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Voorwoord
“De Hemel sta ons bij!” Dit betekent niet dat je steun verwacht van
de woonplaats van God, maar van God zelf. We bedoelen hiermee
hetzelfde als “God sta ons bij.” Op die manier zou het Koninkrijk
der Hemelen hetzelfde kunnen zijn als het Koninkrijk van God,
zeker als je weet dat Joden liever de naam van God niet noemen,
maar omschrijven.
Echter, er bestaat een Koninkrijk van God en er bestaat een ander
koninkrijk, dat Koninkrijk der Hemelen genoemd wordt.
Kennelijk zijn deze termen zo bij ons ingeburgerd, dat we ons
vergeten af te vragen wat het verschil tussen beide koninkrijken is.
Deze vraag wordt nog belangrijker als we bedenken dat de Here
Jezus gelijkenissen vertelt, die onder christenen voor heel veel
verwarring kunnen zorgen, als ze niet op het juiste koninkrijk
worden toegepast.
Wat moeten we bijvoorbeeld met een uitdrukking als “velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverkoren” en wat moeten we met de
gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden?
Op deze vragen wordt in dit boekjes antwoord gegeven.
Dit antwoord is zo belangrijk, dat we u dit boekje graag gratis
aanbieden.

Het koninkrijk van God en het
koninkrijk der hemelen
Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende
instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek
geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren
schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig:
“Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek
doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf
demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet
moeten jullie geven! (Mattheüs 10:5-8)
Het koninkrijk der hemelen heeft te maken met Israël. Deze
boodschap mag niet aan de heidenen verkondigd worden, maar is
alleen voor Israël.
Jezus vertelt een aantal gelijkenissen, die allemaal over het
koninkrijk der hemelen gaan. Sommige van die gelijkenissen
komen ook in andere bijbelboeken voor, maar dan gaat het om het
koninkrijk van God.
De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom
spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie
mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen,
hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen,
en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het
laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in
gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en
horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze
profetie van Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie
zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart

van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen
houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met
hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want
anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.”
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze
horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en
rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien,
maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen,
maar ze kregen het niet te horen. (Mattheüs 13:10-17)
De gelijkenissen zijn geen leuke illustraties, geen aardige
verhaaltjes. Vaak denken mensen dat de Here Jezus in de
gelijkenissen zoiets vertelde als zondagsschoolverhaaltjes. Ze
denken dat de mensen allemaal precies begrepen wat hij bedoelde.
Als het gaat over de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen,
sprak hij in geheimtaal en legde hij de boodschap uit aan de
discipelen, maar de omstanders hebben ze niet begrepen. Het
trieste is dat veel mensen nog steeds geen inzicht hebben in de
gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Ze begrijpen die
niet, waardoor ze vaak tot afschuwelijke conclusies komen.

Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen
We lezen een aantal teksten vanaf Mattheüs16:13
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon
is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper,
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere
profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde
Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je,
Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en
bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik
zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal
bouwen…
En nu moet ik u wijzen op een fout in onze vertaling. In de NBG
stond:
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn
gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen
haar niet overweldigen.
Van alle vertalingen: Staten Vertaling, NBG1951, Herziene
StatenVertaling, Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbel
Vertaling is de NBV de enige die hier met ‘kerk’ vertaalt. Alle
andere hebben ‘gemeente’ vertaald.
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn
gemeente bouwen. (vers 18 NBG)
Gemeente kan zowel de gemeente van Israël als de gemeente van
de christenen zijn. Zodra u het woordje kerk gebruikt, is Israël
uitgesloten en dat is nu juist de fout in de vertaling van de NBV. Er
moet gemeente staan, want het gaat om Israël en niet over de kerk
waar u en ik bij horen. Het gaat niet over de christenen. Het gaat
om de gemeente van Israël, om de oprechte gelovigen die al sinds
Mozes een gemeente genoemd worden. Oprechte Joden heten ook
een gemeente.
Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.

Als je niet gemeente, maar kerk vertaalt, dan maak je er
automatisch van dat Petrus de sleutel van de hemel heeft. U mag
toch wel eens aan Petrus vragen of u erin mag, daar hebt u dan de
Here Jezus niet voor nodig! Petrus laat u binnen. En de mopjes
hierover zijn legio, over Petrus aan de hemelpoort, die de één
binnenlaat en de ander laat wachten. Nee, Petrus heeft de sleutels
van het koninkrijk der hemelen, wat op Israël slaat. En al wat je op
aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn en al
wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Verwarring
Er is grote verwarring onder christenen, maar helaas ook onder
heel veel theologen: is er verschil tussen het koninkrijk der
hemelen en het koninkrijk van God, of betekenen beide
uitdrukkingen hetzelfde?
De Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament over twee verschillende
koninkrijken. Het koninkrijk der hemelen komt alleen in het
evangelie van Mattheüs voor. Het hele evangelie van Mattheüs
gaat over het koninkrijk DER HEMELEN. De andere evangeliën
gaan een stapje verder, ze gebruiken dezelfde geschiedenissen,
soms dezelfde gelijkenissen, maar gaan ermee kijken naar buiten
het Joodse volk.
Mattheüs kijkt alleen naar Israël. Marcus kijkt naar de Romeinen
en niet naar de Joden; Marcus schrijft alleen voor de Romeinen.
Lucas schrijft aan Griekse mensen, aan heidenen. Als er eenmaal
een kerk op aarde is, schrijft Johannes voor de gemeente van de
Here Jezus; hij richt zijn evangelie aan de christenen op aarde en
hij vertelt hoe het zit met hun geloofsleven.

