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Waarheid over het koninkrijk
De beschrijvende titel ‘het koninkrijk van God’ heeft zwaar te lijden
gehad onder de handen van uitleggers. Het wordt ernstig verkeerd
begrepen binnen het christendom van deze tijd. Men heeft het opgepakt
en toegepast op vele dingen en het gebruikt op vele manieren die
tegengesteld zijn aan alles wat de Bijbel erover leert. Het wordt zo
algemeen gebruikt in religieuze kringen dat het een wijdverbreide
misvatting is dat men de betekenis ervan wel begrijpt. Dat is in dit geval
niet in overeenstemming met de feiten, want het is volstrekt duidelijk dat
de gemiddelde christen niet weet wat het betekent als hij erover hoort en
welke gedachte erachter zit als hij het gebruikt. De Bijbelse uitdrukking is
deel gaan uitmaken van de ritualistische taal van het christendom. De
mensen spreken over het ‘bouwen van het koninkrijk van God,’ en
negeren volkomen het feit dat God alleen Zijn koninkrijk kan bouwen.
Bepaalde aanhangers van de leer der bedelingen zeggen: ‘het koninkrijk
van God is joods’ en zijn navrant onbekend met het feit dat als dat waar
zou zijn, dit koninkrijk wel het ‘koninkrijk der joden’ genoemd zou
worden, of het ‘koninkrijk van Israël,’ in plaats van ‘het koninkrijk Gods.’
Er zijn in deze uitdrukking ingebouwde beveiligingen tegen dit soort
fouten; maar helaas worden die in de wind geslagen.
Bovendien zit in deze uitdrukking een duidelijke beveiliging tegen de
gebruikelijke fout om het woord koninkrijk te definiëren als ‘een rijk
waarover een koning regeert.’ Deze definitie past niet in deze
uitdrukking en als deze wordt aanvaard zal elke plaats waar deze
uitdrukking in het Nieuwe Testament voorkomt worden verduisterd. Het
is een gebruik dat gebaseerd is op overeenkomst en toegepast op het
Griekse woord BASILEIA. Dat is hetzelfde als wanneer we de moderne

betekenis van het woord libertijn1 nemen en toepassen op het gebruik
van dit woord in Handelingen 6:9. Iedereen die het Woord van God
probeert te begrijpen moet even de pas inhouden en zich afvragen: ‘hoe
definieer ik het koninkrijk van God?’
Mijn eigen definitie van het koninkrijk Gods is dat ik onder het Griekse
woord BASILEIA heerschappij versta, hoewel synonieme begrippen als
bestuur, overheid, jurisdictie en regering ook kunnen worden gebruikt
om bepaalde varianten in betekenis aan te geven waar de context dat
aangeeft. De basis, of primaire betekenis van ‘het koninkrijk van God’ is
daarom de heerschappij van God. In het Nieuwe Testament wordt deze
term evenwel geregeld gebruikt om een bepaalde toekomstige periode
mee aan te duiden, namelijk de absolute goddelijke heerschappij in een
scherp begrensde periode. In die dag zullen de woorden: ‘regering van
het volk, door het volk en voor het volk’ alleen nog worden toegepast op
een toestand die in het verleden heeft bestaan. In het koninkrijk van God
zal de heerschappij zijn van God, door God en voor Zijn heerlijkheid.
Zoals dr. George E. Ladd terecht opmerkte: ‘De dag zal zeker komen
waarin God de teugels van de regering in Zijn handen zal nemen en het
koninkrijk van God op aarde zal komen en Zijn wil gedaan zal worden
zoals dat in de hemel gebeurt’ (The Blessed Hope, pag. 6).
In de Middeleeuwen was het gebruikelijk om de georganiseerde religie,
het zichtbare kerkelijk systeem, te beschouwen als ‘de kerk’ en
vervolgens te beweren dat de kerk het koninkrijk van God was. Dat is
een idee dat nog door velen wordt aangehangen, maar het stemt niet
overeen met de waarheid die is geopenbaard in het Nieuwe Testament.
