierbij een uitdrukking die wij in het Oude
Testament niet tegenkomen: ‘de komende eeuw’, oftewel de ko-
mende wereld, en wel in contrast met de tegenwoordige tijd of we-
reld. Jezus waarschuwt voor de consequentie van zonde tegen de
heilige Geest met de woorden: het zal hem niet vergeven worden,
noch in deze eeuw, noch in de toekomende (Mat 12:32). Hij geeft
de verzekering dat discipelen die nu, in deze tijd familieleden en
bezit prijsgeven, in de toekomende eeuw het eeuwige leven zullen
ontvangen (Mar 10:30). Tegenover wat Hij de kinderen van deze
eeuw noemt spreekt Hij van degenen die waardig gekeurd zijn deel
te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden (Luc
20:34-35)



118

Christus’ Koninkrijk bestaat nu alleen in voorlopigheid, en zo zal het blijven
totdat Hij in de eindtijd terugkomt met zichtbare heerlijkheid en grote macht.
De heerschappij die Hij nu uitoefent in het leven van zijn volgelingen, en zijn
invloed ‘achter de schermen’ van het wereldgebeuren, beantwoorden niet aan de
talrijke beloften aangaande een door iedereen op aarde erkend koningschap, dat
de plaats van menselijke regeringen inneemt.

Van een Koninkrijk in voorlopigheid naar het Vrederijk

Zijn huidige verblijf aan de rechterhand van zijn Vader is een tijd
van ‘afwachting’ (Heb 10: 13), totdat de belofte in vervulling gaat:
De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden
van uw vijanden (Ps 110:2) - en die bevinden zich op aarde. De
zetel van zijn heerschappij is de troon van David te Jeruzalem. Te-
ruggekomen naar Jeruzalem zal Christus, zoals de profeet Zacharia
zegt: de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich
uitstrekken ... tot de einden van de aarde (Zach 9:10).

Deze tijd is nog niet gekomen. Uitgaande van de woorden van
Psalm 110: Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn
vijanden onder zijn voeten gelegd heeft, beschouwt Paulus Chris-
tus’ heerschappij als een ontwikkeling, die is gericht op de onder-
werping van al wat op aarde is aan de wil van zijn Vader. Geduren-
de deze periode zal Christus met zijn heiligen een samenleving be-
sturen die uit sterfelijke en dwalende mensen bestaat. Tal van be-
schrijvingen – zoals Psalm 2; Jesaja 11:1-10, 65:17-25 e.d. – heb-
ben betrekking op deze tijd. Zij schilderen een toestand waarin de
mensen zullen leren in Gods wegen te wandelen en Hem te eerbie-
digen:

Wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van
de wereld gerechtigheid ... En de vrucht van de gerechtigheid zal
vrede zijn, de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid
tot in eeuwigheid. (Jes 26:9;32:17)
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Hij moet heersen als Koning totdat …

Gezien de gunstige omstandigheden waarin de mensen zullen le-
ven, onder de directe zegenrijke leiding van Christus en zijn mede-
regeerders, valt er een grote oogst te verwachten van mensen die
aan het einde van het Vrederijk waardig bevonden zullen worden
Gods gave van eeuwig leven te ontvangen. Bevestiging voor deze
verwachting ligt in het feit, dat vergeleken hiermee de gelovigen
die bij Christus’ wederkomst eeuwig leven zullen ontvangen, be-
schreven worden als ‘eerstelingen’ (Jak 1:18; Op 14:4).

De woorden van 1 Kor 15:25: Hij moet als koning heersen totdat
… geven aan dat Christus’ heerschappij niet eindeloos zal zijn.
Paulus commentaar hierop is:

… daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de
Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en
kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen
totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De
laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. (vsn. 24-26)

Bij deze overgang, wanneer Christus het koningschap aan de Va-
der overdraagt, zullen de sterfelijke mensen die tijdens Christus’
Rijk hebben geleefd en zijn gestorven, opgewekt worden en samen
met hen die niet zijn gestorven geoordeeld worden. Daarna zullen
er geen sterfelijke mensen meer zijn; er zal geen dood meer zijn
en dus ook geen geboorte:

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer
zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Op 21:4)

Hoe lang duurt het Vrederijk?

Hoe lang zal de periode zijn tussen Christus’ wederkomst en het
overdragen van zijn koningschap aan de Vader? M.a.w. hoe lang
duurt het Vrederijk? Er lijkt een zekere tegenstrijdigheid te zijn
tussen de diverse passages in de Bijbel over dit onderwerp:

Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan,
en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal over-
gaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een
einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. (Dan
2:44)
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal ver-
gaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. (Dan
7:14)
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Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwig-
heid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. (Luc 1:33)
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden on-
der zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond
wordt, is de dood ... Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook
de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onder-
worpen heeft, opdat God zij alles in allen. (1 Kor 15:25,28)
Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeu-
wige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. (2 Pet
1:11)
… en zij werden weer levend en heersten als koningen met
Christus, duizend jaren lang. (Op 20:4)

De vraag die hieruit rijst is: is Christus’ Koninkrijk op aarde eeuwig
of niet?

De enige plaats waar het aantal jaren (duizend) wordt genoemd is
Openbaring 20. En aangezien de meeste getallen in dit boek een
symbolische betekenis hebben, is het lang niet zeker dat deze pe-
riode letterlijk wordt bedoeld. Als de leeftijd van de bewoners van
de aarde gelijk is aan de ‘levensduur van de bomen’, en de hon-
derdjarige als een jongeling beschouwd wordt (Jes 65:20,22), dan
zullen er heel weinig generaties leven in een periode van duizend
jaar. En dat terwijl in de beschrijving van Christus’ Rijk in Psalm 72
wordt gesproken van ‘geslacht tot geslacht’ (vs. 5). Dezelfde
psalm zegt ook dat men de Koning zal vrezen zolang de zon er is
en weer: zo lang de zon er is bloeie zijn naam (vs. 17).

Het woord in het Oude Testament dat is vertaald met ‘eeuwig’,
olam*, betekent gewoonlijk een onafzienbaar lange tijd, en dit is
soms ook in het Nieuwe Testament het geval. Het woord wordt bij-
voorbeeld gebruikt m.b.t. de duur van slavernij, de bloedschuld
van Joab en zijn zonen, de melaatsheid van Gehazi en zijn nage-
slacht, de eed van de Rechabieten, het Paasfeest, de sabbat en de
tempel met zijn priesterschap en ritueel. Het woord ‘eeuwig’ is dus
zeer toepasselijk om aan te geven dat Christus’ heerschappij een
onafzienbaar lange periode duurt.

* Olam komt o.a. voor in Ex 21:6; Lev 25:46; Deut 15:17; 1 Sam
1:22; 27:12; 1 Kon 2:33; 2 Kon 5:27; Jer 35:6; Ex 12:24; 1 Kon
8:13; Num 25:13.
In het Nieuwe Testament vinden we het Griekse woord aion in Luc
1:33 en Joh 9:32.
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En wat gebeurt er na het Vredrijk?

De overdracht van het koningschap aan de Vader zegt niet dat
Christus geen verheven positie meer boven mensen en engelen zal
hebben, of dat Hij geen macht of gezag meer zal uitoefenen. Het
Koninkrijk dat Christus bij zijn wederkomst zal vestigen, wordt te-
recht het Koninkrijk van God genoemd, en de voortzetting van het
Koningschap, wanneer alles op aarde volmaakt is en God alles in
allen zal zijn, zal ook Gods Koninkrijk zijn. In de Bijbelse beschou-
wing hierover, gericht op de eeuwige verheerlijking van de Vader
en zijn eniggeboren Zoon, is er wat de benaming betreft geen re-
den een scherp onderscheid tussen de twee fasen te maken.
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Voor het eerst in de geschiedenis hebben de landen rondom de Middellandse
Zee een gemeenschappelijke voertaal, de voortreffelijke taal die de Grieken ont-
wikkelden. En voor de eerste keer in de geschiedenis zijn al die verschillende
landen ook verenigd onder één heerschappij. De ijzeren roede van Rome bracht
een einde aan piraterij en oorlog, en met de goede, begaanbare wegen die zij over
grote afstanden aanlegden bracht het rijk de landen van de bewoonde wereld in
contact en communicatie met elkaar. In Israël, waar men in vierhonderd jaar
geen profeet had gezien, verschijnt opnieuw een gezaghebbende boodschapper van
God, Johannes de Doper, en met zijn komst en zijn verkondiging dat de Mes-
sias spoedig zal verschijnen, geloven velen dat de lang beloofde Messias en Ver-
losser eindelijk zijn opwachting gaat maken.

De volheid van de tijd

De evangelist Mattheüs leidt zijn verslag over Jezus’ werk onder
zijn volk in met een treffende aanhaling van een profetie van Jesa-
ja, die nu in vervulling zal gaan:

Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht ge-
zien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw
van de dood, is een licht opgegaan. (Mat 4:16; Jes 9:1)

Niet alleen het volk Israël maar ook de wereld was rijp voor Gods
openbaring, die met Christus en zijn apostelen is gekomen. Terug-
blikkend op deze verschijning van Christus in Israël zal Paulus later
schrijven:

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn
Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de
wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij
het recht van zonen zouden verkrijgen. (Gal 4:4-5)

Met de komst van Christus komt een eind aan het tijdperk, dat be-
gon met de roeping van Abraham. God bracht hem naar het be-
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loofde land, met de bedoeling uit zijn nageslacht een volk te vor-
men dat zijn bijzonder verbondsvolk zou zijn: U zult Mij een ko-
ninkrijk van priesters zijn en een heilig volk (Ex:19:6). Aan dit volk
gaf God zijn wet waardoor zij zijn wil zouden kunnen leren, en zich
– in het naleven van zijn geboden en verboden – waardig tonen
zijn gave van eeuwig leven te ontvangen. Hij deed ook profeten
onder hen opstaan, om het volk aan te sporen gehoorzaam te zijn
aan zijn woord. De psalmisten bezingen hun dankbaarheid dat
God, in een wereld van onwetendheid, licht had gebracht onder
zijn kleine volk, dat in zijn heilige land woonde.

Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt,
Israël zijn inzettingen en verordeningen.
Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan,
en zijn verordeningen kennen zij niet. (Psalm 147:19,20)

In antwoord op de vraag van de Samaritaanse vrouw, of Jeruzalem
de juiste plaats was om God te aanbidden, bevestigt Jezus: Het
heil is uit de Joden (Joh 4:22). Daarmee stelt Hij zich op één lijn
met Gods woord in Amos: U alleen heb Ik gekend uit alle geslach-
ten van het aardrijk (Amos 3:2). Maar Jezus geeft terzelfder tijd
aan, dat een nieuw tijdperk in de heilsgeschiedenis aanbreekt:

… de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader
aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt
zulke aanbidders.

Met zijn komst nadert de heilstijd van wet en profeten zijn einde,
en met zijn opstanding en verhoging zal die verleden tijd zijn. De
wet en de profeten gaan tot [en met] Johannes, zegt Jezus; sinds
die tijd wordt het evangelie gepredikt (Luc 16:16). De wet van Mo-
zes had de weg gebaand, waarlangs een mens Gods wil kon leren
kennen, Hem door gehoorzaamheid hieraan kon behagen, en
mocht uitzien naar zijn gave van leven.