Als je dat niet ziet, dan kom je bij voorbeeld bij de gelijkenis van
die vijf wijze en vijf dwaze maagden hevig in de knoop. Dan lijkt
het alsof die gelijkenis over de kerk gaat, waarin de ene helft wijs is
en de andere helft dwaas. De wijzen hebben voldoende olie bij
zich, de dwazen hebben wel een beetje olie, maar niet genoeg. De
wijzen gaan linea recta de hemel binnen en de deur gaat achter
hen dicht. Even later komen de dwazen en ze zeggen dat ze ook bij
de Here Jezus horen, maar Hij zegt: “te laat, je komt er niet in.”
Dat is het vreselijke waar veel christenen mee worstelen. Als ik nu
eens bij die dwaze maagden zou horen… Ik heb wel olie in mijn
lamp, maar niet zo veel als die wijzen.
En dan zegt men dat deze olie het beeld van de heilige geest is. Als
in de Bijbel olie een beeld is van de heilige geest, dan gaat het over
de heilige zalfolie die de hogepriester in de tempel bewaarde. Als
het gaat over olie die je in je lamp doet, dan is dat heel gewoon
brandolie. Wij denken dan meer aan petroleum. Lampolie kan
nooit een beeld van de heilige geest zijn. Deze gelijkenis vertelt
niet dat de helft van de kerk van Jezus Christus verloren gaat, zelfs
niet een honderdste deel. De gelijkenis gaat niet over de kerk en de
christenen.

Wat betekent de uitdrukking
Koninkrijk der Hemelen?
Taalkundig betekent der: ‘van de’. Er staat niet dat ’t het
koninkrijk IN de hemel is, maar VAN DE hemel. Het komt van de
hemel op aarde. Daarnaast kent de Bijbel in de overige evangeliën
het koninkrijk van God. Dat is de sfeer waartoe alle christenen
behoren, samen met de heiligen van het Oude Testament, die na
het aardse leven in de hemel mogen verdergaan en eens op de
nieuwe aarde komen. Dat is het koninkrijk waarin God Koning is.

Maar in het koninkrijk van de hemel, is God niet de koning.
Daarom lees je dat de discipelen aan de Here Jezus vragen:
“wanneer gaat U dat koninkrijk oprichten?”
Toen de discipelen de Heer vroegen hoe zij moesten bidden,
vertelde Hij wat het karakter van hun gebed moest zijn. Ze
moesten zich richten tot God als de hemelse vader. Niet de
persoonlijke vader van mij alleen, maar van ons allemaal samen,
van allen die bij dat koninkrijk behoren en die ook later kunnen
zeggen “UW koninkrijk kome”. Het koninkrijk is er nog niet, maar
het moet nog komen. Het komt hier op aarde en zoals Gods wil in
de hemel uitgevoerd wordt, zal dat zo ook op aarde geschieden.

Opsomming van perioden in de
wereldgeschiedenis
De eerste periode is de periode die er was vóórdat de Here Jezus
op aarde kwam. Dat was de periode die wij de tijd van het Oude
Testament noemen. Wie was er toen koning? Toen Israël nog geen
aardse koning had, werd al bekendgemaakt dat ze een koning in de
hemel hadden, de Heer uw God is uw koning. God was de koning
van het Joodse volk1. God de vader was de koning van het Joodse
volk, en niet de Here Jezus. God was niet de koning van de
Kanaänieten, niet van de Ammonieten of de Moabieten en de
Edomieten of van welk volk op aarde. God was niet de koning van
de hele schepping. Hij was wel de schepper, maar Hij was niet de
koning van de aarde2.
1 Zie bijvoorbeeld Psalm 10:16, 24:8 en 10, 29:10, 47:3, 84:4, 93:1, 95:3, 96:10,
97:1, 98:6, 99:1, 146:10, Jesaja 6:5, 24:23, 33:22, 43:15, 44:6 enz.
2 In de toekomst zal God wel de koning van de ganse aarde zijn, zie Zacharia
14:9.

In de tijd dat de Here Jezus op aarde was, was God nog steeds hun
koning, maar er werd een nieuw koninkrijk aangeboden, zowel
door Johannes de Doper als door de Here Jezus. Zij zeiden tegen
het Joodse volk, dat het koninkrijk van de hemelen nabij was. Het
staat voor de deur en het kan zo komen. Dat was het rijk waar de
Joden eeuwen en eeuwen voor gebeden hadden en waar de
religieuze Joden nu nog altijd om bidden, waarbij ze sinds de
verwoesting van de tempel een toevoeging hebben, ‘en Heer geef
dat ook Uw tempel terugkomt en laat de Messias komen’.
Dat koninkrijk werd door Johannes de Doper gepredikt, het werd
door de Here Jezus gepredikt. Het was een koninkrijk alleen voor
Israël. Die boodschap van dat koninkrijk gaf de Here Jezus zijn
discipelen mee toen Hij hen op pad stuurde en Hij zei ‘denk erom,
die boodschap is niet voor heidenen en je mag ook bij de heidenen
geen wonderen doen, geen zieken genezen, geen demonen
uitdrijven, je gaat niet naar de heidenen.’ En dan is het alsof één
van de discipelen Hem aankijkt en zegt: ‘Heer, en de
Samaritanen?’ En dan zegt de Heer ‘Nee, ook niet naar de
Samaritanen. Jullie gaan alleen naar de Israëlieten.’
De Here Jezus richtte zich in zijn prediking en bij zijn wonderen
altijd alleen tot Joden, op een enkele uitzondering na. Als iemand
ongelooflijk gelovig was, zoals de Kananese vrouw, dan deed Hij
één keer een wonder voor haar, maar verder nooit. En hij zei tegen
haar: dit is niet de goede weg om jouw zoon te genezen. Jezus
genas Joden en predikte tegen Joden en de discipelen moesten
hetzelfde doen.
Dan komt de periode na het kruis. Er komt een heel nieuwe tijd.
De Here Jezus is gestorven als de verzoener van de zonden van
Israël, maar Hij is ook de verzoener van uw en mijn zonden. Hij is
het offerlam dat aangeboden wordt aan de gehele wereld. Nu gaat
het niet om Israël, nu gaat het om de hele wereld. Nu gaat het om

een koninkrijk waar de Here Jezus van zei: Je kunt niet zeggen dat
het hier of daar is, het ligt binnen je bereik, maar je kunt het niet
aanwijzen. In dat koninkrijk is de Here Jezus ook niet de koning.
Als ik het makkelijk maak, zou ik kunnen zeggen dat dit de
periode van de gemeente is. Maar de gemeente is geen koninkrijk.
Wij hebben geen koningen of onderkoningen, geen ambtenaren of
ministers. Wij hebben ouderlingen, diakenen en voorgangers. En
de Here Jezus wordt in de Bijbel het hoofd van de gemeente
genoemd, niet de koning van de kerk. Jezus is geen koning van de
kerk. Hij is het hoofd van zijn gemeente.

