Het geheim van het Koninkrijk Gods

Om een goed beeld te krijgen van de werking van het
Koninkrijk van God, eerst een verduidelijking van wat met
het Koninkrijk van God wordt bedoeld. Het Koninkrijk van
God is daar waar Gods gezag wordt nageleefd en Zijn wil
wordt uitgevoerd, dus waar Hij als hoogste Macht en
Koning wordt erkend en gewaardeerd. Soms hoor je wel
eens iemand zeggen ‘God is overal’, maar aan die gedachte
kan onmogelijk worden vastgehouden, denk maar eens aan
plaatsen waar zondaars de leiding hebben zoals in
concentratiekampen waar mensen worden gemarteld, aan
de vele bordelen of aan afgodentempels waar demonen
worden aangebeden. Op dergelijke plaatsen is de heilige
God en Vader van Jezus Christus niet aanwezig, men kan er
Zijn aanwezigheid immers niet verdragen maar vlucht door
Zijn verschijning verder van Hem weg, verder de duisternis
in.
God is alleen in het Paradijs tegenwoordig, dáár kan een
mens Hem ontmoeten en leven van Zijn leven ontvangen,
elders is dat onmogelijk te vinden. Toen Adam en zijn
vrouw Eva het Paradijs Gods moesten verlaten, verliet God
Zelf niet ook Zijn Koninkrijk. Het mensenpaar vertrok uit
de nabijheid van JaHWeH en verliet het Paradijs om
daarbuiten zonder Zijn bescherming pijn en moeite te
ondergaan, zonder zicht op Zijn redding. (Gen.3:24) In Zijn
Koninkrijk zijn enkel wezens toegelaten die zich door hun
liefde aan Hem hechten en Hem danken en loven voor alles
wat Hij doet en gedaan heeft om Zijn gemaakt bestek van
plannen en voornemens uit te voeren.
De mensen onder hen - de heilige engelen zijn daar immers
ook aanwezig - die God Almachtig om al Zijn woorden en
daden loven en het met Hem eens zijn, zijn Joden. Dit
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impliceert dan tevens dat niet het collectieve volk in het
Midden-Oosten dat in de staat Israël woont Joden zijn,
maar slecht diegenen van hen die Christus Jezus als Koning
hebben aangenomen. Zoals u weet, geloven de meeste van
dit oude bondsvolk niet dat Jezus de Messias is die uit God
geboren werd en als mens in de wereld is gekomen. Naar
Hem, deze Uitverkoren en lijfelijke Zoon van God moest
dit oude volk zich richten en Zijn woorden moesten zij
aannemen en bewaren. Slecht door Jezus was het ook voor
hen mogelijk weder in het Paradijs Gods terug te komen,
zoals hun verre voorvader Adam ooit daarbinnen
functioneerde. Alleen en uitsluitend via Jezus Christus is
het voor een mens, dus ook voor Israëli mogelijk om het
Koninkrijk van God te betreden want daar existeert het
Paradijs: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik
vreugde. Luister naar hem!’ (Mat.17:5)
Joden zijn mensen die het eens zijn met wat de Vader
onderneemt en Hem daarvoor dankbaarheid en eer
bewijzen, dit begint door Zijn geliefde Zoon Jezus te
aanvaarden en naar Hem te horen. Om die reden kon de
apostel schrijven ‘Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook
de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.’
(1Joh.2:23) Voor Joden is het Koninkrijk van de Vader
toegankelijk. Johannes de Doper werd geboren om van de
Messias te getuigen en voor Hem de weg te bereiden.
(Mar.1:2) Johannes predikte dat het Koninkrijk der hemelen
nabij was, en dat men zich van zijn zonden moest bekeren
om aan dit hemels Koninkrijk deel te kunnen krijgen. Met
zijn oproep probeerde Johannes de toehoorders uit zijn volk
in een innerlijke staat te brengen, zodanig dat zij geschikt
werden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.
Daar moest men dan vervolgens getuigenis van geven door
zich door hem te laten dopen in de Jordaan. Johannes bracht
met zijn woorden de gelovigen tot aan de deur die toegang
tot het Paradijs gaf. Zelf kon hij de mensen het Koninkrijk
van God niet binnenlaten maar hij verzamelde ze voor Hem
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‘die groter was’ dan hijzelf, voor de grote Koning van dit
hemelrijk: Jezus Christus. Johannes verkondigde: ‘Kom tot
inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
(Mat.3:2) Voor wie het Koninkrijk van God is
binnengegaan gelden de woorden van Jezus dat deze mens
blij en tevreden mag zijn met hetgeen de hemelse Vader
hem dagelijks zal geven. Dat dit ook tevens voldoende zal
zijn, zoals dat ook het geval is bij de dieren die zich
helemaal geen zorgen maken hoe ze in hun
levensonderhoud zullen voorzien, daarin voorziet het geloof
in God. ‘En gij, zoekt niet wat gij eten of drinken zult en
weest niet verontrust, want naar al deze dingen gaat het
zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet,
dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk, en
die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees
niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader
behaagd u het Koninkrijk te geven.’ (Luc.29t/m32)
In Jezus is het Koninkrijk Gods in de directe aanwezigheid
gekomen. Dat wil zeggen in het vlees van de ‘Zoon des
mensen’ gekomen, leefde God zó tussen de andere mensen.
(Joh.1:14) Door de zalving met de Heilige Geest gaan de
krachten van het Koninkrijk Gods werken, dus wordt de
boze weerstaan en demonen buiten het karakter van de
zondaar geworpen. Ook geneest de Kracht Gods - de gave
Gods - de ziektes bij gelovigen, bij ongelovigen uiteraard
niet want zij zijn door hun ongeloof voor God
ontoegankelijk. De rechtvaardige gelovige krijgt door deze
genade dus alles waarom hij had gebeden, dit is hem ook
genoeg. (2Kor.12:9) De ongelovige mens kan van God niets
ontvangen omdat hij ook de Heilige Geest (de gave Gods)
niet verlangt. De door het geloof in Jezus rechtvaardige
mens kan op de steun van God rekenen, zoals álle in Hem
gelovigen van álle tijden op Gods hulp konden rekenen.
(Rom.4:3,5) Zo worden dan de woorden van de Heer Jezus
vervult dat wie heeft, hem zal gegeven worden. Maar wie
(de Heilige Geest) niet heeft, ook wat hij heeft zal hem
3

(door de demonen) afgenomen worden. (Joh.10:10) ‘Want
wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar
wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden
ontnomen.’ (Matt.25:29)
‘Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de
gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken,
gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend
water hebben gegeven. Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt
geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het
levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob,
die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met
zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot
haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst
krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik
hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar
het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een
fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. De
vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water,..’
(Joh.4:10t/m15a)
Het levende water dat Koning Jezus geeft, maakt een mens
vrij van en door Zijn aanwezigheid onkwetsbaar voor de
zondemachten, waardoor hun destructieve invloed geheel
verdwijnt. (Marc.9:1) Bij een mens in wie de Levensbron
opwelt werkt het Koninkrijk van God en kan de Heilige
Geest alle duisternis verdrijven. De zondemachten hebben
grote vrees voor de Heilige Geest, Die als gave ofwel
levend water aan de gelovige persoon wordt gegeven. Zijn
leven, Zijn kracht en majesteit werken door in het
dagelijkse leven van dit gelukkige mens waardoor na (soms
veel) strijd te leveren hij of zij in kan gaan in het
Koninkrijk van de enige Hoogheilige God. (Luc.13:24)
Doordat de gelovige op zijn gebed de Heilige Geest van
Christus als zalving ontvangt, is hij in staat om onder Zijn
leiding tot de Vader te bidden met de taal van de Geest
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ofwel ‘klanktaal’. Dit bidden in de Geest wordt ook wel het
bidden in ‘tongen’ genoemd, glossolalie. De Geest van God
geeft de gelovige bidder woorden te spreken die
rechtstreeks tot JaHWeH gericht zijn en die direct tot de
kern komen aangaande de behoeften van de bidder, zodat
de Vader hem of haar datgene kan schenken waar deze
mens in Christus om verlegen is.