Voor de niet-Jood liep de hoop op leven toen langs de weg van in-
lijving als proseliet bij het uitverkoren volk Israël, met de besnijde-
nis van mannen, en inachtneming van de wet van Mozes. Maar
voortaan zou, in de plaats van door deze wet, Gods gave van eeu-
wig leven geschonken worden via de geloofsrelatie met Diens
Zoon. De apostel Johannes zal later de kern van deze nieuwe
heilstoestand, op beknopte maar heldere wijze, aangeven met de
woorden (1 Joh 5:11,12):

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en
dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
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Jezus legde de basis van geloof in Hem als de beloofde Messias
van Israël met zijn vele bovennatuurlijke en indrukwekkende won-
deren. Zelfs een overste van de Joden, Nicodemus, erkende dat
niemand zulke daden kon doen zonder Gods kracht:

Rabbi, wij weten, dat U van God gekomen bent als leraar; want
niemand kan die tekenen doen, welke U doet, tenzij God met
Hem is (Joh. 3:2)

Op de avond van zijn dood zegt Jezus tegen de discipelen:
Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand
anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu
hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader
gehaat. (Joh 15:24)

Hij spreekt telkens over zijn vele genezingen als Gods getuigenis
van Hem:

… want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te vol-
brengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de
Vader Mij gezonden heeft. (Joh 5:36)

Vandaar zijn beroep op allen die de wonderen hebben gezien:
Indien Ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft Mij niet,
doch indien Ik ze doe en u Mij toch niet gelooft, gelooft dan de
werken, opdat u weten en erkennen mag, dat de Vader in Mij is
en Ik in de Vader. (Joh 10:37,38)

Het evangelie is voor de hele wereld

Jezus zelf predikt zijn nieuwe en revolutionaire boodschap alleen
aan zijn eigen volksgenoten. Hij zegt: Ik ben slechts gezonden tot
de verloren schapen van het huis van Israël (Mat 15:24), en ver-
biedt zijn discipelen, die overal in de steden en dorpen van Galilea
zijn komst moeten aankondigen, af te wijken op een weg naar hei-
denen: begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis van
Israël (Mat 10:5,6).

Met Christus’ opstanding komt aan deze beperking een definitief
einde. Met het aanbreken van de nieuwe heilstijd zullen mensen in
alle landen de gelegenheid krijgen in Christus te geloven en in
Hem Gods gave van eeuwig leven te ontvangen. Vandaar de op-
dracht die de apostelen krijgen opgelegd, het evangelie overal ter
wereld te verkondigen:

Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de
gehele schepping (Mar 16:15)

Maar evengoed als voor de Joden, zal geloof of ongeloof eeuwige
consequenties hebben:
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Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie
niet gelooft, zal veroordeeld worden. (vs 16)

In zijn toespraken in de heidenwereld spreekt de apostel over dit
nieuwe tijdperk, dat met de komst, kruisdood, opstanding en ver-
hoging van Christus, is aangebroken. Terugblikkend op de vroege-
re toestand in de wereld zegt de apostel:

Hij heeft ten tijde van de geslachten, die achter ons liggen, alle
volken op hun eigen wegen laten gaan. (Hand 14:16)

Wat dit betekent, blijkt uit Paulus’ beschrijving van de toestand
waarin heidense mensen zijn uitgesloten van het burgerrecht van
Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop
en zonder God in de wereld; vervreemd van het leven Gods om de
onwetendheid, die in hen heerst (Efez 2:12; 4:18).

In zijn redevoering in de Griekse stad Athene doet Paulus een be-
roep op zijn luisteraars met de woorden:

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van onwe-
tendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering
moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aan-
gewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft
door Hem uit de doden op te wekken. (Hand 17:30-31)

Op deze wijze verkondigt Paulus hetzelfde evangelie als Jezus ver-
kondigde in de steden en dorpen van Galilea. De basis van geloof
ligt nu niet in vele wonderen van genezing, maar in het grote won-
der van Christus’ opstanding, waarvan Paulus als getuige kan spre-
ken. De boodschap is in haar essentie dezelfde: Bekeert u, want
het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Omdat zijn luis-
teraars in Athene moeite hebben met de uitdrukking ‘Gods Konink-
rijk’, zegt Paulus dat God Christus heeft aangesteld om over de
gehele wereld te regeren. Onder de Samaritanen echter kan Filip-
pus ‘het evangelie van het Koninkrijk van God’ prediken (Hand
8:12). Lucas vat Paulus’ twee jaar durende arbeid in Rome samen
met de woorden dat hij het Koninkrijk van God predikte (Hand
28:31).

Eeuwig leven alleen in Christus

Evenzeer als voor het volk Israël is voortaan het radicale principe
van kracht: Behoudenis is alleen te ontvangen door middel van
een geloofsrelatie met Christus. Als Petrus en Johannes zich voor
de Joodse raad moeten verantwoorden, na het volk in de tempel-
hof te hebben toegesproken, getuigen zij vrijmoedig:
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En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij
moeten behouden worden. (Hand 4:12)

Voor deze oerconservatieve leiders in Israël, die zozeer gesteld zijn
op de wet van Mozes, klinken deze woorden als een revolutionaire
en niet geloofwaardige boodschap! Ditzelfde radicale heilsprincipe
verkondigt Petrus op de Pinksterdag. Hij gaat uit van de Oudtesta-
mentische belofte: Wie de naam van de Here aanroept, zal behou-
den worden. Maar met de komst, kruisdood, opstanding en verho-
ging van Jezus van Nazareth, krijgen deze woorden nieuwe bete-
kenis. Want voortaan slaat ‘Here’ ook op Christus. Petrus demon-
streert deze nieuwe waarheid door eerst de aandacht te vestigen
op de grote wonderen die Jezus had gedaan, en vervolgens door
uit de Schrift en aan de hand van het getuigenis van de apostelen
uit te leggen, dat Jezus is opgestaan uit de doden en verhoogd is
tot Gods rechterhand in de hemel. Zijn conclusie luidt:

Dus moet ook het gehele huis van Israël zeker weten, dat God
Hem én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die
u gekruisigd hebt. (Hand 2:36)

Jezus Christus is Here; wat betekent dat allen die eeuwig leven
zoeken voortaan zijn naam moeten belijden en aanroepen. In zijn
Romeinenbrief legt Paulus dit nieuwe heilsprincipe nader uit:

Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met u
hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u
behouden worden ... want: al wie de naam van de Here aan-
roept, zal behouden worden. (Rom 10:9,13)

Goed en slecht nieuws

De Bijbelse boodschap heeft meerdere aspecten. Er zijn plaatsen
waar de individuele lezer of luisteraar direct wordt aangesproken.
Zo wordt er een beroep op hem gedaan de betreurenswaardige
situatie waarin hij zich bevindt te erkennen, en dankbaar gebruik
te maken van de genadige gelegenheid die hem geschonken wordt
Gods gave van eeuwig leven te ontvangen. Zo’n uitnodiging klinkt
in het Oude Testament uit de mond van de profeet Jesaja:

O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en u die geen geld hebt,
komt, koopt en eet ... Neig uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat
uw ziel leve. (Jes 55:1-3)

Er zijn ook plaatsen waar hij wordt gewaarschuwd voor de gevol-
gen van ongeloof en ongehoorzaamheid. Bijvoorbeeld in Ezechiëls
woorden:
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Waarom toch zou u sterven? Want Ik heb geen welgevallen aan
de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here HE-

RE; daarom bekeert u, opdat gij leeft. (Ezech 18:31-32)
Of in Jezus’ waarschuwing:

Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen (Luc 13:5).

Het evangelie heeft ook een maatschappelijk aspect. Wij leven in
een tijd dat de toekomst van de samenleving op aarde bedreigd
wordt door grote gevaren. Het besef groeit langzamerhand, on-
danks de algemene onbereidwilligheid de harde feiten eerlijk onder
de ogen te zien, dat de bronnen van ons bestaan niet onuitputtelijk
zijn, dat de onverantwoorde wijze waarop wij mensen met de na-
tuur omgaan niet veel langer door kan gaan. Uit belangstelling en
zorg voor onze medemensen, voor onze kinderen en de komende
generaties, vraagt een nadenkend mens zich af, welke toekomst
de wereld wacht. Hierin ligt de grote en vertroostende betekenis
van Gods belofte van een Wereldkoning. God, die de wereld ge-
schapen heeft en het misbruik van de aarde eeuwenlang verdra-
gen heeft, is voornemens alles aan zijn Zoon te onderwerpen. Op
de dag waarop de wereld in haar dwaasheid in opstand komt tegen
haar Redder, zal de Koning Gods voornemen bekendmaken:

Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon bent U ... Vraag Mij en Ik zal volken
geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit. (Ps
2:7-8)

Daarom heeft Gods aloude verbond met David zo’n centrale plaats
in het evangelie van Christus en de apostelen. En daarom ook
heeft het zoveel actuele betekenis voor gelovigen in deze tijd. Op
grond hiervan kunnen ook wij het modelgebed dat de Here Jezus
zijn discipelen eens leerde, dagelijks tot de Vader in de hemel op-
zenden, in de overtuiging dat zijn vervulling nadert: Uw Koninkrijk
kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
God heeft nadrukkelijk en herhaaldelijk verklaard, dat de aarde
niet voor altijd ontheiligd zal worden door een samenleving die
Hem negeert, en zijn ‘juk’ van zich af wil werpen:

Want Hij (Christus) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn
vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die
onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten
onderworpen. (1 Kor 15:25-27)

Neemt mijn juk op u

In het Jodendom van Christus’ tijd was een juk een alledaags
beeld voor het dragen van bepaalde verplichtingen. Men sprak dik-
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wijls van ‘het juk van het Koninkrijk’, ‘het juk van de wet’, ‘het juk
van de geboden’. De Farizeeën en schriftgeleerden kregen voldoe-
ning uit het leren van een haast ondraaglijk systeem van geboden,
zoals blijkt uit één van hun uitspraken hierover: ‘Niet gelijk dege-
nen die het juk van de wet zacht en licht voor zichzelf maken,
maar gelijk degenen die het juk van de wet zwaar hebben ge-
maakt.’ Terecht geeft de Here Jezus hierop zijn kritiek: “Zij binden
zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen,
maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren” (Mat 23:4).

Jezus nodigt mensen uit naar Hem toe te komen, omdat Hij rust
kan brengen in hun gedachten - die, zoals Paulus schrijft, elkaar
onderling aanklagen (Rom 2:15) – en daarmee hun leven:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust
geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zacht-
moedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zie-
len; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Mat 11:28-30)

Maar waarom zegt Hij dat zijn juk, in tegenstelling tot dat van de
geestelijke leiders, zacht is en zijn last licht?

Deze uitspraak is één van de paradoxen, schijnbare tegenstrijdig-
heden, die zijn leer kenmerken. Want wij hoeven in het evangelie
van Matteüs maar enkele bladzijden verder te gaan, om te lezen:

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en
neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. (Mat 16:24,25)

En in Lucas’ evangelie vinden we:
Vele scharen reisden met Hem mee, en Zich omkerend zei Hij tot
hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader en moe-
der en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn
eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. (Luc 14:25,26)

En vervolgens vertelt Hij een gelijkenis over een man, die ondoor-
dacht een toren begint te bouwen maar die niet kan afbouwen.

Als Jezus spreekt over het opnemen en dragen van het kruis, is dit
geen beeld van geduldig lijden maar van het vrijwillig prijsgeven
van het leven. Achter familieleden ‘haten’ ligt de eis dat Christus in
alles de eerste plaats in het leven van zijn volgelingen moet heb-
ben (vergelijk Mat 10:37-39).

Het juk van de Joodse geboden drukte zwaar op een mens, door-
dat zijn behoudenis afhankelijk was van het minutieus en uiterlijk
nakomen van tal van voorschriften, zonder enige innerlijke beteke-
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nis voor hem zelf. Bij de bespreking van de plaats van de wet in de
christelijke gemeente zegt Petrus:

… wat stelt u God op de proef door een juk op de hals van de
discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben
kunnen dragen? (Hand 15:10)

Als Jezus spreekt van mensen die vermoeid en belast zijn, heeft
Hij het niet over gebukt door het leven gaan onder de last van ei-
gen zonde en schuld, maar over de kwelling en ontmoediging als
gevolg van een hoeveelheid moeilijke eisen, waardoor de mens
zijn eigen verlossing meende te moeten bewerken.

