SEED & BREAD
FOR THE SOWER
JES.55:10
FOR THE EATER
korte Bijbelse boodschappen van

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar
Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland
www.lachairoi.org

Nr. 150

Het koninkrijk in de mens
Het koninkrijk van God zal op aarde komen. Het is geen huidige realiteit.
Met de woorden ‘koninkrijk van God’ bedoel ik de regering van God.
Deze aarde zal in z’n geheel worden geregeerd en er zal toezicht op
worden gehouden door Degene die nu in de hemelen gezeten is in de
rechten van God. Lang geleden heeft Hij gezegd: ‘de hemel is mijn troon
en de aarde de voetbank mijner voeten.’ Op grond van deze uitsprak
kunnen we met stelligheid zeggen dat als God de aarde regeert, dat zal
gebeuren vanaf Zijn troon en niet vanaf Zijn voetbank.
De mensen bidden al bijna 2.000 jaar lang: ‘Uw koninkrijk kome.’ En dat
is goed, omdat de Jezus Christus de mensen heeft gezegd op deze
manier te bidden – het is evenwel heel duidelijk is dat velen die dit
verzoek doen niet weten wat de woorden ‘Uw koninkrijk’ betekenen.
Weten zij wel dat zij vragen om een door God ingestelde morele
wereldorde, waarin Gods wil zal worden gedaan op aarde, zoals ook in
de hemel gebeurt? Dat is duidelijk niet het geval.
Nochtans zal het koninkrijk komen; met andere woorden, de dag zal
zeker aanbreken waarop God in de hemel zal spreken en waarop de
heerschappij van deze wereld de heerschappij van onze Heer zal
worden, namelijk Zijn Christus (Openb. 11:15). Zoals dr. George E. Ladd
terecht opmerkte: ‘de dag zal zeker komen waarop God de teugels van
de regering in Zijn handen zal nemen en het koninkrijk Gods op aarde
zal komen en Zijn wil gedaan zal worden zoals dat in de hemel gebeurt.’
In Openbaring heeft Johannes zichzelf in de verre toekomst geplaatst en
daar de goddelijke overname van de heerschappij over de aarde
waargenomen, alsof het al plaatsgevonden had en bericht dan, met het

oog op de ontzettende gebeurtenissen die plaatsvinden ten gevolge van
de opstand tegen de goddelijke regering, over de vierentwintig oudsten
die zeggen: ‘wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat
Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard’
(Openb. 11:17).
We kunnen dus zonder terughoudendheid, gesteund door het volle
gezag van Gods Woord, zeggen dat het koninkrijk van God zal komen,
dat de goddelijke heerschappij elk moment werkelijkheid kan worden.
We zouden dat heel erg graag willen zien gebeuren, een toeschouwer
ervan zijn en er deelgenoot van zijn.
We willen op dit moment niet ‘opgenomen worden in de lucht.’ Dat kan
wachten tot de tijd daarvoor gekomen is. We willen niet naar de hemel
gaan. Deze aarde, niet de hemel, is ons toekomstig thuis. We willen de
heerlijke gevolgen zien van het feit dat God zal ingrijpen, zoals Hij
gezegd heeft te zullen doen; we willen de goddelijke heerschappij, het
koninkrijk van God op aarde, onze woonplaats voor nu en altijd, zien.
We kunnen niet alleen zeggen: ‘Uw koninkrijk kome,’ maar we kunnen
ook op gezag van Gods Woord zeggen dat wanneer het komen zal, het
in de mensen zal zijn. Dat is een zeer belangrijke waarheid die door de
Here Jezus werd verklaard; een waarheid die slechts weinig mensen
onderkennen. Met de bewering dat het koninkrijk in de mensen zal zijn,
wordt niet bedoeld dat het gehele koninkrijk te vinden is in de mensen,
want het zal zich ook buiten en rondom de mens bevinden, net als de
atmosfeer op dit huidige moment. Als het koninkrijk komt, zal het in feite
zo alomtegenwoordig zijn, dat geen plaats op aarde te vinden is waar
een mens naar toe kan gaan en een bordje tegenkomen waarop staat:
‘Attentie! Hier houdt de heerschappij van God op!’
Ja zelfs in de wildernis en op eenzame plaatsen zal de morele kracht en
macht van Gods heerschappij volledig aanwezig zijn, actief heersen,
waken, voorzien, zegenen en zelfs straffen – als dat nodig is. Op die dag
kan iemand in de rimboe slapen en er zal hem geen enkel kwaad
overkomen (Ezech. 34:25). Als iemand dorst zou krijgen wanneer hij in
de woestenij is, laat hem dan opzien naar God en stromen zullen dan in
de wildernis ontspringen (Jes. 4:17,18). Het is altijd al de plicht en de
aangewezen taak geweest voor overheden om hun burgers van schoon
water te voorzien. Gods heerschappij zal hierop geen uitzondering zijn.
Het feit dat het koninkrijk Gods in de mensen zal zijn wanneer het komt,
is gebaseerd op de uitspraak van de Here Jezus in Lucas 17:20,21 –
een bewering die los van de context lijkt te zeggen dat het daar en toen
al in de mensen was tot wie Hij zijn woorden specifiek richtte. Het
negeren van de context waarin deze tekst voorkomt, is aanleiding