Paulus was met deze kennis maar al te goed op de hoogte
en schreef ‘Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de
Geest spreekt hij geheimenissen.’ en ’Wie in een tong
spreekt, sticht zichzelf,..’ (1Kor.14:2 en 4a)
Dus door te bidden met de taal die de Heilige Geest
goeddunkt en díe (doorgaans onbegrijpelijke) woorden uit
te spreken, wordt God Zelf erbij gehaald. Voor Christus
hebben demonen grote vrees en zij zullen moeten wijken
indien de gelovige bidder in zo’n geval veel in ‘tongen’
bidt. Met het opruimen van de geestelijke vuilheid der boze
geesten komt de mens Gods verder in de vrijheid wat als
zeer helend en stichtend voor zijn karakter wordt ervaren.
Het lang en aanhoudend bidden in deze voor mensen niet
verstaanbare klanken, kan betekenen dat het uitspreken
meer op een soort zang gaat lijken dan op spreken.
(Hand.16:25 en Opb.14:3) In wat voor taal zouden wij God
bij ons bidden moeten aanspreken, verstaat HIJ de
Tsjechische man beter dan de Chinese vrouw? Nee, met alle
klanken tezamen die wij als mens voortbrengen kunnen wij
tot Hem bidden en Hij zal ons verstaan maar als de Geest
van Christus de leiding heeft dan vragen wij juist datgene
waar het op aan komt, de Geest weet immers altijd wat er in
een mens is en dus ook wat het meest nodig is. (1Kor.2:10)
De glossolalie is in de strijd tegen de boze geesten een sterk
wapen waarmede de gelovigen individueel hun vrijheid en
positie bevechten, doordat God aan hun zijde strijdt. Juist
vanwege de reinigende en bevrijdende werking van het
‘tongen’-gebed is het de demonen er om te doen deze
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klanken in woord of zang belachelijk te maken, zodat men
ermee zal stoppen en er voortaan vanaf zal zien. Doch juist
door het gebed onder Gods leiding, kan Hij voor ons met
onze belagers afrekenen en het gebed verhoren. (Joh.14:13)
Dit is er tevens de oorzaak van dat de woorden van de
Meester juist in onze steeds verder demoniserende
samenleving, hun vervulling krijgen. Jezus sprak: ‘Wie
onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer
geheiligd.’(Opb.22:11) Alle mensen over de hele wereld
hebben deel aan een koninkrijk waarmee bedoeld wordt dat
iedereen, ook al beseft men het niet deel heeft aan en deel
uitmaakt van een onzienlijk rijk. Óf een mens heeft deel aan
Gods Koninkrijk waar de goedwillende persoon uitsluitend
door genade en op uitnodiging van Jezus Christus binnen
kan gaan, óf een mens verwerpt Jezus Christus en heeft
daardoor deel aan het koninkrijk van de boze. Zolang een
mens nog niet tot bekering is gekomen en zich heeft laten
dopen opdat hij de Heilige Geest zal ontvangen, kán hij het
Koninkrijk van God niet binnen zijn gegaan, wat impliceert
dat deze mens nog een zondaar is en dus een slaaf van het
rijk van satan. Er bestaat in deze geen enkele uitzondering,
men is óf op de hoge en smalle weg óf men is op de brede
weg waarop allerlei zonden, onreinheid en liefdeloosheid
mogelijk zijn. (Matt.7:13-23)
De brede weg is aangelegd door de duivel en voert net als
hijzelf door de wereld met zijn begeren, de hogere hemelse
sfeer van God kan deze weg onmogelijk benaderen omdat
zij duivels is. Over de oude wereld en die van onze tijd,
waar de talloze zondaren door demonen worden begeleid en
beziggehouden met vleselijke begeerten, onreinheid,
begeerten der ogen en een hovaardig bestaan, voert de
duivel nochtans het wederrechtelijke bewind.
De boze is als aanvoerder der zondemachten, de ‘overste
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der lucht’ dus van de duisternis waarin de wereld na zovele
eeuwen nog steeds verkeert. Deze duisternis die de satan
bracht en die door de boze geesten wordt gesterkt en in
stand gehouden, vormt eveneens een koninkrijk maar dan
van wetteloosheid, liefdeloosheid, boosheid, onreinheid en
zonde. Het is dus vrij snel waar te nemen van welk rijk
iemand een onderdaan is, of hij is rechtvaardig, heilig en
rein en hoort bij het Koninkrijk van God óf hij is onrein en
doet de zonde uit ongehoorzaamheid en liefdeloosheid en
geeft aan deelgenoot te zijn van het rijk van satan.
In zijn brief aan de volgelingen van Jezus die in Korinthe
bijeen kwamen schrijft Paulus: ‘Dwaalt niet! Hoereerders,
afgodendienaars,
overspelers,
schandjongens,
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards,
lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet
beërven.’ (1Kor.6:10) Wie dus dergelijke dingen doen
kunnen niet functioneren in het Koninkrijk van God en
onder het gezag van Christus Jezus staan omdat niemand
twee heren dienen kan, wat men ook voor argumentatie of
excuus aan wil dragen. (Matt.6:24)
Het Koninkrijk van God waarover alle macht en gezag door
de Vader zijn overgedragen aan Zijn Zoon Jezus Christus,
en het koninkrijk van satan waarin enkel leugen, haat en
zonde aanwezig zijn, botsen in alle hevigheid met elkaar
zodra zij via hun dienaren met elkaar contact maken. Toen
de Heer Jezus de trouwe tweeënzeventig volgelingen de
opdracht gaf om in de steden te verkondigen dat het
Koninkrijk der hemelen nabij was, kwamen de
confrontaties met de boze geesten tevoorschijn die echter
door de heiligen onderworpen werden. (Luc.10:17,18) De
Heer Jezus vermeldt er nog bij dat Hij de satan als een
bliksem uit de hemel zag vallen. Dit geeft aan hoe vel de
botsingen waren tussen de autoriteit van Christus en de
boze geesten, die werden onderworpen en uitgedreven. Het
is als wanneer men van een batterij door middel van een
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stroomdraadje de plus-pool met de min-pool aan elkaar
verbindt, de vonken knetteren daarbij ten teken van de
tegengestelde krachten. Voor wie in het koninkrijk van
satan verblijft en de zonde niet los wil laten, voor die is de
prediking van het bloed van Jezus en Zijn allerhoogst
Koningschap een kwelling.
Wie echter bereid is het koninkrijk van satan los te laten,
die zal op de belofte van Jezus door deze oude duivelse
heerser losgelaten moeten worden. (Luc.6:37) Dit mens
komt zelfs in zijn oude leefomgeving door de
wedergeboorte als nieuwe schepping tevoorschijn en dit
wordt door anderen waargenomen. Deze man of vrouw
heeft de oude ‘baas’ en overheerser de dienst opgezegd en
gaat met de kracht van de Heilige Geest gesteund aan de
slag in Gods Koninkrijk. Dit heilige Koninkrijk heeft zich
in zijn binnenste kunnen vestigen en van daaruit
manifesteren haar vrede, blijdschap en gerechtigheid. Voor
hen zal uiteindelijk de profetie gelden die Johannes
opschreef toen hij op het eiland Patmos was: ‘Gij hebt hen
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.’ (Opb.5:10)
Vooral bij de jeugd is in dit duistere tijdsbestek duidelijk te
zien hoe ernstig de inwerking der demonen is, als deze
jonge mensen het Koninkrijk van God nog niet zijn
binnengegaan. Hoe velen van hen valt heden ten dage niet
ten prooi aan drugs, alcohol en andere verslavingen? Het
resultaat is dikwijls dat zij een sticker opgeplakt krijgen met
‘moeilijk opvoedbaar’ en ergens aan de rand van de
samenleving belanden, omdat zij zonder het te beseffen in
het verkeerde koninkrijk actief zijn. De apostel schreef
reeds over hun ontsporen en de zonden die zij zouden
bedrijven, dat de jeugdigen die in de duisternis verblijven
‘hun ouders ongehoorzaam, zelfzuchtig en ondankbaar’
zijn. (2Tim.3:2)
De alles te bovengaande liefde van de Vader is er op uit om
juist ook deze groep, die zich in onze tijd opmerkelijk
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genoeg over de hele wereld aandient, te redden en te helpen
door hen deze liefde die ‘van boven’ komt te bewijzen, in
zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en geduld. De liefde
van God die in Zijn Koninkrijk regeert is bij machte om de
duisternis in een gezin waar een jongere(n) woont die het
moeilijk heeft, te verdrijven en te overwinnen.