Het juk van Christus echter bevrijdt een mens van dit eenzame en
op eigen kracht gebaseerde streven, en neemt hem op in de ge-
meenschap van zijn Heer. De woorden: Ik ben zachtmoedig en ne-
derig van hart, openen de deur tot een innige vriendschap met
Hem, die rust brengt voor de zielen van allen die zichzelf vruchte-
loos inspannen om behouden te worden. Het wonder van deze uit-
nodiging is adembenemend: Christus, de Zoon van God en Koning
van de koningen, komt tot een ieder die dit wil – wie hij ook is, of
is geweest – om voortaan met hem door het leven te reizen, langs
de weg die naar de poort van zijn Koninkrijk leidt. Nu al wordt hij
bevrijd, en heeft hij volmaakt leven – in het gezelschap van de
edelste karakters die uit de mensheid zijn voortgekomen – in het
vooruitzicht.

De aan volgelingen van Christus gestelde eisen

Dit wil echter zeker niet zeggen dat er geen zware eisen zijn, geen
noodzaak voor een toewijding die het hele leven beheerst. Een
noodlottig gevolg van het tegenwoordige geestelijk klimaat, is dat
men dikwijls niet beseft hoe dringend en onontbeerlijk de eisen
zijn, die Jezus aan zijn volgelingen stelt. Het verschil met het
maaswerk van de onnoemelijk veel geboden van het antieke Jo-
dendom ligt hierin: het zijn geen uiterlijke en zinloze verplichtin-
gen, maar ze zijn gericht op de verandering van de gezindheid van
een mens. Mensen die niet met de evangeliën vertrouwd zijn, en
het populaire beeld hebben van een gemakkelijke en goedaardige
Jezus, zouden best wel eens kunnen schrikken als zij ontdekken
hoe vaak Hij heeft gesproken over de strenge voorwaarden die zijn
gesteld aan de toegang tot zijn Koninkrijk.

GELOOF

Het eerste wat Jezus vraagt, is geloof in Hem als Gods Zoon en de
Heiland van mensen. De zegenrijke gevolgen van zijn offerdood
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zijn niet voor de onverschilligen en onwetenden, maar voor hen die
daarin geloven:

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet
ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die
gelooft, in Hem eeuwig leven zal hebben. (Joh 3:14-15)

Het moet het een of het ander zijn, geloven of niet geloven, met
als gevolg eeuwig leven of de eeuwige dood. God bewijst zijn liefde
in het sterven van Christus opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (v.16). Jezus waar-
schuwt zijn luisteraars voor de noodlottige gevolgen van gebrek
aan geloof in Hem: indien u niet gelooft, dat Ik het ben, zult u in
uw zonden sterven (Joh 8:24) Zijn grief is dat zijn volk niet kan
inzien dat Hij door God gezonden is om de weg ten leven te ba-
nen:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. (Joh
10:10)
U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te
hebben, en toch wilt u niet tot Mij komen om leven te hebben.
(Joh 5:39,40)

Wat het dagelijkse manna voor Israël was, de enige bron van le-
ven in een dorre woestijn ongeschikt voor zaaien en maaien, is de
Zoon van God in een stervende wereld:

Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de
Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. (Joh 6:57)

Doet een mens dat niet dan heeft hij geen leven (v.53).

BEKERING

Jezus leert zijn luisteraars, dat geloof in Hem in de eerste plaats
een radicale breuk eist met de wijze waarop iemand vroeger heeft
geleefd. Als Hij in het openbaar verschijnt, staat de noodzaak om
zich te bekeren hoog in het vaandel van zijn evangelie: Bekeert u,
want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen (Mat 4:17). Be-
kering betekent een ommekeer, de tegenovergestelde kant op-
gaan, afstand doen van de vroegere levenswijze, om voortaan
Christus te gehoorzamen.

Voor Jezus’ tijdgenoten, die zo sterk gehecht waren aan hun leven
onder de wet van Mozes, met al de minutieuze regels die de mon-
delinge traditie hieraan had toegevoegd, betekende discipel wor-
den van Hem een grote ommekeer. Maar zonder dit nieuwe geloof
in Christus als de Zoon van God, en deze verandering van leven,
was (en is) er voor hen geen hoop op leven.
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Op zekere dag krijgt Jezus bericht van een bloedbad in de tempel,
waarna Hij opmerkt:

Meent u, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle an-
dere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg
Ik u, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
(Luc 13:2,3)

En hij herinnert zijn luisteraars aan een andere ramp, waarin men
meent Gods straffend oordeel te zien:

Of meent u, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en
die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere
mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als u
zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. (vsn 4,5)

Uiteraard bedoelt Jezus niet dat zijn luisteraars vroeg of laat zullen
komen te sterven; omkomen impliceert hier de eeuwige dood ster-
ven. Jezus’ woorden klinken als een echo van Gods woord door
Ezechiël:

Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven
moet, luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert u, op-
dat u leeft. (Ezech 18:32)

OPNIEUW GEBOREN WORDEN DOOR DE DOOP

Geloof in Christus en zich bekeren tot een andere wijze van den-
ken en leven is een nieuw begin, zó radicaal dat Hij hierover
spreekt als een wedergeboorte. Hij wijst Nicodemus op de onont-
beerlijke noodzaak opnieuw geboren te worden:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien ... Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest,
kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. (Joh 3:3,5)
Alleen door helemaal opnieuw te beginnen, heeft een mens hoop
op leven in Gods Koninkrijk.

De doop van Johannes de Doper gaf de Joden de gelegenheid rein
te worden, in voorbereiding op de ontmoeting met hun Koning.
Maar voor de hooggeplaatste geestelijken was het op deze wijze
openlijk belijden van zonde te vernederend:

… de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de
raad van God, daar zij niet door hem gedoopt waren. (Luc 7 :30)

In het huidige christendom willen velen, om allerlei redenen die wij
hier nu niet gaan bespreken, zich niet laten dopen in Christus. Je-
zus’ uitspraak wat de doop en de vernieuwing door de Geest be-
treft, is vandaag de dag evengoed op zulke mensen van toepas-
sing als toen op Nicodemus.
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De doop in Christus is de door Hem aangewezen wijze het juk van
het Koninkrijk op zich te nemen. Daardoor komt de verbondenheid
met Hem tot stand, waarop de beeldspraak van samen met Hem
het juk dragen berust. De oorspronkelijke vorm van de doop in
Christus geeft deze verbondenheid op een sprekende, symbolische
wijze te kennen; en wel in tweeërlei opzicht. Heel het vroegere en
uitzichtloze bestaan wordt eens en voor altijd in dit ceremoniële
delen in zijn dood afgelegd. Daaruit vindt een geestelijke opstan-
ding plaats, een nieuw leven in innige gemeenschap met de Heer,
op wie alle vertrouwen gesteld moet worden.

Vanzelfsprekend is hierbij geloof noodzakelijk, d.w.z. een persoon-
lijke overtuiging van wat God heeft geopenbaard, want wie die niet
heeft kan God niet welgevallig zijn (Heb 11:6):

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. (Mar
16:16)

De omgekeerde volgorde zou immers ondenkbaar zijn. Want welk
mens die niet gelooft in God en zijn heilswerk in Christus, zou zich
laten dopen? Maar omgekeerd geldt hetzelfde: welk mens die echt
gelooft, zou zich niet laten dopen onder belijdenis van zijn geloof?

In één van zijn ondubbelzinnige uitspraken over een versperring
van de poort, die toegang tot zijn Koninkrijk geeft, zegt Jezus:

Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer
dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u het Konink-
rijk van de hemel voorzeker niet binnengaan. (Mat 5:20)

De voorafgaande gedachtegang toont aan, dat deze onmisbare
‘overvloedige gerechtigheid’ onlosmakelijk verbonden is met de
houding van een mens tegenover Gods geschreven Woord, en zijn
bereidwilligheid ernaar te streven alles wat daarin van hem wordt
gevraagd na te komen; dus ook zich laten dopen (Mat 5:17-19).

De betekenis van de doop in Christus

Geloof in Christus brengt, door de doop, een geloofsrelatie met
Hem tot stand. Jezus spreekt tot Nicodemus van wedergeboorte:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit
water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen gaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest gebo-
ren is, is Geest. (Joh 3:5-6)

Paulus brengt deze wedergeboorte door water en Geest in verband
met de doop in Christus, als hij spreekt van gered worden door het
bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de heilige
Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus
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(Titus 3:5-6). Hij legt nader uit, dat de doop in Christus voor een
deel een sterven is met Christus, maar ook een opstanding tot
nieuw leven. Zowel in zijn symbolisch sterven als in zijn opstan-
ding, verbindt de gehoorzame gelovige zich met Christus in Zijn
sterven en opstanding. Christus is, zegt Paulus, voor de zonde
eens voor altijd gestorven (Rom 6:10). Door zich met Hem te ver-
eenzelvigen, kan een gelovig mens zijn vroegere bestaanswijze
achter zich laten:

… dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam
van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden

De gekruisigde en gestorven Christus is op de derde dag opgewekt
tot nieuw en eeuwig leven. Zo staat de gelovige uit de doop op tot
nieuw leven in verbondenheid met Christus. Het leven heeft voort-
aan een ander vooruitzicht, en kent een andere motivatie:

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het
vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. (Gal 2:20)

Jezus leerde zijn discipelen dat zij, door in Hem te geloven, kin-
deren van hun Vader in de hemel zouden worden. Dit zeggen ook
de apostelen:

Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus.
Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus
bekleed. (Gal 3:26-27)

Dit zoonschap, legt Paulus vervolgens nader uit, is de reden waar-
om Christus gekomen is:

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn
Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de
wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij
het recht van zonen zouden verkrijgen. (Gal 4:4-5)

Hierin ligt het zeer bijzondere voorrecht van de gelovige in Chris-
tus: God, de Schepper van hemel en aarde is ook zijn geestelijke
Vader, dank zij adoptie in Christus:

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem
te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbeha-
gen van zijn wil. (Efez 1:5)

Kinderen van de Vader in de hemel

Jezus leert zijn discipelen, dat ook zij door geloof in Hem en beke-
ring tot een nieuw leven kinderen van God zullen worden. Er is
geen ruimte in zijn prediking voor de mening, dat alle mensen kin-
deren van God zijn.
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In het Oude Testament zijn er enkele plaatsen waar God be-
schouwd wordt als de Vader van het volk Israël:

U, HERE, bent onze Vader, onze Verlosser van oudsher is uw
naam. (Jes 63:16)
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons gescha-
pen? (Mal 2:10)

Maar al spreekt Jezus gewoonlijk tot Joden, die tot Gods uitverko-
ren verbondsvolk behoren, Hij gebruikt de uitdrukking ‘uw Vader’
alleen wanneer Hij zijn discipelen toespreekt. Er zijn gelegenheden
in de evangeliën waarbij Jezus in gesprek is met de menigte, Fari-
zeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden of oudsten. Nergens in zulke
gesprekken komt de uitdrukking ‘uw Vader’ voor, alleen ‘mijn Va-
der’. Jezus gaat verder dan de profeten, door zijn discipelen op ve-
lerlei wijze te leren dat zij allen, hoofd voor hoofd, kinderen van
God zijn. In tegenstelling met de toenmalige praktijk leert Jezus
zijn discipelen God in hun gebeden aan te spreken met het woord
‘Abba’, ‘Vader’: Onze Vader, die in de hemelen bent. Hij verzekert
hun van Gods liefdevolle zorg voor hen, met de woorden: Wees
niet bevreesd, u klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd
u het Koninkrijk te geven (Luc 12:32). In zijn gesprekken met hen
gebruikt Hij telkens de woorden ‘uw hemelse Vader’.