Is Jezus onze koning?
Het is verwarrend dat in zoveel moderne liederen ten gehore
gebracht wordt dat Jezus onze koning zou zijn. Hij is geen koning!
Stefanus zegt: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan
Gods rechterhand staat.’ 3 Hij staat naast de koning, aan de
rechterhand van God de vader. De gemeente heeft een hemelse
roeping, geen aardse roeping. Ons koninkrijk is niet hier op aarde.
Wij zijn het lichaam van Christus, niet zijn koninkrijk. De Here
Jezus – als je het zou opzoeken in het Nieuwe Testament komt u
tekst na tekst tegen – zit aan de rechterhand van God de vader en
wacht. Waarop wacht Hij? Hij wacht op de dag dat Hij koning
mag worden. Dat is de volgende periode.
3 Handelingen 7:56

Als Jezus terugkeert naar de aarde, als zijn voeten zullen staan op
de Olijfberg 4, als al de profetieën van Jesaja en Zacharia en
anderen in vervulling gaan en Jezus koning wordt in Israël, in
Jeruzalem en de vrede van God in een vrederijk vanuit Jeruzalem
de hele wereld zal overspoelen, dan is Jezus koning. Dat was de
vraag van de discipelen op de Hemelvaartsdag. Zij leefden nog

helemaal in de sfeer van ‘het koninkrijk der hemelen is nabij’…
maar het was niet gekomen. Ze zijn nu in de tijd na het kruis en ze
begrijpen nog zoveel niet en als Jezus op het punt staat om naar de
hemel terug te gaan, vragen ze: ‘Heer, gaat u het vandaag doen?
Gaat u vandaag dat koninkrijk voor Israël herstellen?’ Ze zijn
gespannen en hebben nog altijd de verwachting dat het koninkrijk
heel snel op aarde zal komen. Want toen de Here Jezus als
aanstaande koning op aarde was, zei Hij dat het koninkrijk
‘dichtbij’ was.
4 Zacharia 14

Maar er is een grote streep door ‘dichtbij’ gehaald, want de koning
werd verworpen, zoals de Here Jezus had aangekondigd in
gelijkenissen. De koning zond zijn zoon – God zond Zij zoon –
maar de mensen naar wie hij op aarde kwam, wilden hem niet en
ze hebben hem gedood. Zo kon dit aardse koninkrijk toen niet
komen, want de mensen wilden Jezus niet en wezen het koninkrijk
der hemelen op aarde af. De Heer zei: ‘Het is jullie zaak niet om te
weten wanneer God dat koninkrijk via mij op aarde zal vestigen.
Wacht maar rustig af.’ Dat koninkrijk der hemelen, dat ooit zal
komen, zal volgens Openbaring duizend jaar duren5. De rabbijnen
hebben er altijd over gestreden hoe lang dat messiaanse rijk zal
duren. De een had het over 40 jaar, de ander over 100 jaar en nog
een ander 70 jaar. Het boek Openbaring geeft het antwoord: het
zal 1000 jaar duren. En dan komen de verschillende teksten uit de
Bijbel die ons vertellen wat daarna zal gebeuren.
5 Openbaring 20

In 1 Corinthe 15 schrijft de apostel Paulus erover. Als Jezus zijn
koningschap hier op aarde eindigt, dus als dat aardse koninkrijk
eindigt, dan zal Jezus zijn koningschap teruggeven aan de Vader.
Dan wordt de Vader koning over de ganse schepping en dan zal
Hij zijn: ‘alles in allen’ 6. Dat betekent dat dán die tijd komt waar

Openbaring aan het eind over spreekt, die nieuwe hemel en die
nieuwe aarde met het nieuwe Jeruzalem, waarin God de enige zal
zijn en waar Zijn licht zal de hele aarde verlichten. Een prachtige
tijd.
6 Kolossenzen 3:11

Intussen zitten wij in de tijd van de gemeente, die twee perioden
beslaat. De eerste periode is de tijd die wij hier op aarde hebben,
de tijd vanaf de pinksterdag totdat Jezus terugkomt om ons naar
Zijn eeuwig huis te halen. Maar er is een tweede facet aan die tijd,
dat is de eeuwigheid die christenen hier op aarde al bezitten door
hun geloof in de Here Jezus en de eeuwigheid die er in de hemel is.
Dat is waarvan we in het evangelie van Johannes lezen ‘wie gelooft,
heeft eeuwig leven’ 7. Dat is een leven dat hier op aarde begonnen
is, toen u de Here Jezus leerde kennen en dat door alle
eeuwigheden doorgaat en nooit zal eindigen.
7 Johannes 6:47

Koninkrijk der hemelen
U zegt misschien: “maar hoe komen we dan toch aan die vreemde
uitdrukking ‘koninkrijk der hemelen?’” Kijk eens naar Daniël
7:13,14,18,21,22
13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken
van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij
naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem
werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle
volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem.
Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten
einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

18 Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het
koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd
behouden – voor eeuwig en altijd.”
21 Ik had immers gezien hoe die horen strijd voerde tegen de
heiligen en hen overwon, 22 totdat de oude wijze kwam, er
recht werd verschaft aan de heiligen van de hoogste God en de
tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
Daniël heeft verschillende keren en op verschillende manieren
dezelfde boodschap gekregen. Het gaat om de eindsituatie van wat
hij in zijn visioenen ziet.
Ik kan me voorstellen dat u bij ‘de heiligen van de hoogste God’ aan
ons, christenen denkt, maar wij christenen bestonden nog niet in
de tijd dat Daniël dit visioen zag. In de hele tijd van het Oude
Testament waren niet wij de ‘heiligen’, maar de gelovige Joden, de
gemeente van Israël.
‘Eeuwig’ in de Bijbel is een vertaling van ‘eeuwen’. Het is mooi
vertaald, maar het is wel verwarrend. Er bestaat in de Bijbel een
eeuwigheid waaraan geen einde komt, maar er is ook een
eeuwigheid die bij ons als eeuwigheid vertaald is, maar
‘eeuwenlang’ betekent. Dat is hierboven in Daniël 7 het geval.
Eeuwenlang, een aantal honderden jaren lang zal dit duren.
Als in vers 22 de heiligen het koningschap in bezit krijgen, is het
prachtig als je dit op de kerk toepast… maar het heeft niets met de
kerk te maken. Het is het koningschap van God over Israël, over
het Joodse volk, waarbij de Here Jezus koning op aarde zal zijn.
Dat is de tijd waarvan Jesaja heeft gezegd ‘dan zullen de
oorlogswapens omgesmeed worden tot werktuigen voor de
landbouw’.