Als de gelovige ouders, doordat zij in de Heilige Geest
gedoopt zijn en dus in Christus naam aan God vragen om
bevrijding van de duisternis bij hun kind, zal het hun
geworden omdat elk kind (ook de moeilijke) in zijn ouders
is geheiligd. Dit wil zeggen dat de ouders van hun positie
gebruik mogen maken en hun kind voor hun leven en liefde
mogen claimen. (Matt.18:20) Door dit te doen nemen zij
het voor hun jongeren op en staan zij op de bres in de strijd
tegen de boze machten. Het ‘groene gras’ dat de demonen
trachten in ‘brand’ te steken, wordt door de
bovennatuurlijke liefde van de ouders met het ‘water des
levens’ geblust. (Opb.22:17) Dit wordt ons getoond als wij
naar ons grote voorbeeld de mens Jezus kijken die één is
met de ‘kracht uit de hoge’, de Heilige Geest. Jezus bleef
onder alle omstandigheden de wil van de Vader doen
waardoor Hij ook altijd op Zijn steun en kracht kon
rekenen. Vanuit Zijn verheven positie als gezaghebber van
het Koninkrijk der hemelen, benadrukte de Meester dat wij
hen die de zonde doen ‘zeven maal zeventig maal’ zullen
vergeven en zelfs voor onze vijanden bidden, opdat zij door
de liefde van God die zij in ons zien tot inkeer zullen
komen. Met het in onze omgeving bewijzen van de liefde
Gods die in onze harten is uitgestort, vervullen wij het grote
gebod en de eis der wet; ‘En zie, een wetgeleerde stond op
om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem:
Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij
antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
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En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en
gij zult leven. ‘ (Luc.10:25/28)
Jezus is de Zoon van God en Hij kwam van Zijn Vader uit
het Koninkrijk ‘van boven’ en daarom was Hij boven allen.
Hij was bij Zijn komst naar de wereld boven de rest van de
mensen die door toedoen van de werken des duivels ‘van
beneden’ geworden waren. (Joh.3:31) Jezus is het leven en
Zijn leven is het licht der mensen dat schijnt in de duisternis
en de duisternis kan het niet in haar macht krijgen.
(Joh.1,4/5) Toen in de oude tijd het eerste mensenpaar at
van de boom der kennis van goed en kwaad, kon de boze
daardoor in hun ‘innerlijk’ zijn intrede doen waardoor zij
die goed waren innerlijk werden verdeeld door duisternis.
Zij moesten wel geestelijke mensen worden, dus kennis
krijgen van wat in de hemel goed is en wat slecht, maar zij
stonden daartoe bij de verkeerde boom! (Gen.3,22) De
‘god’ en inspirator die aan deze boom verbonden was had
een heel andere geaardheid dan de Waarachtige en heilige
God die hen in de Hof had geplaatst. Het verlangen om
geestelijk te groeien was wel goed, waaraan ook de slang
appelleerde maar Adam en zijn vrouw Eva hadden door
gehoorzaamheid aan hun Schepper in het licht van de
waarheid moet blijven waardoor hun hart niet verduisterd
had kunnen worden en zij het leven eeuwig hadden kunnen
behouden.
Zij waren na hun zondeval echter niet meer enkel goed
zoals de Schepper na hun formatie had geconstateerd, maar
in hun binnenste was nu ook duisternis door
gehoorzaamheid aan de woorden van de slang ontstaan, en
deed zich voortaan gelden in hun ‘hart’. (Gen.1,31) Hun
innerlijke mens gesymboliseerd door het ‘hart’ heeft vanaf
de intrede van de zonde geen steun meer van God die licht
is, maar nu hebben zij contact opgenomen met de duisternis
en verlaten het paradijs. Vanaf nu begint de mens ‘de dood
te sterven’, dit ziet dus op een aftakelingsproces waarbij de
omstandigheden van kwaad tot erger verslechteren.
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Jezus is op aarde gekomen om scheiding aan te brengen,
dus om uit onze innerlijke mens de duisternis weg te doen.
Dit gebeurt als Hij door de Heilige Geest de boze geesten
wegstuurt, die de oorzaak waren van de duisternis in ons
bestaan. (Matt.12:28 en 15:18)
Wanneer een mens op die manier door Christus Jezus
geestelijk in de vrijheid van het licht is gesteld en van zijn
belagers is verlost, is er geestelijk een zwaard door zijn
‘hart’ gegaan. Gods Woord is daar een werk der
gerechtigheid begonnen door scheiding aan te brengen
tussen de nieuwe mens (licht) en de demonen (duisternis).
Zo’n mens is dan inwendig ‘besneden’ waardoor hij een
nieuwe schepping is, namelijk niet meer gevangen en
gebonden aan de zondemacht maar echt vrij! (Joh.8:36) Hij
of zij is waarlijk Jood geworden en God heeft een verbond
met hem.
Door zich tot Jezus te bekeren en zijn toevlucht bij Hem te
zoeken kwam hij binnen Zijn kracht, waardoor deze
bovennatuurlijke verlossing mogelijk werd. Door nu te
geloven dat Jezus Christus Heer is en dat Hij met Zijn eigen
Leven voor ieder persoonlijk de hele zondeschuld heeft
betaald, wordt de mens rechtvaardig en ‘opnieuw geboren’,
waarvan hij getuigenis geeft door zich in water te laten
dopen. De innerlijke ‘besnijdenis’ door Jezus met het
Woord der waarheid dat Zijn bloed reinigt van alle zonden,
vormt in de onzienlijke wereld der geesten het ‘teken van
het nieuwe verbond’ dat men tot Zijn volk behoort en Zijn
bescherming geniet. Want ‘hij is een Jood die het in het
verborgene is’. De belofte in de Schrift is dat als deze
persoon de Vader daarom bidt, Hij hem de Heilige Geest
geven zal. (Hand.2:38). Voortaan is hij dan geen zondaar
meer maar van Christus dus heilig, goed, rechtvaardig en
zeer kostbaar. Jezus ging als Rechtvaardige met onze
zondelast onder in de dood (als beeld: het doopwater) en
wist dat Hij tot God moest bidden om van de dood gered te
worden.
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Wij allemaal die Zijn voorbeeld volgen gaan ook onder in
het water, omdat wij weten dat van de dood slechts Jezus
redden kan. De waterdoop is immers een bede van een goed
geweten (1Petr.3:21). Wij geloofden eerst in deze redding
en geven daarna gehoorzaam getuigenis van dit heilsfeit.
Degenen die uit geloof leven zijn immers rechtvaardig,
want de rechtvaardige zal uit geloof leven. (Rom.1:17) Het
‘aldus’ waar Jezus met Johannes de Doper over spreekt,
houdt in dat het dopen op díe specifieke manier moet
gebeuren.
Dus een mens getuigt van zijn onmacht, zonde en
geestelijke dood, geeft zich over aan de doper – Jezus zelf en bevindt zich vervolgens in Jezus’ rechtvaardige handen
en gaat onder in het graf (het water), en staat vast in geloof
rechtvaardig te zijn met Hem daaruit op tot een nieuw
Leven. Bij het opstijgen uit het ‘watergraf’ waarin de
dopeling geheel in het water onderging, beeldt het kind van
God het opstaan uit de dood door de hulp en de Kracht van
Jezus uit. Het oude zondige bestaan dat wij er ooit op na
hielden wordt definitief aan de destructie prijsgegeven en
verdwijnt voor eeuwig in de dood. Hieraan wordt door de
Vader nimmer meer teruggedacht en wij moeten het zelf
ook laten waar het hoort, in de dood. Het nieuwe krachtige
Leven dat wij als Rechtvaardige door de doop in Christus
Jezus ontvangen, wordt ook met de zonde- en
doodsmachten geconfronteerd maar hierin is God Zelf
aanwezig en bezit de kracht om uit de dood op te staan en te
overwinnen. (Deut. 1:30 en Matt.16:18)
Nadat de Heer Jezus eerst de twaalf discipelen heeft
uitgezonden om het Koninkrijk Gods te verkondigen, zendt
Hij nog eens zeventig van Zijn volgelingen uit met de
opdracht de zieken te genezen en de boze geesten te
onderwerpen. (Luc.10:1t/m20) De macht en de kracht om
dit te kunnen doen ontvingen deze trouwe volgelingen van
Jezus zelf en Hij gaf hen die vanuit het hemelse Koninkrijk
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van Zijn Vader. Dit Koninkrijk was met de bediening van
Christus nabij de mensen gekomen en nu gaf de Meester
voor het eerst deze autoriteit over aan Zijn geliefde
volgelingen om Zijn werk uit te breiden. Op hun beurt
brachten zij met hun prediking het Koninkrijk van God en
de kracht die zij daaruit ontvingen, de genade en steun van
God nabij de gewone mensen om hen van dienst te zijn.