ZICH AFHANKELIJK STELLEN VAN GOD

In nauw verband hiermee staat de eis alle vertrouwen op zelfver-
lossing en eigen prestaties en verdiensten op te geven:

Voorwaar, Ik zeg u, wanneer u zich niet bekeert en wordt als de
kinderen, zult u het Koninkrijk van de hemel voorzeker niet bin-
nengaan. (Mat 18:3)

Veel bezit, bijvoorbeeld, kan een grote verleiding voor een mens
vormen, want het is zo moeilijk hiervan afstand te doen. Vandaar
dat Jezus zegt (Mat 19:24):

Het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een
naald dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

UITZIEN NAAR DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Nu Christus verhoogd is tot Gods rechterhand, is zijn boodschap
dat Hij terug zal komen veel duidelijker geworden. Toen Jezus hier
zelf over sprak, begrepen de discipelen niet dat Hij de aarde zou
verlaten, zodat zij de noodzaak van zijn ‘komst’ niet inzagen. Op
de laatste reis naar Jeruzalem meenden zijn mede-pelgrims dat
het Koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Om de-
ze voorbarige verwachting de kop in te drukken, vertelde Jezus
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toen een gelijkenis van een man van hoge geboorte, die naar een
ver land ging om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst
te nemen en daarna terug te keren. Zijn woorden hadden zijn luis-
teraars aan Psalm 110 moeten doen denken, waar God de Zoon
van David uitnodigt plaats te nemen aan zijn rechterhand in de
hemel, alvorens Koning te worden in Jeruzalem.

Petrus citeert op de Pinksterdag deze woorden: Zet U aan mijn
rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank
voor uw voeten, waarmee Christus’ terugkomst om Koning te wor-
den op de troon van David wordt geïmpliceerd. In een latere toe-
spraak zegt hij dat God Jezus zal zenden:

Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederop-
richting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij mon-
de van zijn heilige profeten, van oudsher. (Hand 3:21)

In de brieven van de apostelen kunnen we zien dat hun prediking
van de wederkomst van Christus dikwijls een gretig onthaal vindt.
Paulus geeft met enkele woorden de grote verandering weer in de
levenswijze van de leden van de gemeente in Tessalonica:

… hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de leven-
de en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te
verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons
verlost van de komende toorn. (1 Tes 1:9,10)

Paulus kijkt uit naar de tijd wanneer hij, in het gezelschap van zijn
bekeerlingen, voor de Here zullen staan, bij diens komst:

Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here
Jezus bij zijn komst, wie anders dan u? (2:19).

De apostel Johannes bemoedigt zijn medegelovigen met het voor-
uitzicht aan Christus gelijk te zijn bij zijn komst:

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet ge-
openbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen
Hem zien, gelijk Hij is. (1 Joh 3:2)

Met dit vooruitzicht op gelijkvormigheid aan Christus bij zijn we-
derkomst, spoort Paulus de leden van de gemeente in Filippi aan:

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook
de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons verne-
derd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt li-
chaam gelijkvormig wordt. (Flp 3:20,21)

Wij kunnen kiezen voor deze wereld te leven, met al haar aantrek-
kelijkheden, maar ook teleurstellingen en onzekerheden, of wij
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kunnen kiezen voor de toekomst leven, uitziende naar de komst
van de Heiland en Koning, Christus Jezus, met Gods liefdevolle ge-
schenk van nieuw, eeuwig en volmaakt leven. Dit laatste is verre-
weg het beste, en doet recht aan wat God en zijn Zoon, in hun lief-
de voor ons, hebben gedaan om het mogelijk te maken dat wij
eeuwig leven ontvangen en niet voor altijd tot stof vergaan.

PRIORITEITEN STELLEN IN ONS LEVEN

Waar het in Jezus’ leer steeds om gaat, is het innerlijke leven
standvastig op het Koninkrijk te baseren. De eisen die andere
mensen ons stellen, of onze eigen interesses en verlangens, mo-
gen niet vóór gaan op wat God van ons vraagt; want de wereldse
eisen en begeerten concurreren met God en zijn wil. Jezus spreekt
van ‘een zuiver oog’, evenals Paulus – hetzelfde woord gebruikend,
maar waarvoor wij in onze taal geen corresponderende term heb-
ben – van ‘eenvoud van hart’ (Mat 6:21; Kol 3:22). Een ander
aansprekend beeld geeft de betekenis goed weer (Luc 9:62):

Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen
achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Met andere woorden: ‘niemand die terug verlangt naar wat hij in
de wereld had of zou kunnen hebben, is geschikt voor het Konink-
rijk van God’. De les die de Israëlieten moesten leren, is opge-
schreven zodat wij er ook van zouden leren. Zij verlangden op weg
naar het beloofde land steeds weer naar Egypte, waar ze hun le-
ven zekerder waren dan in de woestijn en in ieder geval elke dag
een lekkere stoofpot hadden. Zo is ook nu wie terugschrikt voor de
eisen die Jezus stelt aan zijn volgelingen, als iemand die zijn be-
staan in de wereld belangrijker vindt dan het eeuwig leven dat God
ons aanbiedt. Geen geduld heeft totdat God geeft wat Hij heeft be-
loofd, maar het in het leven nu wil hebben.

In deze tijd negeren de meeste mensen, evenals in Jezus’ tijd,
Gods genadige uitnodiging tot het Koninkrijk van zijn Zoon. Hij
probeerde zijn luisteraars tot het inzicht te brengen, dat met het
verlies van dit leven alles verloren is. Wat blijft er over als iemand
komt te overlijden?

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won,
maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in
ruil voor zijn leven? (Mat 16:26)

Hij illustreerde dit eenvoudige, maar sombere, feit met een gelij-
kenis van een boer, die zulke rijke oogsten had genoten dat hij be-
sloot zijn schuren af te breken en alles in nieuwe en grotere ge-
bouwen veilig op te bergen, en van het leven te gaan genieten.
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Ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt vele goederen liggen,
opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.
(Luc 12:19)

Maar zijn Schepper had ook zijn plan:
Maar God zei tot hem: U dwaas, in deze eigen nacht wordt uw
ziel van u afgeëist en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal
het zijn?

Waarna Jezus opmerkt:
Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet
rijk is in God.

Een kwestie van willen

De paradoxale – en uiteraard heel treurige – situatie is, dat de uit-
nodiging tot Gods Koninkrijk er is voor iedereen zonder onder-
scheid, maar dat de meeste mensen het niet willen. ‘Wie wil’ roept
de verhoogde Christus. Hij roept nog steeds, en stelt tijdens dit
leven, dat eens roemloos en uitzichtloos eindigt in de dood, zijn
onvoorstelbare zegeningen van heil en onvergankelijkheid in Gods
eeuwig Rijk voor ogen. In de huidige wereld wordt helaas vrij alge-
meen aangenomen dat men recht heeft op leven na de dood; dat
een God van liefde alle mensen uiteindelijk zeker zal moeten ver-
welkomen in zijn Koninkrijk. Deze veronderstelling, die zo klakke-
loos door de meeste zich Christen noemende mensen wordt over-
genomen, verzwakt de bereidwilligheid de belangrijke voorwaarden
voor discipelschap aan te nemen. Voor zulke mensen zal wat Jezus
hierover zegt een koude douche zijn. Maar voor wie echter de keu-
ze, waarvoor hij onherroepelijk is gesteld, goed begrijpt, is het een
bemoediging te weten dat, als de wil er werkelijk is, de poort van
het Rijk voor hem open staat.

Zie voor een uitgebreidere studie over discipelschap onze uitgave
Volg Mij!
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De Here Jezus zei eens dat God zijn Koninkrijk had voorbereid ‘vóór de
grondlegging van de wereld’ (Mat 25:34). Van de aanvang af heeft Hij dit
doel voor ogen gehouden, en hierop zijn door de eeuwen heen zijn werkzaamhe-
den op aarde gericht. In de loop van de heilsgeschiedenis heeft Hij mensen ‘met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd’. In de voorgaande hoofdstukken zijn
deze beloften in hun samenhang onderzocht en nu willen we de voornaamste
conclusies hieruit samenbrengen.

De aarde

God gaf de aartsvaders van Israël een ondubbelzinnige belofte van
eeuwig leven op aarde, die nog niet in vervulling is gegaan. Psal-
misten, profeten, apostelen en de Here Jezus hebben allen geleerd
dat de aarde een glorieuze bestemming heeft. Hier op aarde zal
God zijn Koninkrijk oprichten, en als gevolg daarvan zal de aarde
vervuld zijn met zijn heerlijkheid.

De regeringszetel

In zijn belofte aan David heeft God gezegd dat zijn koningshuis
voor altijd zal blijven bestaan. De troon van David werd genoemd:
‘de troon van het koningschap van de Here’. Toen het kleine Gods-
rijk Israël omvergeworpen werd wegens de ongehoorzaamheid van
het volk, gaf God een belofte van herstel. Over dit herstel van het
koningschap voor Israël hebben Christus en zijn apostelen gespro-
ken.

Jeruzalem

Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van Gods nieuwe wereld; de bron
van wetgeving en onderwijs. Daar zal een bedehuis voor alle vol-
ken zijn, dat de overgebleven sterfelijke bewoners van de aarde
regelmatig zullen bezoeken om de Here te aanbidden.

24

De draden samengevlochten
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Een rechtvaardige heerschappij
De profeten in Israël hebben veel verteld over de zegenrijke ge-
volgen van de regering van de Messias. Allen op aarde zullen de
Here leren kennen en in zijn wegen leren wandelen. De armoede,
het onrecht en de oorlogen die de menselijke samenleving in alle
tijden hebben bedorven, zullen er niet meer zijn. In deze gunstige
omstandigheden zullen de overgebleven sterfelijke bewoners van
de aarde de gelegenheid hebben zich Gods gave van eeuwig le-
ven waardig te tonen. Onder alle volkeren op aarde zal het her-
stelde volk Israël de voornaamste plaats innemen.

De komst van de Koning

Jezus trad op in Galilea als de beloofde Koning. Door de beloofde
wonderen van het Koninkrijk te doen, gaf Hij een krachtig getui-
genis van wie Hij was. Maar zijn heerschappij bleef toen, evenals
in de gehele periode die aan zijn wederkomst voorafgaat, beperkt
tot wie deze heerschappij vrijwillig aanvaarden. Zijn Koninkrijk
zal bestaan uit volgelingen die waardig zijn bevonden eeuwig le-
ven te ontvangen; en zijn kruisdood is de door zijn Vader bepaal-
de basis voor het wegnemen van de zonde, die tot de dood leidt.

De kinderen van het Koninkrijk

De eeuwen door is God bezig geweest mensen te roepen tot het
Koninkrijk van zijn Zoon. In het voor-christelijke tijdperk heeft Hij
dit voornamelijk in zijn uitverkoren volk Israël gedaan, en sinds
de Joodse verwerping van Jezus als Heiland is deze roeping
voortgezet in de niet-Joodse wereld. Bij Christus’ wederkomst
zullen allen die aangenomen worden gelijktijdig Gods gave van
eeuwig leven ontvangen en Christus’ Rijk binnengaan.

De wederkomst van Christus

Jezus zal in de eindtijd terugkomen met openlijke macht en heer-
lijkheid, vergezeld van Gods engelen. Dezen zullen allen die in
aanmerking komen, levenden en doden, samenbrengen om door
Christus geoordeeld te worden. Met zijn inmiddels met onsterfe-
lijkheid en kracht begiftigde heiligen zal Christus alle verzet tegen
zijn koningschap beëindigen. Zijn heerschappij zal gericht zijn op
de gehoorzaamheid aan de soevereine wil van zijn Vader van ie-
dereen op aarde.

