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Het koninkrijk in praktijk
De komst van Gods koninkrijk, dat wil zeggen, de komst van de
goddelijke heerschappij in en over de aarde en in de levens van de
mensen op aarde, is duidelijk geprofeteerd in de Schrift. Dat feit kan niet
oprecht worden betwist. Als iemand vindt dat dit wel kan, laat hem dan
Psalm 67:4, Jesaja 9:6,7 en Romeinen 15:12 uitleggen. De dag zal
aanbreken waarop de goddelijke heerschappij werkelijkheid zal worden.
Dat is een zo positief feit dat God er vaak over gesproken heeft alsof het
er nu al is. ‘Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert’ (Ps. 96:10). Of,
zoals Rotherham meer precies heeft vertaald: ‘zegt onder de natiën dat
Jehova Koning is geworden.’
Ik zou heel graag willen dat we dit nu konden zeggen, dat dit vers
vandaag zou gelden, dat we onder de natiën konden verkondigen dat
Yahweh Koning is geworden, dat Hij de heerschappij heeft
overgenomen, dat Hij Zijn grote macht heeft opgenomen en het
koningschap heeft aanvaard. Het geldt evenwel niet voor vandaag, want
deze Psalm is een profetie die nog vervuld moet worden. In deze
verklaring horen we God spreken over ‘dingen, die niet zijn, alsof zij
waren’ (Rom. 4:17), iets wat Hij vaak doet en waar wij altijd alert op
moeten zijn als we lezen en studeren in Zijn Woord.
God regeert (heerst) niet vandaag. Hij richt (stelt zijn orde vast) vandaag
de wereld niet in gerechtigheid door de een man, die Hij aangesteld
heeft (Hand. 17:31). De huidige periode is deel van de lange periode
waarin Hij toestaat dat alle volken en elk individu daarin hun eigen weg
gaan (Hand. 14:16).

Als we naar de wereld van vandaag kijken en alle volken in ogenschouw
nemen, zien we niets anders dan onvolmaakte menselijke heerschappij.
Er is nergens enig bewijs voor dat onfeilbare goddelijke bestuur dat God
duidelijk beloofd heeft en die de volken ooit zullen ervaren en genieten.
Dat was de verwachting die de mensheid werd voorgehouden toen
Christus het koninkrijk van God aankondigde. ‘Koninkrijk’ betekent
heerschappij, maar er is niets op deze aarde in onze tijd dat aangemerkt
kan worden als de ‘heerschappij van God.’ Zijn heerschappij kan
nergens worden gezien.
Gods eigen regering, het goddelijk bestuur, is waar we dringender
behoefte aan hebben dan aan enig ander ding in deze tijd. De mens is
aan het einde van zijn Latijn. Hij kan niet regeren. Iedereen die eerlijk de
feiten onder ogen ziet, zal gedwongen zijn toe te geven dat menselijke
overheden niet opgewassen zijn tegen de problemen waar zij mee te
maken hebben. De technische en materiële vooruitgang is zo ver
doorgegaan dat alle mensen nu bang zijn geworden voor de
ontdekkingen die zijn gedaan.
Alle historische bewijzen tonen aan dat de menselijke overheden de
mensen geen vrede brengen. Van vele overheden moet gezegd worden:
‘verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes
kennen zij niet’ (Rom. 3:16,17). De mens heeft nu de grootste behoefte
aan goddelijke heerschappij. God moet ingrijpen en alle mensen Zijn
morele wetten opleggen. Er moet een zichtbare overname zijn van de
heerschappij door God over alle mensen en alle volken, de instelling van
het koninkrijk van God op aarde. De enige hoop voor de mensheid is de
komst van de goddelijke heerschappij die zo krachtig zal zijn dat er
snelle vergelding zal komen over hen die hier tegen in opstand komen,
of zich verzetten. We zouden de komst ervan moeten verwelkomen en
we zouden het tegemoet moeten zien als de grote hoop voor deze
verkeerd geregeerde wereld.