Ik had onlangs een gesprek met verschillende geestelijke leiders en
toen kwam het gesprek op die tekst uit Jesaja en een van de
bekendste predikanten uit ons land keek de anderen aan en zei:
‘geloven jullie nou echt dat de wapens dan omgesmeed zullen
worden tot landbouwwerktuigen? Dat is beeldspraak!’ Ik weet niet
wat ermee bedoeld moet worden als het beeldspraak is. Het is het
koninkrijk dat vanuit de hemel op de aarde komt, het Messiaanse
Vrederijk.

Gelijkenis van het koninkrijk der
hemelen
Van dat rijk vertelde de Here Jezus een gelijkenis en Hij zei:
Het koninkrijk van de hemel is te vergelijken met een koning die
een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren
erop uit om de genodigde binnen te halen, maar de genodigden
wilden niet komen... De koning ontstak in woede, stuurde zijn
troepen erop af. Hij liet de moordenaars van zijn knechten
ombrengen en hij stak hun stad in brand.
Wat heeft dit met de kerk te maken? Wat heeft dit te maken met
mensen die zogenaamd niet uitverkoren zouden zijn? Dit gaat
over het Joodse deel, dat gezegd heeft ‘wij willen niet dat hij
koning over ons wordt.’ Dit gaat niet over alle Joden, maar over
het Joodse deel dat altijd gezegd heeft ‘wij willen Jezus niet als
messias aanvaarden.’ Dat rijk werd aangeboden, ze konden het
krijgen, de koning was er, maar ze aanvaardden het niet. Voordat
Jezus optrad riep Johannes de Doper de mensen al op om tot
bekering te komen en hij zei ‘het koninkrijk van de hemelen in
nabij’. Hij riep dat niet tot de gemeente, die kwam jaren later. Het
koninkrijk van de hemelen is nabij, de koning komt eraan.

Na de verzoeking in de woestijn ging Jezus op pad. Hij begon zijn
verkondiging meteen met de boodschap ‘kom tot inkeer het
koninkrijk van de hemel is nabij’ en hij verkondigde deze
boodschap tot Joden, alleen Joden. Natuurlijk waren er toen ook
buitenlanders in het land, dat was al zo sinds de tijd van Ezra en
Nehemia. Er woonden buitenlanders in het land, handelsreizigers,
Romeinse soldaten, noem maar op. Hij trok volgens Mattheüs 4
rond in heel Galilea en gaf onderricht in de synagogen. Hij bracht
het goede nieuws van het koninkrijk in de synagogen. Daar zaten
geen christenen, maar Joden. ‘Ik zeg jullie er zullen velen komen uit
oost en west en met Abraham, Izaäk en Jacob aanliggen in het
koninkrijk van de hemel.’ Dat is niet in de hemel zelf, maar in het
koninkrijk.
In Mattheüs 8 worden de erfgenamen van het koninkrijk
verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen ze jammeren en
knarsetanden omdat ze de koning verworpen hebben. Jullie
mogen de geheimen van het koninkrijk weten, zei Jezus tegen zijn
discipelen, maar voor de rest blijft het geheim, want Israël moest
volgens het plan van God de koning verwerpen, opdat Jezus zou
sterven en zijn leven zou geven voor een verloren wereld. Het was
het plan van God. Daarom is dat aardse koninkrijk nog steeds niet
gekomen. Dat aardse koninkrijk waarvan de Here Jezus tegen
Petrus zei:
‘Jij mag in dat aardse koninkrijk straks met mij op een troon zitten
en jij mag de sleutels van dat koninkrijk hebben en jij mag bepalen
wat in de hemel moet worden vastgelegd en wat in de hemel moet
worden doorgestreept. Jij bent straks mijn sleutelfiguur, in dat
aards koninkrijk. En om in dat koninkrijk binnen te komen, moet
je worden als een kind.’
Er wordt zo vaak tegen volwassen christenen gezegd dat ze moeten
worden als kinderen. Dat is pure onzin. Jezus zei: ‘alleen als je

wordt als een kind, kom je het koninkrijk van de hemel binnen.’
Als dat betekent dat u alleen de hemel binnen mag als u wordt als
een kind, dan is dat absurd. Tegen Nicodemus zei de Here Jezus:
‘Weet je wanneer je de hemel binnen mag? Er is maar één
voorwaarde: als je wederom geboren wordt.’ Als je wordt als een
kind mag de Jood dat aardse koninkrijk binnen. Wat wil dat
zeggen? Als je rechtvaardig bent, liefdevol, simpel, gehoorzaam, je
zou bijna zeggen zondeloos als een kind, dan mag je op grond van
je rechtvaardigheid als Jood dat aardse rijk binnenkomen. Maar
het betekent niet dat u de hemel in mag als u zich als een kind
gedraagt, of als u in uw gedachten een beetje kinderlijk wordt. Om
de hemel binnen te gaan moet je wedergeboren zijn. Om het
aardse koninkrijk van Jezus binnen te gaan, moet je een Jood zijn,
die rechtvaardiger is dan de Farizeeën waren, een Jood die zo
rechtvaardig is als een pasgeboren kind. Dat zei Jezus over het
aardse koninkrijk.