Het koningschap aan de Vader overgedragen

Aan het eind van dit tijdperk van Christus’ heerschappij, hoe lang
dat ook mag zijn, zal het koningschap aan de Vader overgedra-
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gen worden. Christus’ Rijk zal afgesloten worden met de opstan-
ding van en het oordeel over de mensen die tijdens zijn Vrederijk
hebben geleefd. Geboorte en sterven zullen ten einde komen en
God zal alles in allen zijn.

Voor verdere studie bevelen we de volgende van onze uit-
gaven aan:

Verbonden en Beloften

Verzoend met God

Gelijkenissen van de Here Jezus

Het Koninkrijk van God is als …

Het Evangelie van het Koninkrijk (verwacht in de loop v. 2015)

Leven in de verwachting van het Koninkrijk (verwacht in 2016)

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij

Volg Mij! (verwacht in de loop van 2015)

De wederkomst van Christus

Daniël

Openbaring

Jesaja

De Knecht in Jesaja
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Kenmerken van Gods Koninkrijk

Mensen die in God geloven, weten drie dingen van Hem:
a. Hij is almachtig;
b. Hij is overal aanwezig;
c. Hij leeft eeuwig.

Als er een Koninkrijk van God bestaat, mogen wij verwachten
dat ook dit oppermachtig, onbegrensd en eeuwigdurend is. Niets
zou het kunnen weerstaan, niets zou erbuiten vallen, en nooit
zou het voor iets anders plaats maken.

Dit is allemaal heel eenvoudig, en wij kunnen deze feiten uit de Bij-
bel bewijzen:

1. Het Koninkrijk van God is almachtig. Dat leert ‘het Onze Vader’
ons: Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
(Mat 6:13).

2. Het koninkrijk is overal. Dat staat in één van de psalmen:
De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn ko-
ningschap heerst over alles (Ps 103:19).

3. Gods Koninkrijk duurt tot in eeuwigheid. Opnieuw is het ‘het
Onze Vader’ dat dit bevestigt: en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Het Koninkrijk is nog niet gekomen

Als dit alles was, zou het evangelie van het Koninkrijk werkelijk
eenvoudig zijn. Er viel dan verder niets meer over te zeggen; er
zou bovendien niets zijn om te prediken. Wij zouden dan im-
mers allen al deel uitmaken van Gods Koninkrijk en nooit anders
willen. Wij weten echter dat dit nog niet het geval is. Het mag
dan in de hemel zo zijn, op aarde is Gods Koninkrijk er zeker
niet. Hoeveel landen zijn er waar de regering met God reke-
ning houdt? En ook al is er misschien sprake van geloof in
God, de spanning tussen landen wordt er niet door verminderd.
De kiezers stemmen niet omdat zij menen een goddelijke partij

Aanhangsel

Het Evangelie van het Koninkrijk Gods
door: Alfred Norris
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aan het bewind te brengen, maar om een regering te krijgen
die hun belangen zal behartigen. Zelfs in zogenaamd christe-
lijke landen gaan lang niet allen regelmatig naar de kerk, en
lezen slechts weinigen de Bijbel. En wij moeten toegeven dat
wij niet altijd handelen alsof wij vóór alles verlangen, dat God
over ons regeert. Er is zo veel mis in deze wereld, dat wij moei-
lijk kunnen zeggen dat God hier volledig gezag heeft.

Dit is in feite ook wat er in ‘het Onze Vader' staat: Uw koninkrijk
uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de

aarde. Oprechte christenen verlangen dat het Koninkrijk op aar-
de even werkelijk wordt als het onder de engelen in de hemel
al is. Ze weten echter dat dit nog moet komen; en juist daarom
is er een Evangelie van het Koninkrijk. Er moet nog iets gepredikt
worden en nog iets gedaan worden, voordat Gods Koninkrijk defi-
nitief op aarde tot stand komt.

Gehoorzaamheid op basis van vrijwilligheid

Er is een tijd geweest waarin ook de aarde in de volste zin deel
uitmaakte van Gods Koninkrijk. Voordat Adam zondigde, regeerde
God op aarde, en de schepping was Hem gehoorzaam. Daarna niet
meer. Sinds de zonde de wereld is binnengekomen, is gehoor-
zaamheid een zeldzaam en moeilijk iets. De geest van de mens
springt maar al te gemakkelijk uit de band, zoals in de dagen
vóór de zondvloed, toen God vanuit de hemel de toestand op
aarde bekeek, en zag dat de boosheid van de mensen groot was
op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbr-
achten te allen tijde slechts boos was (Gen 6:5). Ondanks de
zondvloed en andere oordelen bleef de wereld bevolkt door men-
sen die het niet aantrekkelijk vonden Gods wil te doen. En dat is
nog steeds zo.

Natuurlijk is God almachtig gebleven. Hij kán landen tot gehoor-
zaamheid dwingen, en Hij kán ze straffen als ze Hem niet gehoor-
zamen. Hij heeft de loop van de geschiedenis – al weten we
niet precies in welk mate – beïnvloed, want zoals bij Daniël te
lezen is: de Allerhoogste heeft macht over het koningschap van
de mensen en geeft dat aan wie Hij wil (Dan 4:17). Er is geen
betere beschrijving van de macht, die God over de wereld uit-
oefent, dan die in de woorden van Jeremia:

Zo zegt de HERE van de heerscharen, de God van Israël: Al-
dus zult u tot uw heren zeggen: Ik heb de aarde, de mens en
het gedierte, dat op het oppervlak van de aarde is, door mijn
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grote kracht en mijn uitgestrekte arm gemaakt, en Ik geef
ze aan wie het Mij goeddunkt. (Jer 27:4,5)

Niemand kan uiteindelijk tegen Gods wil ingaan.

Toch is er iets dat God nooit zal doen: onze vrije wil veranderen
in iets automatisch. Als wij zondigen, kán Hij ons straffen;
maar rechtvaardig zal Hij ons nooit maken; tenzij wij dat echt
willen zijn. Indien de volken opstandig zijn, kán Hij er een
eind aan maken; maar Hij zal ze niet tot gehoorzaamheid
dwingen, tenzij ze zelf bereid zijn Hem te gehoorzamen. Het
is deze vrije wil, die maakt dat God nog geen volledig gezag
uitoefent op aarde. Zo zal het ook blijven, totdat de tijd komt
dat Hij tevreden is met degenen die tot gehoorzaamheid geko-
men zijn, en de rest, die onverbeterlijk blijft, verwerpt. In de he-
mel voeren de engelen Gods wil bereidwillig uit. Op de aarde is
gehoorzaamheid nog zeldzaam, en zonder Gods hulp kan ze
nooit volmaakt zijn.

Een Koninkrijk in het verleden

Wanneer we Gods Koninkrijk op aarde zoeken, moeten wij uit-
zien naar twee dingen:
1. mensen die God willen gehoorzamen, en die Hem oprecht

eren als hun Koning;
2. een bepaald gebied waarover Gods gezag wordt aanvaard.

Dit blijkt in het Oude Testament inderdaad het geval te zijn.
Soms komt een man op voor gehoorzaamheid aan God. Dit doet
Abel tegenover Kaïn (Gen 4). Zo doet ook Noach in de tijd van de
zondvloed. Daarna zien we dat God iemand kiest met een op-
recht hart, en hem vraagt zijn volk te verlaten en de weg te
gaan die Hij hem wijst. Deze man is Abraham, tegen wie God
zegt: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit het huis van uw
vader naar het land, dat Ik u wijzen zal (Gen 12:1).
Vervolgens kiest God het volk dat, door Isaäk en Jakob, van hem
afstamt, en geeft het de belofte:

Nu dan, indien u aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond
bewaart, dan zult u uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want
de ganse aarde behoort Mij. En u zult Mij een koninkrijk van
priesters zijn en een heilig volk. (Ex 19:5,6)

Hier vinden wij voor de eerste maal het woord ‘koninkrijk’ ge-
bruikt voor Gods volk. Zij hebben dan echter nog geen aardse ko-
ning, en het is pas veel later dat het woord ‘koninkrijk’ veelvul-
dig in verband met Israël wordt gebruikt.
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Tot nu toe heeft God niet anders gezegd, dan dat dit volk Zijn
Koninkrijk zal zijn indien het gehoorzaam is. Maar deze natie is
niet erg gehoorzaam, ondanks hun belofte: Alles wat de HERE

gesproken heeft, zullen wij doen (Ex 19:8). Keer op keer heeft
God hen vergeving moeten schenken, om Zijn beloften aan hen
te vervullen. Ondanks hun gouden kalf, ondanks hun lafharti-
ge weigering het land binnen te trekken uit vrees voor de gro-
te en sterke inwoners, en ondanks hun afgoderij als zij er uit-
eindelijk wonen. Telkens komt God zijn deel van het verbond
na, zelfs als zij dat van hun kant niet doen. En als zij ten slot-
te om een menselijke koning vragen, staat Hij hun ook dat toe (1
Sam 8:5).

Na de dood van Saul bestijgt iemand de troon, die speciaal
door God is gekozen. Deze man, David, is veel meer dan een
tweede menselijke koning over het Koninkrijk van God. Hij is
de eerste van een koningslijn, die volgens Gods belofte nooit zal
uitsterven; en eens zal er – volgens dezelfde belofte – uit deze
lijn een Koning voortkomen, die tot in eeuwigheid zal regeren
(2 Sam 7:12-17; 1 Kron 17:11-15).

Ondertussen volhardt dit uitverkoren volk, gekozen uit alle an-
dere volken op aarde om de kennis van God te bewaren en uit te
dragen, in zijn weg van ongehoorzaamheid. Davids zoon Salomo
zaait de kiem voor de ondergang van het koninkrijk, door zijn
weelderig leven en zijn vreemde vrouwen, die hem tot afgoderij
verleiden. Aan het begin van de daaropvolgende regering van Re-
habeam scheidt het grootste deel van het koninkrijk zich van het
huis van David af. Het slaat de weg in van ononderbroken slecht-
heid, totdat God Zich niet langer genadig kan tonen. Dit deel van
de natie wordt, ongeveer 700 jaar vóór Christus, eerloos uit het
land verdreven (2 Kon 17:9-18).

Met het huis van David is het echter niet veel beter gesteld. Er
zijn weliswaar enkele rechtvaardige koningen, die het volk pro-
beren af te brengen van hun zonden (bijvoorbeeld Hizkia en Jo-
sia), maar er zijn ook onrechtvaardigen (vooral Manasse) en
zwakken, wier regeringen gekenmerkt worden door afgoderij en
algemene verdorvenheid. Uiteindelijk gaat, een kleine 600 jaar
vóór Christus, dit koninkrijk dezelfde weg als het andere (2
Kron 36:14-21).

Ongeveer 800 jaar nadat God Israël beloofde van hen een ko-
ninkrijk van priesters en een heilig volk te maken, lijkt er niets
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concreets over te blijven. Er is echter nog hoop. De laatste ko-
ning van Juda, Zedekia, krijgt deze profetische boodschap:

Neem weg die tulband! Zet af die kroon! Zo zal het niet
blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is. Een puin-
hoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook
zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft
en aan wie Ik het geven zal. (Ezech 21:26,27)

Een soortgelijke belofte gaf God 400 jaar eerder aan David. Tus-
sen toen en die verschrikkelijke dag waarop Nebukadnezar het
koninkrijk van Juda ten val brengt, is de belofte vele malen her-
haald – door David zelf en door andere profeten. Maar geduren-
de de bijna zeshonderd jaren, die volgen op de verwoesting van
Jeruzalem, bestaat de enige hoop op de vervulling ervan uit een
verstrooid volk, dat op wonderbaarlijke wijze niet is vergaan in zijn
ballingschap. Het heeft die overleefd, om op bevel van de Perzi-
sche koning Kores terug te keren naar het beloofde land, eni-
ge tijd betrekkelijk machtig en onafhankelijk te worden on-
der de regering van de Makkabeeën, en tenslotte onder de
heerschappij van Rome te komen.