(Luc.10:9)
Steeds wanneer het Koninkrijk van God zich door de leden
van Christus tussen de nog onwetende en onder de zonde
gebukt gaande bevolking manifesteert, ontstaat er een
botsing met het koninkrijk van satan omdat in de hemelse
gewesten deze twee tegengestelde krachten elkaar raken.
Dit was de grote primeur toen Jezus voor het eerst in de
menselijke geschiedenis vanwege de wil van Zijn Vader
ermee begon mensen van hun ziekten te genezen en boze
geesten buiten te werpen. Vele van deze demonen wierpen
zich daarbij voor de voeten van de Messias en erkennen dat
Hij Gods Zoon is. ‘En de onreine geesten wierpen zich voor
Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden,
zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk
verbood Hij hun Hem bekend te maken.’ (Marc.3:11,12) Bij
deze confrontaties gaat het er soms luidruchtig en
spectaculair aan toe maar steeds blijkt het Licht van
Christus sterker te zijn dan iedere onreine geest. De kracht
van God is in de Heer Jezus aanwezig en steeds worden
mensen door Hem van duisternis verlost en in de vrijheid
gesteld. ‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en
Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen
heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het
aangename jaar des Heren.’ (Luc.4:18-19) Ook Zijn
volgelingen hebben van Hem gezien en geleerd om als
arbeider met de kracht van Gods Koninkrijk te werken en
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ook zij winnen terrein en verdrijven satan. Daarbij
geschieden dezelfde wonderen omdat ook in hen Christus’
autoriteit en kracht steeds aanwezig is door wie zij hun
opdracht kunnen uitvoeren. In het leven van Johannes en
Jacobus is bij het volgen van hun geliefde Meester Jezus
reeds zoveel licht en kracht van God gekomen dat zij net als
Hij er om bekend werden de zieken te genezen en onreine
geesten uit te drijven. Wellicht om deze reden geeft Jezus
hen de toepasselijke bijnaam ‘Boanerges’, zonen des
donders. Bliksem en donder doen zich immers alleen voor
wanneer in ‘de lucht’ positieve lading op negatieve lading
botst. (Marc. 3:17)
Op weg naar het midden van de tuin waar de Levensboom
te vinden was terwijl de eerste mensen zich dus geestelijk
proberen te ontwikkelen, ontmoeten zij de oude slang op
hun pad. Dit sluwe beest staat onder de directe
beïnvloeding van de satan en spreekt tot Eva om haar
uiteindelijk te beletten dat zij en haar man van de
Levensboom zullen gaan eten, doch in plaats daarvan van
de boom der kennis van goed en kwaad. Soms hoor je de
opmerking, waarom liet God de slang toe in de Hof? Maar
de toegang tot de ‘tuin van geestelijke ontwikkeling’ had
satan immers van God Zelf gekregen in de tijd dat hij als
‘Lucifer’nog een lichtdrager was om God te helpen bij het
totstandkomen en uitvoeren van Zijn eeuwige raadsbesluit.
Als Lucifer had deze dienaar des lichts de expliciete
opdracht en taak de eerste mensen te begeleiden op hun
weg naar Gods troon. Toen Lucifer dit allemaal duidelijk
begon te worden (hij wist dit aanvankelijk niet, want hij
begeerde net als alle engelen een blik te slaan in het
raadsbesluit van de Allerhoogste - 1Petr.1:12) dat dit
nieuwe schepsel dat de Vader ‘mens’ noemde nota bene bij
God op de grote Troon moest plaatsnemen, werd deze engel
jaloers en verzette hij zich tegen dit eeuwige voornemen
van de Almachtige God.
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Dit is de strik des duivels dat hij jaloers werd op de positie
van de mens, de zoon van God.
Door zich tegen dit eeuwige plan en voornemen van God te
verzetten stelde Lucifer zich buiten de genade en waarheid
van de Allerheiligste, waardoor er ongerechtigheid in hem
werd gevonden. De Vader verstootte hem hierom en de
satan werd met eeuwige banden aan duisternis gebonden.
Voor hem is er in eeuwigheid geen redding of herstel meer
mogelijk. Het was bij hem niet zo als bij de ‘onontwikkelde’ mens die nog kennis en onderscheid van goed
of slecht moest opdoen, dus nog geestelijk in de groei was.
Lucifer was bij zijn formatie reeds geheel compleet
geformeerd en had duidelijke instructies en bevelen van
God gekregen om het licht door te geven te dienste van
Adam en de andere mensen die zouden volgen. (Ez.28)
Doch de toegang tot de tuin éénmaal door God gegeven aan
de in zonde gevallen Lucifer, die voortaan wordt aangeduid
met de naam satan (‘lasteraar’, ‘scheidingmaker’,
‘tegenstander’), die had hij nog steeds. God komt namelijk
nooit terug op iets dat Hij heeft gesproken, Hij is immers de
onveranderlijke en eeuwige God en volgt altijd Zijn
voornemen. De nieuwe vijand van God ziet vanwege zijn
verzet dus niet meer toe op een goede ontwikkeling van de
beelddrager van zijn Meester, maar doet zijn invloed juist
gelden om die ten val te brengen zoals ook hijzelf gevallen
is. Dit ‘vallen’ wil zeggen de hoogste en heilige positie
binnen Gods bestemming loslaten om tegen de wil van God
in en dus een onreine positie te verkiezen en vast te grijpen.
De slechte invloed van deze overste der engelen werd
voordien reeds duidelijk, als hij zich laat gelden in de
planten- en dierenwereld die in de tuin en daarbuiten
aanwezig zijn. Als de mens vervolgens verschijnt, smeedt
hij zijn arglistige plan om Adam tot ongehoorzaamheid te
verleiden. Van list spreekt men als de eigenlijke
bedoelingen niet getoond worden of onduidelijk zijn. Om
Adam te treffen wendt de slang zich dan ook niet direct tot
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de mens, maar volgens een omtrekkende beweging, via zijn
naaste vertrouweling Eva.
Zoals de duivel éénmaal het goede gekend had en daarna in
de zonde viel, zo bracht hij dit waar hij kon ook over op de
schepping. Door zijn invloed brengt de ‘kennisboom’ die
naast de Levensboom stond niet meer zijn oorspronkelijke
vruchten voort maar draagt nu vruchten die, wanneer men
ze aanraakt of tot zich neemt de dood tot gevolg hebben.
Bij de dieren wordt de slang door de satan benaderd. Van de
slang staat dat ze de ‘listigste’ van alle dieren was,
hoogstwaarschijnlijk door de omgang met de vijand. Dit
geeft te denken want ook in de huidige wereld waar de
duivel zijn werkterrein heeft, zijn het juist de meest
intelligente en geestelijk ‘vooroplopende’ mensen die hij
probeert in zijn gelederen te krijgen. Wat bvb. te denken
van een geleerde die een uiterst dodelijk en besmettelijke
stof kan ontwikkelen, waar toch alleen maar mensen en
dieren mee gedood kunnen worden? De intelligentie en
kennis van zo’n geleerde staat dan in dienst van de vijand
van God, want Die wil immers niet dat er ook maar één
mens verloren gaat. Het gevaar is echter dat wanneer een
gedemoniseerde machtsmisbruiker ergens de samenleving
aan deze dodelijke chemische stoffen bloot kan stellen, er
zeer veel mensen worden uitgeroeid. In zijn uiterlijk
vertoont de slang ook een aantal eigenschappen die
karakteristiek zijn voor de aard en het wezen van de boze.