“Enge” teksten
Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?
… werpt hem uit in de buitenste duisternis
… velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Dit zijn teksten die heel veel mensen zorgen opgeleverd hebben,
teksten waardoor mensen in sommige kerken krankzinnig van
angst geworden zijn, in psychiatrische inrichtingen zijn
opgenomen en soms zelfs zo ver gekomen zijn, dat ze zelfmoord
hebben gepleegd. Het klinkt vreemd dat mensen op grond van de
Bijbel zelfmoord gepleegd hebben. Het klinkt vreemd dat mensen
op grond van de Bijbel krankzinnig geworden zijn, maar als je een

prediking hoort die je duidelijk maakt dat er weinig kans is dat je
in de hemel komt, en je zit elke zondag in de kerk en je wilt zo
graag naar de hemel, maar je krijgt steevast te horen: ‘het zal wel
niet gebeuren…’ dan kan dat vreselijk benauwend zijn.

Het koninklijk bruiloftsfeest
We lezen de uitleg van de gelijkenis over een koninklijk feest en
dan komt de uitleg in Mattheüs 22:8-14.
Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor
het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard
genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van
de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je
tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo
veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de
bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de
koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag
hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij
vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je
niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te
zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind
zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste
duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn
geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’
Het gaat hier om gasten die WEL uitgenodigd zijn, maar ze
WILDEN niet. Als we dat op onszelf toepassen, ‘velen zijn
geroepen, maar er zijn er slechts een paar die in de hemel mogen
komen’, dan worden we toch stapelgek van angst? Daarom is het
goed dat we kijken naar wat de Bijbel bedoelt en dat we niet
zomaar teksten uit de Bijbel te pas en te onpas op onszelf of op de

kerk toepassen en zomaar zeggen: ‘het staat in de Bijbel’.
Natuurlijk staat het in de Bijbel, maar wat betekent het?
Het is in bepaalde kringen en bij bepaalde mensen gewoon om
alles wat in de Bijbel staat op henzelf toe te passen, alleen maar
omdat het in de Bijbel staat. Maar er staat ook in de Bijbel: ‘Judas
ging heen en verhing zich.’ En ergens anders in de Bijbel staat: ‘ga
heen en doe gij evenzo.’ Maar dat is toch geen gezonde
Bijbeluitleg? Je kunt niet alles op jezelf toepassen. Zo ga je op een
onheilige manier met de Heilige Schrift om. Je moet weten wat er
bedoeld wordt en voor wie het bedoeld is.
Paulus schrijft aan Timotheüs dat we het Woord van God ‘recht
moeten snijden’, waarmee hij bedoelt dat we het op de juiste wijze
moeten uitleggen en toepassen8.
8 2 Timotheüs 2:15 HSV - Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als
een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid
recht snijdt.

Denk eraan dat wat we in het Mattheüsevangelie lezen, uitsluitend
voor het volk Israël geschreven is. En Mattheüs schrijft over het
koninkrijk der hemelen. Dat is geen koninkrijk in de hemel, maar
het is het koninkrijk dat door de profeet Daniël is aangekondigd
en dat vanuit de hemel op aarde zal komen. Wij kennen dat als
het ‘Duizendjarig Vrederijk’. Dat koninkrijk wordt aangekondigd
aan Israël, niet aan de volken. In het Mattheüsevangelie wordt
Jezus getoond als koning van de Joden. Als de wijzen uit het
oosten komen, vragen ze naar ‘de koning der Joden’. Dit evangelie
eindigt bij het kruis, met het opschrift: ‘Dit is Jezus van Nazareth,
de koning van de Joden’.

Het verschil tussen het koninkrijk der

hemelen en het koninkrijk van God
Het zijn twee koninkrijken die in de Bijbel genoemd worden, maar
waartussen een groot verschil is. Het is moeilijk dat het koninkrijk
van God van eeuwigheid tot in alle eeuwigheden is. Het koninkrijk
was er altijd al waar God was en het is er waar God is, dus vandaag
leven we ook in de tijd van het koninkrijk van God. Maar binnen
die verre lijnen van begin en eind, bevindt zich een relatief korte
periode van duizend jaar, waarin het koninkrijk der hemelen op
aarde zal zijn, het Messiaanse Vrederijk. Dat vrederijk wordt
omspannen door het grote koninkrijk van God. Het altijd
aanwezig koninkrijk van God bevat het korte koninkrijk der
hemelen. Daarom zijn er dingen die je van het koninkrijk de
hemelen kunt zeggen, die ook van toepassing zijn op het
koninkrijk van God. Zo kunnen er verschillende gelijkenissen in
het ene evangelie staan die toegepast moeten worden op het
Messiaanse Vrederijk, terwijl in een ander evangelie diezelfde
gelijkenis verteld wordt in enigszins ander vorm en dan toegepast
wordt op het eeuwige leven. Als we niet voldoende Bijbelkennis
hebben, is dat verwarrend, maar als u de profeet Jesaja een beetje
kent, dan weet u dat Jesaja dat ook doet. Denk aan Jesaja 65:17.
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Als we dit lezen, weten we dat we nu moeten denken aan de verre
toekomst. Maar Jesaja gaat verder en laat ons vanuit die toekomst
zien dat binnen dat grote rijk van God met de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde het kleine Messiaanse Vrederijk zit en ineens horen
we God in het volgende vers zeggen:
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar
bevolking vreugde.

En even verder:
een kind zal pas sterven als honderdjarige
Dat is niet in de hemel; in de hemel sterven geen kinderen, alleen
hier op aarde. Hij schrijft dat ze huizen zullen bouwen en er zelf in
zullen wonen. Met een aankondiging van de hemel, gaat Jesaja
spreken over het vrederijk hier op aarde.
In Jesaja 66:22 doet hij dat nog een keer. Hij zegt:
Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen
voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en
jullie nageslacht voortbestaan.
En dan gaat hij verder en dan blijkt dat hij het over de aarde heeft:
Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft
hierheen komen [naar Jeruzalem] om zich voor mij neer te
buigen – zegt de HEER.
In één adem spreekt Jesaja namens God zowel over de hemel als
over het rijk dat uit de hemel naar de aarde komt. Het is
begrijpelijk dat mensen daardoor in verwarring komen. Je moet
heel goed opletten om het onderscheid te herkennen.
Het koninkrijk der hemelen is het aardse, Messiaanse Vrederijk,
waarvan het boek Openbaring zegt dat het duizend jaar zal
duren9. In dat rijk zal Jezus centraal staan als koning. De Here
Jezus zal één keer koning zijn. Hij is nu geen koning, in de
eeuwigheid zal hij geen koning zijn, maar alleen in dat
tussenliggende aardse Messiaanse Vrederijk van duizend jaar zal
Jezus koning zijn. Daarom wordt dat koninkrijk ook wel het
‘koninkrijk van de zoon des mensen’ genoemd10. Het wordt in