geweest voor veel verkeerde toepassingen en misbruik van de
boodschap van onze Heer. Dit is al lange tijd het favoriete vers van de
zogenaamde liberale denkers en ook van de humanisten die ervan
uitgaan dat er niets dan goed in de harten van de mensen aanwezig is.
De woorden ‘het Koninkrijk Gods is binnen ulieden’ (St.Vert.) zijn direct
tot de onvriendelijke Farizeeën gericht, mannen met zo’n boosaardige
haat voor de zachtmoedige en bescheiden Mens, die ze beschaamde en
ontmaskerde met de wonderen die Hij deed en de woorden die Hij
sprak. En als we de berispingen lezen die de Here Jezus hun in
Mattheüs 23:1-36 gaf, zijn we geneigd te zeggen dat als het koninkrijk
van God als heersende en motiverende kracht in de Farizeeën aan het
werk was, wij die niet in ons willen laten werken.
Veel studenten van het Woord zijn tegen deze moeilijkheid aangelopen,
zoals een blik in verschillende commentaren aantoont. C.I. Scofield en
vele anderen proberen het probleem te omzeilen door te zeggen dat
ENTOS niet ‘binnen in’ betekent, maar ‘in het midden van’ (zie de
aantekeningen op Lucas 17:21 in de Scofield Reference Bible).
Daar ben ik het niet mee eens. Het woord ENTOS wordt slechts tweemaal
in het Nieuwe Testament gevonden, hier en in Mattheüs 23:26 waar het
ook is vertaald met ‘binnen in’ (St.Vert.), maar tegen een achtergrond die
duidelijk aangeeft dat het ‘binnen in’ of ‘aan de binnenkant’ betekent,
omdat het tegenover ‘van buiten’ of ‘buitenkant’ staat. Dit woord zou niet
verkeerd vertaald behoren te worden om je op die manier van een
probleem te ontdoen.
Zoals we al eerder stelden, moet de context waarin de uitspraak ‘het
Koninkrijk Gods is binnen ulieden’ voorkomt zorgvuldig worden
overwogen, aangezien die de sleutel is tot wat de Heer met deze
woorden heeft bedoeld. Het gedeelte begint ermee dat de Farizeeën van
de Heer eisen dat Hij hun zou vertellen wanneer het koninkrijk Gods zou
komen. Het Griekse woord EPER TA betekent ‘iemand lastig vallen met
een vraag.’ De Farizeeën beschouwden zichzelf als de gezaghebbende
leraren in Israël die het volste recht hadden om antwoorden te verlangen
van anderen die onderwijs dachten te geven. Zij legden een volstrekt
gebrek aan respect en onderdanigheid aan de dag door deze eis aan de
Here Jezus te stellen.
De Here Jezus had kunnen antwoorden met de woorden dat het
koninkrijk zou komen in het stadium van de halm (Mar. 4:28), op het
moment dat Hij zou opstaan uit de dood, want dat is het moment waarop
dat begon, maar Hij gaf hun geen antwoord. Zij wilden weten wanneer
het zou komen, maar Hij negeerde die vraag en vertelde hoe het zou
komen. Bij het vertellen hoe het zou komen, verklaarde Hij met nadruk:

