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De weerhoudingen in het koninkrijk
‘Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE… zal Ik over u
heersen.’ Dat is het woord van Yahweh tot Israël in Ezechiël 20:33. En
dat geldt niet alleen voor Israël, want in Psalm 67:5 is vastgesteld dat Hij
‘de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.’
Bovendien kan op basis van vele duidelijke uitspraken in het Woord van
God als positieve en betrouwbare Bijbelse theologie worden vastgesteld
dat de dag zeker zal aanbreken waarop God de heerschappij over de
aarde en haar inwoners zal overnemen, Zijn grote macht zal opnemen
en Jezus Christus (Yeshua ha-Mashiach) de wereld zal regeren vanaf
Zijn troon in de hemel. Op die dag zullen we naar waarheid kunnen
zeggen: ‘Yahweh is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet
wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid’ (Ps. 96:10). Dat zal
het koninkrijk (de heerschappij) van God op aarde zijn.
Het is voor alle regeringen de belangrijkste taak om alle mogelijke steun
te bieden aan allen die onder hun bestuur vallen en afdoende
weerhoudingen in het leven te roepen en te handhaven om de daden
tegen te houden van allen die zich keren tegen het algemeen welzijn.
Dat is het erkende doel van Gods heerschappij, zoals we zien in
gedeelten als Psalm 67:2; 145:15,16; 37:9,22. De weerhoudingen die in
gelijke mate en op dezelfde wijze gelden voor alle mensen en volken,
vormen in feite een zeer belangrijke eigenschap van Gods bestuur.
Deze weerhoudingen vormen een constant kenmerk van de wereld die
God zal vestigen (Ps. 93:1) en geen mens zal het in zijn hoofd halen om
daar tegenin te gaan. Als het koninkrijk van God werkelijkheid is

geworden, zal er een morele wet in werking treden, een wet die zo
alomtegenwoordig is als de wet van de zwaartekracht in deze tijd.
Het koninkrijk van God is het onderwerp van de Bijbel en er zijn zoveel
kanten aan dat een leven lang bestuderen en schrijven niet voldoende
zal zijn om ze allemaal aan de orde te stellen, maar de mens die het
Woord Gods bestudeert zal altijd voordeel hebben en vooruitgang
boeken als hij een enkel aspect ervan overdenkt. Een solide Bijbels
begrip van de weerhoudingen die aanwezig zijn als God regeert, is
hierbij onontbeerlijk.
Een zeer belangrijke weerhouding is dat elk mens op aarde, zonder
onderscheid of uitzondering een deel zal krijgen van Gods Heilige
Geest. De tweemaal uitgesproken belofte van God zal zeker vervuld
worden: ‘het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten
van mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17; Joël 2:28). Dit deel van Gods
Geest zal op geen enkele wijze worden gescheiden of afgesneden van
God en hierdoor zal een echt communicatienetwerk ontstaan tussen
God en elk levend individu waardoor Hij tot allen in één keer, of tot elke
individuele persoon afzonderlijk kan spreken, zelfs in die mate waarvan
Jesaja heeft verklaard: ‘uw oren [zullen] achter u het woord horen: Dit is
de weg, wandelt daarop’ (Jes. 30:21).
Dat is een belofte over de duidelijke aanwijzingen die iedere onderdaan
onder Gods bestuur zullen worden gegeven bij elke stap die gedaan
wordt in zaken die Hem betreffen. Mensen die Zijn aanwijzingen in de
wind slaan, zullen te maken krijgen met onmiddellijke vergelding door de
hand van God. Er zal geen uitstel zijn bij het uitvoeren van de straf tegen
enige slechte daad (zie Pred. 8:11). Probeert u zich eens voor te stellen
welke weerhoudende kracht het zou zijn, als dat vandaag al in werking
was.
Onder de heerschappij van God zal natuurlijk in alle zaken, waarover
God al heeft gesproken of waarvan al eerder voorbeelden zijn gegeven
van Zijn wil en wegen, van mensen verwacht worden dat zij hun eigen
verlichte oordeel hebben. Altijd wanneer God een openbaring geeft over
Zijn wegen, zal het antwoord van de mens daarop de test voor zijn
onderwerping zijn. Voor allen die leven als God regeert, is de vereiste
houding dat men bij voorbaat al onderdanig is.
