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Op zoek naar Gods Koninkrijk? 

Lukas 10:25-37 

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het 

eeuwige leven te beërven? 

26  En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 

27  Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met 

heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

28  Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 

 

Marcus 1:14-15 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk van God, 

15  en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het 

Evangelie. 

 

Het Koninkrijk nu 

Een paar punten uit Marcus 

- We hebben het gehad over “Bekeer je” en “geloof het Evangelie” 

- Dit is niet een uitnodiging maar opdracht 

- Jezus geeft een tijdstip aan: Nu – nu is het tijd 

- Het Evangelie, het goede nieuws  van het Koninkrijk van God – is nabijgekomen 

- Dat is wat Jezus komt brengen en als je oplet zie je dat Hij het daar vaak over heeft. 

bv  

Mattheüs 19:24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een 

naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

Markus 4:30 En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door 

welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? 

Markus 9:47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één 

oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur 

geworpen te worden, 

Markus 10:14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat 

de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is 

het Koninkrijk van God. 

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 

wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 

 

Mattheüs 12:28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk 

van God bij u gekomen. 

 

Maar dan de vraag van de schriftgeleerde: hoe verwerf ik het eeuwige leven 

Lukas 10:25-37 

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het 

eeuwige leven te beërven? 

26  En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 

27  Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel 

uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

28  Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 
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Wat bedoelt de wetgeleerde (en wij – als we dit lezen) met beërven  en met  het eeuwige leven, en 

met Wet? 

En wat is het beeld dat Jezus schetst…? 

Beërven 

- een erfdeel ontvangen, door erfenis verkrijgen /  erfgenaam zijn, erven 

- het deel ontvangen dat iemand toegewezen is, in bezit ontvangen 

- deelgenoot worden van, verkrijgen 

Eeuwig leven 

- Het leven na dit leven – straks als ik dood ben (?) 

- Joodse traditie – de andere eeuw- periode, de eeuw van Gods Koninkrijk 

- Jezus trekt dit naar het nu: 

Leven dat hier en nu zo verandert dat de dood er geen vat meer op heeft. Het eeuwige leven 

(overwinning op de dood) vindt plaats bij het horen en gelovig beantwoorden van Jezus’ 

boodschap  

Johannes 11: 24-26 

24  ‘Ja, ‘zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 

25  Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer 

hij sterft, 

26  en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 

De Wet 

Jezus gebruikt hier niet: welke wet/regel is hier van toepassing maar verwijst naar het belangrijkste 

deel (de Pentateuch) van de hele verzameling heilige boeken van het O.T. De vijf boeken van Mozes 

- Wet is oorspronkelijk ‘Onderrichting’ en is meer een onderrichting van de gewenste gang van 

zaken dan een voorschrift.  

Nomos (Grieks voor ‘wet’) heeft dit ook in zich. Het woord wet ook – afgeleid van weten – wat 

ook meer wijst op onderricht dan op bevel. 

- De boeken van Mozes zijn  

- Een onderricht, een verhaal over Gods daden.  

- Een uitgebreide beschrijving van wat God zich voorstelt van het leven van mensen op 

aarde,  

- En wat Hij dan ook maken zal. 

- Het dwingende karakter ervan komt pas  

- wanneer wij mensen ons laten afleiden door begrippen als ‘inzettingen’ en ‘rechten’  

- met de gedachte en intentie dat wij er voor moeten zorgen dat mensen worden naar 

het beeld en gelijkenis van God  

- door stikt de regels te volgen. 

- Daarmee laten we God los (die het zal moeten doen) terwijl we Hem belijden als God. 

Vergelijking met “wetten” in de Bergrede 

- Jezus geeft geen nieuwe wetten – hij vertelt het verhaal van Gods Koninkrijk: 

 ‘Zo zullen we leven’ 

- De bergrede is geen ethiek maar een proclamatie van een nieuw bewind  

(Th.J.M. Naastepad – Acht gelijkenissen – blz 22) 

 

Wet – Gods verhaal over hoe het zou moeten zijn 

Bergrede – schets van het Koninkrijksleven 

 

Gods Koninkrijk – Gods nieuwe wereld – Nu & Komend   
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Veranderd hart – veranderde gemeenschap 

Jezus focust niet alleen op ‘later’, ‘als we dood zijn’  maar ook op nu, en dan volgt de gelijkenis van 

de- barmhartige Samaritaan – De naaste: Nu goed doen, huidige nood lenigen 

 

Dezelfde vraag, “wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen?” stelde een rijke jongeling 

(Markus 10:17-22) en het antwoord van Jezus was uiteindelijk: 

21  Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat 

u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en 

volg mij.’ 