Openbaring beschreven. Het werd aangekondigd als ‘nabij’, maar
het was er nog niet. Het was aangekondigd door Johannes de
Doper, die zei: ‘het is dichtbij’ en de Here Jezus zei: ‘het is dichtbij’
en de discipelen zeiden: ‘het is dichtbij’, maar het kwam niet.
9 Openbaring 20
10 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet
zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn
Koninkrijk. (Mattheüs 16:28 HSV)

In Mattheüs 5:3 horen we de Heer zeggen: ‘Gelukkig wie nederig
van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ Als dat
de hemel zou zijn, dan zou het betekenen dat je in de hemel komt
als je maar nederig bent. Dat zou dan de enige voorwaarde zijn.
In vers 5 staat: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het
land bezitten.’ Zij beërven de hemel niet, maar het land in het
Vrederijk. Daar gaat het over. De aankondiging van dat Vrederijk
meldt, dat het met kracht komt. De God van de hemel – zo zegt
Daniel – zal een rijk laten komen dat alle andere koninkrijken van
de aarde zal vermorzelen en het zal groot worden. Vanuit
Jeruzalem zal het de hele aarde in bezit nemen.
In het hoofdstuk 7 vers 14 zegt Daniël dat de Zoon des Mensen zal
komen en in dat rijk zal de heerschappij op zijn schouders zijn:
Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle
volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem.
Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten
einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
Wat Jesaja heeft aangekondigd, ‘een kind is ons geboren, een zoon is
ons gegeven’11, dat passen wij zo graag toe op ons christendom,
maar het wordt in de eerste plaats tegen het Joodse volk gezegd.
Daar geldt het voor.

11 Jesaja 9:5

Koninkrijk van God
Dat andere koninkrijk is het koninkrijk van God. Daar staat de
Vader centraal en daar regeert de Vader over allen die Hem als
hun koning erkennen en sinds het kruis over allen die de Here
Jezus aanvaard hebben. Daarom wordt dat koninkrijk ook wel het
koninkrijk van de Vader genoemd12. In dat koninkrijk is de Here
Jezus de deur – niet Petrus. De Here Jezus is de deur, zoals Hij zelf
gezegd heeft:
12 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok
drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het
koninkrijk van mijn vader.’ (Mattheüs 26:29)

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij
gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond
vinden. (Johannes 10:9)
De Here Jezus alleen heeft ons uit een verloren wereld gered en
ons in het koninkrijk van de Vader gebracht. Het koninkrijk der
hemelen is een aards koninkrijk; het koninkrijk van God is een
hemels koninkrijk. En dat koninkrijk van God ga je niet binnen
door nederig te zijn. Je komt er niet binnen door een goed mens te
zijn, of door te zeggen dat je altijd goed geleefd hebt. Dat
koninkrijk van God kom je alleen binnen door geloof in de Here
Jezus en wedergeboorte. Tegen Nicodemus zei de Here Jezus: wie
niet wedergeboren is zal het koninkrijk van God niet binnengaan.
Om het nog duidelijker te maken, zou je kunnen zeggen dat het
koninkrijk van God ook De Gemeente zou kunnen heten, of
Eeuwig Leven. Van dat koninkrijk zegt de apostel Paulus tegen de
Filippenzen:

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en
fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op
aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en
onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid,
die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
(Filippenzen 1:9-11)
Het koninkrijk van de hemel, daar komt men volgens de Heer
slechts onder een aantal voorwaarden binnen.
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan
die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Mattheüs
5:20)
Stel u nu voor dat dit over de hemel zou gaan, dan zou dit vers
betekenen dat je een beter mens moet zijn dan de farizeeën waren,
je moet een beter mens zijn dan de schriftgeleerden, alleen dan
kom je wel in de hemel. Daar heb je dan de Here Jezus niet voor
nodig.
De grote predikers van het koninkrijk der hemelen waren deze
twee: Johannes de Doper en de Here Jezus zelf in zijn tijd vóór het
kruis. Johannes predikte over het koninkrijk der hemelen dat nabij
was, maar dat er dus nog niet was. Het koninkrijk van God was er
wèl, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid en is voor ieder die voor
de Here Jezus kiest. Maar het koninkrijk der hemelen in de
periode van duizend jaar was er nog niet, maar alleen de
aanstaande koning was er. Johannes de Doper predikte niet over
de christengemeente, want daar wist hij niets van. Hij kende zelfs
het kruis niet. Hij kon dus niet over verzoening door het bloed van
de Heiland spreken. Hij sprak over het aardse rijk en daar predikte
hij over en hij zei net als Jezus: je moet een arme van geest zijn, je
moet zachtmoedig zijn, je moet vervolgd worden, je moet beter

zijn dan de farizeeën.

Verbannen naar de uiterste duisternis
Dan komen we bij de tekst in hoofdstuk 8:12 waar de Here Jezus
het volgende zegt:
… maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden
verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij
jammeren en knarsetanden.’
Het gaat hier natuurlijk over hetzelfde koninkrijk, anders zou de
Heer dat gemeld hebben. Als u deze tekst combineert met ‘velen
zijn geroepen en weinigen uitverkoren’ dan wordt er een prediking
gehouden die tegen je zegt dat het als volgt gaat: je zit wel in de
kerk en je denkt dat je een erfgenaam bent, en je denkt dat je naar
de hemel gaat, maar je gaat er niet naartoe. Je zult in de uiterste
duisternis terechtkomen, waar je zult jammeren en knarsetanden,
want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Nu ziet u ook iets extra’s. Het koninkrijk der hemelen zit in het
grote koninkrijk van God opgesloten en bepaalde dingen kun je
hetzelfde zien. De straf die in dat koninkrijk der hemelen geldt, is
dezelfde straf die er is voor mensen die niet in het koninkrijk van
God binnenkomen, namelijk de buitenste duisternis. Dat is voor
allebei dezelfde straf. Alleen bij het grote koninkrijk staat er niet
dat je er binnen kunt komen en er weer uitgeworpen kunt worden.
In dat aardse koninkrijk kun je als Jood denken ‘ik ben een jood
dus ik zit in het verbond, ik ben een erfgenaam’, maar toch te
horen krijgen dat je er niet bij hoort. Dat is wat de Here Jezus
vertelde in de gelijkenis van de man die zonder bruiloftskleed in de
feestzaal zat. Hij zat niet in de hemel. Hij was gekomen bij het

