Het Koninkrijk van God

Het was er, het is er en het zal komen
Zondag 48, HC
Het Koninkrijk van God was er in het paradijs. Al het geschapene boog zich vrijwillig voor hun Koning,
hun Schepper. Alles en iedereen diende God, en gehoorzaamde Hem in liefde en trouw. In volmaakte
vrede. Hij kreeg de eer die Hem toekomt.
Toen kwam er zonde. Ongehoorzaamheid, verzet en opstand. Wij lieten merken dat we niet willen
dat deze God Koning over ons is. En dat laten we nog steeds merken.
Ondanks al die zonde is God toch uit genade weer begonnen om Zijn Koninkrijk in deze wereld te
brengen. Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij was volkomen gehoorzaam in trouw en liefde. Daarmee
nam Hij onze plaats in. Wij zijn niet meer in staat om volmaakt voor God te leven. Zo werd Hij onze
Borg. Zo kwam het Koninkrijk van God in Jezus Christus weer naar deze wereld. Door Zijn verzoening
kan dat Koninkrijk weer onderdanen krijgen. Daarom zei Johannes de Doper dat het Koninkrijk van
God nabij gekomen was: in Jezus Christus. En elke keer als een zondaar zich bekeert, komt het
Koninkrijk. Maar het zal ook nog komen, straks, op de grote dag van Christus. Dan is het Koninkrijk er
volmaakt. Zijn vijanden, allen die niet in Hem geloofden, zullen geen deel uitmaken van dat
Koninkrijk. Maar Zijn onderdanen zullen Hem weer vrijwillig liefhebben en dienen. Als je nu Zijn
onderdaan mag zijn, wil je dat ook. Maar je merkt dat je struikelt. Daarom mag je elke dag bidden:
Uw Koninkrijk kome! Ook in mijn hart. Voor het eerst of steeds meer.
Hoe word je een onderdaan?
Joh. 3 : 1-5
De Bijbel maakt ons duidelijk dat wij niet willen dat God Koning over ons is. In het paradijs wilden we
het niet, en het is niet veranderd. Je wilt leven zoals je zelf wilt. Daarom zul je uit jezelf nooit naar
God gaan zoeken.
Als dat veranderd komt dat door het werk van de Heilige Geest in je hart. We kunnen onszelf die
geweldige verandering niet geven. Bid daarom of Hij je onwil verandert in verlangen naar Hem. De
Heere Jezus zegt hier tegen Nicodemus dat iemand opnieuw geboren moet worden om het
Koninkrijk van God te kunnen zien. Je moet levend gemaakt worden. En dat kan alleen de Heere. Hij
heeft de wereld gemaakt, en met die scheppingskracht kan Hij ook een zondaar levend maken. En
omdat een Koning meer verheerlijkt wordt als Hij veel onderdanen heeft, wil Hij het ook doen.
Die wedergeboorte is een grote verandering van je hart. Een opstanding. Het is niet alleen een
verbetering van je leven, of een verandering van je gewoontes. Er komt een nieuw schepsel.
Zonder wedergeboorte is er geen geloof, eerbied of liefde voor God. Maar als Hij je nieuw maakt,
komt dat er allemaal. Ben jij opnieuw geboren?
Niet van deze wereld.
Joh. 18: 33-40
Van welke wereld ben jij?

Als je laat merken dat je niet mee wilt doen met alles wat je vrienden doen, een andere tijdsinvulling
hebt, kan het gebeuren dat iemand tegen je zegt: Jij bent ook niet van deze wereld! Dat is bedoeld
als belediging. Maar is het niet iets om heel dankbaar voor te zijn??
Je maakt andere keuzes, gebaseerd op Gods woord en wet. Dan val je buiten de boot. En dat gebeurt
zowel in de kerk, op christelijke scholen, als buiten de christelijke leefomgeving. Je wordt niet
begrepen. Want alles wat van deze wereld is toch veel leuker, fijner, gezelliger?
Jezus zegt het hier duidelijk: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Hij is Koning en heeft een
koninkrijk. Maar het is een koninkrijk binnen in mensen. Het is in harten. Dat het geen aards
koninkrijk is gebleken: Zijn dienaren hebben niet voor Hem gestreden. Het blijkt ook uit het feit dat
de waarheid regeert in Zijn koninkrijk. Want wat zien we hier vaak dat de leugen regeert. Maar deze
Koning zei Zelf: Ik ben de Waarheid. Hij regeert door de waarheid. Hij overwint door de waarheid. In
Zijn Koninkrijk is alles waarheid, Goddelijke waarheid. Van welke koning wil jij een onderdaan zijn?
Want er is ook een koning die regeert in het rijk van de leugen. Kies dan vandaag Wie je dienen wilt.
Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
Romeinen 14: 14-21
In dat Koninkrijk van God, waar de waarheid regeert, is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En dat
Koninkrijk is dus in mensenharten. Wat moet dat een heerlijk leven zijn, als je bij dat Koninkrijk
hoort. Dan gaat het er niet om wat je mag eten of drinken, maar hoe je voor God en mensen zult
leven. Wat zijn de echt belangrijke dingen? Voor God moeten we rechtvaardig leven. Hij is Zelf
rechtvaardig en dat heeft Hij lief. Als we Zijn onderdaan zijn, willen we zo voor Hem leven.
Met onze naaste moeten we vrede hebben. Want God is de Vredevorst. Hij wil dat we in vrede en
liefde met de mensen om ons heen leven.
Voor onszelf gaat het om blijdschap, door de Heilige Geest. De Bijbel roept ons op om ons te
verblijden in de HEERE. En geeft daar ook meer dan genoeg redenen voor. Zie je in je eigen leven ook
redenen om je te verblijden in de Heere? Wat is Hij een goede Meester! Als het in Zijn Koninkrijk
draait om deze drie dingen, moet het zalig zijn om daar bij te mogen horen. In vers 18 lees je dat je
Christus zo mag dienen, uit eerbied en liefde voor Hem. Dan is Zijn wil onze wet en is Zijn eer ons
doel. Dan gaat het er niet om wat anderen van je vinden. Dan mogen ze gerust zeggen: jij bent ook
niet van deze wereld! Dan wens je dat iedereen die Koning leert kennen.
Want je bezit een groot geluk, omdat Zijn Koninkrijk ook in jouw hart is gekomen. En geluk wordt
groter als je het deelt.

