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Een loflied 
 

Een loflied van David. 

U, mijn God en koning, wil ik roemen, 

uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 

Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 

uw naam loven tot in eeuwigheid: 

„Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 

zijn grootheid is niet te doorgronden.‟ 

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, 

uw machtige daden verkondigen. 

Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 

ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 

Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 

ook ik wil van uw grootheid vertellen. 

Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 

uw gerechtigheid luid bezingen: 

„Genadig en liefdevol is de HEER, 

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

Goed is de HEER voor alles en allen, 

Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.‟ 

Laten al uw schepselen u loven, HEER, 

en uw getrouwen u prijzen. 

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, 

spreken over uw machtige werken, 

aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, 

de glorie en de glans van uw koningschap: 

„Uw koningschap omspant de eeuwen, 

uw heerschappij omvat alle geslachten.‟ 

„Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 

wie gebukt gaat richt hij op. 

Allen zien hoopvol naar u uit, 

u geeft voedsel, op de juiste tijd. 

Gul is uw hand geopend, 

u vervult het verlangen van alles wat leeft. 

Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, 

zijn schepselen blijft hij trouw. 

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, 

die hem roepen in vast vertrouwen. 

Hij vervult het verlangen van wie hem eren, 

hij hoort hun klacht en komt te hulp. 

De HEER waakt over wie hem liefhebben, 

maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.‟ 

Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 

en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, 

tot in eeuwigheid. 

 

Psalm 145 (NBV)
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1. Inleiding 
 

1.1 Van een missionaire naar een nieuwtestamentische vraag 

Voor u ligt een onderzoek naar het Koninkrijk van God in Lucas-Handelingen. Het vakgebied 

waarbinnen dit onderzoek wordt gedaan is dat van de theologie van het Nieuwe Testament. De 

oorsprong van de vraag die in dit werk centraal komt te staan, ligt echter op het gebied van de 

missiologie en de praktijk van de kerk. Het gaat hier namelijk om de vraag naar de missie die de 

kerk heeft voor de wereld vanuit de komst en het werk van Jezus Christus. Het onderzoek is 

bijbelstheologisch en wil een bijdrage leveren aan de bijbelse theologie van het Nieuwe Testament. 

Het is vanuit de aard van de vraagstelling echter tevens bedoeld om vanuit dit bijbelstheologische 

onderzoek de missiologie te ondersteunen. Juist bij het zeer gecompliceerde thema van het 

Koninkrijk van God, dat echt een bijbelstheologisch thema is maar in de missiologie en dogmatiek 

dikwijls een belangrijke rol kan spelen, is het belangrijk om goed naar de bijbelse boodschap te 

luisteren. 

Mijn onderzoek naar het Koninkrijk van God komt op uit het verlangen om de missie van de 

kerk te verstaan. Het Koninkrijk van God is het centrale thema in de prediking van Jezus en het is 

daarom ook een centraal thema in de evangeliën geworden. De komst van het Koninkrijk is een 

belangrijk gegeven in Jezus‟ verkondiging en optreden. De consensus in de theologische 

wetenschap is dat het Koninkrijk in de toekomst zal komen maar tegelijk reeds aanwezig is omdat 

het Koninkrijk met Jezus gekomen is. De verhouding tussen deze twee aspecten is dikwijls het 

onderwerp van studie en discussie. In de formulering van de christelijke missie werd in de 

afgelopen anderhalve eeuw vaak uitgegaan van het Koninkrijk van God. Het 'denken vanuit het 

Koninkrijk' heeft ook in onze tijd iets van aantrekkingskracht omdat het lijkt alsof het nieuw is en 

een correctie op het oude kan bieden. De gedachte die men tegen kan komen is dat onlangs pas 

ontdekt is wat het Koninkrijk van God nu eigenlijk is, dat dit het centrale en eigenlijke thema van 

Jezus‟ optreden en prediking was en dat het grote implicaties heeft voor hoe de kerk nu zijn missie 

verstaat. Deze gedachtegang biedt nieuw perspectief voor vele christenen die de missie van de kerk 

opnieuw willen definiëren vanuit de nieuwe positie die de kerk heeft gekregen aan het einde van de 

20e en begin 21e eeuw. En het geeft wellicht nieuwe mogelijkheden voor nieuwe vormen van kerk 

zijn en missionair zijn in deze nieuwe tijd. 

Ik krijg niet de indruk dat binnen deze beweging van 'koninkrijksdenken' het Koninkrijk van 

God ergens normgevend en duidelijk omschreven is. Een theoloog als Jürgen Moltmann is voor 

sommigen leidend in dit denken maar zeker niet voor iedereen. De gedachte van het 

„koninkrijksdenken‟ ziet er vaak ongeveer als volgt uit: Het Koninkrijk van God is gekomen met 

Jezus, daarmee is het nabij en tegenwoordig, dat was ook hetgeen Jezus verkondigde. De 

veronderstelling is dat het Koninkrijk van God dat Jezus gebracht heeft zich uitbreidt. Er wordt ook 

wel gezegd dat het nog altijd komt. Mensen dienen onderdeel van het Koninkrijk te worden en dit 

naar Gods wil vorm te geven hier op aarde. Christenen dienen als missie alle onderdelen van het 

leven en van hun leven onder de heerschappij van Christus te brengen om deze heerschappij 

gestalte te geven. Men kan dit Koninkrijk, de heerschappij van God, dus tegenwoordig stellen, of 

helpen realiseren, door in gehoorzaamheid aan of navolging van Jezus‟ levensstijl te leven en zo 

met God mee te werken aan de komst van zijn rijk op aarde. De kerk wordt een medewerker met 

God in het brengen of verwezenlijken van het Koninkrijk op aarde. Jezus' ethiek moet in alle 

aspecten van het leven doorklinken, want het Koninkrijk en het heil van God is holistisch van aard. 

Het heil is er niet alleen voor de ziel, maar voor de hele mens in al zijn aspecten. Daarom moet de 

missie van de kerk in het meewerken aan het Koninkrijk zich ook richten op heel de mens en heel 

de schepping in al zijn aspecten. Dit betekent een missie van dienst aan de wereld in navolging van 

Jezus, waardoor de wereld getransformeerd wordt naar Gods wil. In de uitwerking gaat het met 
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name om sociale actie, identificatie met de armen en andere gemarginaliseerden in de samenleving, 

bevrijding van onderdrukking in al zijn dimensies en vergelijkbare thema's die verwantschap 

hebben met sociale idealen. Vanwege de diversiteit van hen die dit denken bewust voorstaan of, wat 

vaker voorkomt, onbewust en ongereflecteerd hanteren, is het moeilijk om een ieder recht te doen. 

De kerngedachte is dat de mens kan meewerken met God in de komst of de verwerkelijking van 

zijn Koninkrijk door alles onder de heerschappij van God te brengen. 

Men voelt wellicht wel aan dat dit een boodschap is die aanspreekt, enthousiasmeert en 

vooral hoop geeft. En er komen veel mooie bijbelse gedachten en woorden in mee. Het doet een 

appel op het verlangen naar een rechtvaardige en sociale wereld in het heden. Het biedt hoop op de 

mogelijkheid om daar zelf vorm aan te geven onder de leiding en de kracht van God. En het stelt de 

christen in staat om heel praktisch handen en voeten te geven aan zijn geloof en de wil om God te 

dienen.  

 

Maar in deze gedachte ligt een manier van denken over het Koninkrijk en over het heil van 

God ten grondslag die vragen oproept. Vanuit een zekere vertrouwdheid met de Schriften is iets te 

proeven in deze gedachte dat er niet goed recht gedaan wordt aan de aard van Gods verlossingsplan. 

In de bovengenoemde visie ligt de veronderstelling dat de mens bijdraagt aan het heil voor deze 

wereld. Nu kunnen mensen ongetwijfeld mooie en goede dingen doen in deze wereld, dat is in de 

praktijk aan te wijzen. Maar is de gedachte dat de mens of gelovige meewerkt aan het heil van God 

in deze wereld de gedachte van het Oude en Nieuwe Testament? Zo ja, hoe dan? Is dit de betekenis 

en implicatie van het „bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij‟? Betekent de gedachte dat 

het heil van God en zijn Koninkrijk holistisch is en God dus heil brengt aan de hele mens in al zijn 

aspecten, dat de mens meewerkt aan het Koninkrijk of het Koninkrijk gestalte geeft wanneer hij 

bijvoorbeeld brood geeft aan de hongerige? Is werk dat maatschappelijk nut heeft, misschien zelfs 

ongeacht wie het doet, christen of niet-christen, werk aan het Koninkrijk? Is het zo dat in de 

prediking van Jezus het Koninkrijk de wet (wil) van God is? Kan men zeggen dat, wanneer Gods 

wil gedaan wordt en men aan hem gehoorzaam is, zijn Koninkrijk komt, tegenwoordig wordt 

gebracht of gestalte krijgt doordat alles door mensen onder de heerschappij van God gebracht 

wordt? Is Jezus‟ ethiek en zijn oproep aan zijn volgelingen bedoeld om (in de kracht van Gods 

Geest) Gods koninkrijksheil in deze wereld tegenwoordig te brengen zodat deze wereld meer en 

meer gaat lijken op Gods bedoeling? Groeit op deze wijze Gods Koninkrijk in de wereld? Deze 

vragen zijn niet allemaal even gemakkelijk te beantwoorden. Zoals ze hier gesteld zijn kennen zijn 

onderling soms overlap. Maar dit soort vragen die steeds bij mij naar boven kwamen hebben mij 

ertoe gebracht om kritisch te staan tegenover dit „nieuwe denken vanuit het Koninkrijk‟ en om zelf 

onderzoek te doen naar wat dit Koninkrijk van God nu precies is en wat de rol van de mens dan is 

in de komst ervan. 

 

Dit „nieuwe koninkrijksdenken‟ wordt deels gevoed door bewegingen als de „emerging 

church‟, hetgeen overigens een zeer diverse beweging is. En verbonden schrijvers als Brian 

McLaren, hoewel deze laatste waarschijnlijk een extreme is.
1
 De gedachte die bij McLaren 

aanwezig is, is een geschiedenis die leidt naar het paradijs zonder dat er sprake is van een oordeel.
2
 

Het Koninkrijk van God is gekomen en dat transformeert deze wereld door de radicale ethiek van 

Jezus. Binnen de theologie kan men zich onder andere beroepen op een groot denker als Jürgen 

                                                 
1 Brian McLaren, The Secret Message of Jesus – Uncovering the Truth That Could Change Everything, Nashville: W 

Publishing Group, 2006. Daniel de Wolf noemt enkele moderne missionaire modellen en bewegingen waar dit 

koninkrijksdenken de basis is: Service evangelism, Holistic Mission, Outside-in, Three Story Living, Urban Mission 

en Emerging Church, in: Jezus in de Millinx, woorden én daden in een Rotterdamse achterstandswijk, Kampen: 

Kok, 2006, 158. 

2 Bob DeWaay, The Emergent Church - Undefining Christianity, hst 2. In dit boek betoogt Bob DeWaay dat de visie op 

de eschatologie hetgeen is dat de „emerging church‟ verenigt. Ik blijf er bij zeggen dat de „emerging church‟ een 

diverse beweging is waarin ook over (de weg naar) de voleinding verschillend gedacht wordt. 
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Moltmann die een dergelijke visie op het Koninkrijk voorstaat.
3
  

De kwestie houdt verband met de oude en steeds terugkerende vraag van de verhouding 

tussen woord en daad in de zending. Een vraag die op de grote oecumenische zendingsconferenties 

een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is een vraag die ook de plaatselijke kerk in Nederland zich 

dikwijls stelt wanneer zij haar visie en missie wil (her)definiëren. Dikwijls wordt gesteld dat woord 

en daad bij elkaar gehouden moeten worden en dat er geen vals dualisme in moet ontstaan. Dit heb 

ik persoonlijk echter nooit als een bevredigend antwoord ervaren, enerzijds niet omdat het in de 

praktijk niet duidelijk genoeg is als richtlijn om tot beleid te komen, maar vooral omdat de bijbelse 

fundering onbevredigend is. Dat ze 'samengenomen' moeten worden en 'naast elkaar staan' is lastig 

uit te werken omdat zij mijns inziens wat betreft inhoud echt van een andere orde zijn. Er moet 

duidelijk gemaakt worden wat de basis en het doel is van enerzijds de opdracht tot verkondiging en 

anderzijds de opdracht tot liefde voor God en de naaste. Hoe zijn deze beide lijnen gerelateerd aan 

Gods heilsplan? 

 Dit onderzoek houdt zich dus tevens bezig met de vraag naar de verhouding tussen woord 

en daad vanuit de insteek van het Koninkrijk van God. Als inderdaad het Koninkrijk van God, en de 

komst ervan, het centrale thema is in de boodschap van Jezus, wat is dan de missie voor de kerk die 

Jezus verbindt aan de komst van het Koninkrijk? De eigenlijke vraag waar dit onderzoek zich op 

richt is: Kan men inderdaad zeggen dat de mens het Koninkrijk van God vestigt of, bouwt, brengt of 

meewerkt aan de komst ervan? Het is de vraag naar de rol van de mens in de komst van het 

Koninkrijk van God. Om tot een antwoord op deze vraag te komen is het eerst belangrijk te weten 

wat het Koninkrijk van God is. Van daaruit kan de vraag gesteld worden naar de rol van de kerk, de 

christen of de mens in de komst ervan. De antwoorden op deze twee vragen geven richting aan de 

beantwoording van de vraag naar de missie van de kerk met betrekking tot de komst van het 

Koninkrijk in Jezus. Onder de missie van de kerk versta ik dat waartoe de discipelen de wereld in 

gezonden worden door Jezus vanwege zijn komst en de komst van het Koninkrijk. 

 

Het onderzoeksveld 

Zoals gezegd, dit onderzoek is een bijbelstheologisch onderzoek op het gebied van het Nieuwe 

Testament. Binnen het Nieuwe Testament beperk ik me tot Lucas-Handelingen. Het evangelie naar 

Lucas is één van de drie synoptici waarin het Koninkrijk van God als thema een prominente rol 

speelt en daarin sterk overeenkomt met de andere synoptici. Nergens anders speelt het begrip 

Koninkrijk van God zo'n grote rol als in de drie synoptici. Het boek Handelingen is het vervolg op 

het evangelie, geschreven door dezelfde auteur. Handelingen sluit nauw aan op het evangelie, 

thema's lopen door en worden verder en dieper uitgewerkt en de twee geschriften mogen nauw 

samen gezien worden. Ook het thema van het Koninkrijk van God en aanverwante thema's lopen 

vanuit het evangelie door in dit boek. De studie van deze combinatie van geschriften heeft ook als 

voordeel dat de auteur in het ene boek het optreden van Jezus beschrijft en in het andere boek het 

optreden van de kerk als gevolg van de komst, opdracht en leiding van Jezus. Lucas is bovendien 

interessant omdat juist hier sociaal werk en sociaal maatschappelijke verhoudingen aan bod komen, 

denk aan het 'goede nieuws voor de armen', onderwijs over de omgang met geld en rijkdom en 

Jezus‟ omgang met de gemarginaliseerden, de tollenaars, zondaars en mensen met gebrek. Hierdoor 

wordt voor sociaal en diaconaal werk, holistische missie en het Koninkrijk van God, dikwijls een 

beroep gedaan op Lucas. Daarnaast denk ik dat het vanuit bijbelstheologisch oogpunt zeer 

verantwoord en vruchtbaar is om per auteur onderzoek te doen naar thema's. Hiermee doet men 

namelijk recht aan de diversiteit van de verschillende auteurs en bijbelboeken in de verzameling van 

geschriften die de bijbel is. Belangrijk is natuurlijk wel te realiseren dat Lucas-Handelingen 

onderdeel is van het Nieuwe Testament en daarmee onderdeel van de canon. Lucas-Handelingen is 

                                                 
3 Jürgen Moltmann, Theology of Hope, New York: HarperCollins, 1991 en verschillende andere werken vanaf 1964 

toen hij dit boek heeft geschreven. Voor een bespreking van Moltmann i.v.m. het Koninkrijk van God zie Childs, 

Biblical Theology, 653-657. 
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niet los ontstaan van de overige boeken van het Nieuwe Testament, in tegendeel, het geschrift komt 

op uit dezelfde tradities. Als een door God geïnspireerd getuigenis van het evangelie van Jezus 

Christus vormt het een eenheid met de overige boeken van de canon. Maar er is wel degelijk 

diversiteit en eigenheid in het getuigenis van de verschillende auteurs waar rekening mee gehouden 

moet worden. De methode die in dit onderzoek gebruikt wordt om Lucas te lezen is de „canonical 

approach‟. Een verantwoording hiervoor wordt aan het begin van hoofdstuk zes gegeven. 

 

1.2 De opbouw van het onderzoek 

De kernvragen voor dit onderzoek worden als volgt geformuleerd: 

 

1. Wat is het Koninkrijk van God voor Lucas?  

2. Wat kan de mens betekenen in de komst van het Koninkrijk van God?  

 

Na de inleiding wil ik in het tweede hoofdstuk een schets geven van de geschiedenis van het 

onderzoek naar het Koninkrijk van God. Kort wil ik stilstaan bij de vroege kerk en de 

middeleeuwen, om vooral vanaf de tijd van Ritschl en Weiß de ontwikkelingen te volgen in de 

moderne tijd rond de eschatologie en het Koninkrijk. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld als 

achtergrond van de algemeen nieuwtestamentische studie van het Koninkrijk van God, om inzicht te 

geven in de verschillende opvattingen. 

In hoofdstuk drie wil ik kijken naar de herkomst van de beloften van het Koninkrijk van 

God zoals Lucas die in het Oude Testament lokaliseert.  

Daarna komt in hoofdstuk vier de verwachting van het Koninkrijk van God in het vroege 

Jodendom aan bod. Hierin gaat het met name om de apocalyptische geschriften en het rabbijnse 

Jodendom. 

In hoofdstuk vijf wil ik vervolgens weergeven wat eerder onderzoek naar het Koninkrijk van 

God in Lucas gebracht heeft. Verscheidene onderzoekers hebben hun bijdrage geleverd en deze 

bijdragen worden hier geëvalueerd. De resultaten zullen meegenomen worden en richting geven in 

mijn eigen onderzoek in het volgende hoofdstuk. 

Het zesde hoofdstuk vormt de kern van het onderzoek. Hier zal ik verschillende teksten in 

Lucas-Handelingen bekijken om, met behulp van de resultaten uit de vorige hoofdstukken, 

antwoorden te vinden op belangrijke vragen die ik inmiddels heb kunnen formuleren. Op deze plek 

wil ik antwoord geven op de vraag wat het Koninkrijk van God is. Verschillende deelvragen komen 

hier aan bod zoals: Wat is de aard van het Koninkrijk? Wat is het heil van het Koninkrijk? Wat is de 

relatie tussen het Koninkrijk en Jezus Christus? Maar ook, wat is de rol van de mens in de komst 

van het Koninkrijk? 

In het zevende hoofdstuk wordt dit nog verder uitgewerkt. Hierin wordt onder andere 

gekeken naar de rol van de heilshistorische gebeurtenissen voor de betekenis van het Koninkrijk 

van God. We zullen zien dat onze eigenlijke vraag langzaamaan beantwoord wordt naarmate we 

meer zicht krijgen op wat het Koninkrijk is, wat binnengaan in het Koninkrijk is, wat het heil van 

het Koninkrijk is, de relatie met de eschatologie et cetera. De vraag naar de rol van de mens in het 

brengen of meewerken aan de komst van het Koninkrijk zal helder worden vanuit het „wat‟ van het 

Koninkrijk. 

In hoofdstuk acht wil ik de resultaten van het onderzoek bij elkaar brengen en overzichtelijk 

weergeven. Ik trek de conclusies en zal antwoord geven op de concrete vragen die ik in de vorige 

paragraaf opgeworpen heb. 