aanbreken van het Messiaanse Vrederijk en hij kwam daar net als
de wijze en de dwaze maagden bij het Messiaanse Vrederijk. Deze
man zag zelfs kans om in dat rijk binnen te komen, maar de
koning kwam en zag dat deze man zich niet gereed had gemaakt
om het Messiaanse rijk binnen te gaan en hij werd eruit gestuurd.
Er was voor hem geen andere plaats dan de eeuwige duisternis.
Het Messiaanse rijk zal een prachtig rijk zijn, zo mooi dat het op
de hemel lijkt. Jesaja schrijft over dit messiaanse rijk alsof het de
hemel zelf is. Er is geen oorlog, mensen worden heel oud… maar
ze gaan wel dood. Er is vrijheid, voorspoed, er is een prachtige
natuur, het onkruid is weg, doornen en distels zijn verdwenen. Het
Woord van God zal uitgaan vanuit Jeruzalem over de hele wereld.
Het zal een geweldige tijd zijn. Maar Jesaja zegt erbij dat mensen
op hoge leeftijd zullen sterven en daarom kan het niet in de hemel
zijn, want daar sterven de mensen niet. En er is in dat rijk ook nog
zonde, en in de hemel is geen zonde.
Het andere, grote koninkrijk, waarbij we niet naar het verleden
kijken, maar naar de toekomst, dat is het koninkrijk van God. Dit
is voor ons hetzelfde als eeuwig leven hebben. Het wil zeggen dat
je behouden bent, dat je in de hemel komt en eens vanuit de hemel
op de nieuwe aarde zult wonen. In dat rijk is God de koning, niet
de Here Jezus. God is ook onze koning, niet de Here Jezus, want
die is onze Heiland. Straks wordt de Here Jezus tijdelijk koning op
aarde, voor een periode van duizend jaar. Paulus schrijft in de
brief aan de Corinthiërs dat de Here Jezus na die periode het
koningschap zal teruggeven aan de Vader. Hij doet dan afstand
van de troon op aarde dan zal de Vader koning over de hele
schepping zijn. Dat koninkrijk van God duurt eeuwig, daar komt
geen einde aan.
En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over
aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht

en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat
‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste
vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: ‘Hij
heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is
dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem
onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem
onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem
die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en
allen zal regeren. (1 Corinthe 15:24-28)

Wijze en dwaze maagden
We gaan nog even terug naar de gelijkenis van de wijze en de
dwaze maagden in Mattheüs 25. U moet deze gelijkenis niet los
zien van heel hoofdstuk 24 en 25. Het is geschreven als één geheel.
In Mattheüs 24 vragen de discipelen naar de toekomst van de
tempel, van Jeruzalem en van Israël. Ze hebben natuurlijk nog
steeds geen idee van de gemeente van Jezus Christus, daar weten
ze nog niets van dus daar vragen ze ook niet naar. Zelfs op de
Hemelvaartsdag, als de Here Jezus afscheid van hen neemt,
hebben ze nog geen ideeën over de gemeente en vragen ze aan
Hem: ‘gaat u nu dat koninkrijk voor Israël oprichten, dat
messiaanse rijk?’ Dat is het enige wat ze op dat moment nog
verwachten.
In Mattheüs 24 gaat het daar ook over. En dan gaat de Here Jezus
vertellen hoe moeilijk het voor de Joden zal zijn, niet voor u en
mij. Hij heeft het er niet over dat iedereen die in Nederland woont,
moet zorgen dat hij een bootje klaar heeft liggen om te vluchten.
Hij zegt: dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten.
Daarover gaat het. Het gaat niet over u en mij. Dan vertelt Hij dat
Jeruzalem verwoest zal worden, dat er vreselijke oorlogen tegen

Israël zullen komen. En Hij zegt over de grote verdrukking: maar
wie dan volhardt, tot het einde, zal behouden worden.13 Dat
betekent niet dat christenen moeten volharden tot het einde. Wij
moeten wel volharden, maar niet om behouden te worden. Wij
worden niet behouden door onze volharding, maar alleen door het
offer van de Here Jezus.
13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. (Mattheüs 24:13 NBV)

De Heer zegt tegen zijn discipelen dat ze moeten volhouden om
het messiaanse rijk te kunnen binnengaan. Even later vertelt de
Heer hetzelfde in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden.
Er moet volharding zijn, ze moeten doorzetten, anders komen ze
er niet. Als het koninkrijk is aangebroken is het voor de dwaze
maagden te laat.
Over dat aardse rijk schrijft Paulus in Romeinen 11 en de profeet
Joël schrijft erover in hoofdstuk 3:5. Aan het eind van de grote
verdrukking, als het Messiaanse Vrederijk moet beginnen…
Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de
HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.
De NBG vertaalt het als volgt in Joël 2:32.
En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN
aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te
Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en
tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal
roepen.
Het gaat om ontkoming aan de vijand. U vindt uw behoudenis
niet op de berg Sion. Uw behoudenis vindt u alleen in Jezus
Christus.