In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik veel nagedacht en gestudeerd
over de omstandigheden die zullen heersen als Gods koninkrijk
werkelijkheid is geworden. Veel waarheden over deze omstandigheden
kunnen direct worden gebaseerd op uitspraken in de Schrift, zoals ‘zij
zullen hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,
en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jes. 2:4). Uit deze directe
uitspraak kunnen we andere zaken logisch afleiden, zoals de sluiting en
opruiming van elke militaire academie, zoals West Point, Annapolis,
Sandhurst en Saint-Cyr. Je verstand staat stil bij de veranderingen die
deze ene nieuwe omstandigheid teweeg zal brengen. Ik ben blij dat dit in
Gods handen ligt.

De komst van Gods regering op aarde zal een directe opheffing van de
vloek tot gevolg hebben die zowel op aarde als over de mensheid is
gekomen door het zondigen van Adam. Eén daad van Adam heeft de
zonde en de dood in de wereld gebracht en één daad van Jezus
Christus heeft het mogelijk gemaakt dat gerechtigheid en leven hun
intrede doen. Bedenk dat Hij het Lam Gods is dat de zonde van de
wereld wegneemt (Joh. 1:29). Zijn werk op het kruis van Golgotha is nu
een voldongen historisch feit en er is helemaal niets meer wat gedaan
moet worden om de vloek van zonde en dood weg te nemen. Alles wat
nu nog moet gebeuren, is dat God het woord spreekt en dan zal de
heerschappij van zonde en dood zijn beëindigd en een heerschappij van
gerechtigheid en leven zal beginnen.
Als dat woord wordt gesproken, zal de adamitische dood met al zijn
onheil nooit meer in de mensheid werkzaam zijn. Aan de adamitische
dood zal, tezamen met alle processen die daaraan voorafgaan, een eind
worden gemaakt. ‘En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek’ (Jes. 33:24).
Zijn reddende heil zal onder alle volken bekend zijn (Ps. 67:3). Zelfs de
meest ernstig zieke zal versteld staan als hij merkt dat zijn ziekte
plotseling wordt bedwongen. En als de arts met zijn stethoscoop luistert
naar de laatste weifelende hartslagen van iemand die de dood nabij is,
zal hij de verrassing van zijn leven krijgen wanneer de dood wordt
overwonnen en het leven de zaak overneemt en het genezingsproces
begint.
Ik geloof stellig dat deze overwinning op de dood en de gave van
gezondheid op gelijke wijze over alle levenden zal komen, of het nu
goede of slechte mensen betreft. ‘Ja ook de weerspannigen’ (Ps. 68:19).
En omdat iedereen op dezelfde manier wordt aangeraakt door dit
fantastische wonder, zal eenieder ervoor verantwoordelijk zijn Hem te
erkennen Die dit gedaan heeft en Hem de eer te geven. Als het vreemd
lijkt dat een dergelijke zegening over allen zonder onderscheid komt, laat
ons dan bedenken dat Jezus Christus en Zijn apostelen, toen zij het
koninkrijk verkondigden, alle mensen genazen die genezing nodig
hadden. Zie Lucas 4:40; Mattheüs 12:15; Lucas 9:11. Het zal dus zo zijn
dat Gods langdurige betoon van genade eindigt met de grootste en
breedste demonstratie van genade die Hij ooit getoond heeft. Waarlijk
‘Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen’ (Luc. 6:35).
We moeten nooit vergeten dat als Gods heerschappij zijn opwachting
maakt op aarde, deze zal komen met de gave van licht, genezing en
gezondheid voor ieder mens. Er zullen geen voorafgaande eisen worden
gesteld. Eerst wordt gegeven en pas dan zullen eisen worden gesteld.
Als er iemand op die dag ziek is, zal dat zijn omdat hij gezondigd heeft
tegen God; en als iemand sterft, zal dat om dezelfde reden zijn. Er zal

‘zonde tot de dood’ bestaan (I Joh. 5:16,17), maar nooit meer zal de
dood werken in de mens wegens de zonde van Adam; nooit zal iemand
meer sterven omdat Adam heeft gezondigd.