Hoofdstuk 9 is tenslotte een beknopte samenvatting van het geheel. 
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2. Geschiedenis van het onderzoek naar het Koninkrijk van God 
 

2.1 Inleiding 

Het onderzoek naar het Koninkrijk van God hangt nauw samen met de kwestie van de 

eschatologie.
1
 Voordat we naar Lucas zelf gaan kijken is het verhelderend om te zien hoe het 

onderzoek naar het Koninkrijk van God en de eschatologie verlopen is in de afgelopen eeuw. In de 

20
e
 eeuw heeft het onderzoek naar het Koninkrijk van God meerdere bijzondere impulsen gekregen 

van verschillende onderzoekers. De auteurs zijn in te delen in verschillende richtingen. Een beeld 

van deze richtingen met hun eigen interpretaties van het Koninkrijk van God en de eschatologie zal 

nuttig zijn. Het zal kaders geven om teksten, gedachten en andere onderzoekers die in dit werk 

geëvalueerd worden een plaats te geven. In dit hoofdstuk zal ik een beknopte schets geven van de 

ontwikkeling van het onderzoek in de geschiedenis.  

 

2.2 De pre-moderne tijd 

De eeuwen voor A. Ritschl, een belangrijk denker die straks behandeld zal worden, kunnen op deze 

plek kort samengevat worden. De vroege kerk kan in haar koninkrijksvisie ingedeeld worden in 

twee stromingen, namelijk de stroming met een eschatologische interpretatie en die met een niet-

eschatologische interpretatie.  

In de eerste twee eeuwen werd het Koninkrijk van God verstaan als exclusief 

eschatologisch, dus als een toekomstig Koninkrijk op aarde. De kerk is het zichtbare volk van God 

op aarde, maar het Koninkrijk is de toekomstige heerschappij van God na de wederkomst van Jezus, 

al dan niet beginnend met een zichtbaar duizendjarig rijk van Christus na de wederkomst 

(Chiliasme).
2
 

 De niet-eschatologische interpretatie kwam op met Origenes en Augustinus. De 

allegorische methode van Origenes verschafte hem de mogelijkheid om de 'letterlijke betekenis' te 

laten liggen en de 'geestelijke betekenis' te lezen. Met deze methode verwierp hij het toekomstige 

realistische eschatologische Koninkrijk als “Joods”.
3
 Aanvankelijk interpreteerde Augustinus het 

Koninkrijk in de lijn van de milleniaristen, maar in zijn verweer tegen Donatisten en Pelagianen en 

tijdens de vervaardiging van zijn Civitate Dei identificeert hij het Koninkrijk van Christus met de 

kerk.
4
 Hij spreekt wel van een tegenwoordig en een toekomstig Koninkrijk, maar in beide vormen 

identificeert hij de kerk met het Koninkrijk.
5
 

 Augustinus heeft hiermee de norm gezet voor de middeleeuwse katholieke theologie van na 

zijn tijd. De zichtbare kerk op aarde werd gezien als Gods Koninkrijk. De Reformatie zocht naar 

                                                 
1 Voor andere historische overzichten van het onderzoek naar het Koninkrijk van God zie bijvoorbeeld H.N. Ridderbos, 

De komst van het Koninkrijk (1950). G.E. Ladd, Crucial Questions about the Kingdom (1952), Jesus and the 

Kingdom (1966). N. Perrin, The Kingdom of God in the Teacing of Jesus (1963). W. Willis (ed.), The Kingdom of 

God in 20th-Century Interpretation (1987). B. Chilton, Pure Kingdom: Jesus' Vision of God (1996). M. Saucy, The 

Kingdom of God in the teaching of Jesus in 20
th

 Century Theology (1997). 

2 Deze visie is te vinden in onder meer de Didache, bij Barnabas (XV), Papias (In Irenaeus Adv. Haer., V. 33), Justinus 

Martyr (Dial. LXXX) Irenaeus (Adv. Haer. V, 33-35), Tertullianus (De res. Carn. XXV, Adv. Marcion, III, 25). Deze 

kerkvaders beschouwden het als een aards Koninkrijk. De wortels voor deze gedachten liggen voornamelijk in het 

boek Openbaringen, de situatie van de kerk was die van een verdrukte minderheid. 

3 Origenes, De Principiis II, xi, 2. 

4 Augustinus, Civitate Dei XX, 6-10. Voor identificatie van het Koninkrijk met de kerk zie vooral 9. De gelijkenis van 

de zaaier in Mt 13:24vv speelt hierin bij hem een belangrijke rol, met name vs. 41. Hoewel de identificatie met de 

kerk iets subtieler lag bij Augustinus is dit wel uitgegroeid tot de dominante visie. 

5 Vgl. voor een bespreking van Augustinus' visie op het Koninkrijk A. Robertson, Regnum Dei, New York: Macmillan, 

1901, Lecture V. 



 

14 

 

een manier om de vroegchristelijke eschatologische opvatting tegelijk vast te houden met een 

nauwe relatie tussen kerk en Koninkrijk. 

 

2.3 De moderne tijd 

In de 19
e
 eeuw komen er verschuivingen in het denken over het Koninkrijk. Vanuit het 

verlichtingsdenken ontstond er een nieuwe visie op het Koninkrijk, met name vanuit de idealisten 

Kant, Fichte en Hegel. Het Koninkrijk werd gezien als een ethisch gedreven gemeenschap, met 

eenheid van rede en natuur, die door Jezus op een ideale manier werd voorgestaan.
6
 Dit denken 

werd het meest krachtig onder woorden gebracht en uitgewerkt door Ritschl. Vanuit 

nieuwtestamentisch onderzoek kwam hier kritiek op, met name op het verwaarlozen van de 

eschatologische en apocalyptische elementen in de prediking van Jezus. Ook de moderne tijd kan 

dus ingedeeld worden in een niet-eschatologische en een eschatologische interpretatie van het 

Koninkrijk. De werken werden gedomineerd door onderzoek naar het functioneren van het 

Koninkrijk van God in de prediking van de „historische Jezus‟. 

 

2.3.1 De niet-eschatologische interpretatie 

De belangrijkste vertegenwoordiger van de niet-eschatologische opvatting is Albrecht Benjamin 

Ritschl (1822-1889). Het Koninkrijk is bij hem niet-eschatologisch maar kan ook niet 

geïdentificeerd worden met de kerk; niet met het instituut en niet met de 'ware gelovigen'. Hij 

omschrijft het Koninkrijk als 'de morele vereniging van de mensheid, tot de daad opgeroepen door 

de liefde tot de naaste'.
7
 Het Koninkrijk van God wordt door hem gezien als een ethisch-religieuze 

gemeenschap, gesticht door Jezus, bestaande uit eenieder die de zedelijke wet van Jezus wil 

navolgen. De kerk bevordert deze gemeenschap en werkt ernaar toe. Het Koninkrijk heeft dus een 

ethisch karakter, de mens wordt aangespoord om het Koninkrijk van God te realiseren. Dit 

Koninkrijk van God is het uiteindelijke doel van Gods plan. 

 Ritschl kon voortbouwen op eerdere verschuivingen, die hun oorsprong hadden in de 

Verlichting, van waaruit de 'internalization' van het Koninkrijk al in gang gezet was.
8
 Vernieuwend 

bij Ritschl is dat hij het tot een principe maakt dat aan het werk is in deze wereld en dat een 

einddoel is in de geschiedenis. Ritschl en zijn leerlingen hebben het Koninkrijk van God tot een 

belangrijk onderwerp gemaakt in de theologie van de 19e eeuw.
9
 Hij legde daarmee de basis voor 

het latere sociale concept van het Koninkrijk in de stroming „Social Gospel‟ (Walter 

Rauschenbusch) aan het eind van de 19e eeuw. 

 Ladd merkt op dat in deze tijd onder conservatieve geleerden als James Orr
10

 en A.B. 

Bruce
11

 een visie bestond waarin het Koninkrijk werd gezien als gebracht door Jezus, en bestemd 

om door de kerk de wereld in al haar gebieden te veranderen.
12

 Orr schrijft: 'The new principle of 

God's reign works from within outwards for the renewal and transformation of every department of 

our earthly existence such as marriage, the family, the state, social life, etc.'
13

 Apocalyptische 

terminologie werd door hen vaak gezien als een symbolische manier om de goddelijke activiteit of 

                                                 
6 Childs, Biblical Theology, 626. 

7 Ritschl, Die christliche Lehre, 12. (vert. R.D.). 

8 Childs, Biblical Theology, 626. 

9 Wellicht op het spoor gezet door F.D.E. Schleiermacher die het Koninkrijk van God beschouwd als 'all-important and 

all-inclusive for Christianity' en het een centrale plaats geeft in zijn denken, zo N. Perrin, The Kingdom of God in the 

teaching of Jesus, 13v. 

10 James Orr, “The Kingdom of God” in: Hastings Dictionary of the Bible II, 844-856. 

11 A.B. Bruce, The Kingdom of God; or Christ's teaching according to the synoptical Gospels, Edinghburgh: T. and T. 

Clark, 1890. 

12 Ladd, Presence, 4 en Critical Questions, 27v.  

13 Orr, Kingdom, 852. Citaat afkomstig uit Ladd, Critical Questions, 27v. 
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geestelijke waarheden in de geschiedenis te beschrijven. 

 

2.3.2 De eschatologische interpretatie (1): Consequente eschatologie 

Een belangrijk keerpunt in de bestudering van het Koninkrijk van God kwam van Johannes Weiß 

(1863-1914) met zijn in 1892 verschenen en in 1900 grondig herziene werk Die predigt Jesu vom 

Reiche Gottes. Hierin leverde hij kritiek op het concept van het Koninkrijk zoals zijn schoonvader 

Ritschl dat naar voren heeft gebracht. De voornaamste kritiek van Weiß is dat Ritschls concept niet 

uit de evangeliën zelf opkomt, maar meer gestoeld is op de gedachten van Immanuel Kant en de 

theologie van de Verlichting. Als vertegenwoordiger van de godsdiensthistorische school, betoogt 

Weiß dat Jezus‟ prediking van het Koninkrijk gezien moet worden tegen de achtergrond van de 

gedachtewereld van de tijd waarin Jezus leefde. In deze achtergrond gaat het met name om de laat-

Joodse apocalyptische geschriften. Het Koninkrijk is hierin juist een apocalyptisch, zuiver 

toekomstig gebeuren. Het gaat om het definitieve einde van de huidige wereld met een nieuw rijk 

voor de nieuwe wereld in de nieuwe tijd daarna, volledig als resultaat van Gods initiatief. Tegen 

deze historische achtergrond is de liberale visie, dat het zou gaan om een rijk dat zich in deze tijd 

ontwikkelt als gevolg van menselijke activiteit met een einddoel dat bereikt wordt door een ethisch 

ideaal, in het geheel niet op zijn plaats. Volgens Weiß zag Jezus het Koninkrijk als zeer nabij en zou 

Jezus de komst nog meemaken. 

Bekender dan Weiß is Albert Schweitzer (1875-1965). Hij heeft de eschatologische opvatting van 

het Koninkrijk van God verder gepopulariseerd. Schweitzer heeft geprobeerd aan te tonen dat de 

eschatologische opvatting van Jezus tevens de sleutel vormt voor de verklaring van Jezus‟ leven. 

Schweitzer gebruikt voor zijn opvatting de term „consequente Eschatologie‟
14

. Voornamelijk in zijn 

werk Von Reimarus zum Wrede: Eine Geschichte der leben-Jesu-Forschung
15

 betoogt hij voor velen 

overtuigend dat in het onderzoek naar het leven van Jezus de onderzoekers niet historisch-objectief 

zijn geweest, maar dat hun bevindingen telkens gestempeld werden door hun subjectieve 

theologische vooringenomenheid. In zijn kritiek richt hij zich het meest op het liberale jezusbeeld. 

Hij heeft de meeste sympathie voor de onderzoekers die volgens hem het meest vrij waren van 

dogmatische premissen. Hij zegt dat juist bij deze onderzoekers, waaronder H.S. Reimarus
16

, 

terecht de visie aanwezig is dat Jezus leefde onder de eschatologische spanning van het Koninkrijk.  

 Aan het einde van zijn boek verwoordt Schweitzer zijn eigen eschatologische visie, waarin 

hij de apocalyptische positie van Weiß kiest. Hij ziet de apocalyptiek als een essentieel element in 

Jezus' boodschap van het Koninkrijk. Hij ziet deze boodschap als exclusief eschatologisch. Volgens 

hem kan het Koninkrijk op geen enkele manier als presente spirituele werkelijkheid gezien worden. 

De ethiek van Jezus zien Schweitzer en Weiß onder de spanning van de verwachting van het 

naderende einde. In de korte periode die nog rest, worden de prioriteiten van het leven volledig 

beheerst door het einde dat zeer nabij is. Daarom verwijzen zij naar de radicale ethiek van Jezus‟ als 

interim ethiek. 

We zien dat theologen binnen deze eschatologische richting zich verzetten tegen het zedelijk-

ethische beeld van Jezus en het Koninkrijk. Zij doen dit vanuit de gedachte dat dit concept 

historisch niet correct is. Omdat Weiß en Schweitzer, zoals boven gezegd, de prediking van Jezus 

                                                 
14 Ook wel genoemd „futurische Eschatologie‟. In de Nederlandse literatuur overgenomen als „consequente 

eschatologie‟, in de Engelse literatuur „thoroughgoing eschatology‟, 'consistent eschatology‟, „consequent 

eschatology‟ of „futurist eschatology‟. 

15 Schweitzer, Von Reimarus zum Wrede: Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Later herzien uitgegeven onder 

de meer bekende titel Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Eerder schreef hij hier al over in Das Messianitäts 

– und Leidnisgeheimnis; Eine Skizze des Lebens Jesu. 

16 Voor zijn werken zie Reimarus, Von dem Zwecke Jesu und einer Jünger en Fragmente des Wolfenbüttelschen 

Ungenannten. 
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volledig onder de verwachting van het nabij-zijnde apocalyptische einde zien en dit einde niet 

ingetreden is, zien zij de prediking van Jezus als een illusie. Met dit inzicht kon de eschatologische 

koninkrijksvisie van Jezus geen basis meer zijn voor de ethische navolging van Jezus. Weiß en 

Schweitzer hebben dus geen nieuwe theologie op basis van de evangeliën gebracht. Zij hebben 

slechts betoogd dat de gangbare liberale theologische opvattingen niet op de evangeliën gefundeerd 

waren. Voor hun eigen wereldbeschouwing trokken zij zich terug op de moderne en idealistische 

levensbeschouwing.
17

 

 

2.3.3 De eschatologische interpretatie (2): Gerealiseerde eschatologie 

Charles Harold Dodd (1884-1973), beïnvloed door de liberale Von Harnack
18

, staat zoals hij zich 

met name geprofileerd heeft in zijn boek Parables of the Kingdom
19

 (1935), op het standpunt van de 

gerealiseerde eschatologie
20

. Hij ziet het Koninkrijk als geestelijk en transcendent. Het is een 

„geheel andere orde‟ die buiten tijd en ruimte staat en die de geschiedenis is binnengedrongen in de 

missie van Jezus. Dodd gelooft in de heilshistorie, maar op zo‟n manier dat Jezus de belofte van de 

geestelijke sfeer in de geschiedenis reeds gerealiseerd heeft. Dodd spreekt exclusief van de 

tegenwoordigheid van het Koninkrijk en ziet daarmee geen ruimte voor de toekomstigheid. Het 

eschaton is van de toekomst naar het heden geschoven, van de sfeer van de verwachting naar de 

sfeer van de ervaring.
21

 

 Volgens Dodd heeft Jezus weliswaar apocalyptische en eschatologische taal gebruikt voor de 

beschrijving van het Koninkrijk, maar verwees hij hiermee eigenlijk naar de feitelijke aanwezigheid 

ervan in zijn missie. Jezus gebruikte symbolische taal, maar de vroege kerk interpreteerde deze taal 

letterlijk. Het begrip „Koninkrijk van God‟ mag volgens Dodd niet ingevuld worden vanuit de 

gedachten van de Joodse apocalyptiek. Hij betoogt dat het meest karakteristieke en onderscheidende 

van Jezus‟ prediking ten opzichte van Jezus‟ eigen tijd is, dat hij spreekt van de presentie van het 

Koninkrijk in het heden. In latere werken wilde Dodd echter nog wel ruimte geven aan een 

voleinding „beyond history‟.
22

 Zoals de titel van zijn boek al suggereert concentreert Dodd zich met 

name op de gelijkenissen van Jezus. Jeremias, die verderop wordt behandeld, spreekt in het 

verlengde van Dodd van een eschatologie in die zich in het optreden van Jezus realiseert (sich 

realisierende Eschatologie). 

 

2.3.4 Vroege synthese zoekers 

In de jaren voordat Dodd zijn boek uitbrengt worden ook de eerste pogingen ondernomen om te 

komen tot een verdiscontering van het Koninkrijk als toekomstig gebeuren en als een presente 

werkelijkheid. G. Gloege
23

 neemt zijn uitgangspunt in de moderne filologische studie van het 

                                                 
17 Ridderbos, Koninkrijk, 9. 

18 Adolf von Harnack (1851-1930) interpreteerde onder invloed van Ritschl het Koninkrijk als een presente spirituele 

realiteit. Hij zag het Koninkrijk van God als de regering van God in de harten en zielen van individuen, een kracht 

die inwendig werkt. De apocalyptische en eschatologische taal van het nieuwe testament is de vorm waarin de 

inhoud van deze spirituele waarheid vervat is. Het Koninkrijk is zo slechts een zaak van God en de menselijke ziel. 

Alles wat over het Koninkrijk gezegd wordt in het nieuwe testament kan hierop teruggebracht worden. Ten opzichte 

van Ritschl vindt hier dus een verschuiving plaats in het verstaan van het Koninkrijk van de focus op de sociale 

component naar de individuele menselijke ziel. Het blijft echter een rationele zedelijkheidstheologie. 

19 Dodd, The parables of the Kingdom, reprint 1965. 

20 'Realized eschatology', Dodd, Parables, 35. In de Duitse literatuur overgenomen als „realisierter Eschatologie‟. Dodd 

over het belang van de gelijkenissen voor het verstaan van Jezus‟ optreden: „It is my submission that the parables, 

critically treated, become one of our most important sources for a knowledge of the historical career of Jesus Christ, 

especially in respect of the motives behind it and the issues it raised.‟ in Parables, viii.  

21 Dodd, Parables, 34. 

22 Dodd, The second comming of Christ, 17. 

23 G. Gloege, Das Reich Gottes und Kirche im Neuen Testament, Gütersloh: Bertelsmann, 1929. 
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woord basilei,a. Hij zegt dat de term basilei,a altijd de betekenis van het abstracte 'regeren/reign' 

heeft, en dat het nooit geconcretiseerd wordt tot een 'realm' of 'volk'. Het Koninkrijk is Gods 

koninklijke activiteit voor de verlossing van de mens. Het Koninkrijk is toekomstig maar ook 

present, omdat de toekomstige regering in het heden aanwezig is en omdat het gemanifesteerd is in 

de machtige werken van Jezus. Het Koninkrijk sticht een gemeenschap van hen die geregeerd 

worden, maar deze gemeenschap is niet het Koninkrijk.  

 H.D. Wendland
24

 ziet het Koninkrijk als toekomstig maar ook als transcendent. Door een 

polariteit hiertussen krijgt het Koninkrijk een present karakter wanneer het transcendente de 

geschiedenis in komt. Op dat moment stelt het mensen voor een beslissing. In Jezus, die zowel de 

presente als toekomstige Messias is, was het transcendente Koninkrijk present. Pas in de toekomst 

kan het Koninkrijk beërfd worden.  

 Rudolf Otto, die invloedrijk is geweest, ziet het Koninkrijk als een toekomstig 

eschatologisch rijk, echter als gevolg van een eschatologisch drama in de hemel.
25

 Het Koninkrijk is 

tot de mens gekomen in de persoon en missie van Jezus, nadat in de hemel een eschatologisch 

drama heeft afgespeeld waarbij satan is overwonnen en uit de hemel is verdreven. Daarna is het 

Koninkrijk van God opgekomen met als bewijs de uitdrijvingen van demonen. Het Koninkrijk heeft 

ook Jezus met zich meegenomen, zijn persoon en werk maken deel uit van de verlossing die na het 

drama is gekomen. Jezus verstond zichzelf als orgaan van de tegenwoordige komst van het 

eschatologische Koninkrijk dat in de wereld kwamter verlossing. In deze visie heeft Jezus dus niet 

het Koninkrijk gebracht, het Koninkrijk heeft Jezus gebracht.
26 

 

2.3.5 De existentieel-eschatologische interpretatie 

De meest belangrijke vertegenwoordiger van de nieuwere consequent eschatologische opvatting is 

Rudolf Bultmann (1884-1976). Hij is een leerling van Weiß. Ook Bultmann plaatst Jezus in het 

Judaïsme. Jezus was voor hem een apocalypticus, waarbij er absoluut geen ruimte is voor een 

presente werkelijkheid van het Koninkrijk. Elke interpretatie die het Koninkrijk ziet als een presente 

werkelijkheid zou ontworpen zijn om de moeilijkheid van het uitblijven van de wederkomst op te 

lossen. Deze interpretaties kunnen volgens Bultmann niet ondersteund worden door enige uitspraak 

van Jezus en niet door de betekenis van het concept 'Gods regering'. Jezus en zijn apocalyptische 

boodschap behoren bij het Jodendom en niet bij nieuwtestamentische theologie. Het enige verschil 

met het Jodendom is de beslistheid waarmee Jezus de nabijheid van het einde benadrukte. Jezus zag 

het toekomstige Koninkrijk zo dichtbij en was er zo zeker van, dat hij het al zag doorbreken.  