In deze toestand bevinden zij zich als een zekere maagd uit de
stam Juda, genaamd Maria, in de stal in Bethlehem het leven
schenkt aan Gods Zoon en Hem in een kribbe legt.

De Christus komt

De Joden kennen de woorden van hun profeten, en zij verwachten
de Koning die hun is beloofd. Zij weten dat Hij in Bethlehem ge-
boren zal worden (Mat 2:5; Micha 5:1), en de woorden van de
engel tot Maria stemmen volledig overeen met hun verwachtin-
gen betreffende hun Messias, hun Christus, hun Gezalfde:
Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd wor-
den, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heer-
sen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen. (Luc 1:32,33)

Zij houden Hem nauwlettend in de gaten, als Hij begint aan
Zijn taak het evangelie van God te prediken (Mar 1:14). Als
zij bemerken hoe gemakkelijk Hij hen van eten kan voorzien,
willen zij Hem tot een beslissing dwingen en Hem met geweld ko-
ning maken (Joh 6:15). Zodra zich de gelegenheid voordoet,
juichen zij Hem openlijk toe als de beloofde Christus (Mar
11:9,10):
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Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de Here;
gezegend het komende rijk van onze vader David;

Hosanna in de hoogste hemelen.

Maar het loopt anders. De Here Jezus doet niets om hun en-
thousiasme aan te moedigen. En als hun leiders Hem veroordelen,
zijn de toejuichingen snel verstomd. Luttele dagen later zal het-
zelfde volk in een andere stemming schreeuwen: Kruisig Hem!
(Mar 15:13). De laatste openlijke erkenning van zijn aanspra-
ken valt Hem ten deel bij Zijn dood, in de woorden op het kruis:
Jezus van Nazaret, de koning van de Joden. Zelfs als Jezus uit
de doden opstaat, krijgen de discipelen, die Hem vragen of het
koninkrijk nu komt, nog steeds geen bemoedigend antwoord:

Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten,
waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft
(Hand 1:6,7).

Er zal op dat moment geen wederoprichting van de troon van Da-
vid zijn, en zij is er ook in de bijna tweeduizend jaar daarna niet
gekomen. Alles wat de profeten gesproken hebben over de ko-
mende tijd van heerlijkheid, blijft nog onvervuld; en toch zei
de Here dat Hij in al hun woorden geloofde (Luc 24:25,27,44).
En de apostelen blijven het evangelie van het koninkrijk predi-
ken, ook nadat de Here is opgevaren naar de hemel (Hand
1 :3; 8:12).

De tijdelijke verwerping van de Joden en de gelegenheid
voor de heidenen

Onze volgende stap is van het grootste belang. Zoals wij heb-
ben gezegd, bestaat het Koninkrijk van God op aarde niet in de-
zelfde zin als het in de hemel bestaat. De reden hiervoor is, dat
de mensen niet bereid zijn God op dezelfde manier te gehoor-
zamen als de engelen dat doen. In het verleden regeerde God
over een beperkt aantal mensen, dat wèl bereid was Hem te ge-
hoorzamen. Zelfs vestigde Hij een koninkrijk in het land Kana-
än, waarmee Hij heel geduldig handelde, totdat de ongehoor-
zaamheid weer de overhand kreeg en ongeneeslijk werd. Het ko-
ninkrijk stortte in; niet omdat God onmachtig was, maar omdat
Hij voorgoed door Zijn volk werd afgewezen.

Hoe kan dit koninkrijk hersteld worden? Toch alleen maar als
zijn volk zich weer tot Hem keert, om Hem bereidwillig te ge-
hoorzamen? De Koning zal komen en het volk zou zich voor Hem
kunnen vernederen en Hem onderdanig kunnen zijn, als het dat
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zou willen. Als het dat niet wil, kan God het straffen, of anderen
in hun plaats stellen of beide. Zij zullen het Koninkrijk dan echter
niet kunnen beërven. Wat gebeurt er in werkelijkheid?

Ten eerste worden ze inderdaad tot gehoorzaamheid geroepen:
Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij geko-
men. (Mat 3:2; Mar 1:15)

Ten tweede weigeren zij, althans als natie, dat te doen. Velen
bekeren zich wel en aanvaarden de hoop van Johannes de Do-
per, of van één van de discipelen van Jezus; maar er zijn ook
velen die voor zichzelf de raad van God verwierpen, daar zij
niet gedoopt waren (Luc 7:30). In hun gedrag bij het verhoor
van Jezus, neemt het volk als geheel de houding aan die de Here
in een gelijkenis voorzegd heeft: Wij willen niet, dat deze koning
over ons wordt (Luc 19:14). In plaats van zich af te keren van
de hardnekkige houding van hun voorvaderen, volgen de Joden
dezelfde weg als zij. En wel zozeer, dat de Here tot hen moet
zeggen: Maakt ook u de maat van uw vaderen vol (Mat 23:32).
En bij de prediking van het evangelie na Jezus’ opstanding is het
al niet veel anders. Er zijn natuurlijk vele (enkele duizenden)
Joden die wèl tot geloof komen maar nog veel meer doen dit
niet. Paulus moet hen telkens de rug toekeren en zich tot de hei-
denen wenden; en later kan hij slechts de verwerping van het
evangelie door zijn eigen volk betreuren (Romeinen 9-11).

Ten derde worden zij verworpen. Dit blijkt al uit wat wij gezegd
hebben, maar het zou niet duidelijker gezegd kunnen worden
dan in Jezus’ eigen woorden tot hen: Het Koninkrijk van God zal
van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een
volk, dat de vruchten daarvan opbrengt (Mat 21:43). De Joden
spelen nog altijd een rol in Gods plan, maar toen zij de Here
Jezus verwierpen werden zij zelf verworpen, en verloren de be-
voorrechte plaats die zij zo lang hadden ingenomen.

Ten vierde wordt hun plaats door anderen ingenomen. God
bleef niet zonder volk toen Hij de Joden op een zijspoor zette.
Er stond een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt klaar om
hun plaats in te nemen. Als Paulus zegt: Zie, wij wenden ons
nu tot de heidenen, wijst hij er duidelijk op om welk volk het
hierbij gaat. Nu is het niet meer één natie, maar komen uit elk
volk velen samen die Gods weg in nederige gehoorzaamheid
willen aanvaarden. Als Paulus Israël beschrijft als een boom,
waarvan enkele takken weggebroken zijn, en de heidenen als
wilde loten die op de plaats van die weggebroken takken zijn
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geënt (Rom 11: 17-25), leert hij ons hetzelfde. God heeft in fei-
te een nieuw uitverkoren volk gevonden, door het evangelie in
de hele wereld te laten verkondigen: Bekering tot vergeving van
de zonden wordt gepredikt aan alle volken (Luc 24:47), en wie
zich – wanneer zij het evangelie van het Koninkrijk horen – be-
keren, worden de nieuwe leden, de nieuwe erfgenamen, ervan.
Zo schrijft Petrus hen: U bent een uitverkoren geslacht, een ko-
ninklijk priesterschap, een heilige natie … eens niet zijn volk, nu
echter Gods volk (1 Pet 2:9,10). Deze woorden zijn een weer-
klank van de belofte van God te Sinaï, aangaande een koninkrijk
van priesters en een heilig volk. Gelovigen uit alle volken nemen
de plaats in die Israël vroeger bekleedde.

Burgers van een rijk in de hemel

Enkele dingen moeten nog worden opgemerkt in verband met
dit aspect van het Koninkrijk. Over de werkelijkheid ervan be-
staat geen twijfel, zoals wij al gezien hebben, en zoals Paulus
opnieuw toont wanneer hij van de getrouwen zegt, dat God hen
overgebracht heeft in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon (Kol
1:13); of zoals Johannes toont, wanneer hij van zichzelf spreekt
als: uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Ko-
ninkrijk en de volharding van Jezus (Op 1:9). Het heeft echter
geen land. De burgers ervan zijn ‘vreemdelingen en bijwoners’
op aarde (1 Pet 2:11). Het heeft bovendien geen strijdkrachten.
De burgers zullen niet vechten voor vreemde machthebbers,
d.w.z. in de legers van deze wereld; en ze hebben, althans in dit
stadium, geen bevoegdheid om voor Christus ten strijde te trek-
ken, want hun Koning zei tegen Pilatus, de vertegenwoordiger
van de keizer in Rome:

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk
van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestre-
den hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgele-
verd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh 18:36)

De dienstknechten van Koning Jezus Christus moeten niet strij-
den – onderling of tegen andere mensen – maar vriendelijk zijn
tegenover allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig (2 Tim
2:24).

De toegang tot het Koninkrijk wordt niet automatisch verleend.
De Joden uit vroeger tijd maakten krachtens geboorte deel uit
van het koninkrijk van toen. Wij kunnen alleen toegang krijgen
door ‘wedergeboren’ te worden:

Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
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Koninkrijk van God niet binnengaan. (Joh 3:5)
Als Johannes het evangelie van Gods Koninkrijk predikt, roept hij
de mensen op tot bekering en doopt hij hen. Als Jezus begint te
prediken verkondigt Hij hetzelfde. Zo ook de apostelen:

Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie
van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus
predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.
(Hand 8:12)

Het nieuwe uitverkoren geslacht, dit tweede koninklijk priester-
schap, bestaat uit degenen die de Here Jezus als Koning erken-
nen, zich van hun zonden bekeren, en Zijn gehoorzaamheid na-
volgen in de doop. Allereerst ontvangen ze onderwijs, dan belij-
den ze hun zonden, en dan worden ze gedoopt door onderdom-
peling in water. Een ieder beslist voor zichzelf. Zo worden ze
a.h.w. opnieuw geboren als geestelijke mensen uit de natuurlijke
mens die ze eerst waren.

De wetten van het koninkrijk zijn tegelijkertijd zeer gematigd en
zeer streng:

Gematigd, omdat de wet van Christus onbeperkte vergeving biedt
aan wie berouw heeft. De Here Jezus kan zeggen: Ga heen, zon-
dig van nu af niet meer! (Joh 8:11), waar de wet van Mozes zou
hebben laten stenigen. Ze zijn ook gematigd, omdat veel van de
vroegere beperkingen, zoals inzake eten en feestdagen, afge-
schaft zijn, waardoor – voor wie alles met dankzegging doen –
het Koninkrijk niet in eten en drinken bestaat, maar in rechtvaar-
digheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest (Rom 14:17).

Streng omdat, hoeveel Christus ook wil vergeven, Hij niet tevre-
den zal zijn – niet echt tevreden – met iets dat minder dan vol-
maakt is (Mat 5:48). Ze zijn ook streng, omdat wat wij denken
van minstens evenveel belang is als wat wij doen: haat is net zo
erg als moord; begeerte naar een andere vrouw of man even erg
als echtbreuk (Mat 5:28; 1 Joh 3:15). Ze zijn ook streng, omdat,
hoewel op dit ogenblik geen christen de bevoegdheid heeft een
ander te straffen, er een tijd komt wanneer men voor opzettelijk
bedreven zonde rekenschap moet afleggen voor Gods rechter-
stoel (Heb 10:26-31).

