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Koninkrijk-Nu-beweging, ook bekend als Dominionisme, Transformatiebeweging, Heerschappijbeweging en Restauratietheologie, is een merkwaardige mengeling van gereformeerd / calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominion theologie leert dat
door het komen van Christus de gelovige “dominion” (heerschappij) heeft op elk gebied van
het leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerk dezelfde kijk
op het Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van “christelijke” liederen), en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar
Openbaring 5:10). Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen, vooral
in de VS, om invloed te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie
van de bijbelse wet. (M.V.)

Het is van het allergrootste belang dat christenen op een toekomstig koninkrijk ingesteld zijn, en
niet op een koninkrijk nu, tijdens de kerkbedeling. Een van de ergste vormen van geestelijke misleiding waaraan de kerk wereldwijd blootgesteld wordt, spruit voort uit verkeerd vertolkte beloften
en opdrachten dat wij hier en nu een zichtbaar koninkrijk moeten vestigen. Een ingesteldheid van
deze aard is een voedingsbodem voor geestelijke misleiding, omdat het aan het alternatieve koninkrijk van Satan de gelegenheid biedt om aan gelovigen “iets anders” voor te houden dan wat de Bijbel ons biedt voor de huidige dispensatie: een ander soort geloof, een andere levenswijze, een andere status, een andere wereld en uiteindelijk een andere Christus en een ander koninkrijk.
Koninkrijk-Nu-theologie berust op een groot aantal valse uitgangspunten. Ze wijkt in verschillende
opzichten af van de zuivere bijbelse leer. De volgende 20 kenmerken van onze huidige positie in de
wereld weerlegt een koninkrijksingesteldheid voor deze bedeling:
1. Een wereld die in de macht van de Boze ligt
Wij leven in een wereld die in de macht van de Boze ligt (1 Johannes 5:19). We moeten hier niet uit
afleiden dat God machteloos is en geen oppergezag in het heelal bezit. Hij heeft besloten om aan
alle mensen een vrije wil te geven (Jozua 24:15; Mattheüs 23:37; Openbaring 22:17). Dit betekent
dat niemand op aarde geprogrammeerd is om op een bepaalde manier te leven en te sterven. Wij
kunnen onze vrije wil gebruiken om de Heer lief te hebben en te dienen (2 Korinthiërs 5:20), of om
in zonde te leven en ons zodoende tot volgelingen van Satans koninkrijk te maken. De grote meerderheid van de mensen neemt verkeerde beslissingen over hun geestelijke loyaliteit, en daarom leven we in een overwegend boze wereld.
Met het oog op deze toestand heeft de Heer Jezus naar de duivel verwezen als “de vorst van deze
wereld” (Johannes 14:30). Hij werd wel door Christus overwonnen en veroordeeld (Johannes 12:31;
16:11), maar deze verlossing geldt slechts voor diegenen die Jezus als Verlosser aangenomen hebben, en dat is slechts een minderheid (Mattheüs 7:14; Lukas 13:24). Wat de meerderheid betreft is
de duivel “de god van deze eeuw” die de ongelovigen “hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou
bestralen” (2 Korinthiërs 4:4). Hij is “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu
werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2). Hoewel hij door de Heer
Jezus overwonnen werd, behoudt hij nog steeds zijn greep op de boze wereld: “de duivel, gaat rond
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).
Deze geestelijke dominantie is zo hevig dat Paulus verwijst naar de grote strijd die wij hebben om
staande te blijven in een verdorven en vervallen wereld die zich in de macht van Satan bevindt:
“Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verlei1

dingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:11-12). Boze wereldheerschappij is
een voldongen feit, en we kunnen de ontstellende bewijzen daarvan overal rondom ons zien. De
hele geschiedenis van de mensheid sedert de zondeval getuigt van Satans grote invloed en inspraak
in hetgeen zij doen.
Ware christenen maken geen deel uit van Satans koninkrijk want wij zijn “uit deze tegenwoordige
boze wereld getrokken” (Galaten 1:4). Hoewel wij dit koninkrijk niet deelachtig zijn, staan wij in
conflict ermee, en daarom is het dat we een geestelijke wapenrusting nodig hebben. Johannes zegt:
“Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19). We moeten beseffen dat wij geen deel uitmaken van dit corrupte koninkrijk, dat wij daaruit verlost zijn, en
dat we niet aan de invloeden daarvan hoeven toe te geven. We hoeven niet te luisteren naar de ideeën van de antichristen en ook niet aan wereldse begeerlijkheden toe te geven. Wij moeten als vrijgesproken mensen leven.
Wat de meerderheid van de mensen betreft, de zondaars, moet onder hun aandacht gebracht worden
dat zonde een vorm van rebellie is tegen God. De Heer zal Zijn opperheerschappij van hen afdwingen door te oordelen over hun zonden en omdat zij van de wereld een zondige plaats gemaakt hebben waarin het voor gelovigen moeilijk is te overleven: “En dit is het oordeel, dat het licht in de
wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken
waren boos” (Johannes 3:19). Zij hebben Gods opdracht dat alle mensen zich moeten bekeren geminacht, en daarom zullen zij geoordeeld worden - niet omdat zij niet uitverkoren zijn (Handelingen 17:30-31).
Uit al deze stellingen is het duidelijk dat wij niet nu, wat de wereld in zijn geheel betreft, in een
christelijk koninkrijk wonen. Wij hebben ook niet het mandaat, de opdracht of het vermogen om dit
duistere koninkrijk te verbreken en in plaats daarvan een christelijk koninkrijk op aarde te vestigen.
Slechts individuen kunnen nu gered worden, geen volkeren, en dan moet hen geleerd worden de
goede strijd van het geloof te strijden zodat zij in een boze wereld staande kunnen blijven.
Volgens de Bijbel zal de goddeloze wereld na verloop van tijd altijd maar slechter en bozer worden,
terwijl we steeds dichter de grote verdrukking naderen (Mattheüs 24:21). Pas aan het eind van de
verdrukking, wanneer Christus als Koning terugkeert, zullen de Antichrist en valse profeet verdelgd
en de duivel gebonden worden (Openbaring 19:19–20:3). Tot dan zullen gelovigen als vreemdelingen en bijwoners in een boze wereld leven (1 Petrus 2:11). Koninkrijkstheologen moeten opnieuw
van deze fundamentele feiten kennis nemen en ermee ophouden hun volgelingen met een koninkrijksvisie te misleiden.
2. Een kruis en niet een kroon
Gedurende de kerkbedeling wordt ons een kruis beloofd, niet een kroon. Wij zijn nu geen koningen
die over ons erfdeel moeten regeren, maar discipelen voor de gekruisigde Christus die in een hevige
strijd tegen een boos koninkrijk verwikkeld zijn. Wij zijn volgelingen van de lijdende Christus Die
door de meeste mensen verworpen wordt, en Hij biedt ons een kruis aan wanneer wij Hem in deze
donkere wereld willen volgen: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen,
zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen” (Lukas 9:23; vgl. 1 Korinthiërs 2:2; Galaten 6:14).
Er is dus geen sprake van dat wij nu een kroon dragen en met koninkrijksmachten bekleed worden.
Wij moeten eerst in deze bedeling samen met Christus lijden indien wij na Zijn wederkomst samen
met Hem in Zijn koninkrijk verheerlijkt willen worden (Romeinen 8:17; vgl. Filippenzen 1:29).
“Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook
verloochenen” (2 Timotheüs 2:12). Het volharden-gedeelte is voor vandaag, en de belofte over regeringsposities in Christus’ vrederijk zal pas na de wederkomst vervuld worden. Het is nu de tijd
om ons met het kruis te identificeren, en aan de Heer vast te houden en op het rechte pad te volharden, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden: “Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. En wie
overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker
verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen” (Openbaring 2:25-27).
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De overwinningen die wij nu moeten behalen, zijn geen politieke of militaire overwinningen, maar
overwinningen voor het kruis. Dit gebeurt wanneer mensen uit de duisternis van zonde overkomen
tot het wonderlijke licht van Gods verborgen koninkrijk (1 Petrus 2:9). Zij zullen dan geestelijke
weerbaarheid moeten leren om staande te blijven totdat de Heer ons komt halen.
3. Discipelen en dienstknechten
Onze huidige status is die van discipelen en dienstknechten - niet die van koningen en heersers over
ons erfdeel: “En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de
Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven
als losprijs voor velen” (Markus 10:44-45). Wij moeten gelijkvormig worden aan het beeld van de
nederige Dienstknecht, Hij die Zijn leven heeft afgelegd voor de redding van een verloren wereld.
Wij moeten niet autocratisch optreden en geen gezagsposities nastreven, want dat is niet de roeping
van een dienstknecht.
Het zijn enkel mensen die erg lief zijn voor zichzelf die grote macht en invloed over andere mensen
willen hebben, en daarmee groot aanzien willen genieten en zich verrijken. Zij zullen veeleer alles
doen om een hogere positie in een koninkrijk te bekleden dan dat zij arbeiders, dienstknechten of
slaven willen zijn in een geestelijk vijandige wereld. Hun ontbreekt het aan de kracht van de Heilige
Geest en zij treden geheel en al op in het vlees door zichzelf te verheffen, want “God keert Zich
tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade” (Jakobus 4:6).
Het is niet nu de tijd om te regeren, maar om te dienen. Een goede herder is geen heerser over mensen maar iemand met een nederige en heilige levenswandel en daardoor een voorbeeld voor de kudde (1 Petrus 5:3).
4. Het zout en licht van de wereld
Onze fundamentele roeping is om zout voor een bedorven aarde en licht voor een donkere wereld te
zijn (Mattheüs 5:13-14). Omdat wij ons in een vijandige wereld bevinden moeten we een duidelijk
standpunt innemen tegen de ongerechtigheid en misleiding rondom ons. Paulus zegt: “En neem niet
deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11). Wij
moeten niet meedoen aan de zonde en boze praktijken van de wereld maar “onberispelijk en oprecht
zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht” (Efeziërs 5:11).