 Dit zijn volgens Bultmann de feiten, maar hoe gaat hij ermee om? Hij maakt met behulp van 

de vormkritiek onderscheid tussen dat wat existentieel verstaan moet worden aan de ene kant en 

„zeitgeschichtliche Mythologie‟ aan de andere kant. De prediking van het naderende einde van de 

wereld hoort bij dat wat „entmythologisiert‟ dient te worden.
27

 Hij zag deze ontmythologisering van 

apocalyptiek door een existentiële interpretatie al bij Paulus en Johannes. De existentiële betekenis 

van de apocalyptische uitspraken van Jezus is het aandringen op het maken van een keuze, tot 

'Entscheidung' ten opzichte van de wereld en in de richting van God. De nabijheid van het 

Koninkrijk is niet de temporele nabijheid van een rijk als toestand dat zich zal realiseren en deze 

wereld zal binnengaan. Het is niet posthistorisch maar transhistorisch. Het is de onmiddellijke 

nabijheid van God als eiser met een appel binnen onze ervaring, om 'nu' tot een cruciale morele 

keuze van bekering te komen: een existentieel gebeuren. Er zijn meer onderzoekers geweest die in 

                                                 
24 H.D. Wendland, Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus, Gütersloh: Bertelsmann, 1931. 

25 R. Otto, Reich Gottes und Menschensohn, München: Beck, 1934. 

26 Otto, Reich Gottes, 75. 

27 Dit is wat anders dan de onderscheiding van (overbodige) vorm en inhoud bij Von Harnack. Voor Bultmann is de 

eschatologie wel degelijk betekenisvol, hij zoekt naar de 'existeniële' betekenis ervan. 
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het voetspoor van de nieuwe consequent eschatologische visie verder zijn gegaan.
28

 

Bultmann denkt dat Lucas een probleem had met het uitblijven van de wederkomst. Als 

oplossing vond Lucas de heilsgeschiedenis als substituut. Deze visie van Bultmann is 

programmatisch uitgewerkt door Hans Conzelmann in Die Mitte der Zeit: Studiën zur Theologie 

des Lukas. Lucas zou de boodschap die in essentie eschatologisch was, gehistoriseerd hebben. Deze 

visie van Conzelmann zal in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 nog terug komen. 

De voornaamste kritiek van Oscar Cullmann op het werk van Conzelmann en Bultmann, 

was die op hun visie dat het historische raamwerk van de heilshistorie een secundaire ontwikkeling 

zou zijn. Hij ziet de heilshistorie als het hart van het nieuwtestamente kerygma. Tegenover 

Bultmann zegt Cullmann dat het spreken over het einde der tijden en het „Zeitliche und 

Geschichtliche‟ onmogelijk als mythologische inkleuring gezien kan worden van de zogenaamde 

eigenlijke kern. Zijn kritiek komt voort uit het volgens Cullmann evangelische principe van een 

lineair tijdsbegrip waarin er een verleden, heden en toekomst is.
29

 Cullmann is invloedrijk geweest 

en heeft een belangrijke mijlpaal gezet ter afsluiting van de „übergeschichtliche‟ fase in de 

eschatologische interpretatie.
30

 

 

2.3.6 Synthese rond en na de tweede wereldoorlog: ‘reeds en nog niet’ 

Ten tijde van Dodd en daarna, ontstaat een nieuwe stroming met literatuur die de heilsgeschiedenis 

honoreert samen met de integraal christologische visie. De komst van het Koninkrijk is 

apocalyptisch. Echter niet alleen in de toekomst maar ook in het heden is het Koninkrijk al 

ingegaan. De nieuwe tijd is reeds aangebroken bij de komst van Jezus, door zijn overwinning over 

demonen, zijn dood en opstanding. Belangrijke namen in het denken van deze tijd zijn Jeremias, 

Stauffer, Matter, Cullman en Kümmel.  

Werner Georg Kümmel gaat voorbij de consequente en de gerealiseerde eschatologie in 

zijn in 1945 verschenen boek Verheißung und Erfüllung, Untersuchungen zum eschatologischen 

Verkündigung Jesu. Hij verstaat het Koninkrijk als primair in het eschaton, dus in de toekomst. Toch 

ziet hij het ook als reeds present, maar begrensd in de persoon van Jezus. Het Koninkrijk is dus niet 

present in de gemeenschap van de discipelen. Jezus was het enige teken van het Koninkrijk. Het 

toekomstige eschatologische Koninkrijk van God is reeds begonnen met zijn activiteit in de missie 

van Jezus. Daarom kan Kümmel spreken van vervulling in Jezus, maar ook van belofte voor de 

toekomst.
31

 Kümmel heeft laten zien dat de tweezijdige eschatologie zijn origine vindt in Jezus‟ 

missie van voor de opstanding. Kümmel spreekt van een onderscheid tussen eschatologie en 

apocalyptiek en rekent de apocalyptiek niet tot authentiek van Jezus. Hij verzet zich tegen de 

existentiële opvatting van Bultmann. Volgens Kümmel is er niets af te doen aan het feit dat de 

voorzegging van Jezus over het toekomstige intreden van Gods Koninkrijk in reële zin opgevat 

moet worden.
32

 Bij Kümmel bestaat de tegenwoordigheid van het Koninkrijk van God niet als een 

zich op de aarde of in het mensenhart ontwikkelende grootheid, maar bestaat het Koninkrijk enkel 

                                                 
28 K.L. Schmidt vertegenwoordigt de nieuwe consequente eschatologische opvatting in zijn onderdeel van het artikel 

„basilei,a‟ in Kittels Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament (TWzNT), band I, 573-595. Het Godsrijk en 

zijn verwerkelijking is volgens hem bij Jezus helemaal toekomstig. Het Koninkrijk is „allem Gegenwärtigen und 

Irdischen, allem Jetzigen und Hiesigen entgegengesetzt‟. Het is „Überweltlich und Gegenweltlich‟, geheel anders 

van de andere kant. Voor een verdere bespreking van Schmidt zie mijn excurs op pagina 72. 

29 Cullmann, Christus und die Zeit, 25. 

30 Bultmann heeft gereageerd dat Cullmann hier waarschijnlijk een punt heeft wat betreft Matteus, Lucas, Handelingen, 

Paulus en Hebreeën, maar bijvoorbeeld niet in Johannes. Bultmann, 'Heilsgeschichte und Geschichte' (Een review 

van Cullmann's Christus und die Zeit), TLZ 73, 1948, col. 663. Ook Norman Perrin, waar ik de reactie van 

Bultmann ben tegengekomen, stelt de vraag of deze tijdsvisie die volgens hem weliswaar wel nieuwtestamentisch is, 

ook de visie is van de historisch Jezus.  

31 Kümmel, Verheiβung und Erfüllung, 147, vergelijk ook de veelzeggende titel van het boek. 

32 Kümmel, Verheißung und Erfüllung, 88. 
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in de persoon van Christus, in zijn prediking en handelen. 

Joachim Jeremias heb ik boven al even bij Dodd genoemd. Volgens Jeremias heeft Dodd 

de basisbetekenis van de gelijkenissen van Jezus goed gezien, namelijk dat het Koninkrijk present 

is. Dat is echter niet de volledige betekenis. Jeremias verstaat het Koninkrijk als dat het zich in de 

missie van Jezus aan het realiseren is, hij noemt dit „Sich realisierende Eschatologie‟
33

. Jeremias 

past de terminologie en zienswijze van Dodd dus aan. Met Jezus‟ boodschap van het Koninkrijk en 

zijn daden, zoals het uitdrijven van demonen, breekt het Koninkrijk de geschiedenis in om 

uiteindelijk voltooid te worden. Jezus verwachtte de immanente eschatologische voleinding van het 

Koninkrijk. Zijn eigen opstanding en wederkomst zouden hierbij horen. Jeremias ziet, net als Dodd, 

deze dingen als dat ze volgens Jezus in één moment zouden gebeuren waarbij de overwinning van 

God gemanifesteerd zou worden. De vroege kerk zou na Pasen de opstanding gescheiden hebben 

van de wederkomst, terwijl de discipelen dit nog wel tegelijk gezien zouden hebben. 

Georg Eldon Ladd definieert het Koninkrijk als “God‟s kingly rule which has two 

moments: a fulfillment of the Old Testament promises in the historical mission of Jesus and a 

consummation at the end of the age, inaugurating the Age to Come”
34

 Hij spreekt dus van twee 

belangrijke momenten. Hoe kan het Koninkrijk zowel toekomstig als present zijn? Het antwoord 

ligt in de dynamische betekenis van het Koninkrijk.
35

 “The Kingdom is the redemptive reign of God 

dynamically active to establish his rule among human beings, and that this Kingdom, which will 

appear as an apocalyptic act at the end of the age, has already come into human history in the 

person and mission of Jesus to overcome evil, deliver people from its power, and bring them into 

the blessings of God‟s reign. The Kingdom of God involves two great moments: fulfillment within 

history, and consummation at the end of history. It is precisely this background which provides the 

setting for the parables of the Kingdom.”
36

 

 Ladd verstaat het Koninkrijk primair als „rule‟ of „reign‟ in plaats van „realm‟. Het is de 

dynamische presentie van Gods regering. “It means God is no longer waiting for men to submit to 

his reign but has taken the initiative and has invaded history in a new and unexpected way”. Toch 

ziet Ladd een „realm of blessing‟ wel als secundaire betekenis, waar je binnengaat en die er nu al is 

en waarin je als rechtvaardige leeft.
37

 

 Darell L. Bock schrijft in 1999 terecht in een artikel over deze positie van het „reeds en nog 

niet‟: „It is probably the most prominent view currently in New Testament circles at large, both 

conservative and critical. It is known as “inaugurated” eschatology. The kingdom was inaugurated 

or was dawning in Jesus‟ words and deeds, but its consummation was yet future.‟
38

 

 

2.4 Linguistische benadering van het Koninkrijk van God 

Amos Wilder, en in zijn navolging Norman Perrin, hebben een nieuwe weg geopend in het 

onderzoek naar het Koninkrijk, door het evangelie en het Koninkrijk te behandelen vanuit het 

nieuwe perspectief van taal en symbool. Wilder heeft een literaire aanpak in het bekijken van de 

geschriften van het nieuwe testament. Wilder zegt dat Jezus‟ boodschap rijk aan impact is vanwege 

zijn taalgebruik, zijn gelijkenissen, het gebruik van metaforen, en het krachtige geloof waarmee hij 

spreekt. Wilder legt de nadruk op het metaforische en symbolische karakter van Jezus' spreken over 

het Koninkrijk. Spirituele wezens worden figuratief geschetst, mythologische statements worden 

gegeven aan Goddelijk handelen. Wilder denkt dat als we dit mythologische karakter van het 

Nieuwe Testament goed beschouwen, we niet vallen in de valkuil om het letterlijk te lezen. Dit 

                                                 
33 Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, 227. 

34 Ladd, Theology, 60. 

35 Ladd, Presence, 121. 

36 Ladd, Presence, 218. 

37 Ladd, Presence, 195vv. 

38 Bock, „The Kingdom of God in New Testament Theology‟. 
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betekent niet dat het nieuwe testament met Bultmann ontmythologiseert moet worden tot een 

existentiële dimensie. Maar er dient 'creative reassessment' plaats te vinden. Het symbool waarin 

Jezus spreekt vertelt ons iets over de wereld en het werk van God. De toekomstige temporele 

nabijheid van het Godsrijk is een uitdrukking voor de eigenlijke geestelijke nabijheid van God, die 

het menselijke gedrag zal beïnvloeden. 

 Perrin is voor een belangrijk deel beïnvloed door Wilder. Hij heeft drie monografieën 

besteed om zijn zich ontwikkelende denken over het Koninkrijk te presenteren.
39

 Hij ziet het 

Koninkrijk ten eerste niet als een concept maar als een 'tensive symbol' dat de mythe van Gods 

koningschap oproept. Ten tweede ziet hij de parabels als een metafoor, het evangelie interpreterend 

zoals het is verweven in de 'fabric of language'. Perrin zet twee manieren van taal als symbool 

uiteen. Als eerste een „steno-symbol‟, een symbool verwijzend naar één referent. Als tweede noemt 

hij het „tensive symbol‟, een symbool verwijzend naar een serie van betekenissen of concepten van 

referenties. Het Koninkrijk van God ziet hij als een „tensive symbol‟ en dus niet als een concept. Als 

symbool kan het een serie van concepten oproepen en vertegenwoordigen. Hij hoopt een nieuw 

perspectief neer te zetten door de temporele visie van heden en toekomst aan de kant te zetten en de 

aanpak van het Koninkrijk als „tensive symbol‟ voor te stellen. De symbolische taal van het 

evangelie of het Koninkrijk proclameert God als koning voor de existentiële gebieden van het 

menselijk leven. De taal zet de hoorder in beweging en daagt hem uit tot toewijding. Indien het 

Koninkrijk van God beschouwd wordt als tensive symbol zou Jezus zich niet vergist hebben in zijn 

profetie over de komst van het rijk.  

2.5 ´The third quest´ 

In de laatste jaren zijn er onderzoekers die, in het kader van een nationale en politieke benadering 

van het Koninkrijk van God, buiten de consistent eschatologische, gerealiseerde, existentiële, en 

geïnaugureerde posities denken. Bekende namen die hier bij horen zijn G.B. Caird, Marcus Borg, 

N.T. (Tom) Wright, Bruce Chilton en Scot McKnight. Het gaat bij hen om onderzoek naar de 

historische Jezus. Karakteristiek voor deze „third quest‟, de verzamelnaam voor deze stroming, is 

een interesse in de sociale omgeving van Jezus, de Joodse context van Jezus en aandacht voor niet 

canonieke bronnen. Jezus wordt vooral gezien als Jood, functionerend in zijn tijd, in zijn sociale 

omgeving. De interesse voor de sociale omgeving van Jezus en minder voor Jezus zelf, is een 

bewuste methodologie om zoveel mogelijk wetenschappelijk verifieerbare feiten te krijgen en de 

eigen subjectieve kijk van de onderzoeker te minimaliseren. Sommigen willen terug naar de niet-

eschatologische Jezus, anderen zien Jezus als de leider van een eschatologische „restoration 

movement‟. Mijn onderzoek, en ander onderzoek naar het Koninkrijk van God in Lucas waar ik 

gebruik van maak, loopt in de tijd parallel aan deze onderzoekers zonder dat de resultaten van de 

„third quest‟ bijdragen aan de redactiekritische of canonieke aanpak.
40

 Dit is de reden dat ik hen hier 

verder buiten beschouwing kan laten.
41

 

                                                 
39 Perrin, The Kingdom of God in the teaching of Jesus, 1963. Rediscovering the Teaching of Jesus, 1967 en Jesus and 

the Language of the Kingdom, Symbol and Metaphor in New Testament Interpretation, 1976. 

40 Mijn aanpak verantwoordt ik in het begin van hoofdstuk 6. 

41 Voor verdere literatuur over the third quest verwijs ik naar Ben Witherington III, The Jesus Quest: The Third Search 

for the Jew of Nazareth, Downers Grove, IL: InterVarsity Press. Oyd, 1995. A. Gregory, Cynic Sage or Son of God: 

Recovering the Real Jesus in an Age of Revisionist Replies, Wheaton, IL: Victor Books/SP Publications, 1995. 
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3. Het Koninkrijk van God in het Oude Testament 
 

3.1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk wil een beeld geven van de oudtestamentische achtergrond van het Koninkrijk van 

God. Voor Lucas is het kenmerkend om in zijn presentatie van het evangelie terug te grijpen op het 

Oude Testament. We zien dit terug in zijn citaten uit het Oude Testament, maar ook in het voor 

Lucas centrale thema van het plan van God dat verwerkelijkt en vervuld wordt in Jezus en als 

belofte voorzegd is in het Oude Testament.
1
 Juist op plaatsen in Lucas die cruciaal zijn voor de 

betekenis van het Koninkrijk van God komen we regelmatig beloften uit het Oude Testament 

tegen.
2
  

 In geen van de synoptische evangeliën geeft Jezus een definitie van het Koninkrijk van God. 

De evangeliën maken ook niet expliciet duidelijk waarom Jezus deze term gebruikt. Wat vele 

onderzoekers hieruit opmaken is dat Jezus de term bekend veronderstelt onder zijn hoorders en dat, 

wanneer hij het Koninkrijk verkondigt, hij ervan uitgaat dat bij de hoorders een referentiekader 

aanwezig is waarin deze term op zijn plaats kan vallen. Vaak laten onderzoekers het bij deze 

vaststelling, zonder het 'Koninkrijk van God' nader te definiëren. Mijn ervaring is dat dit veelal 

gebeurt vanuit verlegenheid met de werkelijke betekenis van de term bij deze onderzoekers.
3
 Het is 

echter hoe dan ook van belang zicht te hebben op de gemeenschappelijke traditie die Jezus met zijn 

luisteraars gedeeld moet hebben. Uiteraard wil dit niet automatisch zeggen dat we de invulling van 

het begrip Koninkrijk van God in Jezus‟ omgeving moeten opvatten als normgevend voor Jezus‟ 

eigen invulling hiervan.  

Deze gemeenschappelijke traditie moeten we zoeken in het Oude Testament maar ook in de 

apocriefe en rabbijnse literatuur. De apocriefe en rabbijnse literatuur is belangrijk, omdat zij licht 

werpen op hoe er in de tijd van Jezus gedacht werd over het Koninkrijk van God en hoe de 

oudtestamentische geschriften in die tijd geïnterpreteerd werden. Deze literatuur komt in het 

volgende hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk gaat om het Koninkrijk van God in het Oude 

Testament. 

 

3.1.2 Lucas' lezing van het Oude Testament 

Childs wijst erop dat het een controversiële onderneming is om de oorsprong, data en ontwikkeling 

van het concept Koninkrijk van God in het Oude Testament te achterhalen.
4
 Dit is te wijten aan de 

aard van het Oude Testament als verzameling van geschriften. Het is eigen aan het Oude Testament 

dat theologische begrippen vaak moeilijk historisch traceerbaar zijn. Gezien de resultaten tot op 

heden van het traditie-historische en godsdienst-historische onderzoek aangaande het ontstaan en de 

ontwikkeling van het gedachtegoed van het Koninkrijk van God, komen de meeste onderzoekers tot 

                                                 
1 Voor het plan van God en teksten zie bijv. Bock, Luke, 27vv. Als sleutelpassage noemt hij Lc 24:44-49. 

2 Vgl. daartoe alleen al Lc 4:16-21. 

3 Dit stelt ook Mittmann-Richert in haar artikel over het Koninkrijk van God bij Lucas in Sühnetod, 150 n. 198. Haar 

kritiek op het 'Gros der Untersuchungen zur “basilei,a tou/ qeou/” bei Lukas' is zeer herkenbaar. Zij zegt dat velen het 

Koninkrijk omschrijven als 'de inhoud van de verkondiging van Jezus' zonder nader uit te leggen wat dat dan precies 

is. Zij ziet dat de vraag naar de definitie vaak wordt omzeild met een cirkelredenering waarin het antwoord wordt 

gegeven dat de inhoud 'offensichtlich bekannt' wordt verondersteld en het probleem wordt verschoven naar de vraag 

van de tijd van de komst ervan. Zeer terecht constateert zij dat veel onderzoek en theologische verwerking van het 

Koninkrijk van God de verkeerde kant op gaat vanwege het ontbreken van een goede definitie. Dit is deels te danken 

aan de problemen van 'der Lukasforschung und ihrer hermeneutischen Prämissen' (151), maar toch ook zoals we 

zullen zien aan het gebruik van de term door Jezus en de evangelist. Het is nu eenmaal niet een statische verwijzing 

naar een gemakkelijk te vatten eenduidig concept. De zaak van de definitie is zeer complex. 