In de negentiende eeuw waren veel christenen ernstig verontrust over
het soort wereld waarin zij leefden en zij verlangden ernaar een betere
te scheppen. In hun verlangen zagen zij een ideale toestand onder
mensen en zij vonden dat dit het streven van de kerk behoorde te zijn.
Zij eigenden zich de Bijbelse term ‘het koninkrijk van God’ toe om die
ideale staat te schetsen en verkondigden dat het de heilige taak van de
kerk was om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Op deze
manier eigenden zij zich ten onrechte deze term toe om geloof te
hechten en waardigheid te geven aan hun programma’s van sociale
vooruitgang en zij gebruikten het steeds op een manier die vreemd was
aan het Nieuwe Testament.
Deze misvatting verbreidde zich als een lopend vuurtje. Het gebruik van
deze uitdrukking op deze manier is overgenomen en veel verder
uitgewerkt door leidende theologen in Europa en Amerika totdat het idee
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dat de kerk het koninkrijk van God zou verstigen de populaire
godsdienstige gedachte werd binnen het hedendaagse christendom.
Daarom richtten veel christelijke leiders rond de eeuwwisseling hun
aandacht op de sociale misstanden die de mensheid teisterden. Zij
waren ervan overtuigd dat de voornaamste taak van de georganiseerde
religie was om alles wat op sociaal terrein verkeerd was recht te zetten.
‘Een beschaving creëren die christelijk naar geest en liefde is over de
hele wereld,’ waren de gloedvolle woorden die door een interkerkelijke
beweging gebruikt werden om dit doel te beschrijven. Een nieuw
evangelie dat het ‘sociale evangelie’ werd genoemd, raakte in die tijd in
de mode. Dit ‘evangelie’ hield zich bezig met de verbetering van de
mensheid. In bijna elk theologisch seminarie in de Verenigde Staten
ging dit de plaats innemen van het evangelie dat zich altijd had gericht
op de redding van de enkeling.
In het sociale evangelie kreeg de gedachte aan een ‘verenigde kerk’ die
gerechtigheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede op aarde zou
brengen de allerhoogste plaats. De uitdrukking die gewoonlijk werd
gebezigd om dit doel te beschrijven was ‘het koninkrijk Gods op aarde
vestigen.’ ‘Het koninkrijk Gods bouwen,’ ‘het koninkrijk Gods uitbreiden’
en ‘het koninkrijk Gods bevorderen,’ werden populaire uitspraken die
gebruikt werden om iedere inspanning en elk programma in die dagen te
omschrijven. Ze werden gebruikt als er een nieuwe kerk werd gevestigd,
een kerkgebouw werd ingewijd, een zendingsveld werd geopend, een
Bijbelschool werd gesticht of uitgebreid, een voorganger werd bevestigd,
of zelfs als er een baby werd gedoopt. Al dit soort acties beschouwde
men als facetten van het vestigen, uitbreiden, bevorderen of vergroten
van het koninkrijk van God. En de actie was er altijd op gericht om meer
mensen en meer geld te krijgen, want dat waren de twee voornaamste
zaken die nodig zijn om het koninkrijk van God op aarde te vestigen.
Er is een onbetwistbare wet in verband met het gebruik van woorden,
analoog aan Greshams wet over geld.. (Greshams wet houdt eenvoudig
in dat slecht geld het goede verdringt). Deze wet met betrekking tot
woorden houdt in dat het misplaatste en verkeerde gebruik van een
uitdrukking het passende en ware gebruik verdringt. Dat is precies wat
er gebeurd is met de ware betekenis van de uitdrukking ‘het koninkrijk
van God.’ De betekenis die is bepaald door de 74 plaatsen in het
Nieuwe Testament waar dit voorkomt, is vervalst door een foutieve
betekenis en doelbewust verkeerde toepassingen. De ware
schriftuurlijke betekenis en gebruik is bijna geheel uit de gedachten van
mensen verdreven en de term zelf raakte in diskrediet. In de grote
opleving van Bijbelstudie en prediking die in het laatste kwart van de
negentiende eeuw opkwam, aarzelden de mensen die hierin een rol

speelden deze term te gebruiken.