Wijze en dwaze christenen
De Bijbel is geen boek; het is een verzameling boeken en boekjes,
brieven, kronieken, profetische vergezichten en openbaringen,
wijsheden en gedichten. Al deze losse ‘boekdelen’ zijn geschreven
door schrijvers die voor een groot deel elkaar niet gekend hebben.
De vroegere schrijvers hadden geen idee wat de later schrijvers
zouden schrijven. En waarschijnlijk hadden de meeste schrijvers
ook geen idee dat wij later al die geschriften in één kaft zouden
binden en er de naam Bijbel aan zouden geven.
Des te groter is het wonder dat de Bijbel door velen als Gods
Woord beschouwd wordt, geschreven door mensenhanden, maar
geïnspireerd door de Heilige Geest. En nog groter is het wonder
dat al deze geschriften met elkaar één grote eenheid vormen,
verbonden door een verborgen kracht, die alles met elkaar in
evenwicht brengt.
Maar dit evenwicht is niet altijd makkelijk te vinden. De Bijbel is
geen voorleesboek, geen 1-2-3-handleiding, geen instructieboek.
Het is geen boek dat je twee of drie keer leest en het dan naast je
neerlegt met de opmerking: ‘Zo, ik heb het uit, ik snap het
allemaal.” Zelfs de hoogstaande geleerde rabbi Paulus van Tarsus
vraagt:
Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij
Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van
perkament. (2 Timotheüs 4:13)
Al studerend komt u vanzelf een keer bij Galaten 5:19-21, waar
dezelfde Paulus schrijft:
Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:

ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij,
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie
en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van
dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al
eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen
deel hebben aan het koninkrijk van God.
Dit lijkt in tegenspraak te zijn met wat hiervoor geschreven is, dat
je niet uit het koninkrijk van God verwijderd kunt worden. Zelfs
de allervroomsten onder ons hebben op zijn minst de door Paulus
genoemde zonde ‘jaloezie’ of ‘woede’ of ‘geruzie’ bedreven en zeer
waarschijnlijk nog wel meer. Zitten we daarmee in onze maag?
Nee! Zeker niet. In de eerste plaats weten we dat de Heer al onze
zonden vergeeft. Als beeld daarvan hebben we onder andere de
zogenaamde ‘zondebok’ (Leviticus 16) die de zonde van het volk
draagt.
[De Hogepriester] legt dan zijn beide handen op de kop van
de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de
Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo
legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij
het dier de woestijn in sturen. (Leviticus 16:21)
De beleden zonden worden de woestijn ingestuurd en komen
nooit meer terug! Zondigen de Israëlieten daarna niet meer?
Jazeker, want het jaar daarop voltrekt zich hetzelfde ritueel, elk
jaar opnieuw. En elk jaar opnieuw worden alle zonden van de
Israëlieten weggestuurd en ze komen nooit meer terug.
Dat is het geheim van de verzoening. Wij lezen de oude verhalen
van een hardnekkig volk, dat zonde op zonde heeft gestapeld.
Maar vanuit de hemel ziet het er anders uit, niet dankzij een
zondebok die slechts een symbool is, maar door Christus die al

onze zonden heeft weggedragen. Beleden zonden zijn geen
zonden, want ze bestaan niet meer. Ja, voor onszelf bestaan ze nog
wel, en ze kunnen ons plagen. Soms kunnen ze ons zelfs nog
aanklagen, maar die aanklacht komt niet van God! God ziet ze niet
meer.

Een paar voorbeelden
Hoe kun je erger zondigen dan koning David met Bathseba en
haar man Uria?14 Er bestaan mooie verklaringen voor het gedrag
van David, maar toen de profeet Natan koning David
confronteerde met zijn daden – zonder erbij te vermelden dat het
om Davids eigen daden ging – riep David uit: “Zo waar de HEER
leeft, de man die zoiets doet verdient de dood.!” (2 Samuël 12:5).
Dat Davids zonde zeer zwaar was, blijkt ook uit de straf die God
uitsprak.
14 2 Samuël 11

En daarna? Werd David door God verworpen? Werd het
koningschap van David afgenomen? Nee, na het berouw van
David was de zonde vergeven en vergeten. Zo is God, wie berouw
heeft, ontvangt overvloedig vergeving.
Hoe kunt u erger zondigen dan Paulus, die de gemeente Gods
heeft vervolgd? Toch werd hij na zijn bekering in onze ogen de
grootste apostel aller tijden. Hijzelf dacht daar anders over:
Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam
apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. (1
Korinthe 15:9)
Zijn zonde knaagde nog steeds aan hem en het is niet onmogelijk

dat hij in 1 Korinthe 12:7 over deze voortdurende herinnering
schrijft:
Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een
doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met
vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.
Het is dus duidelijk dat het in Galaten 5:21 niet gaat over iemand
die tot zonde verleid wordt en berouw toont. Het gaat over
mensen die zich gedragen als onbekeerden en die daar ook geen
verandering in willen brengen. Van Gods kant worden onze
zonden weggedaan, maar van onze kant moet er ook iets
weggedaan worden, namelijk onze ‘eigen natuur’ of volgens de
NBG ‘het vlees’.
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met
alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. (1 Korinthe
5:24)
Jakobus schrijft hierover in zijn brief, waarin hij wil aantonen dat
mensen door hun geloof veranderd worden en dat mensen die niet
veranderen, die hun eigen natuur blijven volgen, niet op de goede
weg zijn: hun geloof is dood.
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk
bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft,
de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven
zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.
(Jakobus 2:17,18)
Paulus schrijft hier ook over in verband met ons loon, dat we
zullen ontvangen. Hij maakt duidelijk dat er verschil in beloning
is, afhankelijk van onze werken. Het is een verkeerde uitleg als we
beweren dat we door onze goede werken in de hemel komen.

Onze redding is tot stand gebracht door de Here Jezus. Maar het is
ook niet zo dat onze werken daarom onbelangrijk zijn. De Bijbel
leert dat we goed moeten doen, dat we een afspiegeling van
Christus moeten zijn. Paulus stelt onze werken voor als een paleisachtig gebouw dat we bouwen of verprutsen. Bouwen we dit paleis
met goud, zilver en edelstenen, of verprutsen we het door te
bouwen met hout, hooi en stro? Gooi het maar in het vuur, zegt
Paulus, en kijk wat ervan overblijft.
Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen;
hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. (1
Korinthe 3:15)
Hoe wilt u voor God verschijnen, met een hand vol as of met een
hand vol goud, zilver en edelstenen? Denk aan de vermaning van
Petrus:
Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’
(1 Petrus 1:16)
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