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“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld
was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden;
maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” – Jezus Christus tegen Pilatus, net voor Zijn kruisiging,
Johannes 18:36.
Er bestaan vandaag veel ketterse leringen over het koninkrijk van God. Daar is, b.v., de charismatische “koninkrijk nu”-theologie met zijn pathetische pogingen om in onze tijd apostolische wonderen te werken. En er is de Emerging Church (Opkomende Kerk) met haar gelijkaardige sociopolitieke pogingen om het koninkrijk van God op aarde te brengen.
Als we onderzoek doen in de Oude en Nieuwe Testamenten vinden we precies weergegeven wat de
Bijbel bedoelt met de term “koninkrijk van God”.
1. In het Oude Testament is het koninkrijk van God Zijn bestuur over de hele schepping
(Psalm 103:19), en op aarde verwijst het naar Zijn koninkrijk in Israël (1 Kron. 28:5; 2 Kron.
13:8).
Dat koninkrijk werd verwoest wegens Israëls ongehoorzaamheid. Oudtestamentische profetieën
voorzeiden dat het koninkrijk heropgericht zou worden op aarde, door Christus, de grotere Zoon
van David, en dat Hij zal regeren in waarheid en gerechtigheid (Jesaja 9:6-7; Daniël 2:44; 7:14).
2. Christus kwam tot Israël en predikte het koninkrijk.
Het evangelie van het koninkrijk is het evangelie dat Jezus predikte toen Hij Zichzelf aan Israël
voorstelde als de Messias. Zowel Johannes de Doper als Jezus predikten: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matt. 3:2; 4:17). Dit was de aankondiging van het koninkrijk dat aan Davids Zoon beloofd was (Jesaja 9:6-7). (Het koninkrijk van God en het koninkrijk der
hemelen zijn grotendeels synoniem in de Evangeliën. Het ene benadrukt het feit dat het Gods koninkrijk is, terwijl het andere benadrukt dat het een koninkrijk betreft dat van de hemelen zal komen). Christus kwam tot Zijn eigen volk, Israël, maar zij wezen Hem af (Joh. 1:11; 19:15), en Hij
waarschuwde hen dat het koninkrijk van hen zou afgenomen worden, wegens hun rebellie, en dat
het aan een ander volk zou gegeven worden (Matt. 21:42-46). Christus predikte een letterlijk heerlijk koninkrijk dat Hij op aarde zou oprichten. Aan Petrus, Jakobus en Johannes werd hiervan een
blik vooraf gegeven op de berg van de transfiguratie (Luk. 9:27-31). Christus leerde Zijn discipelen
te bidden dat het koninkrijk van God op aarde zou komen (Luk. 11:2). Hij zei dat Abraham, Izaäk
en Jakob in het koninkrijk zouden zijn (Luk. 13:28-29). Hij corrigeerde de zienswijze van hen die
leerden dat het koninkrijk in die tijd zou opgericht worden, zeggende dat het koninkrijk niet zou
opgericht worden voordat de “mens van hoge geboorte” naar een “ver land” zou gaan en daarna
terug zou keren (Lukas 19:11-27). Christus zei dat het koninkrijk zou opgericht worden na de Grote
Verdrukking (Luk. 21:31). Hij zei dat Hij de vrucht van de wijnstok zou drinken samen met Zijn
discipelen in het koninkrijk (Luk. 22:18). Toen de discipelen argumenteerden over wie de grootste
zou zijn in het koninkrijk van God, corrigeerde Christus hun denken over de natuur en de verhevenheid ervan, maar Hij bevestigde ook dat het koninkrijk van God een letterlijk koninkrijk is dat opgericht zal worden bij Zijn wederkomst (Luk. 22:24-30). Jezus zei duidelijk dat Zijn koninkrijk niet
van deze wereld NU is (Joh. 18:36). Zijn koninkrijk zal komen wanneer Hij komt in kracht en heerlijkheid om het op te richten.
Jezus kwam tot Zijn eigen volk Israël en werd afgewezen, en dit werd geprofeteerd in de Schriften.