Feitelijk bezitten wij nu nog grote vrijheid om wel of niet trouw
te zijn. Zoals veel gelijkenissen van de Here Jezus betreffende
het Koninkrijk laten zien, wordt het evangelie van het Koninkrijk
gepredikt aan verschillende soorten mensen. Het zaad van het
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Koninkrijk valt langs de weg, of in de dorens, of op steenachtige
plaatsen, of in goede aarde; maar alleen in de goede aarde, die
vrucht draagt, zijn de ‘kinderen van het Koninkrijk’ te vinden
(Mat 13:19,38). Het Koninkrijk is te vergelijken met een bloei-
ende boom, die uit een klein mosterdzaadje groeit; en de ge-
trouwen die daaronder schaduw zoeken, zijn als de vogels die
van overal komen aanvliegen, d.w.z. uit alle landen (Mat 13:32;
vgl Dan 4:12). Het Koninkrijk wordt slechts door weinigen ge-
vonden en boven alles begeerd, zoals de koopman die een kost-
bare parel zoekt, of de man die toevallig een schat, verborgen in
een akker, aantreft (Mat 13:44-46). Het omvat op dit moment
zowel goeden als slechten, en pas in de toekomst zal het onkruid
uitgetrokken en de ondeugdelijke vissen weggeworpen worden.
Sommige burgers zijn waakzaam, andere zijn lui; want het Ko-
ninkrijk is te vergelijken met tien maagden, van wie er vijf wijs
zijn, en vijf dwaas (25:1-13). Tijdens de afwezigheid van de Ko-
ning blijven sommige van zijn slaven Hem ijverig dienen, terwijl
andere de gelegenheid voorbij laten gaan (Luc 19:11-27).

Maar bovenal moeten wij ons realiseren, dat dit aspect van het
Koninkrijk van God slechts tijdelijk is. Niet één van de beloften
aangaande de wederoprichting van Davids troon vindt hierin zijn
vervulling. De voortdurende herhaling van het principe dat in de
toekomst scheiding gemaakt zal worden tussen goed en slecht,
en tussen ijverig en lui, toont aan dat er nog iets van betere en
beslissender aard moet komen. De laatst geciteerde gelijkenis
wijst, evenals enkele andere, naar een vollediger verwezenlij-
king van het Koninkrijk in de toekomst.

Christus zal terugkomen

Laten wij wat nauwkeuriger kijken naar de achtergrond van deze
gelijkenis: Zij meenden, dat het Koninkrijk van God terstond
openbaar zou worden (Luc 19:11). Wij weten intussen wat zij op
dat moment denken: als Jezus hun Christus is, zal Hij Davids
troon herstellen en Israël sterk maken onder de natiën, en Hij
zal dit onmiddellijk doen. Hij had in één opzicht al eens op die
verwachting gereageerd, want toen de Farizeeën Hem vroegen
wanneer het Koninkrijk van God komen zou (Luc 17:20), ant-
woordde Hij, dat het Koninkrijk niet zo komt, dat het te bereke-
nen is; en Hij voegde er aan toe: het Koninkrijk van God is bij u.

Velen menen dat Jezus hiermee bedoelt dat het Koninkrijk bin-
nen ons – in ons hart – is en nergens anders; maar zo is het
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niet. Wat Jezus de Farizeeën hier wil leren, is dat het geen zin
heeft om uit te zien naar het stichten van het Koninkrijk, als ze
de Koning, die in hun midden staat, niet eens herkennen laat
staan erkennen. Of, anders gezegd, het heeft geen zin om te
verwachten dat de macht van het koninkrijk voor u gebruikt zal
worden, als u niet wilt dat God in u regeert. Daar staat in de Per-
soon van Jezus de Koning in hun midden, en toch geloven zij
niet in Hem. Hoe kunnen ze hopen deel te hebben aan het Ko-
ninkrijk zolang zij Hem niet in hun hart aanvaarden? Zoals we al
opgemerkt hebben, zal God de mensen uiteindelijk niet tegen
hun wil tot gehoorzaamheid dwingen; maar toch kan Hij niet in
zijn koninkrijk toelaten, wie niet bereid zijn om te gehoorza-
men:

Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van
de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u het Koninkrijk van de
hemel voorzeker niet binnengaan (Mat 5 :20).

Maar nu gaat de Here Jezus verder. Zij denken nog steeds dat
het Koninkrijk nu snel zichtbaar zal worden; maar Hij gebruikt
een gelijkenis om aan te tonen dat, hoewel het wel degelijk ko-
men zal met al de macht die ze verwachten, dit toch nog gerui-
me tijd zal duren. Jezus is als een man die naar een ver land
trekt – wat in die tijd veel tijd kostte – en ofschoon Hij de ko-
ninklijke waardigheid ontvangt, zal er vóór zijn terugkeer zo-
veel tijd verstrijken, dat zijn slaven ruimschoots de tijd hebben
om hun trouw te bewijzen. In eenvoudige woorden wijst Hij er
duidelijk op, dat zijn knechten Hem tijdens Zijn afwezigheid
trouw moeten dienen, opdat zij, wanneer Hij met macht terug-
keert, hun loon zullen ontvangen. Dit stemt natuurlijk overeen
met wat wij uit de andere gelijkenissen leren, en er is heel veel
bewijs voor dat het ook juist is.

De Here Jezus zál terugkomen. Hier hangt alles van af, en hier
kan dan ook geen twijfel over bestaan. Hij spreekt van een te-
rugkeer, al voordat Hij is weggegaan:

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en
al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op den
troon van zijn heerlijkheid. (Mat 25:31)

Zijn discipelen leren deze waarheid opnieuw van de engelen, op
het moment dat ze hun Here door de lucht zien verdwijnen:

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze wederkomen, als u Hem ten hemel hebt zien
varen. (Hand 1:11)



153

Als zij hun taak opvatten, prediken zij dezelfde boodschap:
Opdat God de Christus, die voor u te voren bestemd was, Je-
zus, zendt; die de hemel moest opnemen tot de tijden van de
wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken
heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. (Hand
3:20,21)

Let vooral op deze woorden: Jezus Christus moet terugkeren,
om te vervullen wat de profeten gesproken hebben. Deze hoop
op een Koning over de aarde ‘die er recht op heeft’ wordt niet ver-
geefs gekoesterd.

Ook aan de heidenen wordt deze boodschap verkondigd:
God heeft een dag bepaald, waarop Hij de aardbodem recht-
vaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft,
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit
de doden op te wekken. (Hand 17 :31).

De wereld wordt niet voor altijd aan haar lot overgelaten, maar
zal eens gedwongen worden om de heerschappij van God te
aanvaarden.

Ook als wij de overige boeken van het Nieuwe Testament erop
naslaan, vinden wij dezelfde leer:

Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die leven-
den en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschij-
ning als op zijn koningschap: verkondig het woord. (2 Tim
4 :1,2)
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here
en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle
eeuwigheden … Wij danken U, Here God, Almachtige, die is
en die was, dat U uw grote macht hebt opgenomen en het
koningschap hebt aanvaard. (Op 11:15-17)

Het oprichten van Gods Koninkrijk

Een verdere blik op het oudtestamentische beeld, zal ons helpen
te begrijpen hoe het Koninkrijk van God tot stand gebracht zal
worden. Nadat de mens gezondigd had, ging de wereld, voor het
grootste deel althans, zijn eigen weg zonder zich aan God te sto-
ren. Toch houdt God alles in toom, zelfs onder ongelovige volken
en landen; en Hij zorgt er voor dat de gebeurtenissen zich ont-
wikkelen overeenkomstig zijn wil. Vooral door de profeet Daniel
maakt Hij duidelijk, dat mensen de aarde niet voor altijd zullen
kunnen beschouwen alsof zij hun persoonlijk bezit is. Er zal een
tijd komen dat ze zich zullen moeten buigen voor de Schepper.
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Zo krijgt koning Nebukadnezar van Babel, door middel van een
droom, een visioen van een enorm groot beeld dat op een mens
lijkt; met een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik
en lendenen van koper, en benen van ijzer. Daniël vertelt hem,
namens God, dat zijn eigen rijk (goud) niet eeuwig zal duren,
maar plaats zal moeten maken voor dat van de Meden en Perzen
(zilver). Ook dit zal vallen door de volgende macht, die van de
Grieken (koper), wier rijk op zijn beurt zal wijken voor het Ro-
meinse (ijzer). Dit alles door de wil van God, die macht heeft over
het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

Toch zal deze opeenvolging van menselijke rijken niet altijd
blijven doorgaan. Het beeld eindigt roemloos in voeten van ijzer
en leem; waarmee God wil aangeven dat er een tijd komt dat
het grondgebied van de vroegere rijken verdeeld zal zijn over
sterke en zwakke koninkrijken, en dat er geen blijvende een-
heid tot stand zal komen. Dit betekent dat aspiraties van ver-
overaars – of ze nu Turks zijn, of Duits onder een Keizer of een
Führer, of Frans onder Napoleon, onvermijdelijk tot mislukking
zijn gedoemd. Het betekent ook de onvermijdelijke mislukking
van ieder menselijk streven naar één wereldstaat. Maar voor
God betekent het de overwinning. En wanneer het visioen ver-
der gaat, met de beschrijving hoe het beeld omvergeworpen
wordt door een steen die losraakt zonder toedoen van mensen-
handen, vertelt dit ons dat er een door God verwekte Koning
zal komen, om de macht uit de handen van mensen te rukken:

Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel
een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde
gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal
overgaan; het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan
een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. (Dan
2:44)

Het ligt niet op onze weg om in bijzonderheden te treden over tij-
den, dan alleen dit: De wereld heeft nu vanaf de geboorte van de
Here Jezus Christus 2000 jaar gewacht, en alles wijst er op dat zij
waarschijnlijk niet veel langer zal hoeven te wachten – als we de
tijd naar Gods maatstaven rekenen. De komst van de Christus,
om het Koninkrijk over de gehele aarde te vestigen, zal plaats-
vinden in een tijd van een zo grote benauwdheid, als er nooit
geweest is (Dan 12:1; Luc 21:25,26). De alles vernietigende
wapens die wij tegenwoordig bezitten, laten duidelijk zien hoe
gemakkelijk en snel zo’n tijd zou kunnen aanbreken.
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De opleving van onderdrukte volken tot een nieuw besef van
rechten en mogelijkheden, en de daarmee gepaard gaande on-
rust in vele delen van de wereld, wijst hier eveneens op. De fei-
ten dat de wereldbevolking sneller toeneemt dan de daarvoor
benodigde voedselproductie, en dat de ongelijkheid tussen rijk
en arm steeds toeneemt, benadrukt het probleem nog op een
andere manier.

Maar de komst van Christus zal ook plaats vinden in een tijd
waarin er een herleving van de Joodse natie zal zijn. De Joden
zullen bezig zijn terug te keren van hun langdurige verstrooiing
onder alle volken, om zich te vestigen in het aan hun vaderen
beloofde land (Joël 3:1; Luc 21:24). En dit is wat wij in de vorige
eeuw voor de eerste keer in bijna 2000 jaar hebben zien begin-
nen, op een schaal die sinds dat Mozes de Israëlieten uit Egypte
leidde niet is geëvenaard; en dit is de vervulling van één van de
duidelijkste uitspraken die God bij monde van zijn heilige profe-
ten gesproken heeft, van ouds her.

De bekering van Israël

Dit houdt direct verband met wat wij hiervoor schreven over de
verwerping van de Joden. Israël verwierp Jezus en verloor om
die reden zijn plaats als bevoorrecht volk. In plaats hiervan zijn
zij getuigen geworden van Gods oordelen, in hun eigen lijden en
verstrooiing. Maar hun verstrooiing zal slechts voor een bepaal-
de tijd zijn. Paulus, die het ongeloof van zijn volk betreurt,
spreekt van een tijd wanneer God het herstellen zal:

De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van
Jakob afwenden (Rom 11:26).