Een sterke weerhoudende kracht in het koninkrijk zal ook de snelle
doodstraf zijn voor iedere zonde die dergelijke ernstige consequenties
rechtvaardigt. Dat hoeft nooit te gebeuren en misschien zal het ook nooit
gebeuren, maar de mogelijkheid is altijd aanwezig. Als het gebeurt, is
het humaan en billijk. In onze tijd is het voor mensen erg moeilijk andere
mensen ter dood te brengen. Alle executiemethoden zijn absoluut

wreed. Maar als God regeert, is het enige wat Hij moet doen de
levensadem van de mens wegnemen en dan sterft hij onmiddellijk.
Jeremia sprak hierover toen hij zei: ‘ieder zal om zijn eigen
ongerechtigheid sterven’ (Jer. 31:29,30).
Dat onrechtvaardige daden snel worden bestraft, wordt duidelijk
aangetoond door wat we daarover vinden in het boek Handelingen. De
heerschappij van God was toen in werking, voor zover het de gelovigen
aanging, ondanks dat dit slechts ten dele was (I Cor. 13:9-10). Ananias
en Saffira stierven omdat zij tegen de Heilige Geest hadden gelogen en
een verkeerde voorstelling over hun gift hadden gegeven (Hand. 5:1-5).
Hun plotselinge dood zorgde voor zoveel vrees onder hen die buiten de
kring van gelovigen waren, dat zich lange tijd niemand meer durfde
aansluiten bij de apostelen (Hand. 5:13).
In I Corinthe 11:30 (een brief uit de Handelingenperiode) ontdekken we
dat velen in Corinthe zwak en ziek waren en sommigen gingen dood; en
dat was allemaal het gevolg van hun zonden tegen het licht waar zij deel
aan hadden onder Gods heerschappij, die zich in die tijd in het ‘stadium
van de aar’ bevond (zie Seed & Bread nummer 48). Deze welverdiende
straffen vormden een krachtige weerhoudende factor in de periode van
de Handelingen en dat zal weer het geval zijn wanneer God de aarde
regeert. Dat zal dan niet ‘ten dele’ zijn zoals toentertijd, maar ten volle.
Elke zonde en overtreding zal dan de rechtvaardige straf of vergelding
krijgen.
De belangrijkste weerhouding onder Gods heerschappij zal echter de
dienst van Gods Geest zijn, Die in de wereld als een PARAKLETOS zal
werken. Dit woord duidt op iemand die aangesteld is naast een ander
om hem te leiden, te adviseren en te ondersteunen in alle
aangelegenheden die met regering te maken hebben. Het is een
juridische term, enigszins vergelijkbaar met ons woord advocaat, zoals
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het correct is vertaald in I Johannes 2:1. Dit grote werk van de Geest is
enigszins gedetailleerd beschreven in Johannes 16:7-11, dat ik meer
letterlijk zal vertalen:
Niettemin vertel Ik jullie de waarheid. Het is in uw voordeel dat Ik
wegga. Want tenzij ik wegga zal de Advocaat niet tot jullie komen;
maar als Ik ga, zal Ik Hem tot u zenden. En, komende, zal Hij de feiten
bekendmaken aan de wereld over zonde, over gerechtigheid en over
oordeel.
Ondanks de moeilijkheden die dit gedeelte de uitleggers van Gods
Woord geeft, kunnen we er zeker van zijn dat deze elf apostelen de
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NGB en St.Vert. hebben ‘Voorspraak.’

belofte van een Advocaat kregen en het vertelt ook over een bediening
die Hij zal hebben in en voor de wereld. Het Griekse woord dat vertaald
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is met terechtwijzen (King James Version) in dit gedeelte, is ELEGCH
waarvan de betekenis volgens mij, na veel studie, ‘op de hoogte
brengen’ is, dat wil zeggen meedelen, of de feiten bekendmaken. Dit
gedeelte gaat duidelijk over heerschappij en het is niet van toepassing
op Gods huidige bestuur van genade. Onder Gods heerschappij zal de
Heilige Geest de enige echte bron van informatie zijn over zonde,
gerechtigheid en oordeel. Hij zal een krachtige weerhoudende macht zijn
en we weten dat als Hij dat doet, de zonde zal worden tegengehouden,
rechtvaardig zal worden gehandeld en oordelen zullen worden geveld.
