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Koninkrijksblunders
Er zijn mensen die onderwijzen dat het koninkrijk van God helemaal te
maken heeft met het heden en anderen die onderwijzen dat alleen
bepaalde aspecten ervan in deze tijd aanwezig zijn, maar dat het
belangrijkste nog in de toekomst moet komen. Ik denk dat met beide
opvattingen een blunder begaan wordt en dat in het rijk van de theologie
een blunder die eenmaal op schrift is verschenen nooit meer wordt
gecorrigeerd. De onjuiste bewering dat bepaalde aspecten van het
koninkrijk nu reeds aanwezig zijn, is nog niet het ergste. De fout die tot
meer verwarrende gedachten heeft geleid dan enige andere, is de grote
blunder die bijna door alle leraren die zich hebben beziggehouden met
het toekomstige koninkrijk van God wordt herhaald en gehandhaafd. Dat
is de gedachte dat het toekomstige koninkrijk van God van start gaat
met de persoonlijke komst van Jezus Christus naar de aarde. Deze
stelling maakt, uiteraard, van het koninkrijk Gods hetzelfde als het
Millennium van Openbaring 20. Dat is de grote fout die steekt achter
vrijwel elk probleem met de interpretatie van de profetieën.
Ik wil hier laten weten dat ik voor niemand onderdoe als het gaat om het
geloof in de werkelijke, persoonlijke wederkomst van Jezus Christus
naar de aarde en in Zijn persoonlijke aanwezigheid (parousia)
gedurende duizend jaar. Dat is al 54 jaar één van mijn geloofsartikelen
en hetzelfde aantal jaren Bijbelstudie heeft ertoe geleid dat deze
overtuiging steeds sterker is geworden. ‘Deze Jezus, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij
Hem ten hemel hebt zien varen’ (Hand. 1:11). Deze woorden vatten mijn
geloof in de wederkomst van de Here Jezus naar de aarde samen.

Een stukje persoonlijke geschiedenis is hier op zijn plaats. Kort nadat ik
de Here Jezus als mijn Verlosser had leren kennen, ontdekte ik dat ik lid
was geworden van een kerk waarin veel meningsverschillen bestonden
over de wederkomst van Christus. De onenigheid betrof de vraag of dit
vóór of ná het Millennium zou plaatsvinden en ik werd getuige van de
discussies die woedden tussen de voorganger en de gemeente. Ik kwam
tot de overtuiging dat ik eerst flink wat kennis moest hebben, voordat ik
die vraag voor mijzelf kon beantwoorden en daarom zag ik ervan af partij
te kiezen; ondanks mijn sympathie voor de jonge predikant die de
wederkomst vóór het Millennium zag.
Op zoek naar boeken die me zouden kunnen helpen bij mijn
Bijbelstudie, kwam ik in de koopjeshoek van een boekwinkel een klein
werkje tegen met de titel The Second-Coming New Testament. Het
betrof een gewone King James Version waarin elk vers dat volgens de
samenstellers relatie heeft met de wederkomst in vette letters was
gedrukt en alle andere gedeelten die er min of meer mee samenhangen
in cursieve letters. Ik heb die bladzijden steeds opnieuw doorgenomen
en omdat ik een sterk geheugen heb, merkte ik dat ik al snel alle
vetgedrukte verzen letterlijk kon citeren en dat ik een behoorlijke parate
kennis had van alle cursieve gedeelten. Op die manier raakte ik al vanaf
het prille begin van mijn Bijbelstudie bekend met alle gedeelten die wat
te maken hebben met de wederkomst. En ik ontdekte ook dat er een
goddelijke dienstregeling voor bestaat, waarin vele dingen staan die
daaraan moeten voorafgaan, zoals de komst van Elia, het herstel van
Israël, de herbouw van Gods tempel. Ik ontdekte ook dat Jezus Christus
als Hij terugkomt, wraak zal nemen op hen die God niet kennen en die
het evangelie van onze Here Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij
zullen worden gestraft met een eindeloos verderf van de aanwezigheid
van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn macht (II Thess. 1:7-10). Als
de Heer dus vandaag terug zou keren op aarde, zou deze in één keer
van alle inwoners worden ontdaan (want allen die God kennen, zouden
daarvoor al zijn opgenomen); en er zouden geen naties of volken
overblijven aan wie God al de heerlijke beloften in het Oude Testament
kon vervullen, in het bijzonder de beloften die verband houden met de
toekomst van Israël (zie Ezech. 20:33-40). Al dat gepraat over Israël dat
Christus zal vinden als resultaat van de uitgestorte wraak, is pure onzin
(zie Jes. 1:5).