Wanneer komt het nu?!
Lukas 17: 20-25
De Farizeeën zijn benieuwd wanneer het Koninkrijk van God komt. Zij dachten aan een aards, een
zichtbaar koninkrijk. Ze worden steeds agressiever richting Jezus. Hij spreekt over Gods rijk, maar ze
zien er niets van. Ze stellen deze vraag dan ook met een spottende ondertoon. In Lukas 16 lees je ook
al dat de farizeeën Hem bespotten. Het antwoord van Jezus is dat het Koninkrijk niet zichtbaar zal
komen. Je zult niet kunnen zeggen : het is hier, of daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u.
De farizeeën merken niets van het Koninkrijk en daarom spotten ze ermee. Maar het komt
onopvallend. Mensen zullen niet kunnen zeggen : Kijk, daar komt het! Want het is al bij jullie, in jullie

midden, en toch hebben jullie het niet door. Tegen de discipelen zegt Hij : Je zult er eens naar
verlangen dat je er iets van zult zien. Het zal niet gebeuren. Maar op de dag van de Zoon des mensen
zal iedereen Hem zien. Dan is Zijn Koninkrijk er, in een keer, wereldwijd. Plotseling en overweldigend.
Hij moet eerst lijden, zoals hier door de spot van de farizeeën. Maar straks komt Hij terug. Als het
evangelie naar alle volken is gegaan. De hele wereld over. Lees de Bijbel en je ziet dat de tekenen van
Zijn komst in vervulling gaan. Hij is gekomen en moet nog komen.
Geen aards Koninkrijk
Matt 12: 22-28
De Joden zagen het Koninkrijk van God vooral als iets van deze wereld. Een aards Koninkrijk. Een
politieke en militaire macht. Maar de Heere Jezus zegt: het is een Koninkrijk in de hemel . Het heeft
op heel veel verschillende manieren invloed op de wereld, maar het is een geestelijk Koninkrijk. Toen
de Heere op aarde was heeft Hij vaak gezegd dat het Koninkrijk gekomen is. Daar waar Hij was, en
Zijn gezag uitoefende, was ook het Koninkrijk der hemelen. Toen Hij ervan beschuldigd werd dat Hij
duivelen uitwierp door de overste van de duivelen liet Hij zien hoe dwaas dat was. Maar, zei Hij toen:
als Ik door de Geest van God de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk van God tot u gekomen.
Zijn gezag en regering lieten iets zien van het Koninkrijk van God. Waar Jezus macht openbaar kwam,
waar Hij dingen deed, was het Koninkrijk. Het gaat soms tegen onze gedachten in. Als jij God
was…..zou je dan niet alle leed en pijn, oorlog en honger uit de wereld helpen? Maar Zijn Koninkrijk is
niet van deze wereld. Niet naar deze wereld. In Jesaja 55 staat: Mijn wegen en Mijn gedachten zijn
hoger dan jullie gedachten. Hij regeert, maar wij begrijpen het niet. Mag je Hem toch geloven, ook al
begrijp je Hem niet?
Het Koninkrijk van God.. in mij?
Kol. 1: 9-14
Het Koninkrijk van God is aanwezig in de harten van Gods kinderen. Als je Zijn kind bent en in Hem
geloofd, regeert Hij je leven. Paulus dankt hier de Vader Die ons getrokken heeft uit de macht van de
duisternis en ons heeft overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Dat is het Koninkrijk
van God, het Koninkrijk der hemelen. Als Christus op dit moment in jou leven regeert, ben je in het
Koninkrijk van God en is dat Koninkrijk in jou.
Hoe ziet het er in ons leven uit? Blijkt uit mijn manier van leven dat Hij Koning is in mijn hart? Dan zal
te merken zijn dat ik niet voor mezelf leef. In mijn geldbesteding, mijn tijdbesteding, mijn houding
ten opzichte van de medemens in nood. Alles wordt anders. Het gaat om de eer van de Koning. Dan
mag je met Paulus zeggen: ik leef, maar niet meer ik, want Christus leeft in mij! Hij heeft het voor het
zeggen. Dan gebeurt wat in vers 10 staat: je leeft op een manier die de Heere waard is, die Hem
behaagt. Je doet goede werken en groeit in de kennis van God. Dat gaat je macht te boven zeg je?
Dat klopt. Daarom is dit ook alleen zo als je wedergeboren bent. Een nieuw mens bent geworden
door genade. Want uit jezelf kun je nooit iets goeds voortbrengen. Dan mag je Hem straks eeuwig
loven omdat Hij ook jou Koning wilde worden.