4 Childs, Biblical Theology, 634. 
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de conclusie dat het Koninkrijk van God geen centraal thema is binnen het Oude Testament.
5
 Het 

zou echter onverantwoord zijn hier kritiekloos bij aan de sluiten, omdat onderzoekers hieromtrent 

vaak uitgaan van hypothetische aannames omtrent historische reconstructies van de cultus van 

Israël en het ontstaan van de bijbelse geschriften. Het getuigenis van het Oude Testament is divers 

en evenzo de ontwikkeling van thema‟s als de Koninklijke regering en het messianisme binnen het 

Oude Testament. Dit maakt dat we niet zonder problemen het Oude Testament kunnen samenvatten 

in het thema van de ontwikkeling van het Koninkrijk van God zoals John Bright in Kingdom of God 

en anderen dat hebben gedaan.
6
 

 Belangrijk in dit verband is het om vast te stellen dat het er in dit hoofdstuk niet primair om 

moet gaan de oorsprong en ontwikkeling van het begrip Koninkrijk van God in het Oude Testament 

te achterhalen. Dit hoofdstuk wil het Oude Testament lezen vanuit de manier waarop Lucas het 

Koninkrijk in het Oude Testament voorzegd ziet. Zichtbaar zal worden dat Lucas het Koninkrijk 

van God verstaat vanuit een wisselwerking tussen Jezus en het Oude Testament.
7
 Dit is een 

belangrijk punt. De traditie die vanuit het Oude Testament was opgekomen in de tijd van Jezus en 

Lucas was in feite breder. In het volgende hoofdstuk komt deze bredere traditie aan bod. Lucas 

echter ziet de vervulling in Jezus en daarmee komt een groot deel van de toenmalige traditie aan de 

kant te staan. Wanneer Lucas de legitimiteit van Jezus aantoont als 'vervulling' beroept hij zich ook 

alleen maar op het Oude Testament en niet op bijvoorbeeld de apocriefe literatuur.  

 Childs sluit hierop aan in zijn theologische reflecties op het Koninkrijk van God in 'the 

christian bible' door te zeggen dat in het Nieuwe Testament op basis van wat Jezus zegt en doet 

teksten en thema's uit het Oude Testament uitgelicht worden, en dat daaruit de inhoud van het 

begrip Koninkrijk van God uiteindelijk bepaald word.
8
 Vanuit het Oude Testament gelezen ontstaat 

er dus niet vanzelf een plaatje van het Koninkrijk van God dat precies overeenkomt met wat in 

Lucas beschreven is. Er is sprake van voortgaande openbaring van waaruit het Oude Testament in 

dialectiek geïnterpreteerd kan worden, in plaats van slechts een „uitrollen‟ van beloften van het 

Oude Testament.
9
 Lijnen die voorheen in het Oude Testament los van elkaar stonden worden 

vanwege het nieuwe licht dat Jezus erop werpt verbonden gezien. Dit neemt echter niet weg dat 

Lucas het Oude Testament authentiek ziet wijzen naar Jezus Christus. Dit 'wijzen op Christus' van 

het Oude Testament kan echter slechts gezien worden vanuit deze voortgaande openbaring of, beter 

gezegd, vanuit de prediking van het Koninkrijk van God door Jezus zelf. De Schriften moeten eerst 

geopend worden, of hetzelfde anders gezegd, het verstand moet geopend worden om de Schriften te 

begrijpen. Een treffende illustratie hierbij is de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Voor hen 

worden door Jezus‟ prediking de Schriften geopend, daar zij daarvoor niet in staat waren deze 

adequaat te lezen (Lc 24:25-32, vgl. vs. 45). 

 In dit hoofdstuk zullen wij ons gaandeweg een beeld vormen van de manier waarop Lucas 

het Koninkrijk van God in het Oude Testament leest, in dialectiek met 'de christelijke traditie'. 

Onderdeel hiervan is Lucas‟ hermeneutische visie van belofte en vervulling vanuit het Oude 

Testament naar Jezus, hetgeen men wel 'Heilsgeschichte' zou kunnen noemen. 

 

3.1.3 Aanpak hoofdstuk 

Eerst zullen we proberen een algemeen beeld te vormen van het Koninkrijk van God in het Oude 

                                                 
5 Peels, Kingdom, 5. 

6 Childs, Biblical Theology, 633v. 

7 Childs, Biblical Theology, 641. 

8 Childs, Biblical Theology, 641. Childs schrijft op p. 650: 'The New Testament can only be understood as the bringing 

to completion of the Old Testament promise of God's eschatological rule. Conversely, the Old Testament witness has 

been selected and transformed in the light of the words and deeds of Jesus Christ as received by the early church. In 

sum, there is a dialectical movement between the testaments which is constitutive to understanding the scriptural 

witness to the kingdom.'. 

9 Het woord dialectiek is afkomstig van Childs, vgl. Biblical Theology, 650, zie boven. 
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Testament. Waar komt de term voor? Hoe wordt het verwerkt? Daarna gaan we in op specifieke 

schriftplaatsen en thema's die met het onderwerp verbonden zijn. We zullen zien dat met name 

Deuterojesaja belangrijk is voor de invulling van het Koninkrijk van God, zowel voor het Oude 

Testament op zich als voor Lucas. In Daniël wordt gesproken over het rijk van God en de 

Mensenzoon. De Mensenzoon is bij de synoptici een belangrijke titel waarmee Jezus zichzelf 

aanduidt. Bij de vroege profeten zien we het Davidische koningschap met beloftes voor een eeuwig 

Koningschap voor de zoon van David. Daarnaast geven de Psalmen, en dan met name de 

koningspsalmen, ook vorm aan het concept. Deze zaken zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. 

 Vanuit het beeld dat we ons zullen vormen van het Koninkrijk van God in het Oude 

Testament zal duidelijk worden waarom in de prediking van Jezus zoals die in Lucas is 

weergegeven, dit begrip zo'n centrale plaats kon krijgen. Het Koninkrijk van God is vanuit het Oude 

Testament een profetische belofte voor de toekomst, het staat voor het totaal van de eschatologische 

verwachting van de profeten. Dat wordt duidelijk vanuit Lucas en we zullen het bevestigd zien in 

het Oude Testament zelf. Voor ons onderzoek is in verband met de vervulling of de komst van het 

Koninkrijk van God, de vraag belangrijk naar de rol van het volk van God in de vervulling van deze 

beloften. 

 

3.2.1 De woorden hw"ßhy> tWkïl.m in het Oude Testament 

Wanneer we op zoek gaan naar het begrip „Koninkrijk van God‟ of „Koninkrijk der hemelen‟
10

 in 

het Oude Testament ontdekken we dat een equivalent van het nieuwtestamentische 'basilei,a tou/ 

qeou//tw/n ouvranw/n' eigenlijk ontbreekt. De Hebreeuwse woorden 'hw"ßhy> tWkïl.m;' zijn weliswaar te 

vinden in 1 Kr 28:5, vergelijk Ps 103:19 en 145:11vv., maar in deze teksten is geen sprake van 

eenzelfde soort inhoudelijk gebruik van de term zoals het 'basilei,a tou/ qeou/' in het Grieks. Zo zijn 

er nog enkele teksten die de verbinding van God met het woord 'Koninkrijk' bevatten. Naast de drie 

bovengenoemde teksten zijn dit er nog twaalf.
11

 De voorstelling van God als koning levert nog meer 

op en komt 42 keer voor.
12

 God als onderwerp van het werkwoord $lm komen we nog 13 keer 

tegen.
13

 Al met al kunnen we dit niet opvatten als een grote oogst wanneer we dit in verhouding met 

het gebruik in Lucas zien.
14

 We kunnen stellen dat het 'Koninkrijk van God' binnen het Oude 

Testament niet een vaste term is die gebruikt wordt op een vergelijkbare manier zoals we zullen 

zien dat in de evangeliën gebeurt. Wat we ook kunnen concluderen is dat wanneer Jezus of de 

evangelist de term 'Koninkrijk van God' gebruikt, dit niet betekent dat er direct wordt teruggegrepen 

op een woord of woordgroep uit het Oude Testament.  

 

3.2.2 Het gedachtegoed van de heerschappij van God in het Oude Testament 

Wanneer we dieper kijken dan het voorkomen van de begrippen en ons afvragen waar we het 

gedachtegoed van het Koninkrijk van God tegenkomen brengt dit ons verder. Wanneer we het 

                                                 
10 Zo wordt hetzelfde begrip aangeduid in het evangelie naar Matteüs. 

11 Ps 103:19, 145:11-13 (3x); 1 Kr 17:14, 28:5 (tWkl.m;), Ob 21, Ps 22:29 (hk'Wlm.) en 1 Kr 29:11, 2 Kr 13:18 

(hk'l'm.m;), Aramees: Da 3:33, 4:3, 31, 6:27 7:27 (vgl. 2:44, 7:14, 18) (Wkl.m;). 
12 Nu 23:21; Dt 33:5; 1 S 12:12; Js 6:5, 33:17,22, 41:21, 43:15, 44:6; Jr. 8:19, 10:7,10; 46:18, 48:15, 51:57; Mi. 2:13; Se 

3:15; Za 14:9,16,17; Ma 1:14; Ps. 5:3, 10:16, 24:7-10, 29:10, 44:5, 47:3,7v., 48:3, 68:25, 74:12, 84:4; 95:3, 98:6, 99:4, 

145:1, 149:2; Da 4:37. Vgl. Patrick, 'The Kingdom of God in the Old Testament', 72. Soggin, ´malak´, 915v. 

13 Ex 15:18; 1 S 8:7; Js 24:23, 52:7; Ez 20:33; Mi 4:7; Ps 47:9, 93:1, 96:10 (= 1 Kr 16:31), 97:1, 99:1, 146:10. 

14 Opgemerkt kan worden dat deze teksten met name uit de latere perioden van Israëls geschiedenis komen (post-

exilische). Op deze plaats kunnen we op het historisch-kritisch vraagstuk dat dit oproept niet verder in gaan. Wat in 

dit vraagstuk wel voor ons van belang is komen we later op terug bij de bespreking van het Koninkrijk van God bij 

Deuterojesaja en Daniël. 



 

24 

 

Koninkrijk omschrijven als „Gods soevereine macht en optreden‟ kunnen we bedenken dat dit 

thema door heel het Oude Testament heen aanwezig is. G. Dalman heeft in 1902 de aanzet gegeven 

voor de consensus dat wanneer in het Oude Testament Gods Koninkrijk wordt omschreven, dit 

primair staat voor Gods koningschap en secundair voor een rijk als territorium.
15

 De gedachte van 

het soevereine regeren van God voor zijn volk is overal aanwezig, zo zegt bijvoorbeeld G.R. 

Beasly-Murray.
16

 H.G.L. Peels merkt hierover op: 'In our opinion, the confession of the kingdom of 

God is definitely a fundamental element of God's revelation in the Old Testament, a fundamental 

conviction which in the course of time was expressed in various ways but was never lacking in the 

faith of Israel.'
17

 Deze manier van denken is belangrijk in onze verkenning van het Oude Testament. 

 

Dit vraagt om een nadere analyse van de uitdrukking van die heerschappij van God in het Oude 

Testament. In mijn weergave hieronder maak ik voor een groot deel gebruik van werken van 

oudtestamentici en andere secundaire literatuur.  

 De heerschappij van Jahweh in het Oude Testament heeft zowel betrekking op Gods daden 

voor zijn volk (vgl. Ps 103:6-19)
18

 als zijn voorzienigheid voor de schepping (vgl. Ps 145:10-16)
19

. 

Het koningschap van God betekent in de eerste plaats de actieve uitoefening van de regering van 

God, Gods heersen als koning.
20

 Th. C. Vriezen geeft aan dat Gods koningschap soms in het 

bijzonder op Israël wordt betrokken en dan particularistisch is, maar dat de Jahweh-

koningsvoorstelling toch vooral universeel is.
21

 In Psalm 24 wordt Gods koningschap nadrukkelijk 

met zijn universaliteit verbonden. Ook de koningspsalmen hebben een universele inslag.
22

 Vriezen 

concludeert dat in de Jahweh-koningsvoorstelling universeel en particularistisch denken 

samenvallen.  

 De ontwikkeling van de gedachte van God als schepper heeft hier waarschijnlijk voor een 

belangrijk deel aan bijgedragen. Met name vlak voor en tijdens de ballingschap is de gedachte van 

God als schepper theologisch meer uitgewerkt en heeft deze zijn plaats gekregen in de tempeldienst. 

Een belangrijk voorbeeld hiervan is Deuterojesaja.
23

 Heil en schepping worden in Deuterojesaja 

met elkaar verbonden.
24

 Ook bij Jeremia zien we de schepper van de wereld in de geschiedenis 

doorwerken (31:35-37). Maar bij Deuterojesaja klinkt dit nog meer door met zijn prediking dat 

Jahweh iets nieuws gaat scheppen (Js 42:9vv, 43:19vv, 48:6vv). Vriezen merkt op dat dit 

samenhangt met Deuterojesaja's gehele visie, volgens welke de wereld verkeert in een overgangstijd 

tot het Koninkrijk Gods zal aanbreken.
25

 Jesaja ziet nieuwe dingen komen die nooit geweest zijn, 

een nieuwe schepping door Gods activiteit.
26

 Hij ziet het beslissende heil zeer nabij, hij is degene, 

wiens vurig geloof het doorbreken der laatste dingen in een nabije toekomst schouwt.
27

 De 

verlossing wordt vergeleken met de schepping (51:9vv). Jahweh zal verheerlijkt worden, alle knie 

                                                 
15 G. Dalman, Words of Jesus, 91-147, spec. 135. K.L. Schmidt schrijft hierover in TWzNT 'Die Durchsicht des 

kanonischen AT (hebraïsch und aramäische Vorlage, LXX → 563ff), (…) zeigt, daß die Bedeutung Würde, Gewalt 

im Vordergrund steht.„, „basilei,a„, 580. 

16 Vgl. ook Beasly-Murray, Kingdom, 17v.  

17 Peels, Kingdom, 5. 

18 Zie ook Ex 15:18, Nu 23:21, Dt 33:5, Js 43:15. 

19 Zie ook 2K 19:15, Js 6:1-6, Jr 46:18, Ps 29:10, Ps 47:3, 7v; 93; 95 t/m 99. 

20 Zie noot 15 hierboven.  

21 Vriezen, Hoofdlijnen, 468. 

22 Ps 47:3, 7v; 93; 95 t/m 99. 

23 Paas heeft het in de oudtestamentische wetenschap gangbare idee dat het geloof van Israël in de schepping pas 

opgekomen is bij Deuterojesaja aangevochten, S. Paas, Schepping en oordeel. Een onderzoek naar 

scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus, Heerenveen: Groen. 1998. 

24 Vergelijk de krachtig sprekende teksten waarin schepping en heil worden verbonden Js 40:12vv, 26vv, 43:15, 

44:23vv, 45:6vv, 18v., 48:12vv. 

25 Vriezen, Hoofdlijnen, 470. In deze zin ook Beasly-Murray, Kingdom, 19vv. En vgl. J.A. Soggin, „Mlk‟, 916. 

26 Jesaja 40:1-11, 41:17-20, 43:1-7, 19, 44:24-28, 45:8, 46:9v, 48:6-13. 

27 Vriezen, Hoofdlijnen, 487 (curs. Vriezen). 
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zal zich voor hem buigen: Jahweh zal weer koning worden in Jeruzalem (vgl. 52:7vv. en 40:9-11). 

God als koning en God als schepper komen hier heel dichtbij elkaar.
28

 

 Een opvallend thema over het koningschap van God komt hierin naar voren: Enerzijds is 

God al koning (Js 6:5, Ps 93:2, 103:19, 145:11-13, 1 Kr 19:11), anderzijds wordt verwacht en 

voorzegd dat zijn koningschap nog zal aanbreken als eschatologische werkelijkheid. Dit zien we 

bijvoorbeeld bij Deuterojesaja, maar ook bij enkele kleine profeten (Sef 3:14vv, Ob 21, Zach 

14:9vv). Voor ons onderzoek is het Koninkrijk als eschatologische werkelijkheid van belang 

vanwege Jezus‟ verkondiging van de komst van Gods Koninkrijk in Lucas, hier zullen we dan ook 

nog op terug komen. Over de aard van de koningspsalmen in deze, bestaat debat in het onderzoek. 

Ik denk dat we God in deze psalmen als koning mogen zien (Ps 93, 95, 97, 99) die opstaat en in 

aantocht is (96:13, 98:9), verschijnt (98:6) en zijn koningschap uitoefent als rechter (96:13, 98:9). 

Tegelijk bevat het ook gebed en verlangen om het optreden van God als koning (94). Beide 

elementen zijn in de koningspsalmen dus tegenwoordig. Hierin gaat het om Gods uitvoering van 

zijn koning-zijn.
29

 

  

3.2.3 Tussenbalans  

Vanuit deze korte weergave kunnen we in een tussenbalans een aantal dingen concluderen over 

Gods koningschap en de verwachting ervan. God is koning over de wereld, maar op een speciale 

manier over Israël. Soms zien we dan ook Gods regerende en reddende optreden gerealiseerd in 

Israëls geschiedenis. Het resultaat hiervan is niet een volledig vrederijk geweest. Het koningschap 

van God wordt verbonden met God als schepper. De profeten gaan uitkijken naar de dag dat God 

voluit regeert en dat zijn heerschappij volledig gerealiseerd wordt. Niet alleen over Israël maar over 

heel zijn schepping. Het Koninkrijk van God wordt op deze manier een hoop voor de profeten en 

het volk. We kunnen niet stellen dat het 'Koninkrijk van God' het overkoepelende leidende thema 

van het Oude Testament is. Dat zou te veel gezegd zijn en geen recht doen aan de diversiteit van dit 

deel van de canon.
30

 Wel kunnen we stellen dat het een belangrijk thema is dat het hele Oude 

Testament doortrekt. Vriezen geeft aan het eind van zijn theologie een samenvattende opmerking 

waarin hij de positie van het Koninkrijk in de verwachting van het Oude Testament treffend 

verwoord: „De heilsopenbaring Gods in de geschiedenis was het uitgangspunt van het geloof der 

oudtestamentische Godsgemeenschap, de vernieuwing dezer aarde tot Koninkrijk Gods werd haar 

eindverwachting.‟
31

 

Hieronder zullen we nagaan hoe het Koninkrijk van God en verwante thema‟s vanuit 

verschillende lijnen in de „heilsopenbaring Gods‟ opkomen. We zullen ook zien hoe deze lijnen 

door Lucas bij elkaar gebracht worden. 

 

3.3 Het davidische koningschap, de mensenzoon en de knecht van de Heer 

Hieronder volgt een weergave van verschillende lijnen in het Oude Testament die op hun eigen 

manier betrekking hebben op het Koninkrijk van God. 

 

3.3.1 Het Davidische koningschap 

We beginnen bij het Davidische koningschap. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus door 

Gabriël zegt deze a;ggeloj dat aan Jezus de troon van zijn vader David gegeven zal worden door God 

                                                 
28 Vgl. Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 67v. 

29 Vgl. Ladd, Jesus and the Kingdom, 43vv. 

30 Vgl. Patricks prikkelende betoog hiervoor in 'The Kingdom of God in the Old Testament', 67-69. Maar ook Peels, 

Kingdom, 7v. 

31 Vriezen, Hoofdlijnen, 498. 
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de Heer. Jezus zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal geen 

einde komen (1:32v.). Hierin horen we de belofte van God aan David over het koningschap van zijn 

huis in 2 Samuël 7:8vv (par. 1 Kr 17:11-14).
32

 De Davidische koning kon de zoon van God/de 

Allerhoogste genoemd worden en God kon zijn vader genoemd worden (vgl. Ps 2:6v., Ps 89:20-30). 