Wij zijn in de wereld maar niet van de wereld. In feite leven wij in twee werelden: geestelijk zijn
we in het onzichtbare koninkrijk van God, waarin gerechtigheid en vrede heerst, en fysisch zijn wij
in het zichtbare koninkrijk van Satan dat gekenmerkt wordt door zonde, wanorde en gemene daden.
Wij moeten ons pad zuiver houden te midden van alle ongerechtigheid rondom ons.
In deze bedeling groeien koren en onkruid samen op hetzelfde land, maar wanneer de oogsttijd aanbreekt, zal het onkruid in het vuur gegooid worden en het koren zal in de goddelijke schuur verzameld worden. In Gods koninkrijk zal dit element van boosheid in de samenleving niet toegelaten
worden.
5. Verdrukking en vervolging
Wegens de aard van de bedeling waarin wij ons bevinden, moeten wij noodzakelijkerwijs verdrukking en vervolging verwachten. Het koninkrijk van de duisternis met zijn meerderheidssteun, is
helemaal niet onder de indruk van onze waarden, geloofsovertuiging, standpunten en levenswijzen,
en daarom zal de wereld ons verwerpen en vervolgen: “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld
het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat de wereld u … In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik
heb de wereld overwonnen” (Johannes 15:19; 16:33).
De Heer Jezus heeft de wereld en zijn boze machten overwonnen, en deze overwinning staat ter
beschikking van elke gelovige, maar dit wordt niet in deze bedeling op de ongeredde wereld afgedwongen. Iedereen heeft nog de gelegenheid om de maat van zijn ongerechtigheid vol te maken,
want de tijd van rekenschap en oordeel zal pas aanbreken wanneer Christus weerkomt. Intussen
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gaan de vervolging, belediging en verwerping van ware christenen voort, en moeten wij door vele
verdrukkingen heen het koninkrijk binnengaan (Handelingen 14:22).
In sommige samenlevingen zijn de verwerping en vervolging erger dan in andere. Het is echter
overal aanwezig, zelfs in landen die geloofsvrijheid hebben. Indien een ware christen zou weigeren
om zich bv. bij geheime organisaties aan te sluiten, omkoopgeschenken te betalen of te ontvangen,
of corruptie van enige aard te plegen, samen met collega’s en vrienden uit te gaan, mee te doen met
vuile grappen en te luisteren naar immorele gesprekken, zal hij er gauw achter komen dat hij geen
deel van de wereld en zijn praktijken is. Voor elke gelovige is hier een kostenberekening te doen.
6. Christus’ koninkrijk is niet van deze wereld
Christus’ koninkrijk is niet van deze wereld en zal pas geopenbaard worden bij Zijn wederkomst.
Wij hebben geen opdracht om Zijn koninkrijk uiterlijk en fysisch in de wereld te vestigen voordat
Hij komt. Geen transformatiebeweging of compromis met “gematigde” politieke leiders zal de huidige wereld in een christelijk koninkrijk omvormen. Christus’ koninkrijk is wezenlijk anders als dat
van de wereld, en samenwerking tussen de twee is helemaal onmogelijk.
Het is onze opdracht om mensen geestelijk te bewerken opdat zij uit de duisternis van Satans koninkrijk naar het licht van Christus’ koninkrijk zouden overkomen. Dit zal hen vreemdelingen maken in de goddeloze wereld. Samen moeten alle christenen dit vreemdelingschap aanvaarden terwijl
zij uitzien naar Christus’ wederkomst en de openbaring van Zijn koninkrijk: “Ons burgerschap is
echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 3:20). Pas wanneer Hij komt als Koning der koningen, zal Hij de heerschappij op
Zijn schouders nemen (Openbaring 11:15; 19:11-16).
7. Geen heerschappij-opdracht over mensen
De heerschappij-overdracht aan Adam wordt dikwijls aangehaald door koninkrijk-nu-theologen als
rechtvaardiging voor hun zienswijze dat de mens bestemd is om heerschappij over de aarde te voeren. De opdracht luidt: “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk,
vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en
over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:28). Deze theologen verduidelijken verder
dat dit recht door de zondeval in Satans handen is gevallen, maar dat wij door de kruisdood van
Jezus (de laatste Adam) weer deze positie van heerschappij terugkrijgen. Wij moeten dus nu, volgens hen, het geloof en de vrijmoedigheid aan de dag leggen om de wereld over te nemen en erover
te heersen.
Het mandaat van Genesis 1:26-28 sluit echter niet het beheer over alle mensen in - het gaat hier
over de natuurlijke wereld en het gezag van de mens daarover. De ecologische rampen die de wereld vandaag bedreigen, zijn het rechtstreekse gevolg het grof misbruik van het heerschappijmandaat van de mens. De heerschappij over de fysische wereld die aan Adam en zijn nageslacht gegeven is, is niet met de zondeval beëindigd en hoeft dus niet door Christus aan hen teruggegeven te
worden.
Het beheer over menselijke samenlevingen is door God aan hun koningen of leiders gegeven: “Ieder
mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn” (Romeinen 13:1).
Indien deze leiders goddeloos zijn, zullen hun onderdanen een goddeloze regering hebben. Indien
de leider echter godvrezend is, kan het tegenovergestelde waar zijn. De naties van de wereld zijn
echter, behalve voor korte tussenposen van goede regeringen, allemaal tot goddeloosheid vervallen.
De Heer heeft het beheer van de wereld niet aan de kerk gegeven. Het koninkrijk-nu mandaat dat
kerken voor zichzelf opeisen, is totaal onbijbels. Dit werkt compromis en Christusafvallige oecumene in de hand, waardoor juist de Antichrist en zijn rijk zullen bevorderd worden.
8. Het materialistische koninkrijk van de Mammon
Wij bevinden ons in een wereld die in grote mate onder het beheer van de duivel ligt, in zijn hoedanigheid van de Mammon, de geldgod. Als christenen moeten wij volgens de beginselen van Gods
onzichtbare koninkrijk leven, en niet volgens de beginselen en waarden van de Mammon zijn mate4

rialistische koninkrijk: “U kunt niet God dienen en de mammon” (Mattheüs 6:24). Paulus zegt dat
mensen voor wie het najagen van rijkdom een hoge prioriteit is, op een verkeerd pad belanden dat
naar ondergang en verderf leidt (1 Timotheüs 6:9-10).
Rijkdom is zoals dorens en distels in een mens zijn leven, en die verhinderen het zaad van het
Woord om te groeien, zelfs al komt zo’n persoon ook onder het geluid van een zuiver Evangelie.
Als hij niet bereid is om met zijn materialistisch levenspatroon te breken, zal hij niet geestelijk kunnen ontwaken en groeien: “En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar
de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar” (Mattheüs 13:22).
Een seculiere, materialistische levenswijze is totaal strijdig met waar christen-zijn. Wij kunnen
Gods koninkrijk niet tijdens deze bedeling zichtbaar maken voordat de Mammon zijn koninkrijk
vernietigd is. Dit zal pas bij de wederkomst van Christus gebeuren.
9. Wij zijn niet nu koningen en priesters
In Openbaring 5 zegt de verheerlijkte kerk in de hemel dat de Heer Jezus van ons koningen en
priesters heeft gemaakt. De ouderlingen zullen Christus op de troon toezingen: “U bent het waard
om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot
koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10; vgl.
1:6). Dit is een duidelijke verwijzing naar twee ambten (koning en priester) die de ouderlingen tot
nog toe niet uitgeoefend hebben en pas in het vrederijk op aarde zullen uitoefenen (“… wij zullen
als koningen regeren over de aarde”). Dit is toekomstig want in Openbaring 20 wordt naar de toekomstige vervulling van deze ambten verwezen1, en dat zal slechts na de opstanding van de rechtvaardigen gebeuren: “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen
met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).
Het is dispensationeel geheel verkeerd om gedurende de kerkbedeling naar christenen als koningen
en priesters te verwijzen2. In deze tijd worden wij, afhangend van onze sociale positie of de ambten
die wij bekleden, beschreven als gelovigen, discipelen, dienstknechten, gezinshoofden, ouderlingen,
diakenen, herders of leraars. Er is geen sprake van een hiërarchische rangorde in de kerk van Christus, en gezagsposities zijn slechts ingesteld ter wille van de goede orde in de gemeente. De herders
en ouderlingen moeten geen heersers zijn, maar voorbeelden voor de kudde. Ieder die de eerste wil
zijn, moet ieder zijn dienstknecht zijn.
“Priester” (Hebr. kohen) betekent “iemand die dienst doet” en dit verwijst naar de oudtestamentische priesters die onder de wet zekere taken moesten verrichten, o.a. om namens het volk offers in
de tabernakel of tempel te brengen. Gewone leden van het volk konden niet zonder de bemiddeling
van een priester toegang krijgen tot de heiligdommen van God. Dit ambt wordt nergens door Paulus
te opzichte van de functionering van nieuwtestamentische gemeenten genoemd. Hij verduidelijkt
echter in de brief aan de Hebreeën hoe de priesterlijke dienst door Christus is afgeschaft en door iets
beters vervangen werd.
Door het eenmalige offer van de Heer Jezus aan het kruis, heeft Hij de tempeldienst met zijn herhalende offers helemaal afgeschaft en ook het Levitische priesterdom weggedaan. Hij is volgens een
heel andere orde Hogepriester geworden en heeft door het gescheurde voorhangsel de weg geopend
voor alle gelovigen om zelf, zonder de bemiddeling van een priester, tot Gods heiligdom toe te treden (Hebreeën 10:19-22; 7:11-28). Wij hebben in het Nieuwe Testament geen priesters nodig die
namens ons tot de Heer te naderen - ook geen speciale geordineerde leraars met een hogere status
en exclusieve rechten en functies. Elke gelovige heeft het voorrecht om zelf Christus als Hogepriester te raadplegen, te volgen en te dienen.