Hij dan keerde Zijn blik van Israël af, en zei: “Ik zal Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de
hel zullen haar niet overweldigen” (Matt. 16:18). Christus hield ermee op het koninkrijk te prediken
en richtte Zijn aandacht op het sterven aan het kruis voor de zonden van de mensheid, en daarna
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stond Hij op uit de doden en zond Zijn discipelen uit om het Evangelie te prediken aan alle volkeren
(Hand. 1:8). In het huidige kerktijdperk roept Christus een volk voor Zijn naam uit onder de heidenen, terwijl Israël grotendeels verblind is, maar wanneer het huidige kerktijdperk beëindigd is zal
Hij Zijn aandacht terug op Israël richten en Zijn verbonden met hen vervullen (Rom. 11:25-27).
3. Het koninkrijk van God bestaat in een geheimenis-gedaante tijdens het huidige kerktijdperk (Matt. 13:10-11).
Een “geheimenis” is een waarheid die verborgen was in het Oude Testament maar die geopenbaard
werd het Nieuwe Testament (Rom. 16:25-26). Het Oude Testament zag geen kerktijdperk tussen de
twee komsten van Christus in.
Tijdens het kerktijdperk (of: kerkbedeling, kerkdispensatie) neemt het koninkrijk een vreemde vorm
aan die niet geopenbaard werd in de oudtestamentische profetie. De Koning is in de hemel en het
koninkrijk is nog niet op aarde opgericht. In plaats daarvan verblijft het koninkrijk van God in de
kleine, verachte apostolische kerken, terwijl het valse koninkrijk van de duivel snel groeit en zich
over de hele wereld verspreidt (Matt. 13:31-32).
4. Gelovigen komen een geestelijk koninkrijk van Christus binnen wanneer zij wedergeboren
worden (Kol. 1:13).
Dit is het koninkrijk dat bestaat uit allen die zich onderwerpen aan Gods gezag.
5. Het koninkrijk van God zal in zijn geprofeteerde volheid op aarde komen bij de wederkomst van Christus. Zie Hand. 14:22; 1 Kor. 6:9-10; 1 Thess. 2:12; 2 Tim. 4:1; Jak. 2:5; 2
Petr. 1:11; Openb. 12:10.
Gelovigen bouwen vandaag niet aan het koninkrijk van God op aarde. Zij trekken mensen uit het
vuur voordat het tijdperk van redding voorbij is (1 Kor. 9:191; 10:332; 2 Kor. 5:11, 18-213; 6:24;
Judas 235). Vandaag weten we “dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Joh. 5:19), en de duivel is
haar god (2 Kor. 4:4). De apostelen en profeten in de vroege kerken (zoals beschreven in het boek
Handelingen en de Brieven) waren samen niet van plan om grootse sociaal-rechtvaardige en politieke projecten te verwezenlijken; zij jaagden geen aardse activiteiten na; zij trachtten niet de aarde
te redden; zij predikten het Evangelie en schenen als lichten in deze donkere wereld door hun heilige levens. Christus’ Grote Opdracht6 benadrukt evangelieprediking (Matt. 28:18-20; Mark. 16:15;
Luk. 24:46-48; Hand. 1:8). Nadat Christus was opgestaan uit de doden en Hij Zich voorbereidde op
Zijn hemelvaart, vroegen de discipelen Hem: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk
weer oprichten?” (Hand. 1:6). Jezus’ antwoord is erg leerzaam. Hij corrigeerde hun begrip van de
oprichting van een letterlijk koninkrijk op aarde niet. Hij zei dat het niet de tijd was voor de oprichting van dit langverwachte letterlijke koninkrijk op aarde en dat het onze taak is in de kerkbedeling
om het Evangelie te prediken tot het uiterste van de aarde. “En Hij zei tegen hen: Het komt u niet
toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult
de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Hand. 1:7-8).
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1 Kor. 9:19: “Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik toch mijzelf voor allen tot slaaf gemaakt, opdat ik meer mensen zou winnen”.
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1Kor. 10:33: “Zoals ik in alles probeer allen tevreden te stellen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van
velen, opdat zij behouden worden”.