2 Samuël 7 en de paralleltekst in Kronieken kondigen het Davidische verbond
33

 af; een zoon, een 

huis en een eeuwigdurend koningschap. David zal niet een huis voor God bouwen, maar God zal 

een huis voor Davd bouwen. In 1 Koningen 2:24 wordt de belofte als eerste vervuld gezien in 

David's zoon Salomo. Opvallend is 2 Kronieken 13:8 (vgl. 1 Kr 28:5, 1 Kr 29:11-22) waarin gezegd 

wordt dat het Koninkrijk van Jahweh in de handen van de zonen van David is. In het Oude 

Testament zien we deze belofte en verwachting verder terugkomen in de Psalmen en de Profeten 

(vgl. Ps 89:20-30, 36-38, 132:11-12, Js 9:5v., 11:1-5, Jr 23:5-6, Ez 34:23v., 37:24vv., Mi 5:1vv.). Zo 

grijpt bijvoorbeeld de belofte van heil uit Amos 9:11, waarin het herstel van de gevallen hut van 

David wordt aangezegd, impliciet terug op de belofte uit 2 Samuël 7. Deze Davidische koning werd 

vaak 'de gezalfde' genoemd (bijv. 2 S 22:51, Ps 2:2). De belofte en de verwachting van deze 

messiaanse koning krijgt zo zijn plek in het Oude Testament. Het is echter volgens Von Rad niet zo 

dat deze messiaanse hoop een heersende lijn in het Oude Testament is geworden.
34

 

 We zien dat Lucas de uiteindelijke vervulling van het Davidische koningschap in Jezus 

Christus ziet en dat dit Davidische koningschap een belangrijke basis vormt voor Lucas' 

christologie (Lc 1:27, 1:32v., 69, 2:4, 11, 3:22, 3:31, 18:38v., 19:38, Hnd 2:30vv.).
35

 Bock zegt over 

Jezus' Davidische koningschap dat het 'the basic christological starting point' is voor 'Luke's 

presentation of the person of Jesus'.
36

 In Handelingen 2 zien we dat het Davidische koningschap de 

basis is van de prediking van Petrus over Jezus en zijn verhoging. 

 De belofte van het Davidische koningschap in 2 Samuël 7 heeft een nationaal karakter. Dit is 

ook het geval in de lofzang van Maria (1:46-55) en duidelijker bij Zacharias (1:68-79). Jezus wordt 

voorgesteld als bevrijder van Israël van zijn vijanden en brenger van redding en vrede (1:71-74), hij 

neemt het op voor Israël, zijn knecht (1:54). Jezus komt als de koning van de Joden. De eerste 

universele trekken van zijn koningschap komen we in de lofzang van Simeon tegen (2:29-32). Dit 

thema van universaliteit en particulariteit zal een grote rol spelen in de loop van Lucas‟ werk. 

 Samenvattend kunnen we zeggen dat in 2 Samuël 7 de aankondiging ligt van het Davidisch 

koningschap als een eeuwigdurend koningschap van de troon van David. De belofte wordt in de 

psalmen en profetieën opgenomen en uitgewerkt. Het wordt tot een toekomstige heilsverwachting 

van de profeten en het volk, een messiaans rijk wordt aangezegd, waarin de Messias bevrijdt en 

regeert (Js 9:5v, 11:1vv). De verwachting wordt een Messias uit het huis van David. 

 

                                                 
32 Fitzmyer, Luke, 338. Bock, Luke, 113. 

33 Later daadwerkelijk 'verbond' genoemd vgl. bijv. 2 Sam 23:5. 

34 Von Rad, '%l,m, und tWkl.m;' im AT., 566. 

35 Vgl. ook Hahn, S.W. die o.a. deze teksten uitwerkt in 'Kingdom and church in Luke-Acts', 297vv. Hij beroept zich 

voor een groot deel op Strauss, M.L., The Davidic Messiah in Luke-Acts: The promise and its fulfillment in Lukan 

Christology (JSNTSup 110; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995). Hahn concludeert 'Thus, the number and 

position of Davidic royal motifs make a prima facie case for the primacy in Luke of a royal Davidic Christology.' p. 

299. Hahn geeft er verder een betekenis aan waar ik niet in mee kan gaan. Mijns inziens legt hij het Koninkrijk van 

God in Lucas te eenzijdig (primair) vanuit deze Davidische betekenis uit en laat hij andere belangrijke en 

elementaire elementen uit Lucas zelf liggen. Hij miskent zo het dynamische concept van het Koninkrijk van God. 

Het Koninkrijk van God is niet simpelweg een extrapolatie vanuit het Koninkrijk van David uit het Oude Testament. 

De belofte van het Davidische Koninkrijk mag de basis zijn, maar de invulling is veelzijdiger dan dat. Hahn komt 

uiteindelijk tot een identificatie van het Koninkrijk van God en de kerk, waarbij de geboorte van de kerk gezien 

wordt als het herstel van het Koninkrijk van David. Wat uiteindelijk mis gaat is dat hij de gemeenschap/onderdanen 

van het Koninkrijk identificeert met het Koninkrijk, iets wat Lucas niet doet. 

36 Bock, Luke, 115. 
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3.3.2 Daniël 2 en 7: de Mensenzoon 

Na Deuterojesaja en de profeten in zijn lijn stuiten we op een verdere ontwikkeling in het Oude 

Testament. Deze vinden we in het boek Daniël. Hier vinden we in het tweede hoofdstuk in de uitleg 

van Daniël van de droom aan Nebukadnezar het volgende: 'Maar in de dagen van die koningen zal 

de God des hemels een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan 

de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 

daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat 

zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, 

het zilver en het goud verbrijzelde.' (2:44v). Dit citaat heeft een duidelijke verwijzing naar een 

toekomstig Koninkrijk, opgericht door God, zonder toedoen van de hand van mensen. 

 In de historische apocalyps van Daniël 7 wordt er in de vorm van een symbolisch 

droomvisioen gesproken over een toekomstig eeuwig Koninkrijk.
37

 De context waarin dit visioen 

tot de beoogde lezers komt, is die van een tijd van ernstige onderdrukking. De belofte die erin 

doorklinkt is dat God een einde zal maken aan de verdrukking. In de verzen 13-14 is er sprake van 

de komst met de wolken des hemels van iemand gelijk een mensenzoon, die voor de oude van 

dagen werd geleid. En dan staat er 'en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, 

en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet 

zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is' (7:14). De identificatie van deze 

mensenzoon is onderwerp van debat in het Daniël-onderzoek. Waarschijnlijk gaat het in Daniël niet 

zozeer om de identificatie met een bekend iets of iemand. Daniël legt de nadruk op het menselijke 

karakter van de bovennatuurlijke reddende figuur, die de rechtvaardigen representeert op een 

bovennatuurlijk niveau.
38

 In Lucas zien we dat Jezus deze term veelvuldig gebruikt om zichzelf 

mee aan te duiden, Lucas neemt dit van zijn bronnen over. Verderop in Daniël, waar het visioen 

geïnterpreteerd wordt, wordt de mensenzoon niet meer genoemd maar wordt gezegd dat de heiligen 

des Allerhoogsten het koningschap zullen ontvangen en het voor altijd zullen behouden (7:18). Wat 

opvalt is dat in dit vers de heiligen de plaats in hebben genomen van de mensenzoon van vers 14 als 

ontvanger van het koningschap. Over de relatie tussen de mensenzoon en de heiligen wordt gedacht 

in termen van identificatie en representatie.
39

 Nog verder wordt gezegd dat de heiligen het zullen 

ontvangen na een tijd van verdrukking, waarbij aan de heiligen recht wordt verschaft. Dit gebeuren 

van het geven en ontvangen van het koningschap hangt samen met de komst van de oude van dagen 

uit dit visioen (21-22). In vers 27 van ditzelfde hoofdstuk volgt 'En het koningschap, de macht en de 

grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen 

des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen 

en gehoorzamen.' Dit koningschap heeft volgens Von Rad een nationalistische kleur.
40

 Toch krijgt 

de titel daarnaast ook een universele uitwerking, merkt Versteeg op, het Koninkrijk dat de 

mensenzoon ontvangt omspant alle volken, stammen en talen die hem hulde brengen.
41

  

De mensenzoon uit Daniel 7:13v. en de omschrijving van het Koninkrijk dat aan hem wordt 

gegeven als eeuwigdurend doet denken aan de belofte aan David. Het is de vraag of de Mensenzoon 

geïdentificeerd zou kunnen worden met de beloofde en verwachte Davidische koning van de 

heilstijd, die komt om te verlossen. Het wordt in Daniël 7 echter niet expliciet genoemd en het ligt 

er niet duidelijk bovenop. Het is daarom niet zeker, maar wel mogelijk.
42

 Het is wel zo dat beide 

                                                 
37 Het visioen concentreert zich op de tijd van de onderdrukking van Antiochus IV Epiphanes (wellicht de tijd van de 

auteur of uiteindelijke bewerker zelf). Vgl. Beasly-Murray, Kingdom, 30. 

38 Collins, Apocalyptic imagination, 106. Goldingay, Daniël, 172.  

39 Beasly-Murray, Kingdom, 33. Ook over de identiteit van de heiligen is veel te doen of het gaat om hemelse of aardse 

wezens, of beide. Goldingay beschouwt Daniël 7 als 'too allusive' om hierin tot een zekere oplossing te komen. 

Goldingay, Daniel, 178. 

40 Von Rad, '%l,m, und tWkl.m; im AT', 569. 

41 Versteeg, 'De bijbelse fundering van het zendingswerk' in Versteeg, Gij die eertijds verre waart, 29v. 

42 Vriezen, Hoofdlijnen, 493. 
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figuren dezelfde rol vervullen van koninklijke heerser van het eschatologisch rijk.
43 

We zien dat in 

een latere periode, IV Ezra, Henoch en het Nieuwe Testament, zo ook in Lucas, de mensenzoon wel 

expliciet als 'de Messias' wordt gezien. 

Uit het droomvisioen van Daniël spreekt duidelijk een troostrijke verwachting van een 

toekomstig rijk, opgericht door God, het is van God, het is eeuwig, waarin recht gedaan wordt aan 

de heiligen en het koningschap zal worden gegeven aan de Mensenzoon en aan de heiligen. 

Opvallend is dat in Daniël nauwelijks aandacht gegeven wordt aan de aard van het Koninkrijk, de 

auteur legt vooral de nadruk op de zekerheid van het komen van dit Koninkrijk en dat het komt door 

Gods interventie. Gezien deze gegevens en de context van verdrukking en overheersing door andere 

eerdere rijken kan de boodschap van deze apocalyps van Daniël samengevat worden in woorden 

van troost: 'God is koning en Zijn toekomst komt, ook al lijkt dat soms heel anders.'
44

 Hiermee 

spreekt Daniël in lijn met de profeten voor hem over een toekomstig Koninkrijk van God, in een tijd 

van onzekerheid.
45

 

 

3.3.3 De Messias en de knecht van de Heer 

Vriezen geeft aan dat het binnen het Oude Testament noodzakelijk is onderscheid te maken tussen 

de heilsverwachtingen met en zonder „messias‟. Opgemerkt moet worden dat de term „messias‟ als 

technische term voor een messiaans figuur als zodanig niet voorkomt. De vraag is dan welk spreken 

over de oudtestamentische heilsverwachting met behulp van een persoon in aanmerking komt om 

messiaans te zijn. Voor de goede orde spreken we hier in navolging van Vriezen over messiaanse 

profetieën in zijn brede definitie, namelijk wanneer het gaat om profetieën die een persoon als 

heilsfiguur in het middelpunt stellen.
46

 Hieronder valt dan ook de knecht van de Heer, hoewel er in 

het Oude Testament niet direct sprake is van een zalving van deze persoon. Deze brede definitie 

helpt ons wanneer we de ontwikkeling in het Oude Testament willen zien van de profetieën die een 

persoon als heilsfiguur in het middelpunt stellen.
47

 In deze definitie komen de Mensenzoon en de 

Davidische koning dus wel bij elkaar. 

 In de messiaanse profetieën kan al dan niet, maar meestal wel, direct of indirect gezinspeeld 

worden op het Davidische koningshuis. Duidelijk is dat een messiaans figuur een rol gaat spelen in 

het aangezegde heil in het Oude Testament. Vanuit de profetieën over het Davidische koningschap 

gesproken is de Messias een koninklijk figuur die overwinnend redding en heil brengt. 

Deuterojesaja spreekt over de lijdende knecht van de Heer. De Messias, in de brede definitie van het 

woord, wordt door God geroepen om als onschuldige te lijden tot verzoening van de zonden van het 

volk.
48

 Dit komt het meest tot uitdrukking in het lied van Jesaja 52:13-53:12. Deze lijdende knecht 

wordt een integrerend deel van zijn heilsprediking. Zo krijgt de Messias hier toch een ander 

karakter dan bij de profetieën voor de ballingschap. Aan de komst van de nieuwe wereld (lees: 

                                                 
43 Vgl. Goldingay, Daniel, 170. 

44 De Waard, Apocalyptiek van Daniël, 30. Zie ook: Dillard & Longman III, An Introduction to the Old Testament, 

Grand Rapids: Zondervan, 348-351: „Nonetheless, while the book is theologically rich and incapable of exhausting 

description, there is a clear message that rings through every chapter of the book. God is sovereign. He overrules 

and eventually will overcome human evil. This theme is found in both parts of the book‟ (348, curs. orig.). Collins 

brengt het onder woorden als „Throughout the book the kingdom of God provides the frame for human history.‟ 

Collins, Daniel (1984), 38. 

45 'Door het symbolisme en de mythologische beelden zet de auteur de crisis van zijn tijd in kosmisch perspectief. 

Hierdoor is het visioen niet alleen toepasbaar op die concrete historische situatie, maar kan in andere situaties 

opnieuw geïnterpreteerd worden, zoals ook gebeurt in 4 Ezra en het Nieuwe Testament.' De Waard, Apocalyptiek 

van Daniel, 19. 

46 Vriezen, Hoofdlijnen, 477. Vriezen over de Messias o.a. 476-479. 

47 De terughoudendheid van Jezus in het gebruik van de term 'Messias' is opvallend, hebben wij reeds hierboven gezien 

bij de bespreking van de Mensenzoon. 

48 Vriezen, Hoofdlijnen, 488vv. Mitmann-Richert geeft echter aan dat de plaatsvervangende en verzoenende dood in de 

afgelopen 30 jaar omstreden is geworden voor de oorspronkelijke tekst in Jesaja, Sühnetod, 80. 
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Koninkrijk) gaat verzoenend lijden vooraf. Bij de lijdende knecht in Jesaja wordt niet aan het 

koningshuis van David gerefereerd. 

We zien dat deze Messias (in brede zin) de rol krijgt van de ontvanger van het Koninkrijk en 

als drager van koninklijke macht (2 S 7:12-13, 16, Da 7:13-14, vgl. Js 53:11-12). We zien hem als 

bewerker van het heil van het Koninkrijk als zoenoffer in de lijdende knecht van de Heer (Js 53:10). 

Het Koninkrijk zal worden gerealiseerd door het optreden van deze messiaanse koninklijke 

heilsvorst (Js 9:5v., 42:1vv., 61:1vv., Za 9:9v.), die er over zal regeren en die in alle dingen door de 

Geest van de Heer wordt geleid (Js 11:1vv., 61:1vv., 42:1vv.). 

 

3.3.4 De eschatologische rol van de heilige Geest 

De heilige Geest is de gave van de eindtijd, nauw verwant aan het nieuwe verbond dat de Heer met 

zijn volk zal sluiten (Js 32:14vv., 34:16, 44:3, 59:21, Ez 11:19v., 36:26v, 37:4-14, 39:29 Jl 2:28-

32).
49

 Vriezen stelt dit onder de noemer van het geestelijke heil.
50

 In de verschillende profetieën 

over de gave van de Geest staat op de voorgrond dat het volk God zal dienen met het hart. Vergelijk 

de parallel tussen Ez 36:26v en Jr 31:33v. in de verbondsvernieuwing. Bij dit geestelijk heil hoort 

ook dat God bij het volk zal wonen (Ez 37:27). De uitstorting van de Geest gaat gepaard met zegen, 

recht, gerechtigheid, vrede, rust en veiligheid (Js 32:14vv, 44:3v.). Joël 2:28-32 spreekt over de 

uitstorting van de Geest over alle vlees. De Geest van God mag als een beloofde en verwachte 

eschatologische gave voor het volk van God beschouwd worden. 

 

3.4 Lucas en het Oude Testament 

3.4.1 De verkondiging van het goede nieuws van het Koninkrijk van God: 'Uw God is koning' 

In Lucas springen twee teksten eruit als het gaat om hoe Jezus het Koninkrijk van God en zijn 

zending als de Messias duidt vanuit het Oude Testament. Het gaat om de prediking van Jezus in 

Nazareth (Lucas 4:18-19) en Jezus' antwoord op de vraag van Johannes de doper (Lucas 7:22).
51

 De 

teksten waarop Jezus hier teruggrijpt maken deel uit van de profetieën uit de perioden die Vriezen 

de 'proto-eschatologische (of ontwakende eschatologie)' en die van de 'nabij- (of zich realiserende) 

eschatologische periode' noemt.
52

 Vriezen omschrijft deze eerste periode als 'de periode waarin de 

visie van een nieuw volk en een nieuw rijk een rol gaat spelen. Een rijk dat de wereld gaat 

omspannen en dat gedragen wordt door geestelijke krachten uit God geboren'.
53

 De tweede periode 

van Deuterojesaja omschrijft hij als 'Het Godsrijk wordt niet alleen komende gezien in visioenen, 

maar als komende ervaren. De wereld gaat veranderen: tot Israël komen nu de oproepen om een 

licht der wereld te zijn en de volkeren worden beschouwd als toekomstige deelgenoten aan de 

heerlijkheid van Sion'.
54

 

 Lucas sluit dus op deze twee voor de duiding van Jezus‟ missie cruciale tekstplaatsen aan bij 

dit complex van profetieën en brengt de vervulling hiervan in Lucas 4:43 onder de noemer 

'Koninkrijk van God'. 'De verkondiging van het goede nieuws van het Koninkrijk van God' van 

                                                 
49 Deze gave van de Geest als heilsgave staat in de profetieën naast de Geest die de Messias begeleid (Js 11:2, 42:1, 

61:1). 

50 Vriezen, Hoofdlijnen, 479. 

51 Lc 7:22 Johannes stuurt vanuit de gevangenis enkele van zijn discipelen naar Jezus om te vragen “Bent u degene die 

komen zou of moeten we een ander verwachten?”. In het antwoord van Jezus op Johannes klinken teksten uit Jesaja 

door die het messiaanse vrederijk beschrijven: “Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: 

Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, 

armen ontvangen het evangelie” (22). Hierin horen wij Jesaja 29:18, 35:5, 42:6v. en 61:1. 

52 Vriezen, Hoofdlijnen, 494v. De teksten die geciteerd worden zijn: Jesaja 29:18, 35:5, 42:6v, 58:6, 61:1v. 

53 Vriezen, Hoofdlijnen, 494. 

54 Vriezen, Hoofdlijnen, 495. 
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Lucas 4:43 komt in terminologie en betekenis dicht bij Jesaja 52:7, waar de vreugdebode vrede en 

redding aankondigt en het goede nieuws uitroept met de woorden: 'Uw God is koning!'. We hebben 

gezien dat (Deutero)jesaja kon aansluiten bij het in Israël wijd verspreide en 'Schriftuurlijke' 

bewustzijn van God als koning.
55

 Hierdoor staat het idee van God als koning in het door Jezus 

aangehaalde complex van profetieën niet op zichzelf. Vanuit de gedachte dat God koning zal zijn en 

dat daarmee een tijd aanbreekt van vrede en gerechtigheid is de stap naar het begrip 'Koninkrijk van 

God' niet ver meer. 

 

Lucas laat zien dat Jezus aansluit bij de profetische beloften van redding, herstel en het koningschap 

van God. Wanneer Jezus spreekt over het Koninkrijk van God kunnen we dit vanuit het Oude 

Testament gezien beschouwen als een samenvattende term voor de hoop en voorzegging van de 

profeten over de tijd dat God koning wordt over heel de aarde. Dit conglomeraat van beloften in het 

Oude Testament wordt, ondanks de diversiteit in presentatie, als eenheid gezien die getuigt van 

eenzelfde optreden van God als koning. In dit onderzoek zal steeds bevestigd worden dat Lucas 

deze eschatologische beloften uit het Oude Testament als eenheid ziet. Het zijn immers 'Mozes en 

alle Profeten' die van deze zaak getuigen (onder meer Lc 24:25-27). Alles wat Israël kende van 

Gods verlossende plannen voorzegd in het Oude Testament wordt samengevat in het begrip 

'Koninkrijk van God'. Dit algehele concept uit de profeten over de toekomstvisie waarin Jahweh 

koning is, vormt de basis voor het gebruik van de term 'Koninkrijk van God' in de verkondiging van 

Jezus. De profetieën aangaande het Koninkrijk van God spreken dus over de eschatologische 

komst van God als Koning om op te treden voor zijn volk. 