Het feit dat het werk dat in Johannes 16:7-11 beschreven is een
weerhoudend werk is, wordt heel duidelijk in II Thessalonicenzen 2:6-7.
De waarheid is hier wat versluierd door de zwakke vertaling die gegeven
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is van het woord KATECH . Het is vertaald met ‘niet toestaan’ in vers 6
4
en met ‘beletten’ in vers 7, maar het zou met ‘weerhouden’ vertaald
5
moeten worden in deze verzen.
Er worden gewoonlijk zwakke vertalingen van dit gedeelte gegeven (en
van Joh. 16:7-11) die enthousiast worden aangegrepen om van het
grote werk van de Heilige Geest iets te maken wat Hij in deze tijd doet.
Het wordt gewoonlijk uitgelegd alsof het over ‘belemmeren’ gaat, terwijl
het in werkelijkheid ‘weerhouden’ betekent. De lezer zal, daar ben ik
zeker van, het verschil wel zien tussen hinderen en tegenhouden. Er is
een groot aantal dingen waardoor de stroom van een rivier kan worden
gehinderd, maar toch stroomt die verder. Een dam is echter in staat om
de stroom geheel tegen te houden en te controleren.
De tweede brief aan de Thessalonicenzen is geschreven in de tijd van
Handelingen, toen de Geest van God als Advocaat optrad voor de
apostelen en als weerhouder van onrechtvaardigheid voor de
onderdanen van Gods regering. Dit aspect van Zijn werk is echter niet
voortgezet in de bedeling van Gods genade. Wanneer God de
heerschappij overneemt en de zichtbare regering van God werkelijkheid
wordt op de hele wereld, zal de Heilige Geest optreden als weerhouder
van ongerechtigheid over de gehele bewoonde aarde. Het gevolg zal
zijn dat de ongerechtigheid wordt tegengehouden en niet alleen maar
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To reprove. In NBG en St.Vert.: overtuigen.
In KJV: withholdeth.
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Zoals ook gebeurd is in NBG- en Statenvertaling.

gehinderd. Paulus’ woorden zijn: ‘maar zij zullen geen voortgang meer
hebben’ (II Tim. 3:9, Luther). De Psalmist verklaart: ‘de goddeloze zal er
niet zijn’ (Ps. 37:10). In Psalm 107:42 staat: ‘alle onrecht sluit de mond.’
Woorden als deze spreken over weerhouding en niet over hindering.
Het werk van de Heilige Geest als weerhouder zal Gods heerschappij
kenmerken, totdat Hij ‘uit de weg gaat’ (II Thes. 2:7). Dat is de betekenis
van EK MESOU GEN TAI, niet ‘verwijderd is’ zoals de NBG-vertaling heeft.
Hij gaat uit de weg en hiermee eindigt Zijn weerhoudende werk. Er is
een valse leer op deze verkeerde vertaling gebaseerd die inhoudt dat
Gods Geest van de aarde wordt weggenomen, een favoriete boodschap
van de onheilsprofeten. Het ware onderwijs is hier dat Zijn werk als de
weerhouder is opgeschort. Dat wordt gedaan om de mensen en de
volken weer de gelegenheid te geven naar hun eigen wegen te
wandelen. Dan zal geopenbaard en getoetst worden wat zij in de
eeuwen van goddelijke heerschappij hebben geleerd.
Het koninkrijk van God is een periode van onderwijs. Het hoofddoel van
aionisch leven, dat is het leven onder Gods heerschappij in de komende
aioon, is feitelijk dat mensen de Vader kunnen leren kennen, de enige
ware God, namelijk Jezus Christus (Yeshua ha-Mashiach) die Hij
aangesteld heeft (Joh. 17:2).
Zullen de mensen leren van Zijn liefde en genegenheid? Zullen zij leren
dat Zijn wegen altijd goed zijn, zelfs de beste? Ik ben er zeker van dat de
meesten van ons dat zullen leren, maar helaas, sommigen zullen dat
niet. En als zij dat niet doen, zullen ze gedood moeten worden. Aan het
einde van Gods heerschappij is er een tijd van onderzoek, waarin ieder
mens op aarde getoetst zal worden (Openb. 3:10). Het verwijderen van
alles wat weerhoudt, zal ervoor zorgen dat dit allemaal aan het licht zal
komen.