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Toch wordt in 1 Petrus 2:5, 9 en in Openbaring 1:6 van kerkbedelinggelovigen gezegd dat zij koningen en priesters
zijn, in de tegenwoordige tijd. Maar dat is niet de ultieme vervulling want die wordt pas in Openbaring 4 en 5 en 20:6
gezien.
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In de toekomstige volle betekenis van het geopenbaarde, zichtbare koninkrijk van God.
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De verwijzing naar een priesterlijk ambt in het geopenbaarde koninkrijk van God, duidt erop dat wij
niet slechts politieke of administratieve functies als koningen in Christus’ koninkrijk zullen hebben,
maar ook geestelijke functies. Dit zal echter geen terugkeer betekenen naar de wet of het Levitische
priesterschap. Petrus zegt dat zij die Christus waarlijk hebben aangenomen “een koninklijk priesterschap, een heilig volk” zijn om de deugden te verkondigen van de Messias (1 Petrus 2:9). Dit is
precies wat gelovigen ook zullen doen. Speciale plichten om Christus’ genadewerk te bedienen zullen aan ons toevertrouwd worden.
Dit is echter toekomstig - wij zijn niet nu al een koninklijk priesterschap3, maar getuigen, dienstknechten en discipelen van Christus die mekaar met Zijn veelvuldige genadegaven moeten dienen.
(1 Petrus 4:10). Er is een duidelijk chronologische vervulling van Christus’ ambten als Profeet,
Priester en Koning. Tijdens Zijn eerste komst was Hij een Profeet en Dienstknecht van God Die de
waarheden van Gods Woord verkondigde en ook de prijs betaalde voor de bekrachtiging van Gods
verlossingsplan. Tijdens Zijn kruisdood heeft Hij Zijn hogepriesterlijke ambt vervuld om namens
alle mensen een eenmalig offer voor onze zonde te brengen. Daarna leeft Hij altijd om als Hogepriester bij Gods troon voor ons te bemiddelen (Hebreeën 7:25-26). Tijdens Zijn wederkomst zal
Hij als Koning der koningen komen en vanaf de herstelde troon van David in Jeruzalem regeren.
Er zijn veel kerken betrokken bij de koninkrijkstheologie, omdat zij daarin voor zichzelf een meer
verheven status zien. Gemeenten zoals die in Moreletapark, Pretoria, bieden zelfs “Daniël seminars” aan om mannen van hun roeping bewust te maken om als koningen in de samenleving op te
treden. Voor de dames is er het “Esther seminar” waarin hen geleerd wordt om hun status als koninginnen waardig te zijn. De kostprijs voor deze seminars is nogal hoog, zodat het slechts de organisators zijn die als koningen en koninginnen leven. Zij zijn te haastig met hun koninklijke rollen.
Wij moeten eerst lijden als wij later “samen met Christus” willen regeren (Romeinen 8:17).
10. Misleiding door tekenen, wonderen en buitenbijbelse profetieën
Een ingesteldheid op tekenen en wonderen is een voedingsbodem voor de koninkrijksmisleiding.
Degene die op een uiterlijk koninkrijk tijdens de kerkbedeling uit is, is ook erop ingesteld dat dit
koninkrijk zijn macht moet demonstreren door bovennatuurlijke tekenen en wonderen. Er moeten
volgens hen machtige profeten en apostelen zijn die belangrijke openbaringen van God ontvangen,
en die namens Hem met de wereld praten, en die ook nog de macht hebben om zieken gezond te
maken, doden op te wekken, mensen in de Geest te laten vallen, en veel andere tekenen te doen.
De Heer Jezus zegt echter: “Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken ; maar hun zal
geen teken gegeven worden dan het teken van Jona” (Mattheüs 16:4). Het teken van Jona was dat
Hij drie dagen en nachten in de vis was, en ook dat een hele heidense stad zich op grond van prediking bekeerd heeft. Dit teken is in Jezus” dood vervuld toen Hij drie dagen in het graf was en op de
derde dag is opgestaan (Mattheüs 12:40). Daarna hebben duizenden mensen zich bekeerd toen zij
het evangelie van de zoendood en opstanding van Christus hoorden. Agnostische joden die dit niet
wilden aanvaarden, hebben gehoord hoe grote getallen heidenen (zoals vroeger in Ninevé) zich met
berouw tot God bekeerd hebben. Wij moeten ons geloof stellen in het grote teken van de Heer Jezus
Zijn dood en opstanding - niet in andere tekenen en wonderen.
Tekenen en wonderen spelen een erg kleine rol in de kerkbedeling, omdat de Heer wil hebben dat
wij door geloof in Christus moeten leven, en niet op grond van uiterlijke tekenen. Enige beklemtoning hiervan gaat gewoonlijk met misleiding gepaard, en de duivel zal dit juist gebruiken om de
weg te banen voor de aanvaarding van de Antichrist: “want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn –
ook de uitverkorenen zouden misleiden” (Mattheüs 24:24). De Antichrist zal hierin uitmunten
(2 Thessalonicenzen 2:8-12; Openbaring 13:11-15).
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Wij zijn een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:5, 9; Openbaring 1:6) in het huidige onzichtbare koninkrijk van God,
maar nog niet in het toekomstige geopenbaarde koninkrijk van God. De rol van priesters-koningen over de aarde wordt
pas in Openbaring 4 en 5 gezien (verheerlijkte heiligen), en dus na de kerkbedeling en de opname van de kerk, in de
hemelse troonzaal waar geregeerd en recht wordt gesproken over de aarde. Die toepassing van priester-koningen kennen wij vandaag nog niet, laat staan de ultieme vervulling in Openbaring 20:6 met betrekking tot het 1000-jarig Vrederijk.
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Wat profetieën betreft moeten we ervoor waken om niet door speciale “gezalfden” maar in feite
zelfaangestelde profeten en profetessen misleid te worden. De Bijbel is onze richtlijn en geen buiten-bijbelse profetieën. De profetische openbaring die de Heer aan de kerk heeft gegeven, is met het
schrijven van het boek Openbaring afgesloten. Indien iemand het durft te wagen om nog verdere
profetieën daarbij te voegen, zal van God de plagen toegevoegd krijgen die in Zijn Woord beschreven zijn (Openbaring 22:18).
Mensen die in deze tijd een profetische bediening hebben, moeten slechts Bijbelse profetieën bespreken - geen openbaringen door dromen, visioenen, vreemde talen en andere buitenbijbelse bronnen. De profetie van Joël dat jongeren zullen profeteren en ouderen zullen dromen, zijn slechts ten
opzichte van Israël uitgesproken (Joël 2:28-32).
De situatie die Joël beschrijft en die in Handelingen 2:16-21 aangehaald wordt, verwijst duidelijk
naar de verdrukking wanneer Israël en de naties zich in de oordelen van de verschrikkelijke Dag des
Heren zullen bevinden. Dan zullen er grote tekenen aan zon, maan en sterren zijn. Israël zal dan als
volk nog ongered zijn en voor overleving naar een plaats in de woestijn moeten vluchten. God zal
dan bovennatuurlijk met hen communiceren om hen op de spoedige komst van de Messias voor te
bereiden. In die tijd zal er een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest over Israël komen (Zacharia
12:10).
Op Pinksterdag was nog niet één van de nieuwtestamentische boeken geschreven, en daarom hebben toen nog bovennatuurlijke openbaringen plaatsgevonden. Pas nadat de hele Bijbel geschreven
werd, is God begonnen met tot ons te spreken door Zijn Woord, die geest en leven zijn (Joh. 6:63).
Dromen en visioenen hebben vanaf toen geen rol meer gespeeld, en talenspreken en talenuitleg is
door Schriftlezing en Schriftuitleg vervangen. Je moet niet ter wille van dramatische koninkrijksmanifestaties de Bijbel aan de kant te schuiven en de valse openbaringen van zelfaangestelde profeten en profetessen beginnen na te jagen.
11. De bedeling van genade
Christus’ genade plaatst ons in conflict met een verdorven wereld en leert ons om Zijn wederkomst
te verkondigen en dus een toekomstig koninkrijk te verwachten: “Want de zaligmakende genade
van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te
verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze
Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2:11-13).
Uit dit gedeelte is het duidelijk dat goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden in strijd zijn met de
genade van Christus. Wanneer wij uit genade gered en van deze begeerlijkheden verlost zijn, moeten wij zorgen dat we niet weer daardoor bezoedeld worden. Wij leven een leven dat in oppositie
staat met “de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:4). Wij bevinden ons dus niet in een christelijk koninkrijk waarbij we ons van harte kunnen vervoegen, maar wel in een verdorven wereld.
Wij moeten leren om tegen alle goddeloosheid in te overwinnen, en in dit proces vooruit kijken,
naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zal de heerlijkheid van Gods koninkrijk op aarde openbaren, de antichristelijke machten verdelgen, de duivel binden en een regering van gerechtigheid
instellen. Dan pas zullen de naties niet meer wandelen naar de boosheid van hun verharde harten
(Jeremia 3:17).
De bedeling van genade en de bedeling van het koninkrijk verschillen wezenlijk van elkaar. Wij
zitten in een strijdverhouding met een boze wereld. Paulus zegt aan de Efeziërs: “Ook u heeft Hij
met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen
gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil
van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen” (Efeziërs 2:1-3).
