
 KEEK-OP-DE-PREEK                 09 december 2018 
 
Tijdens een leerdienst stonden we stil bij de komst van Gods koninkrijk, Mattheüs 13 en Joh.12,14,16,18. 

 
Wie is er koning op aarde? 
Als het antwoord moet zijn: Jezus - begrijp je niet waarom er nog zoveel ellende bestaat. 
Als het antwoord moet zijn: de duivel – begrijp je niet waar Gód dan is! 
 
Jezus zelf noemt de duivel tot drie keer toe de ‘heerser van deze wereld’ (Johannes 12:31, 14:30, 16:11). 
Hij zegt er wel iets bij: die heerser is uit de hemel gebannen. En ook: hij heeft over Mij geen macht. 
 
Helaas heeft de duivel nog wel veel macht in de wereld. Het Griekse woord voor wereld is ‘kosmos’. Dat be-
tekent eigenlijk: een geordend systeem. De duivel heeft iets op poten gezet, waar je als enkeling eigenlijk 
niet doorheen kunt komen. Denk aan de onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk. De wapenindustrie. Het 
bankwezen. Onderdrukking van minderheden. Ik denk dat ziekte en dood ook onder dit regime vallen. 
 
Maar, als de duivel nog zoveel macht heeft, waar is Gód dan? 
Misschien geven verhalen en sprookjes ons enig inzicht. 
De Leeuwenkoning Simba moet afrekenen met de boosaardige Skar. Gandalf met Saruman. 
Maar het duidelijkst is misschien het verhaal van Robin Hood: de slimme vos die het wanbeleid van de 
slechte Leeuwenkoning Brother John en diens slang ondermijnt, totdat Koning Richard terugkeert. 
 
De slechte koning heeft zich macht toegeëigend en hij krijgt zoveel macht als zijn onderdanen aan hem ge-
ven. De duivel belooft Jezus alle koninkrijken van de wereld als Hij voor hem zal buigen (Mat.4). 
Maar hij weet ook wel: natuurlijk is Jézus de Koning. Zo wordt Hij door Gabriël aangekondigd en onder deze 
‘beschuldiging’ wordt Hij door Pilatus gekruisigd.  
Het Koningschap van Jezus is echter totaal anders dan dat van andere koningen. Het is niet uit deze wereld 
(Joh.18:36). Daarom treedt Jezus niet met geweld op tegen de boze. Hij overwint het kwade door het goede. 
 
Daarom heeft Mattheüs het ook consequent over het koninkrijk van de hemel. Dit koninkrijk is anders, het 
komt langzaam. Niet bovenaf, maar van onderaf, van binnenuit. In hoofdstuk 13 laat Mattheüs veel vergelij-
kingen horen: het koninkrijk van de hemel lijkt op een mosterdzaad, een schat die verborgen lag, gist in 
meel. Het gaat groeien, broeien, ontkiemen. 
 
Jezus komt in vermomming: Het licht van de Vader zien wij omsluierd, verhuld in vlees (Gezang 138 LvK). 
Jezus komt met zachte woorden (die gek genoeg juist als hard ervaren worden, Joh.6): Heb je vijand lief, keer 
hem je linkerwang toe (Mat.5). 
Jezus gaat tegen het kosmos-systeem van de duivel in. Hij geeft hongerigen te eten, raakt zieken aan, wekt 
doden op. 
Als zijn eigen dood komt, slaat Hij niet terug. 
Maar de harde steen kan Hem niet in het graf houden. 
 
Als deze Koning het eens voor het zeggen krijgt… En dáár bid je om: Uw Koninkrijk kome! 

 

Maak vooraf een keus uit de onderstaande gesprekspunten. Welke wil je sowieso behandeld hebben? 
1. Kijk nog eens naar de vergelijkingen in Mat.13:24,31,33,44,45,47. 
Het Koninkrijk van de hemel begint klein en komt langzaam. Wat kun je daar voor positiefs over zeggen? 
2. Kerkvader Augustinus bad: “Onze Vader die in de hemel zijt, uw Koninkrijk kome – maar nu nog niet…”  
Snap je dat gebed een beetje? Wat bid jij?  
3. Jezus noemt de duivel de heerser van deze wereld. 
Iemand vraagt: “Als God liefde is, waarom is er dan nog zoveel ellende!” 
Wat hebben deze twee dingen met elkaar te maken? 
4. Lees met elkaar Galaten 5:19-23. Wat vind je, wie is op dit moment het meest koning in jouw leven? 
5. Stelling: de duivel heeft nog zoveel macht als de mensen aan hem geven. Mee eens of niet? 