Zo doet deze zich voor als een goede boodschapper, doch
wat hij zegt lijkt aanvankelijk op de waarheid maar is
doordrenkt van leugen. (2Kor.11:14) De tong van de slang
is gespleten, wat hij spreekt is innerlijk verdeeld en
daarmee zaait hij ook verdeeldheid.
De ogen van het reptiel zijn altijd geopend en met zijn
strenge en genadeloze blik probeert hij zijn slachtoffers van
schrik te verlammen en te intimideren. In zijn bek bevindt
zich het dodelijke gif, dat zijn zijn woorden die een
dodelijke uitwerking op zijn hulpeloze slachtoffers hebben.
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Met zijn lichaam kronkelt hij zich in alle bochten en
verschuilt hij zich in zijn omgeving. De camouflage is zijn
grootste dekking! Het liefst ligt hij ‘onzichtbaar’op de loer
zodat hij ongemerkt in de nabijheid van zijn slachtoffers
verblijft om hen dan plotseling te overmeesteren. Soms
roert hij zich tijden niet, waardoor de omgeving hem niet
meer opmerkt.
‘Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, op verborgen
plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar
weerloze mensen.’ (Psalm 10:8)
Door gehoorzaam te zijn aan hetgeen de slang zegt komen
Adam, zijn vrouw en hun kinderen in de duisternis van de
zonde terecht. Zij kunnen zich dus niet volgens gemaakt
bestek ontwikkelen in het Koninkrijk van God maar zij zijn
‘inwoners’ geworden van een ‘ver land’, van een geestelijk
rijk dat uit duisternis bestaat. Dat is het rijk van satan dat
met duisternis het ‘innerlijk’, de geest en ziel van de eerste
mensen omringt waardoor zij het oorspronkelijke doel dat
de Schepper met hen had niet meer kunnen bereiken. De
mens verandert door de inwerking van de satan innerlijk
naar het ‘beeld’ van deze onreine geestelijke macht in wiens
dienst hij zich nu heeft geplaatst: hij die ongehoorzaamheid
jegens God bedrijft en de zonde doet is een zondaar. De
apostel Johannes gaf al aan dat de duivel zondigt vanaf den
beginne, dus toen de mens zijn positie in de Hof moest gaan
innemen. (1Joh.3:8)
De mens ontwikkelde zich zo dus niet verder als geestelijk
wezen in Gods Koninkrijk maar valt uiteindelijk geheel ten
prooi aan de zondemachten en boze geesten, waardoor hij
nog slechts ‘enkel vlees’ is. (Gen.6:3) Hij kan zich niet
meer verheffen in de sferen waarin zijn Schepper Zich
bevindt maar is enkel actief in de zichtbare wereldse
omgeving van genot en bezit en waar de satan heerst als de
overste der boze machten. Daarmee verdwijnt Gods invloed
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en dus het leven uit de mens. Deze verwordt zo tot een
speelbal van demonen omdat hij slechts bezig is met
onreinheid, vleselijk genot, hoogmoed en ongerechtigheid.
Dat het voor de zondemachten niet moeilijk is om met zo’n
mens contact te krijgen en die in bezit te nemen, daarvan
lezen we in Genesis 6:1,2: ‘Toen de mensen zich op de
aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters
geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der
mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen,
wie zij maar verkozen.’ Met ‘zonen Gods’ worden de boze
engelen bedoeld, die als ‘zonen’ ooit door God werden
geschapen maar hun ‘eigen plaats’ bij Hem verlieten en
wederechtelijk ín de mens wilden binnendringen om over
hen te heersen. De ‘dochters’ der mensen zijn allen die zich
voor de inspiratie en de gemeenschap der boze geesten
openstellen, dus zij die voor de zonde ontvankelijk blijken.
Omdat reeds de mens in de oudheid de innerlijke leiding
van Jahweh de goede Inspirator ontbeert, is er voortaan een
‘wet’ nodig die hen van buitenaf van richtlijnen voorziet
hoe zij rechtvaardig zullen leven. Dat is de wet voor het
volk die aan Mozes werd gegeven. Van die wet staat dan
ook ‘wie dat doet, zal daardoor leven’ (Rom.1:17). Doch
ondanks deze Mozaïsche wet kwamen de mensen op een
enkeling na niet terug bij God, zij kwamen daardoor dus
niet weer tot leven omdat deze wet massaal overtreden
werd en wordt. Jakobus schrijft ’Want wie de gehele wet
houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan
alle (geboden).’ (Jak.2:10) Dat het dan ook niet zo goed met
het oude bondsvolk van God gesteld is, daarvan getuigen de
oproepen van Johannes de Doper en van Jezus, die allen
opriepen tot bekering om alsnog het Koninkrijk van God
binnen te kunnen gaan. (Marc.1:4 en 15) Het Koninkrijk
van God is door Jezus ‘nabijgekomen’.
‘Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen:
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen.’ (Matt.4:17)
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Jezus werd geboren, groeide op en was een volwassen man
geworden die als eerste mens het Koninkrijk van God op
aarde openbaarde, dus liet zien waar dit uit bestaat en
waartoe Hij door daarin te leven in staat was. De demonen
die tot dan toe vrij in hun slachtoffers konden huizen,
werden door Hem bij Zijn medemensen uitgeworpen. De
armen en de zieken die door de religieuze Joodse leiders
werden genegeerd, ontvingen van Jezus zonder de
tussenkomst van deze tempellieden van Jeruzalem het
Evangelie van genade en de genezing ‘om niet’. (Matt.10:8)
De toegang tot eeuwig heil bij de Vader zou spoedig door
Zijn Zoon Jezus voor ieder mens worden vrijgemaakt. Het
voorhangsel dat de toegang tot het ‘heiligste gedeelte’ van
de tempel afsloot scheurde! (Matt.27:51)
Het Koninkrijk van God werd door Jezus ontsloten en
toegankelijk gemaakt voor rechtvaardigen. Met de doop van
Jezus in de Jordaan, waar de zalving met kracht van de
Heilige Geest direct op volgt, begint het Koninkrijk van
God op aarde te functioneren. Jezus Christus trad van
Godswege als Koning en Priester op en juist vanwege de
Kracht die de Allerhoogste Hem betuigt, kan Hij ieder mens
redden die Hem persoonlijk als Koning erkent en aanneemt.
Met het getuigenis dat de Rechtvaardige en uit God geboren
Jezus van Zijn Vader ontvangt, neemt Hij tevens Zijn
Koninklijke waardigheid in ontvangst. Op weg naar
Jeruzalem vertelt de Heer Jezus hierover in een gelijkenis:
‘Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een
ver land om voor zich de Koninklijke waardigheid in
ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren.’