Alhoewel wij geen deel meer zijn van de verdorven wereld, zijn wij nog steeds fysisch in de wereld,
en moeten er zorg voor dragen dat we niet door wereldse begeerlijkheden teruggelokt worden naar
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onze vorige levenswandel. Wij zijn beslist nu geen koningen die over de goddeloze wereld regeren,
maar vreemdelingen en leden van een ander koninkrijk dat niet van deze boze wereld is. Wij wachten op de openbaring van Christus’ koninkrijk.
12. Genade en wet mogen niet vermengd worden
De huidige genadebedeling wordt niet slechts van de komende koninkrijksbedeling onderscheiden,
maar ook van de voorgaande bedeling van de wet in Israël. Er mag hierover geen twijfel bestaan:
“U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14). Onze redding is door
het genadewerk van Christus aan het kruis, en daarom is “het einddoel van de wet Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft” (Romeinen 10:4). Als wij dit niet ten volle willen aanvaarden en
verkiezen om onze redding te baseren op de wet, dan zijn wij verloren: “U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen”
(Galaten 5:4).
Veel mensen willen echter nog steeds onder de wet leven. Zij beseffen niet dat de wet slechts aan
Israël werd gegeven en dat deze voor hen een tuchtmeester tot Christus was (Galaten 3:24-25).
Wanneer zij met de Messias verzoend zijn, is de rol van de tuchtmeester uitgediend omdat de wet in
Christus vervuld is. Aan de niet-joodse naties is van het begin af Christus verkondigd, en de Heilige
Geest heeft mensen van zonde en gerechtigheid overtuigd - niet de wet. In Handelingen 15 is onder
de leiding van de Heilige Geest een besluit genomen dat de christelijke gemeenten niet onder de wet
van Mozes zijn. Dit geldt nog steeds.
De kerk is niet Israël, ook niet in geestelijke zin, want deze zienswijze leidt ook naar vermenging
van wet en genade. Het geestelijke Israël verwijst naar geredde joden (Romeinen 9:6; Galaten 6:16).
Wij zijn leden van het onzichtbare lichaam van Christus. Er is slechts een geestelijke band tussen
ware christenen, geen structurele band. Wij zijn ook geen leden van een bepaald volk, wij kunnen
geen aanspraak maken op een godgegeven grondgebied, en wij zijn ook geen leden van een fysisch
aanwijsbaar koninkrijk. Wij zijn wel leden van plaatselijke kerken, zodat wij de Heer samen beter
kunnen dienen. Het accent ligt hier echter niet op gebouwen en denominaties, want wij moeten “als
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis” (1 Petrus 2:5).
Er moet gewaakt worden tegen rigide kerkstructuren met geïnstitutionaliseerde gezagsposities en
menselijk bepaalde regels en dogma’s (de geboden van mensen), want dit veroorzaakt dikwijls dat
Christus niet meer het Hoofd van de gemeente is, en dat christenen niet door de Heilige Geest geleid worden. Machtige kerkstructuren (de leer van de Nicolaïeten - Openbaring 2:6) gaan graag
bondgenootschappen en vriendschappen met de verdorven wereld aan, en dit ondermijnt de beginselen van Christus’ koninkrijk. De kerk behoort in deze bedeling geen machtspositie te verkrijgen.
De ware kerk van Christus is in strijd met de wereld en moet zich niet in de plaats van Israël stellen.
Wij zijn slechts aan Christus’ geestelijke wet van de liefde gebonden (Johannes 13:34-35).
13. Geloof is geen onpersoonlijke kracht
Geloof is geen bovennatuurlijke kracht die wij naar willekeur tot ons eigen voordeel kunnen manipuleren. Volgens de koninkrijk-nu theologie van de Word of Faith beweging hebben christenen op
grond van hun geloof scheppingskracht met hun woorden (lees voor meer bijzonderheden Occult
Invasion van Dave Hunt, of Tongues, Prosperity, & Godhood, van Cathy Burns).
Kenneth Copeland zegt dat geloof een kracht is, net zoals elektriciteit. Volgens Charles Capps heeft
God geloof gebruikt bij alles wat Hij geschapen heeft, en daarom kunnen christenen dit ook zo gebruiken om dingen te laten gebeuren. Omdat God in ons woont, zegt Copeland, hebben wij dezelfde
vermogens als wat Hij bezit. De wijze waarop geloof in werking gesteld wordt, is door gewoon
slechts woorden uit te spreken. Wij moeten geloof in onze woorden hebben: “Just name it and claim
it”. Kenneth Hagin zegt dat goddelijk geloof door woorden van onze mond vrijgemaakt worden. Er
is scheppingskracht in Gods woorden, en daarom ook in onze woorden - we moeten dit slechts geloven.
Hagin voert deze dwaling nog verder, door zijn bewering dat aangezien alle mensen geestelijke
wezens zijn, zij allemaal, ongeacht of zij christenen of heidenen zijn, geloofskracht kunnen vrijma8

ken als zij slechts geloven in wat zij zeggen. Dit wordt “positive confession” (positieve belijdenis)
genoemd. Hagin zegt: “You get what you say” (je krijgt wat je zegt). In zijn boek Having Faith in
Your Faith (1980, blz. 4-5), zegt Hagin: “Het plaagde mij toen ik ongeredde mensen zag die resultaten verkregen terwijl velen van de lidmaten in mijn gemeente niets bereikten. Het wordt voor mij
duidelijk wat zondaars doen - zij stellen Gods wet van geloof in werking”.
Copeland zegt: “Het geheim om de begeerten van je hart te verkrijgen, is om te zorgen dat de woorden van je mond overeenstemmen met wat je wilt hebben”. Robert Tilton beweert dat alles wat u
zegt, met u zal gebeuren. Hagin schrijft: “Ik heb nooit in mijn leven gebeden dat enige van mijn
kinderen gered moesten worden, niet een enkel gebed. Ik heb nooit gebeden dat een van hen met de
Geest vervuld moest worden. Zij zijn vandaag iets in de dertig, en ik geloof niet dat ik in al die jaren
meer dan zes keer voor beide van hen gebeden heb. Waarom? Omdat je kan krijgen wat je zegt, en
ik heb dit reeds gezegd!” (K. Hagin: How to write your own ticket with God, 1985).
De dwaling van dit vals evangelie is erg duidelijk. Voor mensen die hierdoor misleid zijn, is geloof
niet geloof in de Heer Jezus om volgens Zijn wil en beloften dingen voor ons te doen. Geloof is
voor hen een onpersoonlijke magische kracht die door enig mens op aarde, ook door heidenen, gebruikt kan worden om al de begeerten van hun hart te vervullen. Zij willen niets weten van een
moeilijke strijd in een boze wereld (Johannes 16:33, 1 Petrus 4:12, 1 Johannes 5:19) - ook niet van
alle aanslagen die Paulus in zijn bediening beleefd heeft (2 Korinthiërs 1:8-11 en 11:23-29). Dit, zo
zeggen zij, kan allemaal gemakkelijk overwonnen worden als je geloof maar sterk genoeg is.
Het valse geloof in een onpersoonlijke bovennatuurlijke kracht, die naar bewering door God als een
geschenk aan alle mensen gegeven is, wordt als de drijfkracht gebruikt om een menselijk koninkrijk
op aarde te bouwen - een moderne toren van Babel. Meer en meer valse profeten zullen naar voren
treden om tekenen en wonderen te doen. Dit zal de weg bereiden voor de Antichrist die de meest
verbijsterende tekenen zal doen.
14. Het kruisevangelie, de dood en opstanding
De Word of Faith beweging gelooft niet dat Christus’ verlossingswerk aan het kruis werd volbracht,
maar dat dit pas in de “hel” [als foute term voor hades, het dodenrijk] finaal bereikt werd. Op deze
manier verloochenen zij het wezenlijke fundament van het christelijke geloof en verkondigen zij
een “andere Jezus” (2 Korinthiërs 11:4) en bouwen zij voor zichzelf een aards koninkrijk op. In dat
koninkrijk leven zij in de grootste rijkdom, voorspoed en weelde en effenen zij in werkelijkheid het
pad voor de grootste valse Christus van alle tijden, de Antichrist.
Verscheidene van de meest populaire predikers in de wereld zijn betrokken bij deze valse Jezus en
zijn boodschap van rijkdom. Zij beweren dat Christus niet voor ons aan het kruis is gestorven maar
dat Hij na Zijn dood geestelijk in de “hel” [als foute term voor hades, het dodenrijk] gestorven is.
Daar moest Hij in de plaats van de gevallen mens Satan als Zijn stiefvader aannemen, en drie dagen
door demonen vervolgd en bespot worden. Toen pas werd de prijs betaald en heeft de Vader Hem
uit de dood opgewekt. Het feit dat Joyce Meyer en Benny Hinn deel uitmaken van deze valse beweging, maar internationaal veel volgelingen hebben, is een reden tot grote bezorgdheid. Neem het
volgende over Joyce Meyer ernstig op en neem een standpunt in tegen zulk soort valse leraars:
In een artikel, What's the Truth About Joyce Meyer and the Word-Faith Movement? zegt dr. J. Carrigan van On Thruth Ministries: “Ik ben erg bezorgd over Joyce Meyer en haar doctrine omdat ze
helemaal in de lijn zit van de Word-Faith beweging, dat een heel gebrekkig leerstellig systeem
heeft, gebaseerd op de ketterse leringen van Kenneth Hagin en Kenneth Copeland. Hagin en Copeland, samen met andere aanhangers van deze religieuze beweging, leren dat God ONDERWORPEN
is aan de macht van GELOOF en VERPLICHT is elk verzoek, gemaakt in GELOOF, in te volgen.