Als je stilstaat bij de geweldige revolutie in menselijke aangelegenheden
die hierdoor veroorzaakt wordt, is ons verstand niet in staat de omvang
ervan te vatten. We zouden alleen al door de gedachte van schrik
vervuld raken, als we niet zouden weten dat God volledig de touwtjes in
handen heeft en elk detail regelt. Denk eens na over alle ziekte,
verwording, aandoeningen, verdriet en ellende die op deze aarde zijn en
in ons werken ten gevolge van de realiteit van de zonde die in de wereld
is gekomen. En probeer vervolgens te begrijpen hoe het zal zijn als de
heerschappij van zonde en dood vervangen zal worden door de
heerschappij van God waaronder de adamitische dood met al zijn
metgezellen tot een einde zijn gekomen. Onder zulke omstandigheden
zullen zonde, ziekte en dood zeldzaamheden zijn; en als iemand ziek
zou worden, zal de oorzaak van die ziekte en de weg voor herstel
volkomen duidelijk zijn. Op die dag zal iemand die zondigt, en het is niet
de zonde tot de dood, weten dat er een Advocaat klaar staat om voor
hem te pleiten voor de Vader. Als hij zijn zonden belijdt, zal God getrouw
en rechtvaardig zijn om te vergeven en hem te reinigen van alle
ongerechtigheid (I Joh. 1:9). Het is triest om mensen bezig te zien om
vergeving te krijgen door middel van belijdenis in een tijd waarin we de
vergeving van onze zonden al hebben overeenkomstig de rijkdom van
Zijn genade (Ef. 1:7).
Het is eenvoudig in te zien dat het einde van de heerschappij van zonde
en dood een geweldige revolutie zal betekenen voor onze economie,
waarvan veel is gebaseerd op de aanwezigheid van zonde en dood in
de wereld. Het is voor ons zeer moeilijk een wereld voor te stellen
waarin er geen ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, medicijnen en
therapieën zijn; waarin er geen gevangenissen, huizen van bewaring en
geen politiebeambten zijn; waarin geen kazernes, geen wapens en geen
conflicten zjin; waarin geen verzekeringsmaatschappijen zijn, omdat er
niets is waartegen men zich zal kunnen verzekeren. Als als dit iemand
verontrust die daar nu zijn beroep in heeft, laat hem dan verzekerd zijn
dat Gods regering weldadig en heilzaam zal zijn en dat geen mens die
een eerlijk beroep uitoefent ooit geschaad zal worden door enige
verandering die God teweeg zal brengen. Het is echter belachelijk te
veronderstellen dat wanneer God de aarde regeert, Hij enige ziekte en
misdaad zal toestaan opdat artsen, politiemensen en advocaten niet
zonder werk zouden komen zitten.
Ik vertrouw erop dat de lezer in gedachten zal houden dat het heerlijke
beeld dat ik getracht heb te schetsen werkelijkheid zal worden op aarde

en niet op een of andere willekeurige planeet. Het zal het menselijk ras
betreffen en niet een andere klasse van wezens. Dit zal gebeuren met
de mensheid. De aarde zal niet schoongeveegd worden voordat God
Zijn heerschappij daarop vestigt. Hij zal uit de hemel spreken en de
mensen zullen vanaf dat moment beginnen te beseffen wat het is om op
aarde te leven als alles volledig onder Gods controle zal zijn. Het
koninkrijk komt op de aarde zoals die is en over mensen zoals zij zijn.
Alle oordelen die uitgesproken moeten worden en alle straffen die
uitgedeeld zullen worden en elke verandering die zal moeten
plaatsvinden, komen nadat God de heerschappij heeft overgenomen.
Dit heerlijke vooruitzicht is het onderwerp dat de bladzijden van Gods
Woord vult. Daar ontdekken we alle heilzame veranderingen die het
klimaat, de bewoonbaarheid en de vruchtbaarheid van de aarde zullen
wijzigen. Dan zal de aarde haar opbrengsten vergroten (Ps. 67:7).
Wanneer dit beeld van de toekomst wordt gepresenteerd, is evenwel de
onvermijdelijke vraag die opkomt, wat er gebeuren zal met de slechte
mensen die op aarde leven als deze gezegende omstandigheden met
alle heerlijke voordelen komen. En wat zal ons deel zijn en wat zal onze
hoop zijn als we zouden sterven voordat God de heerschappij
overneemt? Ik zal in onze volgende studie daarop een antwoord
proberen te geven.