(Luc.19:11,12)
De krachten van de nieuwe ‘eeuw’ werken in Hem en later
ook in hen die tijdens Pinksteren de Heilige Geest
ontvangen. Deze nieuwe eoon kenmerkt zich van de
voorliggende periodes, doordat de gelovigen en heiligen
van Christus met hemelse Kracht worden aangedaan. Met
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die Kracht van God kunnen zij duivelen weerstaan en
wegsturen en eveneens door de Heilige Geest in Jezus’
naam genezingen verrichten, daar God Zelf met hen is. ‘IK
heb gesproken, IK doe het ook komen; IK heb het
ontworpen, IK breng het ook tot uitvoering.’ (Jes.46:11)
De onwilligen en ongelovigen die Jezus niet aannemen en
niet willen dat Hij Koning over hen zal zijn, die zullen net
als in de tijd van de overgang van het oude naar het nieuwe
verbond van het volk van God worden afgesneden. Wie de
Heilige Geest niet wil ontvangen en daarmee zijn of haar
ondergeschiktheid aan Christus niet aanvaardt, kan
vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God geen deel
uitmaken van het ware volk van God: de Joden naar de
geest. (Rom.2:28,29) Zoals ten tijde van de oude bedeling
de onbesneden man geen deel kon hebben aan het verbond
met God, zo kan in de nieuwe bedeling een mens geen deel
hebben aan het verbond dat God sluit door de gave van de
Heilige Geest. Daartoe vergelijken we de volgende twee
teksten, één uit het oude- en één uit het nieuwe verbond:
‘En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van
zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid
worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond
verbroken.’ (Gen.17:14) ‘Gij daarentegen zijt niet in het
vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u
woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet
heeft, die behoort Hem niet toe.’ (Rom.8:9)
Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken,
maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de
heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is
van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de
mensen.’ (Rom.14:17,18)
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Rechtvaardigheid
De Heilige Geest overtuigt een mens van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel. (Joh.16:8) Zodra een zondaar
van zijn misstappen wordt overtuigt, kan hij daar afstand
van doen door in het geloof het Offer van Jezus te
aanvaarden. De Heer Jezus gaf Zijn bloed en Zijn leven
enkel en alleen om zondaars aan hun verdiende straf te
laten ontkomen, door die in onze plaats te ondergaan. Wie
gelooft dat Jezus zijn of haar zondeschuld heeft
overgenomen, die heeft geen moeite te geloven dat Hij
tevens de daarbij horende straf heeft overgenomen en die
ook heeft ondergaan. Nu dan de schuld en de straf van deze
mens zijn verdwenen, is dit mens rechtvaardig en zeer
gelukkig geworden want hij is dankzij Jezus Christus aan
de dood ontkomen. De voorzegging die Jezus daarbij heeft
gedaan is dat wie in Hem gelooft dus in Zijn
rechtvaardigheid, in Zijn heiligheid, in Zijn aan-God-gelijkzijn en in Zijn Koningschap, die mens vervolgens de Vader
mag vragen hem of haar de Geest van Christus te geven.
Dit is de Heilige Geest Die dit mens vervolgens tot Zijn
eigendom kan maken en daarmee deel van het Koninkrijk
van God. In het Koninkrijk van God heeft de Heilige Geest
de leiding. Hij is de leraar ter gerechtigheid Die het kind
van God in wie het Koninkrijk nu ook functioneert, de weg
wijst naar de ‘volle’ waarheid. Dat is de toestand die door
wasdom wordt bereikt en waarin de gehoorzame zonen en
dochters van God de geestelijke ‘volheid’ of volmaaktheid
ervaren en daarvan getuigen. Dan is ook de kracht die door
de overweldigende genade van de Geest van Christus in
deze mensen Gods is gevestigd, in staat om de dingen te
doen die Jezus deed. (Joh.14:12) Bij het vanuit het
Koninkrijk der hemelen volkomen worden van hen die
onder de leiding staan van Gods Geest, wordt de beeltenis
met Jezus als volmaakte Zoon van God geheel compleet.
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De gerechtigheid ving voor de zondaar aan toen hij de
woorden van Jezus hoorde en berouw kreeg over zijn
wetteloze zondige daden en niet langer in dienst wilde staan
van de ongerechtigheid, waarin hij gemeenschap had met
demonen en dus in dienst stond van de duivel. Zijn oude
leven op het niveau van de wereld waar hij in de duisternis
verbleef, achtte hij niet langer waardevol en deed daar
afstand van door dit aan Jezus toe te vertrouwen. Jezus
draagt dit oude zondige bestaan samen met dat van alle
andere zondaars die om deze reden hun toevlucht tot Hem
zochten, op de schouders van Zijn eigen leven en geeft het
aan de dood prijs. De nieuw gelovigen willen hiervan
getuigen door deze waarheid in de waterdoop uit te
beelden, waarbij wij in de handen van de doper (Jezus)
onder gaan in het water (dood) en in Zijn handen (de kracht
van God) daaruit opstaan! (2Tim.2:11)
Het oude bestaan wierp de zondaar zo als een oude jas van
zich af, om daarna het nieuwe hemelse leven van het
Koninkrijk Gods te ontvangen en ‘aan te doen’. (Gal.3:27)
Hij richt zich voortaan steeds op de woorden van Jezus, die
zegt eerst het Koninkrijk van God te zoeken en zijn
gerechtigheid, dus door geloof bezig zijn met de onzienlijke
hemelse werkelijkheid. (Mat.6:33) De mantel die hij van
Christus voor zijn oude jas terug ontvangt, is die der
gerechtigheid. (Jes.61:10) In tegenstelling tot vroeger mag
hij voortaan ‘stralend witte kleding’ dragen, die hij van God
ontving. (Opb.22:14) Dit is gerechtigheid, want Jezus heeft
op volkomen legale wijze de toegang tot dit Koninkrijk der
hemelen voor de mensen geopend. De mens die op Jezus’
woorden en toezeggingen ingaat, sluipt niet als een
wetteloze het domein van God binnen maar is dankzij Hem
als rechtvaardige bezig de gerechtigheid van deze ‘hogere
orde’ in ontvangst te nemen.
De Vader had in Zijn onbegrensde wijsheid voorzien in
deze mogelijk voor de mens die Hem zoekt, om nog tijdens
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hun verblijf in het ‘vlees’ door de prediking van Christus
Zijn hemels Koninkrijk binnen te gaan. Daarbij maakt men
geen reis met het aardse lichaam naar een locatie op aarde
of ergens in de ruimte, maar het grote geheim van Christus
is dat door Hem de Heilige Geest in de gehoorzame mens
kan komen wonen. (Opb.3:20) Het Koninkrijk van God is
met de Heilige Geest aanwezig in de gelovige, terwijl hij in
het vlees is dus in zijn dagelijkse leven temidden van
andere mensen. Deze Goddelijke inwoning van de
Allerhoogste in de gewone mens die in Zijn Zoon Jezus
gelooft en op Hem vertrouwt, wordt door de antichrist
ontkent en geloochend. (2Joh.1:7) De gewone mens wordt
vanwege de eeuwen van zonde geassocieerd met een
verdorven natuur en een onderworpen zijn aan de
zondemachten die liefdeloos zijn, die hem laten zondigen
en slecht maken waardoor hij dan uiteraard geen aanspraak
heeft op de heerlijkheid en de genade om in Gods
Koninkrijk te mogen functioneren. Dit zou ook geen
gerechtigheid zijn omdat in dat geval een zondaar in Gods
heerlijke nabijheid zou kunnen bestaan, dus net als de
rechtvaardige eeuwig in het licht zou kunnen leven.
(Gen.3:24)
Hier wordt de goedheid en de liefde van de Vader
geopenbaard, doordat Hij om zondaars te redden en hen
toegang te verschaffen tot Zijn eigen heerlijkheid, Zijn
Zoon Jezus overgaf aan de dood om vervolgens allen het
waarachtige leven te schenken die in Jezus Christus
geloven. De genoegdoening van de dood, dat iedere ziel die
gezondigd heeft met de dood moet worden uitbetaald, werd
aan Jezus uitbetaald in ruil voor het leven van alle mensen.
(Ez.18:20 en Rom.5:12) Door deze ‘losprijs’ te betalen
heeft de Vader met het leven van Jezus het eigendomsrecht
van de mensheid wettelijk en legaal teruggekocht. Als de
Vader Zijn doel wil bereiken, dan is Hij bereid daarvoor op
eerlijke wijze te betalen. Hij neemt nooit hetgeen Hem niet
toekomt.
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De duivel die het geweld over de wereld had gekregen en
die iedereen die in zijn domein als natuurlijke baby werd
geboren en opgroeide in zijn macht kreeg, was bereid om al
deze zondeslaven te ruilen voor die Ene rechtvaardige
Jezus.
Jezus was eveneens in het domein van de duivel als baby
geboren, maar werd door Zijn eigen Vader bij het opgroeien
geheiligd en beschermd tegen gevaren van buitenaf. Ieder
kind is immers geheiligd in zijn ouders, Jezus dus ook.