Zij leren ook dat God en Mens hetzelfde wezen zijn, en dat verheft de natuur van de mens en ondermijnt de natuur van God. Ik voel me verplicht om alle bijbelgerichte christenen aan te sporen
afstand te nemen van de bediening van Joyce Meyer, haar televisieprogramma, haar boeken, en haar
conferenties, wegens haar samenwerking met de dwalingen van de Word-Faith beweging”.
Op zijn website www.letusreason.org heeft Mike Oppenheimer een artikel over Joyce Meyer geplaatst waarin hij ondermeer zegt: “Meyer kan misschien niet geheel en al verwikkeld zijn in de
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Word-Faith lering maar ze vormt een gelijk span met Word-Faith leraars en haar geschriften en
leringen werden zeker beïnvloed door hun theologie. Haar bediening is nu een multimiljoenen dollars organisatie, met 500 werknemers en kantoren in Europa en Zuid-Afrika… Zij zegt: ‘Ik wil mijn
hele leven niet besteden aan het beloofde land zonder er ooit binnen te gaan. Ik wil erin leven. [Dit
betekent rijkdom vergaren en nu een goed leven lenen]. … Jezus zei: Het is volbracht. En Hij bedoelde het Oude Verbond. De taak die Hij te doen had begon toen pas. Hij volbracht de taak in
werkelijkheid in de drie dagen en nachten dat Hij Zich in de hel bevond. Daar is het dat Zijn taak
werd volbracht. Hij werd schuldig verklaard op het kruis maar Hij betaalde de prijs in de hel’. [Uit:
From the Cross to the Throne; Joyce Meyer audio tape]. Deze leer werd gepopulariseerd door Hagin, Copeland, Fred Price, Charles Capps, enz. In haar boek: The Most Important Decision You Will
Ever Make, schrijft Joyce: ‘Gedurende die tijd kwam Hij in de hel, waar u en ik het verdienen naartoe te gaan wegens onze zonde. Jezus betaalde op het kruis en in de hel. Jezus nam uw plaats in in
de hel. … geen plan was te extreem… God stond op van Zijn troon en zei tot de demonenmachten
die de zondeloze Zoon van God martelden: Laat Hem gaan. Toen ging de opstandingskracht van de
Almachtige God naar de hel en vervulde Jezus. … Hij werd opgewekt uit de doden - de eerste wedergeboren mens’. (p. 35- 36). Dit is duidelijke Word-Faith valse theologie. Jezus hoefde niet wedergeboren te worden - Hij is God! Slechts zondaars moeten wedergeboren worden”.
Deze dwaling over wat Jezus heeft gedaan toen Hij naar bewering “ter helle” nedergedaald is, gaat
verder dan wat de meeste mensen beseffen, want ze wordt in verscheidene vormen door veel kerken
verkondigd. Wat de bestemming van verloren zondaars betreft, maakt de Bijbel onderscheid tussen
het dodenrijk en de hel. Het dodenrijk (hades in het Grieks en sjeool in het Hebreeuws) is de plaats
waar de geesten van alle ongeredden heengaan4 wanneer zij sterven. Hier wachten zij het eindoordeel af, tot zij bij de tweede opstanding lichamen zullen krijgen en dan voor de grote witte troon tot
de hel (Grieks gehenna) of “poel van vuur”verdoemd zullen worden.
De bijbel kent verschillende plaatsen waar gestorven mensen en opstandige engelen in verblijven:
Sjeool/ Hades: het “dodenrijk”, met 2 afdelingen voor gelovigen (paradijs) en ongelovigen (plaats
van pijn - Lukas 16:19-31). Zie schema: http://www.verhoevenmarc.be/Lk16.GIF.
Phulake: de “gevangenis” van de ongehoorzame mensen uit de tijd van de Vloed (1 Petrus 3:18).
Tartarus: de bewaarplaats van de ongehoorzame engelen uit de tijd van de Vloed (2 Petrus 2:4).
Abyssos: de “afgrond” voor bepaalde demonen (Lk 8:31; Rm 10:7; Op 9:11; 11:7; 17:8; 20:1, 3).
Gehenna: de “hel” waar na opstanding en oordeel voor de Grote Witte Troon (Openb. 20) alle ongelovigen en satanshorden naartoe verwezen worden. Ook “de poel van vuur” genoemd.
Jezus is, toen Hij in het graf was, in het dodenrijk geweest (hades Hand. 2:31; sjeool Psalm 16:10),
in Lukas 23:43 het “paradijs” genoemd, de plaats waar de goede doden wachten op hun opstanding
(bij de opname van alle gelovigen) - zie schema: http://www.verhoevenmarc.be/bob_betty.jpg.
Jezus is pas na Zijn opstanding gaan prediken tot de “geesten in de gevangenis” - de “phulake”
(1 Petrus 3:18-20).
Dit alles wordt uitgebreid besproken in “De verwarring tussen dodenrijk en hel”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf.
We onthouden hieruit dat de hel geheel iets anders is dan het dodenrijk. De Heer Jezus is niet in de
hel geweest maar wel in het dodenrijk. En Hij heeft niet in het dodenrijk gepredikt maar wel in de
phulake tot de geesten aldaar. (M.V.)
Het is niet onze taak het koninkrijk van de Heer te openbaren, maar wel mensen uit alle volken uit
te nodigen om binnen te komen (Lukas 14:23). De Heer Jezus zal Zelf Zijn koninkrijk openbaren
wanneer Hij zal komen en ook alle heiligen van alle tijden met Hem zal openbaren (Zacharia 14:5;
Kolossenzen 3:4). Wanneer wij in het vrederijk samen met Christus regeren, zullen de verloren zie4

Hades is voor de ongelovige doden een plaats van voorarrest. Zie Lukas 16. Voor de gelovigen wordt het “paradijs”
bestemd (dat eigenlijk ook tot het dodenrijk behoort) voordat zij samen met de kerk opgenomen worden door de Heer
Jezus en naar het Vaderhuis gaan.
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len nog in het dodenrijk zitten om hun eindoordeel af te wachten: “Maar de overigen van de doden
werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren” (Openbaring 20:5).
Dan pas zullen zij tijdens de tweede opstanding opgewekt, veroordeeld en in de poel van vuur geworpen worden (Openbaring 20:7-15).
15. Het doel van geestelijke oorlogvoering
De Bijbel maakt duidelijk dat wij in een geestelijke strijd betrokken zijn tegen het koninkrijk van
Satan (Efeziërs 6:10-12). Hij verleidt mensen door boze gedachten, de begeerten van hun gevallen
natuur, en ook door de invloed van de verdorven wereld. De Heer heeft aan ons geestelijke wapens
gegeven om tegen deze aanslagen, verzoekingen en zondige neigingen weerstand te bieden
(2 Korinthiërs 10:3-5). Deze wapens zijn geloof in de Heer Jezus (1 Johannes 5:4-5), het Woord
(Efeziërs 6:17; Hebreeën 4:12), gebed (Jakobus 5:16), het bloed van het Lam (Efeziërs 1:7), en het
woord van ons getuigenis (Openbaring 12:11). Elke individuele gelovige voert in zijn dagelijks leven deze geestelijke strijd.
Benevens de strijd tegen de Boze, waartoe de Bijbel ons oproept, zijn er ook onbijbelse methodes
van geestelijke oorlogvoering waartegen wij moeten waken. Het wordt strategische geestelijke oorlogvoering genoemd, en ze is erop gericht om vestingen van Satan zoals steden, dorpen of zelfs hele
landen, te verbreken en de duivel te verdrijven. Deze vestingen worden aan zgn. gebiedsdemonen5
verbonden. Specifieke gemeenschapszonden worden aan deze vestingen gekoppeld, bv. vreemde
geloven, toverij, voorvaderaanbidding of misdaad. Er wordt geloofd dat wanneer deze boze vestingen door gebed neergeworpen en hun macht verbroken is, de geestelijke verblinding van mensen
zal verdwijnen en een grote christelijke opwekking zal uitbreken waarin zowat alle mensen in de
betrokken gebieden tot bekering zullen komen. De hele samenleving zal dan een christelijke transformatie ondergaan, en bijgeloof en armoede zullen plots verdwijnen.
De vaders van de transformatiebeweging zijn George Otis van de Sentinel-groep in Amerika, alsook
Peter Wagner van de World Prayer Center in Colorado Springs. Peter Wagner heeft een paar jaar
geleden een gebedsgroep naar Turkije meegenomen om de vestingen van de islam neer te werpen
en hij heeft daarna het land vrij van onderdrukkende demonische invloeden verklaard. Sedertdien is
de geestelijke toestand en de houvast van de islam geenszins veranderd in dat land, en de verwachte
opwekking en christelijke transformatie heeft nooit plaatsgevonden. Soortgelijke acties zijn ook al
zonder succes in Zuid-Afrika en verscheidene andere landen in de wereld ondernomen, en daardoor
zijn valse verwachtingen geschapen.
Strategische geestelijke oorlogvoering is een van de verscheidene vormen van de koninkrijkstheologie. Deze mensen grijpen beloften aan die op het geopenbaarde koninkrijk van Christus na Zijn
wederkomst betrekking hebben (m.a.w. die van het duizendjarig vrederijk), en passen die dan foutief toe op de kerkdispensatie. Sommige van deze beloften zijn dat de duivel gebonden zal zijn zodat hij de naties niet kan verleiden (Openbaring 20:2-3), en dat zonde, misdaad en oorlog zal verdwijnen (Jeremia 3:17; Jesaja 2:4), dat de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren (Jesaja 11:9),
en hele steden en landen zullen de Heer dienen (Zacharia 8:20-21; Jesaja 19:23-25), en Christenen
zullen samen met de Heer Jezus als koningen op aarde regeren (Openbaring 5:9-10; 20:6).