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2 Kor. 5:11, 18-21: “Omdat wij dus weten hoezeer de Heere te vrezen is, bewegen wij mensen tot het geloof; en voor
God zijn wij bekend geworden, maar ik hoop ook voor uw geweten bekend te zijn … En dit alles is uit God, Die ons
met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft; want God was
het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun misdaden niet toerekende; en Hij heeft het woord
van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God u door ons oproept. Namens Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem”.
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2 Kor. 6:2: “Want Hij zegt: Op de aangename tijd heb Ik u verhoord, en op de dag van de zaligheid heb Ik u geholpen.
Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het dag van de zaligheid!”
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Judas 23: “Anderen echter moet u in vrees redden door ze uit het vuur te rukken. U moet ook haten het onderkleed dat
door het vlees bevlekt is”.
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf
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Hierna steeg Christus op naar de hemel en stortte de Heilige Geest uit over de discipelen om hen te
bekrachtigen voor dit grote werk. Deze opdracht van wereldevangelisatie zal niet onderbroken worden totdat de heiligen van de kerkbedeling zullen opgenomen7 worden van deze wereld en de Heer
Israël terug opwekt en hen herstelt tot de speerpunt van Zijn plan der eeuwen.
De ijzeren staf
De Bijbel zegt dat in het koninkrijk van God de Wet zal opgelegd en afgedwongen worden met een
ijzeren staf (Openb. 2:26-27; 12:5; 19:15; Psalm 2:7-9). Christus’ koninkrijk zal geen democratie
zijn maar een goddelijke dictatuur, een theocratie, en niemand zal de keus gegeven worden of hij of
zij Hem zal gehoorzamen of niet. Christus’ wet zal ingesteld worden als internationale wet en ieder
persoon zal die moeten gehoorzamen, en tegen ongehoorzaamheid zal snel en streng opgetreden
worden. Recht en gerechtigheid zullen regeren omdat onrecht en ongerechtigheid zullen bestraft en
snel bestraft worden. Als de Emerging Church waarlijk vandaag het koninkrijk van God opbouwt,
dan zouden zij die ijzeren staf moeten gebruiken. Het feit dat gelovigen de ijzeren staf echter niet
toepassen is een bewijs dat wij vandaag niet het koninkrijk van God oprichten op aarde. Het koninkrijk van God zal opgericht worden door bovennatuurlijke kracht, niet door de zwakke inspanningen van niet-toegeruste heiligen in deze huidige wereld waarvan de duivel de god is en de gelovigen lijdende pelgrims (2 Kor. 4:4).
Wat te zeggen van Lukas 17:20-21?
“En toen Hij door de Farizeeën ondervraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen,
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men
zal niet zeggen: Ziehier of ziedaar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u”.
Bij het interpreteren van deze passage moeten we eerst opmerken dat in eerste instantie het koninkrijk van God WAARNEEMBAAR ZAL komen, zoals Jezus stelde in vers 24 van deze zelfde passage: “Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder
de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag”. Christus leerde hetzelfde in Lukas
19:11-27 en andere plaatsen, zoals we eerder in een studie over het koninkrijk hebben uitgelegd.
Wat bedoelt Christus dan wanneer Hij zegt dat het koninkrijk van God “niet komt op waarneembare wijze” en dat “het koninkrijk van God is binnen in8 u”? Deze verklaringen werden gericht tot de
Farizeeën. Jezus zei dat het koninkrijk van God niet waarneembaar zou komen in de zin van dat je
ernaar moest zoeken in verschillende plaatsen. Het komt niet door ernaar te zoeken. Zie vers 21 en
Mattheüs 24:26-27. Het zou ook niet waarneembaar komen in de zin van het te vragen/willen in de
tegenwoordige tijd. De Farizeeën vroegen Jezus naar het koninkrijk van God, maar hun grote vraag
en wens zou niet vervuld worden. Zij hadden Hem als Messias verworpen, en dus zou het koninkrijk van God niet in die tijd komen.
Het koninkrijk van God was “binnen in” hen in de zin dat het reeds in hun midden6 was, omdat
Christus de Koning tegenwoordig was. De term “koninkrijk van God” wordt herhaaldelijk in deze
zin gebruikt in de Evangeliën, wanneer Christus Zich voorstelde als de Messias van Israël. “Het
Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen” (Luk. 10:9). Lees de volgende passages zorgvuldig:
Luk. 10:9, 11; 11:20; 13:28-29; 14:15; 19:11; 21:31; 22:16, 18; 23:51.