(1Kor.7:14) In het evangelie van Mattheus wordt de ruil
tussen God en de boze in de gelijkenis van de koopman die
parels zoekt uitgebeeld. De koopman heeft al zijn parels er
voor over indien hij die Ene kostbare parel maar in zijn
bezit zal krijgen. (Matt.13:46) Zo had de duivel vanuit zijn
macht die hij in de wereld had verworven zijn claim op de
miljoenen slachtoffers er voor over om de macht over Jezus
te kunnen krijgen, omdat hijzelf Hem nimmer tot zondigen
had kunnen overhalen. (Luc.4:6) De boze was bereid om
alle mensen te laten gaan, indien hij de eigen Zoon van de
Allerhoogste God in zijn macht kon krijgen. Zó kocht de
Vader ons vrij, het was daadwerkelijk één voor allen! Dat
de duivel vanwege zijn macht over Jezus Hem vermoordt
en denkt zodoende deze Zoon van God onder zijn controle
te kunnen houden, komt voort uit machtswellust. De duivel
wil namelijk koste wat kost heersen over en meer zijn dan
een mens en wil dat mensen hem dienen. Hij wil dus
eigenlijk de positie van God Zelf en heeft zijn plaats als
dienaar verlaten om zelf als een god gediend en aanbeden te
worden. (2Tess.2:4) Wie echter dankzij Jezus het
Koninkrijk van God binnen gaan, die ontrukken zich aan de
overheersing der demonen door wie zij ongerechtigheden
bedreven en daardoor een zondeschuld opbouwden. De
rechtvaardigen worden met hun intrede in de gerechtigheid
overgeplaatst vanuit het rijk van satan in het Koninkrijk van
de Zoon van Gods liefde. (Col.1:9)
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In het Koninkrijk van God worden uitsluitend ‘werken der
gerechtigheid’ uitgevoerd, waardoor de rechtvaardigen hun
kleed der gerechtigheid kunnen voltooien. (Opb.19:8)
De strijd die de gelovige moet leveren bestaat erin dat de
satan probeert door de natuurlijke omstandigheden zodanig
te manipuleren dat het kind van God niet meer ziet op de
werkelijkheid van Gods Koninkrijk maar zich door
zintuiglijk waarneembare factoren laat misleiden, angstig
wordt en zijn geloof dat God zijn Vader hem zal uitredden,
loslaat. Indien hij struikelt komt dit dus doordat hij ziet op
wat ‘voor ogen’ is, in plaats van dat hij door zijn geloof ziet
op het ‘niet zintuiglijk waarneembare’, dus op het
Koninkrijk Gods. (Hebr.11:3)
Als bijvoorbeeld een ongelovig persoon het kind van God
in zijn dagelijkse werkomgeving verbaal aanvalt en dus
geweld gebruikt, dan komt het er voor de rechtvaardige op
aan dit voorval te negeren. De liefde voor de medemens
rekent immers het kwade niet toe maar blijft daarentegen de
persoon in kwestie liefdevol en respectvol behandelen.
(1Cor.13:5) De rechtvaardige blijft dus vanuit het
Koninkrijk Gods reageren op situaties in de wereld waarin
hij functioneert en zijn plaats heeft tussen allerlei
verschillende mensen die dikwijls zelf de Vader niet
kennen. Door zich niet in dienst te stellen van de
geweldgeesten, krijgt de boze geen vat op hem en komt hij
dus niet in dienst van de ongerechtigheid. Met andere
woorden, het woord Gods dat zegt dat hij de naaste dient
lief te hebben, blijft in hem en daardoor kán hij niet
zondigen. (1Joh.3:9) Hij is dan in de duistere wereld van
geweld, onreinheid en ongerechtigheid aanwezig, terwijl hij
er een geheel andere benadering en visie op na houdt. Hij is
dan wel in de wereld, maar er niet van. (Joh.15:19) Dit
komt overeen met hoe Jezus zich tussen de mensen bewoog
en met zondaars kon verkeren, omdat Hij altijd vanuit het
Koninkrijk van God en Diens liefde reageerde. De
gerechtigheid Gods komt ook hierin naar voren dat de
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kinderen Gods door de Leraar ter gerechtigheid de mensen
hun zonden niet aanrekenen, maar de demonen die hen
aanzetten als eerste verantwoordelijk houden. Door het
optreden van deze heilige mensen vanuit het licht van Gods
Koninkrijk, houden de demonen geen stand en worden zij
uit de omgeving van de kinderen Gods geweerd en buiten
geworpen. Ook dit komt overeen met hetgeen onze Meester
Jezus deed en aldus volgen wij Zijn voorbeeld en opdracht
na. (Marc.16:15-17)
Vrede
Hoewel Job niet wist dat de boze verantwoordelijk was
voor al de ellende en rampspoed die hem overkwam en
dacht dat het God was die dit veroorzaakte, werd Job niet
verbitterd en nam hij het God niet kwalijk door Hem de rug
toe te keren. Job vertrouwde erop dat God wel zou weten
waarom Hij hem in deze toestand had gebracht, en sprak
daar ook zo over. (Job 2:10) De vrede die Job ervoer,
ontstond vanwege zijn geloof dat God de Almachtige is en
zijn leven te allen tijde in Gods hand was en Hij ermee kon
doen wat Hij maar wilde. Ondanks de vele beproevingen
was Job het met zijn Schepper eens. Deze totale overgave
aan God de Vader, dat Hij bij machte is ons in Zijn Hand te
bewaren en Hij zelfs uit de zwaarste storm zal redden, geeft
een mens vrede en rust.
Mensen die het Koninkrijk van God nog niet zijn
binnengegaan kennen ook deze vrede en de vreugde die
men daar ontvangt niet en kenmerken zich dikwijls door
hun bezorgdheid, hun snelle boosheid en ontevredenheid.
De omstandigheid en situatie waarin de ongelovige
zondigende mens verkeert zijn dan ook meestal aan de
gelaatstrekken te herkennen. ‘Moogt gij het niet opheffen,
indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt,
ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte
naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.’ (Gen.4:7)
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Het Koninkrijk van God resideert na de wedergeboorte nu
ook in de gelovige mens, die zijn hemelse Vader vanwege
zijn nieuwe naam “Christus” om de Heilige Geest bidt en
Hem uiteraard zal ontvangen. Zoals de apostel schreef ‘- en
Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God
en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot
in alle eeuwigheden! Amen.’ (Opb.1:6), dus toegevoegd of
geannexeerd aan het Koninkrijk van Christus.
In deze onzienlijke hemelse werkelijkheid waar Gods
Koninkrijk existeert, kan men enkel binnenkomen door
middel van de wedergeboorte. De innerlijke mens dient
daartoe vooraf contact te krijgen met het Woord van God,
dat is Jezus. Hij geeft de mens die de waarheid liefheeft en
Hem aanvaardt toegang tot Zijn hemelse Koninkrijk, Hij is
voor die mens de deur om binnen te gaan. Men wordt door
de woorden Gods aan te nemen ‘verwekt uit onvergankelijk
zaad’, dus geboren uit het Woord van God en dat is zoals
we zeiden Christus. (Joh.1:1) Mét Hem komen dan ook de
gelovigen ‘van boven’, zij functioneren wel in de wereld
doch vanuit het Koninkrijk van hun Heer Jezus. Terwijl de
wereld in het domein van de satan ligt, handelen de
kinderen Gods op hun dagelijkse situaties en
omstandigheden vanuit deze ‘hoogte’.
Daar waar de mensheid massaal door de duivel en de
demonen wordt opgejaagd en beangstigd, blijven de
kinderen Gods bij het vaste geloof in de kracht van hun
Koning Jezus en onkwetsbaar voor deze gewelddadige
vijanden. Zij weten dat Hij die in hen aanwezig is, meerder
is dan die buiten hen is en hun bestaan probeert te belagen.
(1Joh.4:4) De vrede Gods die door het verlossende werk
van Jezus in de harten van Zijn kinderen is komen wonen,
wordt door hen op aarde temidden van toekomstige
problemen en tegenslagen geopenbaard. Zó is Christus
komende in het vlees dat nog op aarde is! Wij zijn deel
geworden van het Koninkrijk van God, en het koninkrijk
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van satan waar wij ooit als zondaren toe behoorden
verdwijnt door de prediking van het Evangelie steeds
verder. (Opb.5:10) Daarom riep de Heer Jezus de
omstanders op het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan.
Hij sprak: ‘Gaat in door de enge poort, want wijd is [de
poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen
zijn er, die daardoor ingaan’ (Matt.7:13) Ook maakt Hij
ons erop attent dat het binnengaan in het Koninkrijk van de
Hoogheilige strijd zal kosten, Hij zei derhalve: ‘Strijdt om
in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen
trachten in te gaan, doch het niet kunnen.’ (Luc.13:24)
De val van satan creëerde een ‘anti-JHWH-rijk’ in de
hemelse gewesten, de onzienlijke wereld. Vanuit dit rijk,
vanuit deze duisternis en ongerechtigheid wordt de boze
actief en attaqueerde hij ook het eerste mensenpaar.