Hoewel ik dus vast geloof in de terugkeer van Jezus Christus naar deze
aarde, geloof ik niet dat dit spoedig zal gebeuren of dat dit het eerste
programmapunt is op de goddelijke agenda voor de toekomstige
gebeurtenissen. Ook geloof ik niet dat de persoonlijke aanwezigheid van
Jezus Christus op deze aarde noodzakelijk is voor God om over de

aarde en de mensen daarop te regeren. Ik geloof in een komende
bedeling van goddelijke heerschappij, veroorzaakt door Jezus Christus
vanaf Zijn positie van kracht aan de rechterhand van God.
Deze komende bedeling van goddelijke heerschappij wordt in de Bijbel
‘het koninkrijk van God’ genoemd. Dit gaat vooraf aan de wederkomst,
het gaat vooraf aan de parousia, dat wil zeggen, aan Christus’
persoonlijke aanwezigheid gedurende duizend jaar. Één van de
belangrijker redenen om te geloven wat ik geloof, is de waarheid die ik
heb ontdekt over de aanwezigheid van Jezus Christus aan Gods
rechterhand in de hemel. De lezer van de Bijbel zal dit zevenmaal
tegenkomen, eenmaal in het Oude en zesmaal in het Nieuwe
Testament. Dit feit alleen maakt het een openbaring van het
allergrootste belang. Het gedeelte uit het Oude Testament getuigt: ‘aldus
luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten’
(Ps. 110:1). Dezelfde waarheid wordt herhaald in Mattheüs 22:44;
Marcus 12:36; Lucas 20:42,43; Handelingen 2:34,35 en Hebreeën 1:13.
In enigszins andere bewoordingen komen we dezelfde waarheid tegen
in I Corinthe 15:23 en Hebreeën 10:12,13.
Ondanks dat de waarheid die in deze gedeelten wordt uitgesproken,
geregeld wordt herhaald, wordt er voortdurend overheen gelezen door
mensen die het komende koninkrijk willen laten beginnen met de
wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde. Het kon ons niet
nadrukkelijker worden gezegd dat Jezus Christus nu gezeten is aan de
rechterhand van God en daar zal blijven totdat Zijn vijanden tot Zijn
voetbank zijn gemaakt. Dat is helemaal in overeenstemming met één
van de grote beloften van God in Psalm 66:3,4, waar gezegd wordt:
‘zegt tot God: Hoe geducht zijn uw werken; vanwege uw machtige
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grootheid onderwerpen uw vijanden zich aan U. De ganse aarde
aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam.’
In de geschiedenis heeft de vervulling van deze woorden nog nooit
plaatsgevonden. Zij staan hier nog steeds als een onvervulde profetie
totdat, zoals Delitsch zegt: ‘het zo ver zal komen wanneer de absolute
almacht voor en door de verheven Christus in werking treedt.’
In de hierboven aangehaalde teksten ontdekken we twee termen die
dezelfde betekenis hebben, namelijk ‘voetbank’ en ‘onder uw voeten.’
Dat zijn beide stijlfiguren en betekenen ‘onderworpen zijn’ of, met andere
woorden, onder het gezag, het bestuur en de heerschappij van een
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NBG heeft ten onrechte: ‘… brengen uw vijanden U veinzend hulde.’ (vert.)

ander zijn, zich in een toestand bevinden van gehoorzaamheid en
onderwerping.