Vooraanstaande kerkvaders zoals Augustinus en Calvijn hebben de foute zienswijze gehuldigd dat
de koninkrijksbedeling, wanneer de duivel gebonden zal zijn, niet pas na de wederkomst van Christus zal aanbreken, maar op het tijdperk tussen de eerste en tweede komst betrekking heeft, m.a.w.
op de kerkbedeling. Volgens hen is de duivel nú gebonden en wil de Heer de wereld door middel
van Zijn kerk overnemen en regeren. Wij moeten precies voor deze visie gewonnen worden en ermee beginnen de duivel van de planeet te verdrijven, zodat wij een christelijke wereld tot stand
kunnen brengen. Voor dit doel zal de Heer profeten en apostelen opwekken die het Christendom
zullen verenigen en grote tekenen en wonderen zullen doen om daardoor hun bovennatuurlijke
kracht te vertonen.
Als gevolg van hun onbijbelse zienswijzen over geestelijke oorlogvoering hebben verscheidene
leiders van deze beweging zich aan extreme charismatische bedenksels en gebruiken overgegeven.
5
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Hun opwekkingsvisie is gebaseerd op een dramatisch vertoon van buitenbijbelse openbaringen en
tekenen, en is als gevolg hiervan helemaal in een ervaringstheologie ontaard. Ze is ook uitgesproken
oecumenisch, omdat het einddoel ervan is verenigde stadskerken tot stand te brengen. Peter Wagner
verwijst zelfs naar de post-denominationele kerk van de 21ste eeuw, waarin alle denominaties zullen
samenvloeien. Hij spreekt ook van de “apostolische herleving” waarin de verenigde kerk door apostelen en profeten geregeerd zal worden. Ter wille van eenheid moeten er geregeld massa-bijeenkomsten in stadions gehouden worden, opdat christenen elkaars handen kunnen vatten en hun theologische verschillen zouden vergeten. Zelfs Rooms-katholieken zijn op deze bijeenkomsten welkom
en niemands geloof wordt in twijfel getrokken. De hele beweging is dus op compromis gebouwd,
ter wille van de visie van de verenigde kerk van Christus die nú de wereld moet overnemen en regeren.
Feit is echter dat wij in deze bedeling vreemdelingen en bijwoners zijn in een wereld die in de
macht van de Boze ligt (1 Johannes 5:19). Wij zullen in deze bedeling de wereld niet overnemen en
regeren, maar integendeel door de wereld gehaat en vervolgd worden (Johannes 15:19). Geestelijke
oorlogvoering heeft een persoonlijke toepassing doordat de Heer individuen van zonde en verzoekingen verlost en hen toerust om staande te blijven in de strijd. Zij zullen de wereld niet overnemen,
maar schijnen zoals lichten temidden van een krom en verdraaid geslacht (Filippenzen 2:15). Wij
zijn geen koningen en heersers maar soldaten van het kruis. Terwijl wij heiliger worden, zal de wereld alsmaar bozer worden (Openbaring 22:11).
16. Transformasiebijeenkomsten voor een koninkrijk
De transformatiebeweging is een gecoördineerde poging van oecumenisch gezinde kerken en christelijke groepen om zich te verenigen, invloed in de samenleving te krijgen, geestelijke oppositie te
verbreken en koninkrijkstoestanden op aarde te creëren. Zij maken gebruik van massabijeenkomsten om hun doel proberen te bereiken
Zoals hierboven verduidelijkt, wordt strategische geestelijke oorlogvoering door deze mensen beoefend om hele landen, en uiteindelijk de hele wereld, van boze machten te bevrijden. Tezelfdertijd
gaan zij voort om zich voor een wereldwijde opwekking te beijveren - ook door middel van massabijeenkomsten, vooral de Global Day of Prayer (wereldgebedsdag). Het is echter opvallend dat in
hun bijeenkomsten niet zozeer de klem valt op persoonlijke heiliging en een nauwere band met
God, maar op verbeterde menselijke verhoudingen. Zij lijken een eenheid-ten-koste-van-alles te
willen scheppen, want alle ongelijkheden en problemen moeten uit de samenleving verwijderd worden. Iedereen moet gelukkig, gezond, geletterd en goed verzorgd zijn, en misdaad en wanverhoudingen moeten helemaal verdwijnen.
Kerken worden verenigd om dit doel te bereiken, maar er worden ook allianties gesloten met de
zakensector en regeringen om een totale transformatie in de samenleving teweeg te brengen. Dit
vindt nauwe aansluiting bij Rick Warren’s Global Peace Plan. De jongste poging om een grote
doorbraak te bewerkstelligen in Zuid-Afrika, en in heel Afrika, wordt onder het vaandel van Fire
Trails gedaan. In deze beweging zijn zij ter wille van nieuwe profetische openbaringen helemaal
van de Bijbel afgeweken en vertrouwen zij slechts op de buitenbijbelse profetieën van verscheidene
zelfaangestelde profeten en profetessen (zie www.firetrails.co.za).
Er wordt geloofd dat, wanneer de transformeerders hun doel bereikt hebben, het koninkrijk van God
op aarde zal neerdalen en alle gemeenschappen en landen in harmonie en vrede zullen samenleven.
Grootschalige ontwikkeling zal er plaatsvinden, iedereen zal werk hebben, oorlogen en misdaad
zullen ophouden. Dit omdat de transformatiebeweging helemaal niet het Bijbelse scenario voor de
eindtijd aanvaardt of verkondigt. Volgens de Bijbel zal er in de laatste dagen geestelijke afvalligheid in de hele wereld voorkomen, alsook politieke onbestendigheid, anarchie, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, natuurrampen en uiteindelijk gaan we naar
de allergrootste verdrukking in de menselijke geschiedenis (Mattheüs 24:21).
Omdat de transformatiebeweging niet in situaties van die aard gelooft, geloven zij ook niet in de
opname van de gelovigen vóór die verdrukking. Zij willen er niet van weten dat er een Antichrist op
het toneel zal verschijnen die de hele wereld zal misleiden en onderdrukken, en zij geloven ook niet
dat de duivel pas tijdens Christus’ wederkomst van zijn machtspositie op aarde zal ontdaan worden
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en gebonden zal worden - zij willen dat nu al met de hulp van de Heer doen en zelf de wereld van
alle boosheid bevrijden. Iets minder dat dit wordt door hen als ongeloof, zwak geloof of visieloosheid beschouwd.
Niettegenstaande intensieve pogingen in de afgelopen 15 jaar, komt de transformatiebeweging nergens op dreef en er zijn geen aanwijzingen van enige verbroken vestingen. Valse geloven, misdaad,
drugsmisbruik en armoede zijn veeleer toegenomen. De beweging slaagt er duidelijk niet in om
Gods koninkrijk zichtbaar te openbaren. Zij gaan echter met hun pogingen door en wachten op een
grote doorbraak. Omdat zij echter helemaal uit de pas lopen met het bijbelse programma voor het
eindtijdse gebeuren, is transformatie een menselijk gedreven proces dat tot mislukking gedoemd is.
Vele leden van deze beweging kunnen edele doelstellingen hebben, met alles wat zij ter wille van
een beter leven in gedachten hebben, maar zij worden door de koninkrijksagenda van hun leiders
voorgeschreven wat zij moeten doen - niet door de Bijbel.
17. Niet nu christenvolkeren
Verenigde christenvolkeren die samen de Heer dienen is helemaal geen belofte voor de huidige
kerkbedeling en zal pas in het vrederijk een werkelijkheid worden. Christelijke idealisten die graag
zo’n toestand op aarde willen creëren lopen helemaal uit de pas met het profetische Woord. Zij begaan drie ernstige fouten: Ten eerste beoefenen zij vervangingstheologie door de kerk in de plaats
van Israël te stellen en dan Israëls messiaanse beloften op de kerk toe te passen. Ten tweede vermengen zij hun bijbelse dispensaties met elkaar door beloften die bedoeld zijn voor het millennium,
na Christus’ wederkomst, naar de kerkbedeling te verschuiven. Ten derde zeggen zij (preteristisch)
dat de eindtijdse profetieën over natuurrampen, geestelijk verval en misleiding reeds lang geleden
vervuld werden. Wat hen betreft sturen wij niet af op een donkere tijd van goddelijke oordelen aan
het eind van de kerkbedeling.
Een van de beloften aan Israël die soms door koninkrijkstheologen op de kerk toegepast wordt, is de
volgende: “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van
veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we
meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om
de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien
mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse
man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u
is” (Zacharia 8:20-23).
Koninkrijksgezinden lezen deze profetie niet in haar juist verband, want de volken zullen naar Jeruzalem optrekken om het aangezicht (fysische tegenwoordigheid) van de Heer daar te zoeken, en zij
zullen ook een goede verhouding met het geredde Israël handhaven dat in het bijzonder door de
Heer gezegend zal worden (Zacharia 8:23; Jesaja 60:10-12). Wij zijn erg ver van deze situatie af,
want Christus is nog niet naar Jeruzalem teruggekeerd om een toestand zoals deze te kunnen scheppen. Dit zal duidelijk slechts in het vrederijk gebeuren, want dan zal de duivel gebonden zijn en niet
meer de boze hartstochten van de naties kunnen aanwakkeren (Openbaring 20:1-3). Zij zullen dan
pas in vrede kunnen samenleven en geen oorlogen meer voeren (Jeremia 3:17; Jesaja 2:1-4). In die
tijd zal er slechts één godsdienst op de hele aarde bestaan, en dat is de christelijke godsdienst: “want
de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt”
(Jesaja 11:9; Zacharia 13:2). Iedereen zal slechts de Drie-enige God dienen en de Heer Jezus in Jeruzalem aanbidden (Jesaja 2:3; Handelingen 15:16-17).