Doordat zij tijdens hun geestelijke ontwikkeling
ongehoorzaam werden aan de geboden van JaHWeH,
werden ze onderdaan van dit duivelse ‘anti-Christus-rijk’.
Hierdoor breidde dit demonenimperium zijn machtsgebied
vanuit de onzienlijke wereld uit over de aarde, die vanaf dat
moment ‘in de boze’ ligt en onder zijn directe invloed is
gekomen. Het gevolg is dat de mens in zijn zondige staat
geen toegang meer heeft tot de Boom van eeuwig Leven,
Christus. Deze eeuwigheidgedachte, om de mens aan
Christus deel te laten hebben, koestert de Schepper echter
niet aangaande een onrechtvaardige maar over een
rechtvaardige, niet over een zondaar maar over een
onschuldig en goed mens. Het gevolg daarvan is dat de
mens steeds minder kon profiteren van de verkwikkende
omgang met zijn Schepper en God, en dat zij steeds verder
afdwaalden in zonde en bezet werden door het leger aan
demonen. Compleet onbruikbaar geworden voor Gods plan
met hen, moest de Schepper helaas tot de conclusie komen
dat de mens die Hij schiep, enkel ‘vlees’ is. Het kenmerk
van mensen die steeds verder afraken van Gods wil en Zijn
oorspronkelijke plan met hun leven is, dat zij steeds verder
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‘verworden’ en zoals ooit de bevolking van Sodom en
Gomorra, zij onreinheid, slechtheid en haat bedrijven.
(Gen.18:20)
Via de begeerten proberen demonen toegang te krijgen tot
de innerlijke mens de ‘mens des harten’ , deze dimensie van
een persoon heeft betrekking op zijn ziel en geest. De
gelovigen zijn door de Heilige Geest in staat de begeerten
af te schermen voor demonen, zodat deze niet door hen
kunnen worden omgebogen tot zondige begeerten dus
evenmin tot zondige daden. Dit is de geloofsstrijd van hen
die van Christus zijn, om tijdens hun aardse leven de
demonen die van ‘beneden’ zijn te weerstaan en vanuit ‘de
hoogte’ van Gods Koninkrijk over hen te heersen! God is
liefde. (1Joh.4:8) Zonder liefde sterft een mens geestelijk,
dat wil zeggen naar zijn ziel en geest vervalt hij aan de
dood, indien iemand dus geen contact met de Schepper
heeft. De zonde(macht) maakt scheiding tussen een mens
en God (Jes.59:2) Door te zondigen komt de mens in dienst
van de duivel en kan hij de liefde die God voor hem of haar
heeft niet (met gehoorzaamheid) beantwoorden, omdat de
boze machten hem dit beletten. Het loon dat de zonde dus
geeft is de dood (Rom.6:23). Als een mens op de woorden
van Jezus Christus ingaat en het Koninkrijk van God
binnengaat, dan maakt hij innerlijk contact met Jahweh
waardoor de liefdesband ontstaat en hij geestelijk tot leven
komt. De woorden van God zijn dus Geest en Leven, Jezus
is dit Leven (Joh.6:63 en 14:6). In het Koninkrijk van God
ontvangt een mens leven en overvloed doordat hij waarlijk
liefde ontvangt en ervaart. Zijn geest (zijn ‘hart’) stroomt
over van de liefde Gods zoals Jezus had gezegd ‘Wie in Mij
gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien.’ (Joh.7:38) Deze liefde
van Jezus eenmaal ontvangen, geeft de nieuwe mens van
Christus op zijn beurt ook aan zijn naasten. Hiermee vervult
hij dan de eis der wet : ‘Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf.’ (Matt.22:39)
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De naasten ervaren hierdoor de liefde van God in hun leven
en kunnen daardoor ook tot leven komen indien zij Jezus
aannemen. Dit geven of liever doorgeven, maakt anderen
dus ook zalig. ‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om
niet.’ (Matt.10:8) Uit dit oogpunt is geven dus zaliger dan
ontvangen, daar het bij het geven van waarlijk Leven steeds
om kostbare mensen gaat, die God als Vader hebben en
hierdoor met Hem verbonden worden.
Het mooie van de Trooster de Heilige Geest is dat Hij door
de bede van onze Heer Jezus ‘Vader uw Koninkrijk kome’,
ook in ons dit Koninkrijk manifesteert op aarde in ons leven
van alle dag. Wáárheen de gelovige in Christus zich op
aarde ook begeeft, altoos bevindt hij zich in het hemelse
gezag van de Geest van God Die rust op Christus, tot wie
hij behoort. In de omgang met de broeders, zusters en de
naasten kan Gods liefde openbaar gemaakt en bewezen
worden. Dit zijn dan de werken der liefde, waarbij Christus
Jezus in het midden is. (Matt.18:20) Van gelovige tot
gelovige onderling wordt de liefde van God door en dankzij
Christus Jezus met groot enthousiasme en ingetogenheid
elkaar bewezen en voorgehouden.
Juist de confrontaties tussen Christus en de machten der
duisternis die door hun slechte begeerten actief zijn bij
mensen van de wereld, geeft reden voor vertroosting want
telkens worden er overwinningen op de boze geesten
geboekt. De liefde Gods en de levenskracht door de Heilige
Geest is onverzettelijk aanwezig in de door God
gerechtvaardigde mensen die eigendom van Christus zijn.
Het overeind blijven in moeilijke, bedreigende, maar ook in
verleidelijke situaties geeft aan dat de Kracht Gods nabij is,
ja in ons heiligen aanwezig is. (Luc.17:21) Mensen die
geleid worden door de eeuwig levende Geest van God zijn
dan ook altijd vol liefde voor hun naaste, in hen
functioneren de wetten van het Koninkrijk van God.
Christus zoekt immers niet zichzelf maar de naaste om ook
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die Levend te maken.Dit tot leven komen van zondaren is
de grote wens van de Schepper. Hij wil immers niet dat er
ook maar één verloren gaat maar dat iedereen tot erkentenis
van de Waarheid komt. (1Tim.2:4) Zij bidden dagelijks in
de taal van de Geest tot de Almachtige God om nog meer
liefde te ontvangen, die zij aan hun naasten en mensen uit
hun directe omgeving willen geven. Hierdoor komen tevens
de heilige engelen Gods in actie die hen - die het Leven
hebben - helpen en terzijde staan. Het komt door de heilige
leiding van de Geest van Christus met de gelovigen zover
dat zij ook voor hun vijanden kunnen bidden en hen
liefhebben. Door de bovennatuurlijke liefde van Christus
zijn zij in staat dat als iemand hen op de wang slaat zij hem
ook de andere toekeren (Luc.6:29).
Blijdschap
De liefde van God die Zijn Zoon Jezus ons heeft bewezen,
heeft uitgelegd en verduidelijkt is van het verheven niveau
van God Zelf. Deze liefde koestert Hij sinds de
grondlegging der wereld voor u en voor mij en zij is de
reden van onze onuitputtelijke blijdschap. Wij nemen deze
liefde en blijdschap van Hem over als wij door de Heilige
Geest deel van Christus zijn geworden. Hij maakt het ons
mogelijk dat wij:
Jegens anderen lankmoedig en goedertieren zijn,
nooit afgunstig op hen zijn of pralen.
Wij zijn niet opgeblazen, maar letten op
dat wij van niemand het gevoel kwetsen.
Wij zoeken onszelf niet maar de ander,
en worden ook als het tegenzit daarin niet verbitterd.
Wij hebben van God geleerd het kwade niet toe te rekenen.
Wij zijn niet blij over ongerechtigheid, maar wij zijn blij
met de waarheid.
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Alles bedekken wij, alles geloven wij, alles hopen wij,
alles verdragen wij.
Dankzij de liefde van Jezus Christus vergaan wij
nimmermeer.
(naar 1Kor.13)

(Dit pdf-bestand van berg der goden, kunt u als bijlage per
email versturen naar uw vrienden en bekenden.)
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