Jezus zei niet dat het koninkrijk van God temidden van de Farizeeën was in de zin dat het binnen in
hen was in een geestelijke betekenis, want zij waren niet gered. Hij zei elders: “U bent uit de vader,
de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf
De “mind sciences” en vele “new age”-achtige religies en levensbeschouwingen gebruiken Lukas 17:21 om te zeggen
dat iedereen God binnenin zich heeft. Het vers wordt geïnterpreteerd als dat al Gods kracht en waarheid in uw binnenste
worden opgebouwd. Het Griekse woord dat in sommige Bijbels vertaald wordt met “binnen in” is één woord: entos, en
dat betekent “in het midden van”. Zo zou het moeten begrepen worden wanneer Jezus zegt dat het Koninkrijk van God
in uw midden is, of onder u. Met andere woorden: waar ook de Heer Jezus is, daar is het Koninkrijk Gods. Wat het
NIET betekent is dat het Koninkrijk Gods IN iedereen woont. Betere vertalingen zijn daarom deze: Telosvertaling
1982: “… is midden onder u”. NBG-vertaling 1951: “… is bij u”. Het Griekse woord entos kan niet “binnen in” betekenen omdat de Heer Jezus tot de Farizeeën sprak! Zij verwierpen immers Jezus en Zijn leringen.
Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk3.pdf.
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af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de
leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” Joh. 8:44).
Zoals we hebben gezien is de Bijbel duidelijk in zijn leer van het koninkrijk van God, en Jezus
maakte duidelijk dat Hij verwees naar een koninkrijk dat aan Hem beloofd was als de Zoon van
David, en dat het zou opgericht worden bij Zijn wederkomst. Als iemand Lukas 17:20-21 neemt dat een relatief onduidelijke passage is - om voornamelijk daarop zijn doctrine over het koninkrijk
te baseren en men deze passage gebruikt om de leer in vele duidelijke schriftplaatsen omver te
gooien, dan is dat het onderste boven gooien van de hermeneutiek9. Dit is de manier waarop valse
leraren de Schrift misbruiken.
Wat te zeggen van Romeinen 8:16-25?
“De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn,
zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, althans wanneer
wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik ben van mening dat
het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal
worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de
kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar
door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat al het geschapene samen zucht en samen in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben,
ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is
geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij
niet zien, dan verwachten wij het met volharding”
De Emerging Church gebruikt deze passage om hun leer te ondersteunen dat het Koninkrijk van
God vandaag op aarde wordt gebouwd, maar in feite leert deze passage juist het tegengestelde. Ik
was verbaasd toen ik voor het eerst zag hoe deze passage toegepast werd door een emerging church
schrijver, want deze verwerpt eigenlijk hun stelling. Paulus contrasteert de gelovige zijn toestand in
dit huidige leven met zijn toestand in de toekomst. In het huidige leven zijn wij onderworpen aan
pijn en lijden, veroorzaakt door de gevallen staat van de aarde en de mensheid. Tegenwoordig zijn
wij onderworpen aan ijdelheid, de slavernij van het verderf, tot gekreun en gezwoeg, en we wachten
op bevrijding. Het is in de toekomst dat wij de verlossing van het lichaam en de heerlijke bevrijding
zullen ervaren die beloofd werd in de profetieën. Dit wijst op de wederkomst van Christus en de
opstanding van de heiligen en de bovennatuurlijke oprichting van het koninkrijk op aarde. De bevrijding in deze passage is iets dat in de toekomst zal gebeuren en zeker niet vandaag! Het is iets
wat Christus zal verwezenlijken door Zijn oneindige kracht en niet iets dat wij zouden kunnen
brengen middels socio-politieke inspanningen in een vervloekte wereld.
“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld
was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden;
maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” – Johannes 18:36.
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Hermeneutiek: de leer van de regels en hulpmiddelen die bij de bijbeluitlegkunde gebruikt worden, de theorie van de
exegese of bijbeluitlegging.
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