Reacties op deze grote fout konden niet uitblijven en zij kwamen dan
ook in de grote opleving van Bijbelstudie in het laatste kwart van de
negentiende eeuw en het eerste kwart van de twintigste eeuw. In deze
opleving werd het ‘sociale evangelie’ aangevallen en weersproken door
veel feilloze bewijzen uit het Woord van God. Er werd aangetoond dat
het om een verdraaiing van het evangelie van Christus ging en dat de
programma’s niet in overeenstemming waren met de door God
geopenbaarde waarheid. De grote beweging van millenialistisch
dispensationlisten2 had een leidende rol bij het pleidooi voor een nieuwe
een eerlijke benadering van de profetische (eschatologische) delen van
Gods Woord.
De geschiedenis toont aan dat de meeste reacties te ver gingen. Dat
gold tevens voor de reactie tegen de grote hoeveelheid onjuiste leringen
die zich ten onrechte de Bijbelse term ‘het koninkrijk van God’ hadden
toegeëigend en vervalst. De gedachte van de millenialistisch
dispensationlisten leek te zijn: blijf met je handen af van het koninkrijk
van God, laat het met rust. Er werd geen echte poging ondernomen om
het te redden uit de klauwen van hen die er een verkeerde toepassing
van hadden gemaakt om het te gebruiken als etiket voor hun
programma. De echte waarheid hierover is ernstig veronachtzaamd. Er
werd ‘het millennium’ van gemaakt, wat het ongetwijfeld niet is. Alle
aandacht was gericht op de ‘tekenen der tijden,’ ‘de opname der
gemeente,’ ‘de grote verdrukking’ en ‘de wederkomst.’ En aangezien de
zeer voorname plaats van het koninkrijk van God in de Schrift niet
veronachtzaamd kon worden, gaven ze er een nietszeggende en vage
definitie aan die het beroofde van elke waarde voor zover het een
uitdrukking van de waarheid betreft. Het werd gedefinieerd als de
heerschappij van God, die moreel en universeel is en alle morele
intelligentie omvat die zich gewillig heeft onderworpen aan de wil van
God, of het nu om engelen of om de heiligen in voorbije of toekomstige
bedelingen gaat. Er wordt gezegd dat het vanaf het begin heeft bestaan
en dat er geen einde aan zal komen, dat het alles omvat en alles insluit.
Dat is, in grote lijnen, de definitie die gegeven wordt in zowel de Scofield
Reference Bible, als in The Companion Bible.
Dit staat bekend onder de naam ‘Mother Hubbard definitie,’ die
genoemd is naar een japon uit vervlogen tijden. Deze bedekt alles en
laat niets zien. De echte zwakte ervan is dat het niet past in, noch enig
licht werpt op, de 74 plaatsen waar de term ‘het koninkrijk van God’
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voorkomt in het Nieuwe Testament. Is dit wat de Here Jezus
verkondigde toen Hij in Galilea kwam, toen Hij het evangelie van het
koninkrijk van God predikte en zei: ‘het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen’? Geenszins. Ik aarzel om kritiek te hebben op zowel
dr. Scofield als dr. Bullinger. Als men echter al hun gepubliceerde
werken onderzoekt, wordt duidelijk dat de volhardende bestudering van
het koninkrijk van God hun niet op het lijf geschreven was.
Naar mijn mening is de grootste zwakte van de millenialistisch
dispensationalisten dat zij er niet in geslaagd zijn om in hun manier van
interpretatie een gezond en waardevol onderwijs over het koninkrijk van
God op te nemen. Hun reactie op alle onderwijs van ‘het koninkrijk nu’
en ‘het koninkrijk is hier’ en tegen de foute gedachte dat mensen het
koninkrijk kunnen vestigen door onderwijs, democratisering en
opvoeding van de volken op aarde, is zo sterk geweest dat het heeft
geleid tot een bijna volledig falen om greep te krijgen op de Bijbelse
waarheid over het koninkrijk van God. Alle waarheid over het koninkrijk
wordt verdacht geacht in de kringen van de bedelingenleer. Dat zou zo
niet moeten zijn en als aanhanger van de bedelingenleer sinds
vijfenvijftig jaar, heb ik me voorgenomen mijn deel bij te dragen om
verandering te brengen in deze situatie.