De Joden zullen in hun land zijn om hun Koning te zien als Hij
terugkomt:

… zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en
over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over
een enig kind. (Zach 12:10)

Het zal voor Israël geen prettige ervaring zijn, om voor hun
ogen het bewijs te zien van de zonde van hun voorvaderen;
maar de confrontatie met de Here Jezus, in de heerlijkheid
waarin Hij terugkomt, zal hun vuurproef zijn. Als elk oog Hem
ziet, ook zij die Hem hebben doorstoken (Op 1:7), zal Israël
moeten beslissen of zij nu trouw willen zijn en zich bekeren, of
niet; en hun toekomst zal van deze beslissing afhangen. Verdere
tegenstand zal bestraft worden, terwijl onderdanigheid zal leiden
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tot een voorname plaats onder de sterfelijke bevolking van de we-
reld (Ezech 11:17-21).

Het duizendjarige Rijk

Misschien komt het vreemd op u over, als we schrijven over
sterfelijke mensen tijdens Christus’ Koninkrijk; maar de toe-
stand is gemakkelijk uit te leggen.

Wanneer Christus terugkomt, zullen er mensen in hun graven
liggen die het evangelie hebben gehoord, wachtend op de op-
standing; en ook onder de levenden mensen zullen er zijn die
Gods wegen kennen. Deze beide groepen zullen samen voor
Christus’ rechterstoel moeten verschijnen. Wie van hen het
waard zijn, worden gezegend met onsterfelijkheid, met de uit-
nodigende woorden:
Komt, u gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat
u bereid is van de grondlegging van de wereld af. (Mat 25:34).

Velen echter zullen die oorlog – waarin de Here de machten van
de wereld overwint – overleven, maar voorlopig een dergelijke
zegen nog niet waard zijn, en dus sterfelijk blijven. Over hen
zegt de Schrift, dat zij geregeerd zullen worden door de Zoon van
God en zijn onsterfelijke medewerkers (zie bijvoorbeeld Op 20:4,6
en speciale beloften, zoals die in Mat 19:28). Zij zullen deskundig
onderwezen worden in Gods wil en wet (Jes 2:2-4), zodat zij leren
leven in gehoorzaamheid aan God en Zijn Zoon, in omstandighe-
den van grote overvloed en ongekende vrede (Psalm 72). En ge-
durende deze periode van voorspoed, hebben ze alle gelegenheid
om te besluiten, of zij God van harte zullen dienen, om uiteindelijk
ook eeuwig leven te ontvangen.

Zelfs dan zal het principe gelden dat altijd heeft gegolden. Het
Koninkrijk van God bestaat waar vrijwillige gehoorzaamheid is
aan Gods wil; dit alleen kan de blijvende basis zijn. God zal met
onsterfelijkheid zegenen wie nederig naar Hem toe gaan; maar
Hij kan wie dat niet willen geen onsterfelijkheid geven. Daarom
zullen er in het begin van het ‘duizendjarige Rijk’, dat de Here
Jezus op aarde vestigt, mensen zijn die onderwezen moeten
worden en die zelf moeten besluiten welke richting ze zullen
gaan. De gehoorzamen zullen alle gelegenheid hebben om de
heerlijkheid van onsterfelijkheid in de volste zin te krijgen. De
ongehoorzamen zullen te zijner tijd, net als degenen die vóór het
‘duizendjarig Rijk’ ongehoorzaam waren, verloren gaan. Zoals
Paulus, in verband met de regering van de Here zegt:
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Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder
zijn voeten gelegd heeft. (1 Kor 15:25)

Wanneer de Here Jezus vanuit Jeruzalem regeert, zullen de ze-
geningen van Zijn regering zodanig zijn, dat er geen reden tot
opstand zal zijn. Maar er is geen zekerheid dat de wereld zich
gewillig onderwerpt aan Gods wetten. Zelfs in de hof van Eden
wilde Adam dat niet, en het hart van de mensen is nu kwader
dan dat van Adam. Want sinds hij zich liet verleiden tot onge-
hoorzaamheid aan God, woont de verleiding in de harten van
allen die uit hem voortkwamen en -komen. Hoewel er bij een
opstand tegen de Here Jezus niets te winnen en alles te verlie-
zen is, kunnen wij er absoluut zeker van zijn dat, zolang de
menselijke natuur bestaat, gehoorzaamheid vervelend zal zijn
en rebellie aantrekkelijk. Er is duidelijk verteld, dat enkele nati-
ën niet bereid zullen zijn de Koning in Jeruzalem te gaan aan-
bidden en daartoe gedwongen zullen moeten worden, op straffe
van verlies van hun zegeningen (Zach 14:16-21).

Feitelijk zullen alleen wie berouw hebben zich bekeren. Slechts
wie ervoor open staan zullen leren en gehoorzaam zijn. Wat de
rest betreft, zal de macht van Christus ze in bedwang houden,
althans zolang Hij ze wil dulden. Zoals de beeldtaal van Openba-
ring het uitdrukt: De satan (de zondemacht) zal gebonden wor-
den (20:2-6) in die periode. Maar ook dit tijdperk komt eens tot
een einde. Alle vijanden moeten aan Christus onderworpen wor-
den, voordat Hij het voltooide werk aan de Vader overdraagt;
en daarom zullen uiteindelijk zelfs de zonde en de dood hun
macht voor altijd moeten prijsgeven (1 Kor 15:26).

De voltooiing van Christus’ werk op aarde

De laatste fase van wat ons is geopenbaard, staat heel beknopt
in de zojuist aangehaalde passage. Wanneer Christus de zonde
niet langer wil dulden, zal de satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten (Op 20:7). D.w.z.: het zal de zonde worden toegela-
ten haar heerschappij weer enige tijd uit te oefenen. En wie
kunnen worden overgehaald om in opstand te komen tegen
God, zullen dat doen. Dan zal zichtbaar worden wie niet vrijwil-
lig kiest voor God en de door Hem aangestelde Koning. En het is
bijna onvoorstelbaar, maar blijkbaar zullen zij in de meerderheid
zijn, zoals ze altijd zijn geweest; want zij omsingelden de leger-
plaats van de heiligen. Maar hun opstand heeft geen kans van sla-
gen, want zij zullen overwonnen worden.
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Wat nu volgt, voltooit de reiniging van de aarde. Eén voor één
worden alle machten en alle gevolgen van de zonde totaal weg-
gedaan. De zonde wordt voor altijd uit de weg geruimd: de dui-
vel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en
zwavel. Allen die Gods rechterlijke uitspraken moeten vernemen,
staan voor Zijn grote witte troon om geoordeeld te worden. Wie
niet opgeschreven staat in Gods Levensboek, vindt hetzelfde de-
finitieve einde in dit vuur. Wie daar wel in staat geschreven, ont-
vangt eeuwig en volmaakt leven.

Met het wegdoen van de zonde en het verdwijnen van onboet-
vaardige zondaars, komt ook het einde van de dood. De apostel
Johannes ziet de dood zelf overgeleverd aan ‘vernietiging’. En met
het wegdoen van de dood, is er geen behoefte meer aan een be-
graafplaats: ook ‘de hades’ (Grieks voor het dodenrijk) wordt in
de vuurpoel geworpen (Op 20 :10-14). Dan gaat het Koninkrijk
van God over naar de eeuwige volmaaktheid, want daaruit is
alles gebannen wat met zonde en dood te maken heeft.

De slothoofdstukken van de Openbaring beschrijven deze trans-
formatie. Jeruzalem is niet langer de naam van slechts één plek-
je op de wereldkaart, de stad van de grote Koning. Zij wordt de
woonplaats van alle gezegenden, de naam voor een volmaakt
geworden aarde. Johannes ziet deze heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, neerdalend uit de hemel, van God (Op 21:2).
M.a.w.: er komt een nieuwe, hemelse, samenleving op aarde.
God is dan niet langer Iemand op afstand, tot Wie zondaars al-
leen via priesters en offers mogen naderen. Want er zijn nu
geen zondaars meer, en de tent van God is bij de mensen en Hij
zal bij hen wonen (21:3). Gods heerschappij wordt in ‘t geheel
niet meer bestreden, en er is geen enkel menselijk ongerief,
want God zal alle tranen van hun ogen afwissen (Op 21:4).

De Here Jezus had in de veertig dagen van Zijn verzoeking
op een berg gestaan en voor Zijn geestesoog alle koninkrij-
ken van de wereld in een ogenblik tijd gezien. De verzoeking
was ze te nemen, daarmee het kruis het lijden omzeilend –
wat de weigering zou zijn geweest de wil van God te gehoor-
zamen. Maar Hij was er niet op ingegaan, zeggend: De Here,
uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen (Mat 4:8-10).
Dat was de juiste wijze om te overwinnen. Door zich te vernede-
ren en gehoorzaam te zijn tot de dood, werd Hem alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde, en zijn de koninkrijken
van deze wereld de Zijne geworden.
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Nu wordt Johannes door de Geest naar een heel grote en hoge
berg weggevoerd, en ziet hij alle koninkrijken van de wereld
verdwijnen, om plaats te maken voor dit nieuwe Jeruzalem,
waarin de heerlijkheid van God woont (21:10), en de heerlijk-
heid en eer van de volken worden binnengebracht (21:26).

Epiloog

Geduld en macht zullen samen bijgedragen hebben tot het be-
stemde einde. God heeft het lang genoeg verdragen dat Zijn ko-
ninkrijk wordt tegengewerkt en weinig gewaardeerd op aarde.
Zondaars zijn de brede weg gegaan, die tot de vernietiging
leidt. Gelovige rechtvaardigen zijn het smalle pad gevolgd, dat
naar het leven leidt; en hun kleine daden van gehoorzaamheid
hebben hen een plaats verzekerd in het eeuwige Koninkrijk dat
nooit zal eindigen.

Zoals de Here beloofd heeft, zullen degenen die waardig ge-
keurd zijn deel te krijgen aan die eeuw, aan ‘de engelen gelijk
zijn’ (Luc 20:36). Ze zullen niet alleen zo worden omdat ze niet
meer sterven, maar omdat ook zij, uit eigen vrije en van hun
menselijke zwakheid verloste wil, ‘Zijn dienaren’ zijn ‘die Zijn
wil volbrengen’.

Zij werden op een dag wedergeboren, toen zij in de doop wer-
den ondergedompeld in water, om het nieuwe leven van loute-
ring te beginnen, dat de Here Jezus mogelijk maakte voor wie
Gods Koninkrijk binnengaan (Joh 3:5). Zij aanvaardden de be-
proeving, die allen die Jezus volgen ten deel valt; wetend dat
dit volharding, beproefdheid en hoop met zich meebrengt zon-
der welke dingen niemand het Koninkrijk van God binnengaat
(Hand 14:22; Rom 5:4). Ze bedachten de dingen die boven zijn
(Kol 3:2), wetende dat rechtvaardigheid, vrede en blijdschap,
door de heilige Geest de bestanddelen zijn van Gods Koninkrijk
(Rom 14:17). Na het oordeel zijn zij volmaakt van lichaam ge-
worden, want vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God
niet beërven (1 Kor 15:50).

Wanneer al zijn broeders na ‘het duizendjarig Rijk’ deze toestand
hebben bereikt, zal de Zoon van God het Koninkrijk aan de Vader
overdragen, opdat God zij alles in allen (1 Kor 15:24-28). En Zijn
gebed, dat ook het gebed is geweest van Zijn volgelingen, zal nu
in de volste zin vervuld zijn:

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo
ook op de aarde.
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Uitzonderingen zullen er niet meer zijn. Ook op aarde zal on-
der de mensen – zoals in de hemel onder de engelen – zonder
enige droefheid het lied gezongen worden:

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
alle eeuwigheid. Amen
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