 

3.4.2 De Messias, de Mensenzoon, de knecht van de Heer 

De betekenis bij Lucas van de term cristo,j56 wordt primair gegeven vanuit de Davidische en 

koninklijke klank (Lc 1:17, 32-33, 68-72).
57

 Maar we zien dat bij de nadere omschrijving van de 

taak van de Messias, Lucas teruggrijpt op de brede definitie, en de Mensenzoon en de lijdende 

knecht van de Heer incorporeert (Lc 9:20vv, vgl. ook 24:25-26, 45-46). Deze lijnen die vanuit het 

Oude Testament gezien nog niet (expliciet) met elkaar verbonden werden worden in Lucas wel met 

elkaar verbonden en complementair gezien. Dit wordt mogelijk vanwege Lucas‟ dialectiek tussen 

het Oude Testament en de prediking van Jezus. Lucas wil erop wijzen dat de term „Christus‟ en dus 

de Messias gedefinieerd moet worden vanuit het totaal van Jezus‟ missie. Hij benadrukt 

bijvoorbeeld het lijden dat de Messias moet ondergaan, iets dat vanuit het Oude Testament gezien 

niet gezegd wordt over de Davidische koning of de Mensenzoon. Opmerkelijk in dit verband is dat 

de term 'Christus' na de belijdenis van Petrus pas in de laatste week van Jezus‟ lijden weer gebruikt 

wordt in het evangelie; vanaf 20:41, wanneer hij wordt voorgeleid (22:67, 23:2), bij zijn kruisiging 

(23:35, 39) en wanneer Jezus uitlegt dat de Messias, zoals geschreven staat, moest lijden (24:25-26, 

45-46). Voor dit laatste gingen de ogen van de discipelen pas na Pasen open.
58

 De titel 'Christus' 

herbergt uiteindelijk wel de politieke implicaties (Lc 1:51-55, 69-75, Hnd 1:6-11, 4:17-21). Maar 

Jezus heeft, met name vanaf Lucas 9:20, in een lang proces duidelijk proberen te maken dat de 

politieke implicaties van de titel 'Christus' niet onderdeel waren van zijn toenmalige missie.
59

 De 

nadruk in zijn gebruik van de titel voor zichzelf viel op de het lijden dat hij moest ondergaan. 

Alleen via deze weg zou hij zijn heerlijkheid binnen kunnen gaan. 

                                                 
55 En dit thema blijft terugkomen. Vgl. bijv. Mi 2:12v, 4:6-8, Sef 3:14v., Za 14:6-11, 16v., Js 24:23. 

56 cristo.j is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse x;yvim;. Johannes gebruikt in Joh 1:41 en 4:25 Messi,aj om het 

Aramees-Hebreeuwse woord in transcriptie weer te geven en legt in beide teksten uit dat deze term parallel staat met 

de voor de lezers reeds bekend veronderstelde Griekse term cristo,j. 
57 Vgl. Bock, Luke, 841. 

58 In Hnd 3:18 wordt beschreven dat Petrus het zelf verkondigt. 

59 Bock, Luke, 842. 
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Ik heb al aangegeven dat in Daniël de titel 'Mensenzoon' niet direct als een Messiaanse titel 

functioneert. Later werd deze wel Messiaans geïnterpreteerd in bepaalde Joodse kringen. Dit kan 

men baseren op het gebruik van de term in 1 Henoch 37-71.
60

 Jezus vult de term ook Messiaans in. 

In Lucas spreekt Jezus over 'de Mensenzoon' wanneer hij zichzelf bedoelt. In de andere evangeliën 

komt de term ook alleen maar voor als zelfaanduiding van Jezus. Andere mensen spreken niet over 

hem als de Mensenzoon. Ladd geeft aan dat het gebruik van de term door Jezus onderverdeeld kan 

worden in drie categorieën; de aardse Mensenzoon, de lijdende Mensenzoon en de apocalyptische 

mensenzoon.
61

 Jezus gebruikt de term Messias niet voor zichzelf, misschien vanwege de verkeerde 

verwachtingen die dit op zou roepen bij de Joden. Jezus vult de term verder in met zijn rol als de 

lijdende knecht. Op het moment dat zijn discipelen ontdekken dat hij 'de Messias' is, onderwijst hij 

hen direct over het lijden dat 'de Mensenzoon' eerst moet ondergaan, voordat hij het koningschap 

ontvangt (Lc 9:20vv). Ook bij het laatste avondmaal geeft Jezus onderwijs over het lijden van de 

Mensenzoon (Lc 22:22) en betrekt hij in combinatie hiermee de profetie van de lijdende knecht op 

zichzelf (Lc 22:37).
62

 Met de aanduiding van de Mensenzoon en zijn onderwijs over het lijden 

vanuit het thema van de knecht des Heren typeert hij wat voor Messias hij is, en dat is een andere 

dan de heersende Joods-nationalistische verwachting van die tijd over de Messias.
63

 

 

3.5 Samenvatting en conclusies 

Hieronder breng ik een aantal belangrijke kenmerken van het Koninkrijk van God in het Oude 

Testament bij elkaar. 

1. Gods Koninkrijk als koningschap. Het gedachtegoed van het Koninkrijk verwijst primair 

naar Gods Koningschap, zijn soevereiniteit. Secundair verwijst de gedachte in de late 

geschriften van het Oude Testament naar het Koninkrijk als een territorium. 

2. Particulariteit en universaliteit van Gods Koninkrijk. Twee lijnen lopen parallel zonder dat 

zij elkaar uitsluiten; de particulariteit van het Koninkrijk van de Heilige Israëls en de 

universaliteit van het Koninkrijk van God de Schepper. God is koning over Israël, zijn volk, 

maar ook over heel de wereld, zijn schepping. Toekomstige redding en vernieuwing door 

God worden omschreven als scheppingsdaden. De komst van de volken tot God is inherent 

verbonden met het Koninkrijk (Js 25:6-7). Soms omschreven als een zich onderwerpen van 

de volken aan Israel (Mi 4:13), maar vooral zo dat de volken delen in de redding van Israël 

(Za 8:20vv.). 

3. God is nu reeds koning en zijn Koninkrijk zal komen. God is enerzijds al koning (bijv. Js 6:5, 

Ps 103:19), maar anderzijds wordt verwacht en voorzegd dat zijn koningschap nog zal 

aanbreken als eschatologische werkelijkheid (bijv. Ob 21). De zekerheid van dit aanbreken 

ligt in het feit dat hij koning is (Ps 96:13). Er is dus onderscheid tussen Gods permanente 

soevereiniteit als Koning, en zijn beloofde toekomstige Koninkrijk op aarde. 

4. De zekerheid van de komst van het Koninkrijk. Met name in de bespreking van Daniël 7 

hebben we gezien dat in deze profetie de nadruk wordt gelegd op de belofte dat ondanks de 

duistere huidige tijd van verdrukking het Koninkrijk van God zeker zal komen, en dat het 

koningschap aan de mensenzoon en de heiligen gegeven zal worden. Toch ziet ook 

Deuterojesaja het beslissende heil zeer nabij. Hij is degene, wiens vurig geloof het 

doorbreken der laatste dingen in een nabije toekomst schouwt. Profeten voorzegden het 

                                                 
60 Ladd, Theology, 147. 

61 De aardse zoon des Mensen (bv. Lc 19:10), in relatie tot zijn lijden (bv. Lc 9:22) en als de apocalyptische 

Mensenzoon (bv. Lc 9:26) Theology, 147-157. Hij geeft een schematische opsomming van het gebruik in de 

synoptici, Theology, 148v. 

62 Zie Mitmann-Richert, Sühnetod, 164v. 

63 Vgl. ook Versteeg, Gij die eertijds verre waart, 29. 
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Koninkrijk als nabij (Jl 1:15, Ob 15, Sef 1:7), waarmee meer nog dan chronologie de 

zekerheid uitgedrukt wordt. 

5. De paradijselijke vrede van het Koninkrijk. De vrede die het Koninkrijk brengt wordt 

beschreven in woorden die paradijselijk aandoen (vgl. Js 51:3). Het Koninkrijk wordt als 

een feestmaal afgeschilderd (Js 25:6vv.). Er zal geen oorlog meer zijn, er zullen geen 

vijanden en verdrukkers meer zijn, tranen zullen worden afgewassen, de dood wordt 

vernietigd (vgl. Js 25:8). Ook binnen het dierenrijk en tussen mens en dier is er vrede (Jesaja 

11:6-8). De vrede is vooral een vrede tussen God en de mens, waar God te midden van het 

volk woont (vgl. Se 3:14-20). 

6. De rechtvaardigheid van het Koninkrijk. Het thema rechtvaardigheid heeft op verschillende 

manieren van doen met het Koninkrijk. Enerzijds die van de Messias met zijn effect op de 

mensen (Js 11:3-5), anderzijds God die zijn volk reinigt en heiligt (Js 1:25-26, 52:13-53:12, 

Jr 31:31-32, Ez 36:26v). Men zou dit ook geestelijk heil kunnen noemen. 

7. Het Koninkrijk is Goddelijk van oorsprong. Het Koninkrijk van God is iets dat God zelf 

brengt, of aan de heiligen geeft (Da 7:21-22), waar geen mensenhand aan te pas komt (Da 

2:44-45). Deuterojesaja brengt het in verband met God die nieuwe dingen schept. De 

redding is alleen van God (Js 33:22). Niets wijst erop dat het Koninkrijk het product is van 

historische of menselijke krachten. De geschiedenis en menselijke krachten krijgen niet de 

rol van instrument in Gods hand om zijn Koninkrijk te brengen. Dit is een belangrijke 

conclusie met betrekking tot de eigenlijke vraag waar wij ons in dit onderzoek mee bezig 

houden. 

8. De komst van het Koninkrijk brengt een radicale transformatie. Wanneer het Koninkrijk 

aanbreekt, betekent dit een radicale overgang die gekenmerkt wordt door discontinuïteit (Js 

13:13, 51:6, Ha 2:7). Om de radicaliteit van de verandering te benadrukken spreekt Jesaja 

over een 'schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Js 65:17). Er is sprake van 

'de dag des Heren' waarop dit ingrijpen plaats vindt. Men zou kunnen spreken van een 

morele en een fysieke transformatie. 

9. Het Koninkrijk is aards van bestemming. De oorsprong van het Koninkrijk is van God, en de 

transformatie is radicaal. Maar in tegenstelling tot latere dualistische ontwikkelingen in 

postcanonieke apocalyptische geschriften, waarin de wereld en de historie als kwaad werden 

gezien en het rijk van God soms zelfs niet op aarde gedacht kon worden maar als hemels-

transcendent werd gezien, is de hoop en de belofte van het Oude Testament op Gods 

Koninkrijk hier op aarde. Hieruit blijkt de continuïteit met de huidige wereld, een doorgaan 

met deze schepping. Het is geen bevrijding uit de („kwade‟) schepping weg, maar de 

schepping zelf wordt bevrijd van het kwaad.  

10. De komst van het Koninkrijk op de dag van de Heer brengt redding en oordeel met zich mee. 

De dag des Heren brengt de heilstijd maar daarnaast is het ook een dag van oordeel voor de 

vijanden van God (Ps 2, 110, Js 61:1-2, Jl 3:2vv, Am 5:18, Da 7:24, 26).  

11. Het Koninkrijk van God zal er voor eeuwig zijn. Het aangezegde Koninkrijk van God heeft, 

in tegenstelling tot menselijke koninkrijken, het karakter van een eeuwigdurend Koninkrijk 

(2 S 7:12-16, Js 9:5-6, Mi 4:7, Da 2:44, 7:14, 27), dit betekent dat het geen einde zal kennen 

(7:14). Dit definitieve karakter van de vestiging van Gods rijk onderscheidt het van eerder 

ingrijpen van God (als koning) in de geschiedenis zoals de uittocht uit Egypte en uit de 

ballingschap. 

12. De Messias krijgt een rol in de realisering van het Koninkrijk van God. Verschillende 

profetieën spreken over een Messiaans figuur die als ontvanger van het koningschap en 

bewerker van het heil optreedt. Hij wordt gezalfd met de Geest van God. Deze figuur wordt 

in de verschillende profetieën omschreven als Mensenzoon, Zoon van David en de Knecht 

van de Heer. In het Oude Testament worden deze figuren niet noodzakelijkerwijs met elkaar 

verbonden, de verbinding van deze figuren ontstaat vanuit de „dialectiek‟ van het Oude 
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Testament met de openbaring in Jezus. 

13. De Geest als eschatologische gave. Van het geestelijk heil maakt ook de gave van de Geest 

deel uit als gave van de eindtijd. Hier gaat het om innerlijke vernieuwing tot 

gehoorzaamheid en de uitstorting van de geest op alle vlees (Ez 36:26v par. Jr 31:33v, Jl 

2:28-32) 

14. Het Koninkrijk van God als gedachtegoed. Bovengenoemde kenmerken van het Koninkrijk 

van God komen mee als „complex van gedachten‟ wanneer Jezus spreekt over het 

Koninkrijk van God. De basis van de verkondiging van het Koninkrijk van God in Lucas 

vinden we in het Oude Testament. 
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4. Het Koninkrijk van God in het vroege Jodendom 
 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk nemen we het materiaal in ogenschouw dat ons kan vertellen hoe over het 

Koninkrijk van God gedacht werd in de tijd van Jezus. Dat is de periode in de geschiedenis die 

Lucas in zijn boeken wil beschrijven. Het materiaal dat hierbij van belang is, is de literatuur uit de 

inter-testamentaire periode, ook wel de Tweede Tempel periode genoemd. Dit hoofdstuk zal ons 

helpen om de associaties van de mensen te begrijpen die als eerste de prediking van Jezus over het 

Koninkrijk van God hoorden en tot wie de prediking gericht was. Kennis van het functioneren van 

het begrip Koninkrijk van God in Jezus‟ tijd zal ons ook helpen te zien of hij (in Lucas) zich hierbij 

aansluit of dat hij juist afwijkt van het gemeengoed in zijn eigen prediking. 

 Er moet gezegd worden dat de veelkleurige aard van de veelal apocalyptische geschriften 

het moeilijk maakt om een eenduidig beeld te vormen van de gedachten over het Koninkrijk van 

God in deze geschriften. Soms is het zelfs lastig om het beeld van het Koninkrijk van God te 

bepalen van individuele schrijvers. Eigen aan het apocalyptische genre is de beeldende en 

symbolische taal die zich niet altijd makkelijk laat interpreteren, en vaak nog minder een leer bevat 

die zich systematisch laat onderbrengen. Toch krijgt het Koninkrijk in deze geschriften een zekere 

plaats en is het mogelijk om gemeenschappelijke gedachten over het Koninkrijk onder woorden te 

brengen. Het is niet de bedoeling om hier een uitputtende beschrijving te geven van het Koninkrijk 

van God en de verwachting ervan in ieder geschrift. Ik beperk me tot algemene karakteristieken die 

helpen om de rol van het Koninkrijk in de apocalyptiek een plek te geven. Naast de apocalyptiek 

richt dit hoofdstuk zich op de zienswijze aangaande het Koninkrijk van God in het rabbijnse 

Jodendom. Het functioneren van het Koninkrijk van God bij deze laatste stroming is eenvoudiger 

weer te geven. 

 

4.2 Kenmerken van de apocalyptische eschatologie 

G.E. Ladd geeft vijf kenmerken om de karakteristieken van de apocalyptische eschatologie in te 

delen.
1
 Hij noemt als kenmerken het dualisme, de verhouding geschiedenis en eschatologie, 

pessimisme, determinisme en als vijfde de ethische passiviteit. Aan deze kenmerken voeg ik er nog 

drie toe die naar voren komen bij onderzoekers van deze geschriften. Ik noem de ontwikkeling van 

de gedachten vanuit het Oude Testament, de nadruk op oordeel en de verhouding tussen Israël en de 

volken. 

 

4.2.1 De oorsprong vanuit het Oude Testament 

In de Joodse apocalyptiek vinden we een aansluiting bij de profeten uit het Oude Testament. Met 

name het Koninkrijk vanuit Daniël 7 fungeert als uitgangspunt.
2
 Ook historisch gezien zou men de 

ontwikkeling naar deze laat-Joodse apocalyptiek als voortkomend uit de bijbelse apocalyptiek 

kunnen zien.
 3

 Dit houdt in dat de visies in de apocalyptiek een interpretatie zijn van het Oude 

Testament en daarmee deel uitmaken van de bredere stroom van interpretatietradities. Het 

universele koningschap van God is een duidelijke grondlaag die uit het Oude Testament afkomstig 

is. Het idee van de Soevereiniteit van God is de gemeenschappelijke achtergrond van al het denken 

                                                 
1 Ladd, Presence, 87-101. 

2 Collins, Kingdom in Apocrypha, 84, Beasley-Murray, Kingdom, 46. 

3 Vgl. Vriezens indeling van de ontwikkeling van de heilsgedachte in Vriezen, Hoofdlijnen, 493vv. Hij categoriseert de 

apocalyptiek onder de transcendent-eschatologische fase vloeiend uit de eerdere nabij- (of zich realiserende) 

eschatologische fase. En zie hieronder bij de kenmerken. 
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over het Koninkrijk van God.
4
 

 

4.2.2 Dualisme 

Er is in de apocalyptische visie een verschil tussen de aard en geschiedenis van de huidige wereld 

en Gods toekomstige Koninkrijk. Het Koninkrijk komt door Goddelijk ingrijpen en houdt een 

morele en fysieke transformatie in. De huidige wereld werd vanwege het probleem van het 

onverdiende en onverklaarbare kwaad steeds meer gezien als geleid door kwade machten.
5
 Gods 

koningschap op aarde is niet meer waarneembaar.
6
 De overwinning over het kwaad kan slechts 

behaald worden door een 'cataclysmisch' ingrijpen van God. Uit deze dualistische eschatologie 

komt de terminologie van 'deze aeon' en de 'toekomstige aeon' (IV Ezra, Baruch, Pirke Aboth, en 

vgl. het N.T.).  In de Jubileeën, Henoch 1-36, 37-71 en Psalmen van Salomo 17-18 is er sprake van 

een getransformeerde aarde, al dan niet gebracht door middel van een vorm van een Messiaans 

figuur (zoon van David, Mensenzoon). Een meer transcendente eschatologie vinden we bij het 

vijfde boek van Henoch (91-105), waarbij de verlossing een nieuwe hemel geeft maar geen nieuwe 

aarde. Een dergelijke transcendente eschatologie is echter niet de regel. Er wordt vaak aangesloten 

bij de profetieën over de nieuwe hemel en aarde van Jesaja 65 en 66 en dikwijls wordt hieraan een 

eigen invulling gegeven. Het doel van het nieuwe rijk is een getransformeerde aarde.
7
  

 Omdat er een verschil is tussen het Koninkrijk van God in deze wereld en het Koninkrijk 

van God in de getransformeerde wereld, leidde dit op sommige plekken tot een combinatie van deze 

twee. Hierin leidt de komst van God op de dag van de Heer tot een messiaans Koninkrijk binnen 

deze wereld waarbij aan het einde van dit Messiaanse rijk een oordeel volgt met daarna het 

Koninkrijk van God in de nieuwe schepping. Dit vinden we in de Apocalyps van de weken, 1 

Henoch 91-104 en in 2 Ezra (vgl. 7:28vv) en 2 Baruch. 