Zo’n situatie kan niet nu bestaan of geschapen worden, want wij leven in de multigodsdienstige
tijden van de naties. In deze bedeling verwerpen de meeste mensen de God van Israël, Zijn Zoon en
Zijn Woord: “De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de
HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in
Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent
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Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom
geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen
in stukken slaan als aardewerk” (Psalm 2:2-9). Die Messias zal vanaf de berg Sion uit Jeruzalem
regeren.
Aan het eind van deze bedeling zal Israël erg gehaat worden door de naties, en daarom zal de Heer
de naties tegen Jeruzalem laten optrekken om hier met hen in het gericht te treden omdat zij het
volk Israël, de God van Israël, de Messias van Israël en ook het Woord van God hebben verworpen
(Zacharia 12:2-3; 14:2-3; Joël 3:1-2).
Het is absoluut ondenkbaar hoe degenen die tijdens de kerkbedeling een koninkrijk willen instellen,
deze belangrijke feiten over het einde van de kerkdispensatie kunnen voorbijzien. De dienaren van
de Heer worden in deze tijd niet als volken beschreven, maar als een kleine minderheidsgroep van
discipelen van Christus onder alle naties.
18. Niet nu een grote herleving maar wijdverspreide afvalligheid
De kerkbedeling eindigt niet in een grote herleving waaruit een wereldwijd christelijk koninkrijk
geboren zal worden, maar in een afvalligheid waaruit de Antichrist en zijn valse wereldgodsdienst
geboren zal worden.
Mensen zullen vol van zichzelf en hun eigen wijsheid zijn, maar nochtans voorgeven christenen te
zijn: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen
liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig,
wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot
dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af”. (2 Timotheüs 3:1-5). De vormgodsdienstigen zullen de gezonde
leer van de Bijbel niet verdragen en zij zullen bijbelgerichte christenen verwerpen en tegenstaan:
“predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met
alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,
maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot
verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist.
Vervul uw dienstwerk ten volle” (2 Timotheüs 4:2-5). Deze naamchristenen willen graag hun gevestigde aardse belangen beschermen en zij zullen dat doen door een machtig christelijk koninkrijk
te proberen scheppen. De geestelijke standaard daarvan is zo laag dat iedereen welkom is om aan te
sluiten.
Wanneer zullen deze misleiden en afvalligen hun ogen opengaan? Volgens de Schrift zullen enkelen van hen wel als brandhout uit het vuur gerukt worden, maar de grote meerderheid zal eerst wakker schrikken wanneer zij tijdens de opname van de kerk achterblijven en er ook gauw zullen achter
komen dat de Antichrist een grote politieke, godsdienstige en economische macht over de wereld
zal verkregen hebben. Dan zullen zij merken hoe zij door hun compromis en eenheidsinitiatieven
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een boze regering.
In dit stadium, en ook dwars door de verdrukking, zal er een groot ziftingsproces plaatsvinden. De
meerderheid van de mensen zal de Antichrist aanvaarden, navolgen en aanbidden (Openbaring 13),
maar er zal ook een grote groep zijn die hem zal verwerpen en Jezus als Verlosser en Messias zullen
aannemen. In Israël zullen er vroeg in de verdrukking 144.000 speciale getuigen van de Messias
gered worden (Openbaring 7:1-8), en daarna, gedurende de zeven jaar, zullen miljoenen mensen uit
alle naties en volken gered worden (Openbaring 7:9-17).
Het is nu niet de tijd om ter wille van een grote, mensgemaakte herleving, de handen te vatten van
miljoenen andersdenkenden, leerstellige verschillen over het hoofd te zien en geestelijke standaarden te verlagen om slechts grote getallen mensen voor een koninkrijk te mobiliseren. Het is nu de
tijd om ervoor te zorgen dat je niet misleid wordt (Mattheüs 24:4-5), geestelijk te waken en te bidden dat je voor de komst van de hemelse Bruidegom waardig mocht zijn (Lukas 21:36), en met
nieuwe ijver uit te gaan op de paden om hen die nog buiten zijn binnen te brengen (Lukas 14:23).
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19. Wederkomstprediking is de sleutel
Wederkomstprediking, vooral met het oog op de toekomstige openbaring van Christus en Zijn koninkrijk, moet ons grote doel zijn. Dit hoort een belangrijk kenmerk van elke evangelische gemeente zijn. Wij willen allemaal dat Christus’ koninkrijk op aarde zal gevestigd worden opdat alle zonde
en ongerechtigheid van de huidige bedeling kan ophouden. Dit zal echter niet gebeuren voordat de
Heer Jezus als Koning van de koningen zal komen, en daarom kunnen oecumenische gelovigen
beter ophouden met hun pogingen om dit koninkrijk vóór Christus’ wederkomst te trachten in te
stellen. Zulke pogingen zullen veeleer de valse Christus bevoordeligen omdat dit hem zal helpen
zijn alternatieve koninkrijk te vestigen door daartoe een positief denkklimaat van globalisme en
godsdiensteenheid te scheppen.
Wanneer we de wederkomst verkondigen, dan scheppen we ook een verlangen dat de Heer ons uit
de slechter wordende wereld zal uitredden. We moeten geen illusies hebben over de grote afvalligheid in geestelijke en morele standaarden in de eindtijd. Het vindt reeds plaats en is bezig te verergeren. Het is juist logisch dat iemand zoals de Antichrist binnenkort het beheer over de wereld zal
verwerven. Het is ook volgens de Bijbel logisch om te verwachten dat zijn bewindstermijn met
goddelijke oordelen gepaard zal gaan. Verder is het volgens de Bijbel even zinnig om te verwachten
dat de Heer de ware gelovigen vóór de tijd van de oordelen zal uitredden, zoals Hij dat ook gedaan
heeft in de tijd van Noach en van Lot.
Deze ontruiming uit het rampgebied van goddelijke oordelen is de zalige hoop van alle ware christenen (Titus 2:13). Predikers die deze hoop niet verkondigen, scheppen geen positieve toekomstverwachting bij hun gemeenteleden. Zij bevorderen ook niet het proces van heiligmaking in gelovigen hun leven, want oningelichte mensen hebben geen besef van de voorbereidingen die getroffen
moeten worden om waardig en heilig voor de hemelse Bruidegom te kunnen verschijnen. Indien
deze hoop echter bij hen ingescherpt wordt, zal dit het gewenste resultaat opleveren, want hij die
gelooft in Christus’ wederkomst “reinigt zichzelf zoals Hij rein is” (1 Johannes 3:3).
20. Israël en Jeruzalem in Gods koninkrijk
Een van de sterkste bewijzen dat wij niet nu in de periode leven van Gods geopenbaarde koninkrijk
op aarde, is het feit dat wij ons nog steeds in de tijd van de heidense naties bevinden. In het Oude
Testament was Israël Gods uitverkoren volk met wie Hij een eeuwig verbond sloot (Genesis 13:1415; 26:3; 28:13). Israël was Gods vertegenwoordiger op aarde en dat heeft niet enkel godsdienstige
implicatie, maar ook politieke implicaties gehad met betrekking tot een koninkrijk, een hoofdstad
en een grondgebied. Jeruzalem heeft een centrale rol gespeeld en is door God genoemd: “de stad die
Ik voor Mij heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen” (1 Koningen 11:36). Gods Naam is aan
Jeruzalem verbonden en dit is de reden waarom deze stad nooit verdwijnt uit Israëls profetische
toekomst.
Wanneer Israël God trouw was, waren zij onoverwinnelijk en onaantastbaar voor de heidense naties. God is in de wereld gekend tot die mate waartoe Hij Zichzelf in en door Israël geopenbaard
heeft. Zelfs Zijn tijdsberekening is volgens Israëls kalender gedaan en in termen van de regeringstermijnen van Israëls koningen uitgedrukt.
Wegens Israëls geestelijke afvalligheid waren zij meestal zwakke getuigen voor de Heer en hebben
ze een wankelend koninkrijk gehad. Voor het grootste tijdperk van hun verblijf in het land Israël
hebben zij de zegen, nabijheid en bescherming van de Heer verbeurd. Door hun eigen toedoen hebben zij de vloek eerder als de zegen van de Heer verkregen (Deuteronomium 11:13-32; 28:1-68).
Hun afvalligheid heeft uiteindelijk geleid tot de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische
ballingschap van Juda en Benjamin (de noordelijke 10 stammen van Israël waren toen reeds in ballingschap). Jeruzalem werd in 586 v.C. verwoest toen Judea een provincie van Babel werd
(2 Koningen 25:1-21).
Israëls koninkrijk, dat een zichtbare manifestatie van Gods koninkrijk op aarde was, is voor lange
tijd beëindigd. Direct hierna zijn de tijden van de niet-joodse naties of volkeren begonnen, en is het
verloop van de verdere geschiedenis binnen het raamwerk van heidense koningen en hun bewindstermijnen beschreven. Het herstel van Israël ná de Babylonische ballingschap was slechts gedeelte15

lijk en Jeruzalem was niet meer eeuwenlang de hoofdstad van een onafhankelijke en vrije Joodse
staat - tot in 1980! Na de Babylonische overheersing waren zij ondergeschikt aan de Medo-Perzische, Griekse en Romeinse rijken. De tempel is ook weer in onbruik geraakt en God heeft opgehouden om profeten naar Israël te sturen. Na Maleachi werd er meer dan 400 jaar lang geen profeet van
de Heer meer naar Israël gestuurd, totdat Johannes de Doper kwam en samen met hem de Messias,
Jezus.
Israël heeft niet enkel de profeten verworpen, maar ook hun Messias-Koning, Jezus, en daardoor het
herstel van hun koninkrijk voor lange tijd vertraagd. Jezus heeft tegen hen gezegd: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! … Zie, uw huis wordt als
een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt:
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheüs 23:37-39). In de tussentijd zou
Jeruzalem verwoest, slechts gedeeltelijk herbouwd en hoofdzakelijk door niet-joden bewoond worden: “En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld
zullen zijn” (Lukas 21:24).