In Jesaja 66:1 komen we het woord voetbank in de directe context van
het woord troon tegen en dat helpt ons beide termen te begrijpen: ‘zo
zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner
voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de
plaats mijner rust?’ In de Schrift betekent het woord troon bijna altijd het
centrum van heerschappij en we doen veel teksten tekort als we denken
aan een of andere sierlijke zetel die bedoeld is om bij ceremoniële
aangelegenheden bezet te worden door koningen. David beweert dus:
‘de HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst
over alles’ (Psalm 103:19). We kunnen er zeker van zijn dat als Jezus
Christus heerst over deze aarde, dat vanaf de troon zal gebeuren en niet
vanaf Zijn voetbank.
In de Psalmen ontdekken we de plaats van Zijn regeringscentrum en de
omvang van Zijn heerschappij. Dit regeringscentrum wordt niet verhuisd
van de hemel om gevestigd te worden in Jeruzalem als Gods
heerschappij aanvangt op de aarde. Als God in Christus Zijn grote macht
opneemt en regeert over de aarde, zal het centrum van Zijn
heerschappij in de hemel Zijn. Jezus Christus zal zich in het midden
daarvan bevinden totdat al Zijn vijanden Hem onderworpen zijn.
De dood is de eerste vijand die volkomen aan Hem onderworpen zal zijn
en het is ook de laatste vijand waar een eind aan wordt gemaakt
(I Cor. 15:26). Als God regeert, zal de dood niet meer welig tieren op
deze aarde, maar onderworpen zijn aan Gods bestuur. Als iemand sterft,
zal het zijn omdat God dat toestaat. Onder Gods heerschappij zullen
snelle en onfeilbare doodstraffen voorkomen (zie Jer. 31:29,30).
In I Corinthe 15:25 ontdekken we het proces waardoor alle vijanden
onder Zijn voeten worden gelegd. Dat is er een van heerschappij: ‘want
Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten
gelegd heeft.’ Door middel van goddelijke heerschappij zal Hij dus alle
vijanden onder Zijn voeten leggen en zullen zij aan Hem worden
onderworpen. Een dergelijk proces is tegenwoordig niet aan de gang.
God betoont genade; Hij heerst niet.
Met het oog op de feiten die hier zijn opgesomd, vereist de logica dat we
de volgende conclusies trekken:
1. Jezus Christus is nu gezeten aan Gods rechterhand in de hemelen
(Marc. 16:19; Hebr. 10:12);
2. Vanuit deze voordelige positie verwacht Hij dat Zijn vijanden tot
Zijn voetbank gemaakt zullen worden (Hebr. 10:13);

3. Hij heeft het bevel gekregen om daar te blijven totdat dit
werkelijkheid is geworden (Ps. 110:1). Wanneer dat eenmaal het
geval zal zijn, kunnen we vele bezoeken van Hem aan de aarde
verwachten, voordat Hij persoonlijk zal komen voor Zijn
duizendjarige parousia;
4. Hij moet heersen (of: regeren) totdat Hij alle vijanden onder Zijn
voeten heeft gelegd, dat wil zeggen, totdat ze Zijn voetbank zijn
geworden (I Cor. 15:25);
5. Op dit moment is er geen uitoefening van goddelijk gezag
waardoor alle vijanden worden onderworpen. Tegenwoordig zijn
we geneigd om samen met de Psalmist in gebed uit te roepen: ‘sta
toch op, o God! Voer toch uw rechtsgeding. Gedenk de smaad die
de dwazen U de ganse dag aandoen. Vergeet het geschreeuw van
uw tegenstanders niet, het getier van wie tegen U opstaan, dat
bestendig omhoog stijgt’ (Psalm 74:22,23).
6. Aangezien Jezus Christus aan de rechterhand van God blijft totdat
Zijn vijanden tot Zijn voetbank zijn gemaakt en aangezien Hij moet
heersen totdat zij allen onder Zijn voeten zijn gelegd, kan de
aanwending van de goddelijke kracht die alle vijanden zal
overwinnen en verslaan niet beginnen op het moment dat Hij de
troon van God verlaat om naar de aarde terug te keren;
7. Daarom vereist de Bijbelse waarheid dat er een periode van
goddelijke heerschappij over deze aarde en alle mensen en volken
daarop komen zal vóór de wederkomst, vóór de parousia, vóór het
duizendjarig rijk.