 

4.2.3 Geschiedenis en eschatologie 

In de apocalyptische geschriften wordt dikwijls de geschiedenis van Israël beschreven. Dit is een 

kenmerk van dit genre. Opvallend in deze beschrijvingen is dat zij vrijwel altijd positief refereren 

aan de rol van Israël. Israël is trouw aan God, en God is steeds genadig geweest. De huidige 

verdrukking kon niet verstaan worden als gevolg van de zonde omdat het volk van Israël juist trouw 

is. IV Ezra 3:32-26 is hier een mooie illustratie van. Het probleem is geworden: Israël is trouw maar 

waarom lijdt Israël dan onder de verdrukking van andere volken? De oplossing wordt gevonden in 

de gedachte dat God zal handelen in de toekomst om het volk te verlossen van het kwaad en zijn 

Koninkrijk zal brengen. Maar de tendens is dat God niet meer actief is op dit moment in de 

geschiedenis. Dit is een nieuwe lijn van na het Oude Testament. Opvallend in relatie tot het 

bovenstaande is dat in deze apocalyptiek ook geen spoor meer is te vinden van een doorgaande lijn 

in de geschiedenis van de profetie die het lijden van de middelaar betreft. Tevens wordt het 

Koninkrijk ook niet met vergeving in verband gebracht, hetgeen wel het geval was bij Ezechiël en 

Deutero-Jesaja.
8
 

 

4.2.4 Oordeel 

Gezien vanuit het Oude Testament betekent de komst van „de dag van de Heer‟ oordeel (Dan 7:9-

10), zie ook mijn conclusies in het vorige hoofdstuk. Dit idee wordt onder andere opgepakt in 1 

                                                 
4 Collins, 'Kingdom in Apocrypha', 87. Vgl. ook wat hierover geschreven is in het vorige hoofdstuk. 

5 Testament van Dan (6:4), Orderegel (1:17, 23, 2:19), oorlogsrol (14:9). 

6 Wolter, '“Reich Gottes” bei Lukas', 294. 

7 Bovengenoemd transcendente eschatologie van Henoch 91-105 lijkt dus de uitzondering. 

8 Westermann, Hoofdlijnen, 154. 
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Henoch 6-36 en 83-90. Dit zijn werken in de vroege fase van de Apocalyptiek. Maar ook in de 

Sibillijnse orakelen, de Psalmen van Salomo, de Wijsheid van Salomo (5:1-23) en mogelijk in de 

Testamenten van de Twaalf Patriarchen zien we dit thema van oordeel terug komen. 

 In 'de gelijkenissen' (1 Henoch 37-71) beschrijft de auteur de rol van 'de mensenzoon'. De 

mensenzoon is inmiddels tot een titel geworden
9
. De mensenzoon krijgt de rol van uitvoerder van 

het oordeel. Dit thema van het oordeel is een hoofdthema van het boek, het houdt ook een straf na 

de dood in van de vijanden (62:11-12).  

 

4.2.5 Israël en de volken 

Met het oordeel hangt samen de nadruk op de (politieke) heilsverwachting voor het nationale 

Israël.
10

 De gemeenschappelijke noemer van alle interpretaties van het Koninkrijk van God was de 

verwerping van de buitenlandse regering.
11

 De komst van het Koninkrijk van God, al dan niet door 

een Messias of een directe ingreep vanuit de hemel, zou sowieso een einde betekenen van de 

koninkrijken van deze wereld.  

 Het heil voor Israël betekent bevrijding uit de greep van de vijandige overheersende volken. 

Dit brengt daarmee onheil en oordeel voor de heidenen, hoogstens zullen zij overblijven als 

onderworpen aan Israël en God vanwege hun bekering. God geeft de heerschappij aan Israël die 

over de volken zullen regeren. Opmerkelijk is dat het universalisme van de heerschappij van God 

geen zelfstandige aandacht heeft voor de heidenen, maar altijd in relatie tot Israël en daarmee 

eigenlijk een vehikel voor de beschrijving van Gods heilshandelen aan Israël is.
12

 Jeruzalem is het 

middelpunt van Gods heerschappij en van hieruit gaat een centripetale kracht uit. 

 

4.2.6 Pessimisme over deze tijd 

Zoals hierboven beschreven was het een vraag voor de auteurs hoe het mogelijk was dat de 

verdrukkers heersten over Israël terwijl Israël altijd trouw aan God was. De soevereiniteit van God 

bleef gehandhaafd, maar men werd pessimistisch over deze wereld in deze tijd. De wereld werd 

gezien als beheerst door gevallen kwade machten. God werd een wat deïstische God die het kwaad 

ziet en erover hoort, maar het toelaat (Henoch 89:58, 71, 75). Kwade machten spelen een rol. Het 

kwaad loopt uit de hand, maar God geeft geen richtlijnen om ervan af te komen (Henoch 9:11). 

Vanaf de ballingschap (586 B.C.) tot 165 B.C. kon Israël niet rekenen op Gods bevrijding, het was 

afwachten tot het Messiaanse rijk zou komen. Ook dit is een nieuwe lijn van na het Oude 

Testament. In Daniël staat God nog actief boven de koningen van deze aarde, bepaalt hij de loop 

van de koninkrijken (Da 2:21) en is God betrokken op de geschiedenis.  

Parallel aan dit pessimisme loopt het determinisme. De loop van de geschiedenis ligt reeds 

vast (Henoch 81:1-3, 103:1-2), en wordt uitgerold tot het einde. Er is geen sprake van een soeverein 

handelende God door de geschiedenis heen, maar een God die de loop der dingen afwacht totdat de 

tijd vervuld is (IV Ezra 4:36-37). 

 

4.2.7 Ethische passiviteit 

Omdat de apoclyptici Israël al als rechtvaardig zagen was er geen noodzaak van aansporing tot een 

beter leven. Het probleem was slechts dat zij het Koninkrijk nog niet beërfd hadden. Het is niet 

moeilijk om deze ethische passiviteit uit het boven besproken determinisme te zien voortkomen. 

                                                 
9 Naast deze titel draagt hij ook de titels 'Messias', 'Uitverkorene' en 'Rechtvaardige', VanderKam, An Inroduction to 

Early Judaism, 110. 

10 Wolter, '“Reich Gottes” bei Lukas', 294v.  

11 Collins, 'Kingdom in Apocrypha, 95. 

12 Wolter, '“Reich Gottes” bei Lukas', 295v. 
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Uitzondering op dit ontbreken van een ethische aansporing is het testament van de twaalf 

patriarchen en het laatste deel van Henoch. Hier is de aansporing wel, soms sterk, aanwezig. Het 

ware Israël houdt immers de wet en is rechtvaardig. Bij IV Ezra ontbreekt het zondebesef niet 

helemaal (IV Ezra 4:12, 7:118). Ezra geeft de theologische duiding dat de vernietiging van 

Jeruzalem toch wel tot de erkenning van zonde zou moeten leiden. Dit brengt verwarring bij Ezra. 

 

4.2.8 Samenvatting 

De apocalyptische eschatologie heeft zijn oorsprong in het Oude Testament dat geïnterpreteerd 

wordt in een tijd van onderdrukking door vijandige machten. Het Koninkrijk van God kan louter 

komen door het ingrijpen van God zelf en dat zal een catastrofale gebeurtenis zijn. Het Koninkrijk 

zal een nieuwe orde zijn waarbij er verlossing komt van het kwaad. De apocalyptiek heeft de hoop 

en de gedachte verlaten dat God ook in de geschiedenis werkt, de geschiedenis wordt gezien als 

gedomineerd door het kwaad. Het wachten en de hoop is slechts op toekomstig ingrijpen van God, 

in de tussentijd is er geen boodschap voor het volk in hun eigen positie tegenover de wil van God. 

 

4.3 Het Koninkrijk van God in het Rabbijnse Jodendom 

In de Rabbijnse literatuur wordt net als in Matteüs naar het Koninkrijk van God verwezen als het 

„Koninkrijk van de hemelen‟ (~yIm;v' tWkl.m;). Het Koninkrijk wordt als „van de hemelen‟ omschreven 

om het gebruik van de Godsnaam te vermijden. Een algemene tendens in het (vroege) Jodendom die 

zijn oorsprong in het Oude Testament heeft. Het verwijst nauwelijks naar een door God beheerst 

gebied, maar primair naar het feit dat God koning is.
13

 Gods Koninkrijk heeft de betekenis van 

Gods regering, zijn koningschap. De oorspronkelijke zin „God is koning‟ is op deze manier in de 

betekenis bewaard gebleven.
14

 Kuhn wijst erop dat „~yIm;v' tWkl.m‟ van het begin af aan een 

theologisch begrip is geweest en niet een uit de profane wereld overgenomen begrip. De frase ~yIm;v' 
tWkl.m heeft in de Rabbijnse literatuur geen grote plaats, niet qua aantal en niet qua theologische 

betekenis.
15

 Toch kregen de koningpsalmen hun plaats in de tempeldienst in de periode van de 

tweede tempel. In de synagogale eredienst werd het idee van God als koning en zijn Koninkrijk 

behouden. Dit blijkt onder andere uit de zin 'Geprezen zij de naam van de heerlijkheid van zijn 

Koninkrijk voor altijd en eeuwig' die zijn plek als toevoeging heeft gekregen bij het citeren van het 

shema in de synagoge. Het shema is het eerste hoofddeel van de synogogale eredienst.
16

  

  

4.3.1 Het ~yIm;v' tWkl.m als juk 

Één van de twee manieren waarop het „~yIm;v' tWkl.m‟ gebruikt wordt in het Jodendom is als het juk 

dat de vrome op zich neemt. De vromen nemen met hun dagelijkse gebed van het shema en hun 

gehoorzaamheid aan de Thora het juk van Gods koningsheerschappij op zich (mBer 2,2).
17

 

Omgekeerd werpen de goddelozen met hun verachting van de Thora Gods koningsheerschappij van 

zich af. Het Koninkrijk bestaat op aarde alleen in zoverre de mens dit juk op zich neemt. De 

verantwoordelijkheid van het brengen van het Koninkrijk rust zo bij de mens.
18

 In deze zin is het 

Koninkrijk van God iets dat men vrijwillig op zich kan nemen of verwerpen. Deze mogelijkheid 

                                                 
13 Vgl. Hst. 3 noot 15. Vgl. ook Lindemann, „Neues Testament und spätantikes Judentum‟, 196, die opmerkt dat in 

dualistische opvattingen (zie boven) in het vroege Jodendom het Koninkrijk soms wel als „Reich‟ werd opgevat. 

14 Kuhn, ‟rabbinischen Literatur‟, 570v. Kuhn rust voor zijn gegevens op Strack-Billerbeck. 

15 Kuhn, „rabbinischen Literatur‟, 571, Lindemann, „NT und spätantikes Judentum‟, 200. 

16 Maier, Geschichte der jüdischen Religion, 131. Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 69. De zin is toegevoegd tussen 

v. 4 en v. 5 van Dt 6:4-9. Het Shema, de Israelische geloofsbelijdenis, bestaat verder uit Dt 11:13-21 en Nu 15:37-41. 

17 Kuhn, „rabbinischen Literatur‟, 571. 

18 Zo concludeert Ladd, Presence, 131v. 
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betekent dat het Koninkrijk niet openbaar is. 

 

4.3.2 Het ~yIm;v' tWkl.m als eschatologische werkelijkheid 

De tweede manier waarop over het Koninkrijk van God gesproken wordt is eschatologisch. De 

mogelijkheid van het vrijwillig al dan niet opnemen van het juk krijgt een einde. Dat is het moment 

waarover men spreekt van het openbaar worden van het Koninkrijk van God.
19

 De Targumim 

spreken van het einde der tijd.
20

 

 Het shema is het eerste deel uit de synagogale eredienst. Het tweede hoofddeel van de dienst 

in de synagoge is het 18-gebed, het . In de tijd van Jezus werd dit gebed dagelijks 

gebeden. Uit de 10e en 11e bede blijkt een eschatologische hoop, deze beden luiden:  
 

10. „Stoße ins große Horn zu unserer Befreiung und erhebe rasch das Banner zu unserer Sammlung. 

Gepriesen seist Du, Herr, der die Verstreuten seines Volkes Israel sammelt. 

11. Laß unsere Richter wiederkeren, wie einstens, und unsere Ratgeber, wie am Anfang (und herrsche 

Du allein über uns). Gepriesen seist Du, Herr, der Recht und Gerechtigkeit liebt.‟
21

 

 

Ik noem ook het Kaddish, het slotgebed van de synagogale eredienst dat verwant is aan het „Onze 

Vader‟. Ook dit gebed bevat een eschatologische hoop vanuit de gedachte van het Koninkrijk van 

God als heilszaak. Het is een gebed om de spoedige komst van het Koninkrijk. Het gebed luidt als 

volgt: 

 
„Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name, in der Welt, die er nach seinem Willen Schuf. Er Lasse 

Herrschen seine Königsherrschaft zu euren Lebzeiten und zu euren Tagen und zu Lebzeiten des ganzen 

Hauses Israel in Eile und Bälde. Gepriesen sei sein großer Name von Ewigkeit. Und darauf saget: Amen.„
22

 

 

Hoewel het Koninkrijk van God theologisch gezien niet zo‟n grote rol speelt in de rabbijnse 

traditie, blijkt uit deze synogogale eredienst toch de actualiteit van de eschatologische verwachting 

van en hoop op de koningsheerschappij van God. In deze eschatologische tijd zal God ervoor 

zorgen dat zijn regering op aarde gevestigd wordt. Dat is het einde van de tijd waarin Gods 

koningschap openbaar wordt. Het gericht over de volken, voor de Joden toen vooral verstaan als 

Rome, neemt hierin een zeer prominente plaats.
23

 Wanneer Jezus de term 'Koninkrijk van God' 

hanteerde zal ongetwijfeld bij de mensen deze eschatologische verwachting, die dagelijks werd 

herhaald, hebben meegespeeld. 

 

4.3.3 Het Koninkrijk van God en de Messias 

Kuhn merkt in zijn bijdrage aan het artikel „basilei,a‟ in TWNT ook iets op over de relatie tussen de 

Messias en het Koninkrijk van God. In het op zich nemen van het Koninkrijk van God staat de 

individuele mens alleen en blijft de notie van het volk hierin achterwege, noteert Kuhn.
24

 Toch is 

het voluit oudtestamentische gegeven van het volk Israël dat als volk tegenover God staat ook 

bewaard gebleven. Deze lijnen staan in het vroege Jodendom naast elkaar zonder dat zij in spanning 

met elkaar werden gezien. Hiermee samenhangend staan in de rabbijnse literatuur de lijnen van de 

                                                 
19 Vgl. Dalman, Words of Jesus, 100v, hij schrijft o.a.: „Since God is in reality Ruler even now, – a fact which only 

requires to be openly recognized, - the establishment with power of His sovereignty may after all be termed an 

“appearing.”‟. 

20 Kuhn, „rabbinischen Literatur‟, 572. 

21 In de vertaling bij Maier, jüdischen Religion, 144. 

22 Vertaling van J. Jeremias, Ntl. Theologie I, 192 (citaat heb ik van Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 70). 

23 Lindemann, „NT und spätantikes Judentum‟, 200. 

24 Kuhn, „rabbinischen Literatur‟, 572v. Vgl. ook Lindemann, „NT und spätantikes Judentum‟, 196. 
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Messias en het Koninkrijk van God in essentie gescheiden. De lijn van de Messias is niet 

eschatologisch in enge zin. De komst van de Messias heeft betrekking op de profetie aangaande de 

koning van Israël die in de geschiedenis zijn doel zal krijgen. Een koning van het volk Israël 

waaraan andere volken onderworpen zouden zijn. De verwachting van het Koninkrijk van God kan 

echter zuiver eschatologisch genoemd worden, deze heeft betrekking op het eschaton. Deze twee 

lijnen vormen beide de hoop van Israël. Hoewel zij tegelijkertijd in teksten voor kunnen komen als 

hoop voor Israël, worden zij niet met elkaar geïdentificeerd. Hun onderlinge verhouding wordt 

nergens toegelicht. Kuhn merkt op dat een identificatie onmogelijk is vanwege de streng 

eschatologische opvatting van het „~yIm;v' tWkl.m‟. 

 

4.3.4 Conclusie aangaande de rabbijnse literatuur 

Deze gegevens zijn beknopt samen te vatten. Het Koninkrijk van God verwijst niet naar een 

gebied maar naar het regeren van God, Gods koningschap. Er zijn twee lijnen te onderscheiden wat 

betreft het gebruik van het Koninkrijk van God in de rabbijnse literatuur.
25

 Het Koninkrijk van God 

staat enerzijds voor het statische tegenwoordige hemelse koningschap van God dat de mens op 

aarde kan laten bestaan door het juk van Gods regering op zich te nemen. Anderzijds staat het voor 

de dynamische voluit eschatologische toekomstverwachting van Israël waarin Gods koningschap 

openbaar wordt over heel de aarde. De lijn van de Messias, die niet eschatologisch is, en die van het 

Koninkrijk van God vormen beide de toekomstige hoop voor de Joden maar het zijn wel twee 

gescheiden lijnen. 

 

4.4 Het Koninkrijk van God in laat Joods filosofische kringen 

In de filosofische kringen (vb. Philo) kreeg het Koninkrijk van God een meer spirituele en ethische 

vorm.
26

 Bij 'De wijsheid van Salomo' wordt het koningschap iets voor de rechtvaardigen, ook al zijn 

ze gestorven (3:2), zij zullen de naties oordelen en regeren over de volken (3:8). Het Koninkrijk is 

hier hetgeen dat de rechtvaardigen beërven na hun dood, zij zullen dan voor eeuwig leven (5:16). 

Op deze manier leidt het verlangen naar wijsheid tot het Koninkrijk. De verwachting van het 

Koninkrijk op aarde ontbreekt, de neiging bestaat om het Koninkrijk met wijsheid en 

rechtvaardigheid te identificeren. Deze vormen immers de wortel van onsterfelijkheid (15:3). 

Andere geschriften uit de Diaspora gaan verder in hun spiritualisering.
27

 Bij Philo vinden we de 

gedachte dat het Koninkrijk geïdentificeerd wordt met wijsheid (Migr Abr 197), het eschatologische 

denken ontbreekt.
28

 

 Josephus gebruikt de frase basilei,a tou/ qeou/ niet, hij gebruikt andere woorden in zijn 

geschiedschrijving.
29

 Enerzijds misschien bewust, omdat er voor het volk een consequent 

eschatologische betekenis aan vast zat en hij dit wilde vermijden. Anderzijds was ook hij 

afhankelijk van zijn bronnen en de woorden die daarin gebruikt werden. 

 

4.5 Qumran 

Ik besteed nog apart aandacht aan Qumran omdat dit toch wel een eigen gemeenschap was met zijn 

eigen gedachten. Er zijn verschillende opvattingen over het Koninkrijk van God en oordeel te 

vinden in de geschriften van Qumran. J. Pryke spreekt over de gedachte van een 'Messiaans 

                                                 
25 Vgl. ook Ridderbos, Koninkrijk, 29v. 

26 Collins, „Kingdom in Apocrypha‟, 87. Schmidt, ‟basilei,a‟, 574. 

27 Collins, „Kingdom in Apocrypha‟, 87. 

28 Schmidt, basilei,a, 575. 

29 Schmidt, basilei,a, 576. 
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interregnum'
30

 naar aanleiding van de prominente rol van de Messias van 'Aaron en Israël' in het 

Koninkrijk. Anderzijds zou het Koninkrijk in een vernieuwde wereld gezocht kunnen worden. De 

gemeenschap lijkt dichter bij Daniël te liggen dan bij de late apocalyptiek. De „Orderegel‟ (4:7vv) 

geeft een duidelijke uitdrukking van het geloof aangaande het Koninkrijk dat dualistisch verstaan 

werd. Het gaat om zegen en voorspoed voor de goede mensen en verdrukking door de engelen van 

het oordeel voor de verderfelijke mensen. De gemeente van Qumran verstond zichzelf ook als het 

ware Israël. 

 In de oorlogsrol 1QM komt de term malkhut het meeste voor, zonder dat de rol hier echt 

door beheerst wordt. Belangrijk is het gebed om Gods interventie in de hymne in hoofdstuk 12:7-

16. De eerste regel verwijst naar het vertrouwen in Gods koningschap bestaande in zijn permanente 

vorm, die present wordt gemaakt door zijn engelen (letterlijk: zijn heiligen). Het is een roep om 

interventie van God. Deze interventie zal de vijanden verslaan en een rijk van gerechtigheid en 

zegen geven. Deze zegen wordt omschreven in termen welvaart en welzijn. De vreugde die 

doorklinkt in deze hymne is er onder andere één vanwege de bevrijding van de vijanden. In de 

laatste regel klinkt, net zoals in de eerste (inclusie), weer Gods koningschap door maar nu gaat het 

over Gods toekomstige eeuwige Koninkrijk met zijn volk op aarde.  