Het is een vast bijbels feit dat Israël en Jeruzalem pas ten volle (fysisch, politisch én geestelijk) hersteld moeten worden voordat wij een openbaring van Gods koninkrijk op aarde zullen zien. De Heer
heeft Zijn Naam voor altijd aan Jeruzalem verbonden. De toekomstige heerlijkheid van Israël zal
onvergelijkbaar zijn omdat zij een ten volle Messiaans volk zullen zijn onder de rechtstreekse leiding van de Messias.
Het is dus niet te verwonderen als de Heer Jezus, die in Jeruzalem de losprijs betaalde voor onze
zonde en de vroege kerk hier onder de leiding van de Heilige Geest gevestigd was, bij Zijn wederkomst specifiek naar Jeruzalem zal terugkeren, en dat Israël ten volle zal hersteld zijn en de hele
wereld dan vanaf de troon van David uit Jeruzalem zal geregeerd worden (Zacharia 14:4-5; Handelingen 15:16-17). Deze glasheldere feiten moeten geëerbiedigd worden door ieder die een hoge achting heeft voor de vervulling van bijbelse profetieën.
Wanneer de Koning der koningen gekomen is, zal Hij Israël eerst geestelijk volkomen herstellen
(Zacharia 12:10–13:1; Ezechiël 36:24-28), en dan de vervallen troon van David in Jeruzalem oprichten (Jeremia 3:17; 31:38). Jeruzalem zal daarna niet meer door de naties vertreden worden, maar
de naties zullen naar Jeruzalem optrekken om de Heer te eren en door Hem onderricht te worden
(Jesaja 2:2-4). Zij zullen ook elk jaar een afvaardiging naar Jeruzalem sturen om het Loofhuttenfeest daar te vieren, wat het grote feest van de Messias Zijn koninkrijk zal zijn (Zacharia 14:16).
Jeruzalem zal “de stad van de grote Koning” op de berg Sion zijn (Psalm 48:2-3).
Israël zal zijn doel als Gods volk bereiken en als gevolg daarvan hoog aangeschreven zijn en ook
geëerd worden door alle naties van de wereld (Zacharia 8:23). Internationale steun zal spontaan
voor de heropbouw van Israël na de verdrukking aangeboden worden (Jesaja 60:10-15). Israël zal
geestelijk een zegen voor de hele wereld zijn en iedereen zal hun gunst zoeken (Romeinen 11:1112). Israël zal de wereld evangeliseren gedurende deze toekomstige Messiaanse bedeling wanneer
de kerkdispensatie voorbij zal zijn en de Messias gekomen is (Jesaja 27:6).
De kerk van Christus leeft in de tijden van de heidense naties waarin Jeruzalem vertrapt wordt en
elkeen zijn eigen gang gaat. De verduisterde harten van de grote meerderheid van de mensen verlenen aan Satan een vaste greep op de wereld. Dit is de reden waarom de kerk haar opdracht in een
vijandige wereld moet verrichten, en helemaal niet geroepen is om een koninkrijk op te richten dat
de Heer pas bij Zijn wederkomst en met een volledig herstel van Israël kan gaan doen. Hoe kan de
kerk deze belangrijke feiten voorbijzien? Is dit niet te wijten aan de vervangingstheologie, op grond
waarvan de kerk zichzelf als Israël beschouwt en Rome voor Jeruzalem aanziet?
Zie hier een schema: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf

Israël en Jeruzalem zijn thans in een herstelproces, maar nog niet in een finaal stadium van herstel.
Uit Gods oogpunt zullen zij pas hersteld zijn wanneer de Messias gekomen en heel Israël gered is:
“De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob” (Romeinen
11:26). Het huidige fysische en staatkundige herstel van Israël is voor ons een aanduiding dat de
tijden van de heidenen zich naar hun einde spoeden.
16

Wanneer de opname plaatsvindt, zal de kerkbedeling voorbij zijn, en de 70ste jaarweek van Israël zal
dan beginnen (1 Thessalonicenzen 4:16-17; Daniël 9:26-27). Deze zevenjarige periode zal een
overgangstijdperk zijn waarin Israëls kalender weer in werking zal treden, hoewel de heidense kalender ook nog in gebruik zal zijn. Wanneer Israël en Jeruzalem echter met de komst van de Messias volledig hersteld worden, zal er een totaal nieuwe bedeling aanbreken in Gods raadsplan - het zal
de bedeling zijn van Gods geopenbaarde koninkrijk op aarde.
Slot
Gedurende de kerkbedeling leven wij geestelijk gezien in een donkere en vijandige wereld. De Heer
Jezus stuurt ons als schapen tussen de wolven (Mattheüs 10:16), daarom moeten wij beslist ook
tegenstand en verwerping verwachten. Wij moeten een onwrikbaar geloof hebben in de reddende
genade van de Heer Jezus, maar geen onrealistische verwachting koesteren dat grote massa’s mensen positief op het evangelie zullen reageren. De gelijkenis van de zaaier wijst erop dat slechts een
deel van het zaad in goede grond valt (Mattheüs 13:3-23). De harten van veel mensen zijn vet geworden: zij horen, maar verstaan niet wat zij horen (Mattheüs 13:14-15; 2 Korinthiërs 4:4). Velen
zullen proberen om door de smalle poort in te gaan, maar weinigen zullen erin slagen (Lukas
13:24).
Wij moeten ook beseffen dat ons werk van evangelisatie in deze bedeling niet zal uitlopen op de
openbaring van een christelijk koninkrijk, want aan het eind van deze bedeling breekt de tijd aan
van Gods oordelen over ongelovigen. De Heer Jezus heeft gezegd: “Ik moet de werken doen van
Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken”
(Johannes 9:4). Wanneer die nacht van Gods oordelen zal aanbreken, zal de genadetijd voor veel
zondaars voorbij zijn. Dan zullen zij voor hun rebellie aansprakelijk gehouden worden.
We moeten dus niet verwachten dat de verkondiging van het evangelie in deze bedeling naar een
christelijk koninkrijk en vrede op aarde zal leiden. Er zal eerder grotere verdeeldheid tussen licht en
duisternis komen, en ook vijandigheid van vormgodsdienstigen tegenover bijbelgerichte christenen
die onbevreesd de beginselen verkondigen van het koninkrijk van het licht - een koninkrijk dat niet
van deze wereld is. Dit is de reden waarom de Heer Jezus gezegd heeft: “Denk niet dat Ik gekomen
ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”
(Mattheüs 10:34). Christen-zijn brengt zelfs verdeeldheid in gezinnen (Mattheüs 10:35) - hoeveel te
meer niet in de samenleving daarbuiten. Simeon heeft over Jezus gezegd: “dit Kind is bestemd tot
val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” (Lukas 2:34).
Wat een verdeeldheid heeft de Naam van de Heer Jezus niet in de wereld gebracht! Het zijn niet
slechts de atheïsten, agnostici en aanhangers van vreemde geloven die tegen Hem te velde trekken,
maar ook afvallige christelijke theologen die weigeren om Zijn maagdelijke geboorte, Godheid, het
geheimenis van Zijn kruisdood, alsook de werkelijkheid van Zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst te aanvaarden. Wat zegt Christus hierover? “Zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt”
(Lukas 7:23).
De verdeeldheid over Jezus Christus, alsook de haatveldtocht tegen Hem, zal voortduren totdat Hij
Zijn bruidsgemeente komt halen, maar kort daarna zal dit nog tot grotere hoogten oplaaien. Aanvankelijk zal er tijdens het bewind van de Antichrist een grote mate van godsdienstige eenheid op
aarde aanbreken omdat de ware christenen dan weg zullen zijn. De “hele wereld” zal dan verwonderd achter de Antichrist aangaan en hem ook als hun gemeenschappelijke “Christus” en “Verlosser” aanbidden (Openbaring 13). Wanneer dan echter weer grote aantallen mensen gered worden
door de ware Christus, wanneer zij de Verlosser aannemen (Openbaring 7:1-17), zal diepgaande
vijandigheid optreden en gelovigen van die tijd zullen in grote aantallen terechtgesteld worden omdat zij weigeren de Antichrist te aanbidden (Openbaring 6:9-11).
Wanneer Christus met Zijn heiligen terugkeert, zal dit het einde van het koninkrijk der duisternis en
zijn boze heerschappij over de aarde zijn (Openbaring 19:19–20:3). Het koninkrijk der hemelen zal
op luisterrijke wijze geopenbaard worden en de namen van alle afgoden uitgeroeid worden (Zacharia 13:2). Eerst dan zal “de aarde vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem
van de zee bedekt” (Jesaja 11:9). Alle mensen zullen de Heer dienen, maar vooral het geredde over17

blijfsel Israël: “Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen
door te zeggen:
Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de
HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken” (Jeremia
31:34).
Wat een wonderlijke toekomst om naar uit te zien! Wij hebben alle reden om standvastig en onverschrokken in de dienst van de Heer te blijven, al moeten wij door vele verdrukkingen Zijn koninkrijk binnengaan (Handelingen 14:22). We moeten vaststaan in de Heer, volharden tot Hij komt en
vastbesloten zijn om geen compromissen aan te gaan met de geesten van de eindtijdse afvalligheid.
Wij moeten Gods opdrachten stipt uitvoeren om uiteindelijk als goede en getrouwe dienstknechten
bestempeld te kunnen worden, en we moeten zorgen dat we met vrijmoedigheid rekenschap zullen
kunnen afleggen van onze levens voor de rechterstoel van Christus. Dan zal Hij ons over veel in
Zijn koninkrijk aanstellen (Mattheüs 25:23).
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Het Dominionisme en haar menselijk rijk:
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GlobalDayPrayers.pdf
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