‘het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.’ Het Griekse woord
PARAT R SIS, dat met ‘uiterlijk gelaat’ is vertaald (Statenvertaling),
betekent hier uitwendig vertoon of publieke manifestatie. En dat is een
waarheid die alle godvrezende mensen moeten leren, moeten geloven
en vervolgens daarover op die manier spreken en onderwijzen. Iemand
die dus zegt dat het koninkrijk van God komt met het uiterlijk vertoon dat
in I Thessalonicenzen 4:16,17 beschreven wordt, gaat in tegen de
uitspraak van Jezus Christus.
Het aanbreken van het koninkrijk Gods is een toekomstige gebeurtenis
die de inleiding zal zijn op de wereldomvattende regering van Gods
overheid en die gaat vooraf aan alle gebeurtenissen van Mattheüs 24,
inclusief de wederkomst van de Here Jezus. Het antwoord van onze
Heer tot de Farizeeën heeft dus niets te maken met wanneer het zal
komen, maar geeft belangrijke informatie over hoe het zal komen. De
volgende uitspraak van de Heer bekrachtigt dit: ‘en men zal niet zeggen:
Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden’
(Luc. 17:21).
We moeten goed letten op de driemaal dat het woord ‘ziet’ hier
voorkomt. Dat is het woord IDOU dat ik het liefst zou vertalen met ‘kijk
eens’ omdat IDOU altijd een element van verrassing inhoudt, zoals wij
zeggen: ‘kijk dáár nou eens.’ Er is evenwel niemand die dat kan zeggen
als de regering van God de aarde en alle bewoners daarvan wordt
opgelegd. Als het komt, zal het zonder uitzondering binnen in alle
mensen zijn.
Dat de heerschappij van God, met het wereldomvattende karakter ervan,
binnen in de mensen zal zijn, is één van de eigenschappen die het
onderscheidt van alle menselijke regeringen die er ooit geweest zijn.
Menselijke regeringen kunnen niet binnen in de mensen komen. Zij
moeten buiten de mens werken en, noodgedwongen, gewoonlijk op
afstand en alleen dichter bij komen (hopen we), als ze nodig zijn of
geroepen worden. Deze moeten een mens eerst iets verkeerds zien
doen, hem bij die daad betrappen, hem in hechtenis nemen, hem in
feilbare menselijke gerechtshoven berechten en, als hij schuldig
bevonden wordt, hem straffen. Maar aangezien de meeste boosdoeners
voorzichtig zijn en hun daden verborgen houden, door zelfs zo nodig alle
getuigen te doden, blijven heel veel misdaden onopgemerkt en
onbestraft.
Zo zal het niet zijn met Gods heerschappij. Als dat aanbreekt, zal het
binnen in de mensen zijn, om daar zegen en hulp te brengen, om straf te
brengen over boosdoeners en zelfs om mensen uit te sluiten van de
vreugde te leven onder zo’n weldadige en goedgunstige regering.

Er zijn natuurlijk veel mensen die zullen vragen: ‘als het koninkrijk Gods
niet met uiterlijk vertoon, of publieke manifestatie komt, hoe weten we
dan dat het er is?’ Het antwoord is eenvoudig. U zult het weten omdat
het binnen in u is en ook door de gevolgen die dit geweldige feit zal
hebben voor uw persoon en uw leven. Aangezien het koninkrijk van God
gevestigd wordt bij alle mensen doordat God een mate van Zijn Geest
op alle vlees zal uitstorten (Hand. 2:17), zal de Geest ongetwijfeld aan
alle vlees getuigen dat zij zich onder de heerschappij van God bevinden.
Er zal op geen enkele dag een minuut voorbijgaan zonder dat er het
getuigenis zal zijn dat God regeert.
Als er toch nog een mens zoud zijn die nog steeds twijfelt of God de
heerschappij heeft overgenomen en feitelijk regeert, laat hij dan
overwegen slechts één verkeerde stap te doen. Hij zal dan onmiddellijk
een woord achter zich horen: ‘dit is de weg, wandelt daarop’
(Jes. 30:21).
Daarnaast zal er het werk van de Heilige Geest zijn die optreedt als
Parakleet, iemand die naast een ander geplaatst is om hem te helpen,
die alle feiten over alles wat zonde is in Gods ogen, over alles wat
rechtvaardig voor Hem is en over al Zijn oordelen over enige zaak
duidelijk zal maken (Joh. 16:7-10). Als iemand uit dit alles niet kan
opmaken dat het koninkrijk Gods is gekomen en een gezegende
werkelijkheid is geworden, zou hij er misschien achter komen als iemand
uit de doden zou opstaan. Bedenk dat als er al opstandingen waren in
de halm-fase van het koninkrijk (Matt. 27:52), wat er zal gebeuren als
het stadium van ‘het volle koren in de aar’ aanbreekt (Marc. 4:28).
Laat me nogmaals zeggen dat het koninkrijk van God zal komen en
wanneer het komt, zal het binnen in de mens zijn. Dat betekent niet dat
het alleen maar binnen in de mensen zal zijn. Het zal zich ook boven de
mensen, rondom en onder de mensen bevinden. Het zal net zo
alomtegenwoordig zijn als het principe van de zwaartekracht. De morele
wet ervan zal door goddelijk besluit worden bepaald en het zal aanwezig
en in werking zijn over de gehele aarde. Dat is wat deze wereld hard
nodig heeft. Daaraan zouden we altijd moeten denken als we zeggen:
‘Uw koninkrijk kome.’