 

We interpreteren het ‘niet alles weggeven aan de armen’ vaak: hij zit vast aan zijn bezittingen – 

en dat klopt waarschijnlijk ook zijn bezittingen waren belangrijker dan het volgen van Jezus – het 

volgen van Jezus impliceerde dat armen geholpen worden – zichtbaarheid van het Koninkrijk 

van God – een veranderd hart 

Hoe moeilijk is het voor rijken – zijn wij rijk – het Koninkrijk van God binnen te gaan 

 

En op een ander moment stelt Jezus dat wanneer je een naakte hebt gekleed, een hongerige hebt 

gevoed, gezorgd hebt voor de zieke, de dakloze en gevangene, je dat hebt gedaan voor Hem. 

Dat is het Koninkrijk van God – dat is nu dat doe je/heb je gedaan aan Jezus 

Mattheus 6:33 

33  Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden. 

 

Op zoek  

- Persoonlijk: de jongeling is op zoek – hij moet een beslissing nemen – uiteindelijk om Jezus te 

volgen 

- werkwoord Zoeken – blijvend-zoeken - doorgaande beweging – wanneer heb je het gevonden 

- Samen op zoek samen op weg – in de verwachting dat Gods Koninkrijk ten volle geopenbaard 

wordt 

- Wijsheid nodig – De Geest: Psalm 41:1(2) – Zorg voor de armen 

acht slaan op – verstandig omgaan 

 

Verlichting 

 

Herstel Verandering 

Directe 

hulp Informatie 

Belangen 

behartiging Individu Gemeenschap 

Politiek 

betrokken 

Openbare 

actie 

        

 

 

Uitleg model van Keller 

 

In onze eigen omgeving 

- Hulp  

- huur betalen ? 

- boodschappen doen – budget hulp 

- Buurt – mensen voelen zich opgenomen in de gemeenschap – niet afgewezen 

BuurtBBQ – Kerstdiner 

 

Deze voorbeelden geven een glimp te zien van het Koninkrijk – zie ook bv een artikelen serie in het 

ND – Sporen van het Koninkrijk. Ze zijn er, en je kunt daar deel van zijn in jouw omgeving… en 

groter. 
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Woord & Daad  

Wat is de waarde van ons als gemeenschap, de kerk, wanneer we Gods woord prediken maar: 

- mensen onveranderd weer naar huis gaan 

- zonder dat het Evangelie harten heeft geraakt  

- zonder dat er iets is veranderd in hun focus en in hun handel en wandel. 

 

Wat is de waarde van ons als gemeenschap, de kerk, wanneer mensen opgeroepen worden hun 

mouwen uit de hand te steken en aan het werk te gaan: 

- zonder dat het innerlijke van de mens geraakt wordt  

- bevrijd wordt door de Genade van het werk van Jezus?  

Huizen worden gebouwd maar zielen gaan verloren. 

 

Gods Woord kan niet van zijn Daad gescheiden worden.  

Woord (het Evangelie van Gods genade) en Daad (Barmhartigheid) zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Het zijn verschillende aspecten van dezelfde zaak: Het Koninkrijk van God. 

- Jacobus stelt: Het woord zonder daad is leeg 
- Paulus stelt: Daad zonder Woord leidt tot niets 

 

Hoe genadig is het als je de mensen in alles helpt maar ze uiteindelijk het woord van God onthoudt? 

 

Voorbeeld: kennismaken met Jezus 

 

Besluit 

Gods Koninkrijk is onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. Zijn Komst luidt de komst van het 

Koninkrijk in en zijn komst (de tweede keer, zal het Koninkrijk ten volle openbaren en werkelijkheid 

laten zijn. 

Bono (U2) 

I believe when the Kingdom comes 

Then all the colors will bleed into one 

Bleed into one 

But yes I'm still running. 

You broke the bonds 

You loosened the chains 

You carried the cross 

Of my shame 

Of my shame 

You know I believed it 

But I still haven't found 

What I'm looking for 

But I still haven't found 

What I'm looking for 

 

Heb ik altijd een wat vreemd nummer gevonden – je Hebt Jezus toch gevonden? Klaar…. 

Ik ontdek steeds meer dat ik zoekend ben – Niet naar Jezus meer, Hij heeft mij gevonden. Maar naar 

hoe ik, hoe wij het handen en voeten geven. Er niet alleen woorden maar daden van maken. 

 

In alle weelde waarin wij leven, en tegelijkertijd in alle ellende angsten van deze wereld, leven wij in 

het Koninkrijk van God – en verwachten we de volle openbaring van Dit Koninkrijk als Jezus 

terugkomt 

In tussen gaan we aan het werk en zoeken we het Koninkrijk van God 

- Verander je focus – zoek, werk en zie Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 

- Wordt niet moedeloos – Gods genade:   

- Verlichting (van directe nood)–  

- Herstel (van waardigheid) –  

- Verandering (naar Gerechtigheid) 

 

Amen 