 Opvallend in Qumran ten opzichte van de laat apocalyptische literatuur is een bewustzijn 

van een reeds participeren in het eschatologische heil en het reeds behoren bij het hemelse 

Jeruzalem en het verborgen paradijs dat later geopenbaard zou worden.
31

 Kuhn merkt vanuit het 

Boek van de Hymnen een aantal punten over dit heil op.
32

 1. Redding van dood en ingaan in 

eeuwige leven ( 1QH 3:19vv), 2. Binnengaan in de erfenis van Gods volk, ( 1QH 3:19vv) 3. Delen 

in de gave van de Geest van de laatste dagen, (1QH 16:8vv) 4. Het bezit van kennis en wijsheid als 

onderdeel van het heil (1QH 11:7-14). Deze passages, en de gedeelten die gaan over het binnengaan 

in de erfenis van Gods volk, suggereren een participeren aan de nieuwe wereld omdat deze al 

begonnen is zich te realiseren in de gemeenschap. Kuhn merkt op dat het priesterlijke bewustzijn 

van Gods aanwezigheid in de tempel en de toepassing van dit tempelconcept op de gemeenschap 

tezamen met de apocalyptiek voor een bewustzijn van Gods reddende aanwezigheid heeft gezorgd 

in de gemeenschap. Vanuit deze gedachte kunnen zij stellen dat de rechtvaardige in de hemel 

geplaatst is (III. 20), in gemeenschap met de engelen staat en het eschatologische heil al in zijn bezit 

is (XI, 12), dat hij al uit de dood herrezen is (XI, 12) en een nieuwe schepping is (III. 21; XI 13-14; 

XV. 15vv). Zichtbaar wordt dat hier de tegenwoordige tijd en de toekomstige tijd in elkaar 

overlopen. Dit betekent niet dat er geen toekomstvisie meer zou zijn.
33

 Deze gegevens zijn 

interessant ter vergelijking met de inhoud van het Koninkrijk van God en het evangelie in het 

Nieuwe Testament. De terminologie doet denken aan de presentatie van het evangelie zoals we die 

kennen in de paulinische geschriften. 

                                                 
30 Pryke, „Eschatology in the dead sea scrolls‟, in: The Scrolls and christianity, ed. M. Black, London: 1969, 50. 

31 Beasley-Murray, Kingdom, 49. Lindemann, „NT und spätantikes Judentum‟, 199. 

32 Kuhn, Enderwartung. Beasley-Murray geeft dit weer in: Kingdom, 49v. 

33 Kuhn, Enderwartung, 183-184. 
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5. Eerder onderzoek aangaande eschatologie en Koninkrijk bij Lucas 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geef ik een weergave van belangrijke bijdragen van eerder onderzoek naar het 

Koninkrijk van God bij Lucas. We steken in bij Conzelmann die het onderzoek in de vorige eeuw 

een belangrijke impuls heeft gegeven. Daarna gaan we naar Ellis die op cruciale punten tegenover 

Conzelmann staat. Daarnaast komen andere onderzoekers aan het woord die een eigen specifieke 

bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek naar het Koninkrijk van God bij Lucas. Na een 

evaluatie neem ik de resultaten en vragen die uit deze onderzoeken volgen mee naar het volgende 

hoofdstuk. 

 

5.2 Hans Conzelmann 

Het werk van Hans Conzelmann Die Mitte der Zeit, Studien zur Theologie des Lukas
1
 was 

baanbrekend in zijn tijd en vormt nog steeds een vertrekpunt voor veel onderzoek naar Lucas. 

Conzelmann hanteerde de methode van de redactiekritiek (Redaktionsgeschichte) en inaugureerde 

daarmee ook een interesse in deze methode, die leidde tot een nieuwe fase in het onderzoek naar de 

evangeliën.
2
 Conzelmann heeft in dit werk de these gelanceerd die in de literatuur vaak de klassieke 

theorie over eschatologie bij Lucas wordt genoemd.
3
 In essentie komt deze visie op de eschatologie 

van Lucas op uit de gedachte dat Lucas met het probleem van de 'parousieverzögerung' zit. Naar 

deze gedachte was de kerk in de tijd van Lucas verlegen met het uitblijven van de wederkomst van 

Jezus. Jezus heeft voorzegd dat de eschatologische voleinding spoedig zou komen (Mc 1:15, 9:1), 

de vroege kerk verwachtte Jezus' spoedige komst dan ook, maar de gewekte verwachting is niet 

uitgekomen. Volgens de theorie van Conzelmann was dit het probleem waar Lucas de oplossing van 

de heilsgeschiedenis voor heeft uitgevonden.
4
 Dit is volgens hem misschien wel het voornaamste 

doel van Lucas geweest met zijn werk. In deze oplossing heeft Lucas de profetieën van zijn bronnen 

zo aangepast dat er nog wel een parousie te verwachten is maar in de verre, onbepaalde toekomst. 

De heilige Geest wordt het substituut voor de uitgestelde eschatologische vervulling. Hierdoor zou 

Lucas de eschatologische spanning, zo zichtbaar bij Paulus, eruit gehaald hebben. Met de kracht 

van de herinnering aan wat God in Jezus in het verleden heeft gedaan, moet de kerk zich nu leren 

aanpassen aan de gegeven politieke en sociale situatie in de voortgaande geschiedenis. 

 Deze 'Heilsgeschichte', of ook onder woorden gebracht als 'het plan van God' bij Lucas, 

verdeelt Conzelmann in drie perioden. De eerste periode is die van Israël; de wet en de profeten. De 

tweede periode noemt hij 'Die Mitte der Zeit', dat is de periode van het leven van Jezus. De derde 

periode is die van de kerk, de periode die Lucas in Handelingen beschrijft. De tweede periode, van 

Jezus, deelt hij weer op in drie fasen. Dat doet hij aan de hand van de geografische aanduidingen 

die, aldus Conzelmann, bij Lucas een prominente rol spelen. De verdeling van de periode van Jezus 

komt neer op de periode van Jezus in Galilea, op weg naar Jeruzalem en in Jeruzalem. Ook de derde 

periode van de kerk deelt hij in drieën in: Jeruzalem, Samaria (en omstreken) en de einden van de 

aarde. De tijd tussen de periode van 'die Mitte der Zeit' en die van de kerk is een 'heilige tijd', 

                                                 
1 Conzelmann, H., Die Mitte der Zeit, Studien zur Theologie des Lukas, Tübingen: Mohr, 1954. 

2 Daarvoor was vormkritiek de overheersende methode om de evangelieën te benaderen. Conzelmanns werk heeft ook 

Lucas naar de voorgrond verplaatst in het nieuwtestamentisch onderzoek. E. Haenchen volgde hier snel op met een 

redactiekritisch commentaar op Handelingen: Haenchen, E., Die Apostelgeschichte, Göttingen: 1965. Zie Marshall, 

Historian & Theologian, p. 17. 

3 Conzelmann, MdZ, p. 87-127. 

4 Met de „Heilsgeschichte‟ als substituut bij Lucas kon hij zich op Bultmann beroepen die de sterk apocalyptische Jezus 

weer bij Johannes Weiß vond, zie Hst. 2 p. 11 en 13. 
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bestaande uit de verschijningen van Jezus in Jeruzalem gedurende de 40 dagen.  

 De periode van de wet en de profeten loopt tot en met Johannes de Doper, de laatste van de 

profeten. Hij is zelf geen eschatologisch figuur en hij is niet het begin van het evangelie.
5
 Hier moet 

opgemerkt worden dat Conzelmann de eerste twee hoofdstukken van Lucas beschouwt als een 

latere toevoeging. De periode van Jezus is een unieke heilstijd, waarin satan gebonden is. Het is de 

tijd waarover Jezus in Lc 4:21 kan zeggen dat het jesajacitaat vervuld is. Het is de basisperiode 

waarvan de apostelen getuigenis dienen af te leggen. De periode van de kerk begint vanaf de 

hemelvaart en Pinksteren en eindigt bij de Parousia. De wederkomst kan volgens Lucas niet heel 

snel verwacht worden, tekenen zullen er zijn 'maar dat is nog niet terstond het einde' (Lc 21:9). De 

kerk is Gods volk dat onder de kracht van de Geest Gods heilsgeschiedenis voortzet. Het 

programma van de kerk is de missionaire voortgang.  

 Ik wijs op Conzelmann's opmerkingen rond het nabij zijn (h;ggiken) van het Koninkrijk van 

God. In Mc 1:15 lezen we Jezus‟ prediking dat het Koninkrijk van God 'nabij is gekomen'. Lucas 

neemt deze uitspraak van Jezus niet uit Marcus over zoals Matteüs dat wel doet (Mt 1:17). Jezus 

geeft het programma in Lucas weer in Lc 4:16-18 en omschrijft zijn prediking wel als die van het 

Koninkrijk van God in 4:43, maar de inhoud wordt niet woordelijk omschreven als dat het 

Koninkrijk van God nabij is. Volgens Conzelmann komt het erop neer dat Lucas hiermee het 

spreken van h;ggiken h̀ basilei,a tou/ qeou/ in Mc en Mt vervangt voor het khru,ssein th.n basilei,an 
tou/ qeou/. Hierdoor is het element van de tijd eruit gehaald. In Lucas is het nieuwe dat Jezus 

(tegenover Johannes) leert niet de nabijheid van het rijk, maar het rijk op zichzelf, het wezen van het 

Koninkrijk van God.
6
 Als Jezus in Lucas toch het woord h;ggiken gebruikt voor het Koninkrijk is dit 

niet in zijn algemene prediking maar valt dit binnen de 'esoterische' leer aan de discipelen (Lc 10:9). 

Volgens Conzelmann is dit één van de manieren waarop Lucas historiseert. 

 Ik ga over tot een waardering van Conzelmann. Hij is in meerdere opzichten baanbrekend en 

grondleggend geweest. De aandacht voor de heilsgeschiedenis bij Lucas is daar een voorbeeld van. 

In die zin is hij invloedrijk geweest in het Lucas-onderzoek, zo ook, zoals nog zal blijken, naar het 

Koninkrijk van God bij Lucas.
7
 Tegelijk hebben zijn theses ook heel veel kritiek gekregen.

8
 De 

veronderstelling van zijn manier van kijken is dat Lucas wordt gezien als zelfstandig geschiedenis 

construerende theoloog en zich daarmee in ieder geval wat betreft eschatologie niet in de traditie 

van de kerk voor hem bevindt, maar een geheel eigen positie inneemt. Verder kan men zich 

afvragen of het echt aanwijsbaar is dat Lucas het uitstel van de wederkomst als probleem ziet en 

daarom deze parousie in zijn geschrift uitstelt. Ziet Conzelmann daarnaast niet over het hoofd dat de 

eschatologie in Lucas-Handelingen als (deels) vervuld wordt gezien (Lc 4:21)? We zullen juist 

ontdekken dat de verschuiving die Conzelmann bij Lucas meent te zien, waarbij het Koninkrijk niet 

meer nabij zou zijn, geen recht doet aan Lucas. Daarnaast zijn er kritische vragen te stellen bij de 

afgebakende schematische weergave van Lucas' geschiedenis in drie fasen. Ze lijken meer van 

buiten opgelegd dan van Lucas zelf. Ze beperken Conzelmann om de doorlopende lijnen en de 

continuïteit te zien tussen de verschillende fasen. 

 
Kritiek op de theorie van de ‘Parousieverzögerung’ 
Zoals boven vermeld is aan Conzelmann de kritische vraag gesteld of men werkelijk kan stellen dat Lucas met het 

probleem van de parousieverzögerung zat en of hij bewust deze verwachting heeft uitgesteld. De persoon die de visie 

van Conzelmann het meest fundamenteel heeft uitgewerkt is Erich Gräßer in Das problem der parusieverzögerung in 

den synoptischen evangelien und in der apostelgeschichte
9
 Een eerste vraag die aan de tekst van het evangelie gesteld 

                                                 
5 'Jesus ist es, der die Reichspredigt eröffnet', zegt Conzelmann, MdZ, 105. Contra Mc 1:1. 

6 Conzelmann, MdZ, 105. 

7 De bijdrage van Völkel, M. aan het onderzoek naar het Koninkrijk van God in Lucas: 'Zur Deutung des “Reiches 

Gottes” bei Lukas' gaat echt in de lijn van Conzelmann verder en werkt deze verder uit. 

8 Vgl. kritiek en literatuurverwijzingen met kritiek op zijn schema's bij Marshall, Luke: historian and theologian, 85vv. 

9 Gräßer, E., Das problem der parusieverzögerung in den synoptischen evangelien und in der apostelgeschichte, 

Berlijn: Verlag Alfred Töpelmann, 1956. 
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kan worden is of er werkelijk sprake is van een (t.o.v. de andere synoptici) 'uitgestelde' verwachting van de parousie.
10

 

Naast Ellis en Cullmann hebben ook Marshall
11

 en Maddox
12

 laten zien dat dit niet gezegd kan worden. Gräßers stelling 

is gebaseerd op het idee dat Jezus op geen enkele manier rekening houdt met een interval voor de wederkomst. Om deze 

visie stand te laten houden, kunnen de teksten in de evangeliën die Jezus dit wel laten zeggen niet aan Jezus zelf 

toegeschreven worden.
13

 Het is twijfelachtig of Gräßer dit niet van te voren vanuit zijn theorie doet. Verder merkt 

Marshall op dat als Gräßer gelijk heeft, het onmogelijk is om te zien hoe de kerk dan aan het hele idee van de 

wederkomst komt.
14

 Van Maddox noem ik dat hij de vinger legt bij het feit dat ook Lucas vasthoudt aan een 

wederkomst ten tijde van Jezus' 'geslacht' in Lc 21:5-36, N.B. v. 32, (vgl. ook Lc 12:35vv en 17:22vv.).
15

 Hoe men dit 

ook moet interpreteren, dit betekent dat Lucas in wat hij hier overdraagt niet wezenlijke afwijkt van de traditie voor 

hem (Mc 13:29-30). Voor de schrijvers van het nieuwe testament was er (nog) geen probleem van het uitstel van de 

wederkomst. De werken van Lucas moeten dan ook niet gezien worden als antwoord hierop. 

 Ik kan niet instemmen met de these van Conzelmann dat Lucas „Heilsgeschichte‟ heeft uitgevonden als 

substituut voor het uitblijven van de wederkomst. We zien op dit gebied geen wezenlijke verandering in het spreken van 

Lucas over de wederkomst ten opzichte van de andere twee evangelisten. Hierbij sluit ook Cullmann zich aan. Als 

belangrijkste kritiek ben ik het eens met Cullmann die heeft laten zien dat de heilsgeschiedenis eigen is aan de visie op 

de geschiedenis in de geschriften van de het Nieuwe Testament.
16

 Zowel bij Lucas als bij de andere evangelisten past de 

visie van de heilshistorie waarbij de wederkomst de eind-term is. Lucas heeft misschien juist vanwege zijn schrijven 

over de vroege kerk in Handelingen wel meer aandacht voor de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst. 

 

5.3 E. Earle Ellis 

Onder de vele critici van Conzelmann is naast O. Cullmann
17

 in ons verband vooral E. Earle Ellis 

interessant. In met name drie gepubliceerde werken is hij dieper ingegaan op de eschatologie bij 

Lucas. Het gaat om zijn artikel 'Present and future eschatology in Luke'
18

, 'Die Funktion der 

Eschatologie im Lukasevangelium'
19

 en Eschatology in Luke
20

. Ook Ellis gebruikt de methode van 

de redactie-kritiek.  

 In zijn Eschatology in Luke pleit hij voor een raamwerk van een 'two-stage eschatology' 

tegenover de drie perioden van Conzelmann. Hij ziet de heilsgeschiedenis wel als basis van Lucas, 

maar niet als zijn uitvinding. De heilsgeschiedenis neemt Lucas volgens Ellis over uit de traditie 

waar hij op bouwt. Naast deze 'two-stage eschatology' werkt Ellis zijn conceptie van Lucas' 

eschatologie ook uit vanuit een monistische antropologie; het gaat namelijk om een verlossing in de 

tijd van de hele mens.
21

  

                                                 
10 Teksten die als ondersteuning hiervoor worden aangedragen zijn bijvoorbeeld Hnd, 1:6-8, Lc 22:69, Lc 9:27 en Lc 

21:32. 

11 Marshall, Luke: Historian and theologian, 85vv. Marshall verwijst ook naar de reactie van A.L. Moore, The parousia 

in the New Testament, Leiden: Brill, 1966, die de zwakheid van Gräßer aantoont. 

12 Maddox, Purpose, 105-115. 

13 Zoals de instelling van het avondmaal. 

14 Dit is een argument dat niet voor Conzelmann op gaat omdat deze ervan uit gaat dat Lucas de verwachting uit 

Marcus aanpast. 

15 Maddox, Purpose, 111-115. Dit stelt de gelovigen voor het probleem van het uitblijven van de wederkomst (Gräßer, 

Parousieverzögerung, p. 130). Een reden voor Ellis om dit vers anders te interpreteren (Ellis, Luke, p. 246) omdat de 

vroege kerk vanwege de beschaming deze hoop dan wel verlaten had. Hij interpreteert dit als de generatie die het 

begin van het einde ziet, ook het einde van het einde zal zien, de uitspraak geeft dus iets aan van de snelheid van de 

ontwikkeling als het eenmaal begonnen is. Vgl. Bock, Luke, 1688-1692. 

16 Cullmann, Salvation in History, 237vv. 

17 Cullmann, Heil als Geschichte : heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, Tübingen: Mohr, 1965. Voor een 

weergave van deze kritiek zie Hst. 2.  

18 Ellis, E. E., 'Present and future eschatology in Luke', NTS 12, 1965/66, 27-41. 

19 Ellis, E. E., 'Die Funktion der Eschatologie im Lukasevangelium' ZthK 66, 1969, p. 387-402. Later uitgegeven in het 

werk waaruit ik citeer Braumann, G. (Hrsg.), Das Lukas-Evangelium: Die redaktions- und 

kompositionsgeschichtliche Forschung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974 (Wege der Forschung, 

280), p. 378-397. 

20 Ellis, E. E., Eschtatology in Luke, Philadelphia: Fortress Press, (Facet Books, Biblical Series 30) 1972. Deze 

brochure is een bewerking van Ellis' bovenstaande 'Die Funktion'. 

21 Ellis, Eschatology in Luke, 11. Hij zet de heilsgeschiedenis samen met een monistische antropologie tegenover de 
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 Hoe ziet deze 'two-stage eschatology' er dan volgens Ellis uit? In de missie van Jezus voor 

zijn opstanding was de nieuwe aeon van het Koninkrijk van God present in zijn woorden en daden. 

Hiervoor verwijst hij naar de klassieke tekst uit Lucas 11:20. Dit is waarschijnlijk ook de betekenis 

van 'het komen' van het Koninkrijk in de missie van de zeventig (Lc 10:1-24). Hierbij maakt Lucas 

het Koninkrijk niet los van Jezus, maar drukt hij met dit gedeelte juist de identificatie uit van Jezus 

met zijn volgelingen, hier de zeventig. Ellis ondersteunt deze identificatie met behulp van de 

zending (avposte,llw) van Jezus en het geven van de autoriteit om in zijn naam te spreken en op te 

treden (10:17).  

 Over de misdadiger aan het kruis naast hem zegt Jezus dat hij 'met mij' zal zijn in zijn 

verhoging (23:43). Bij het laatste avondmaal identificeert hij zich met het brood en de wijn, waarin 

hij de apostelen uitnodigt te participeren en daarmee de eschatologische consummatie te zien in het 

heden door de eenheid met Jezus die hen verlaat.  

 Deze zending en het gebruik van de naam van Jezus moet volgens Ellis waarschijnlijk 

verstaan worden als de Joodse shaliach, waarin de uitvoerder gezien wordt als het verlengstuk van 

de persoon van de zender. Bij de andere genoemde passages verwijst Ellis naar het Semitische 

concept van 'corporate solidarity' van de groep in zijn leider. Dit ziet Ellis ook in Handelingen 9:4 

waarin de verhoogde Jezus Saulus aanspreekt op zijn vervolging van de kerk met de woorden 

'Waarom vervolgt gij Mij?'.  

 De exclusieve identificatie van de eschatologische vervulling met de persoon van Jezus 

helpt ons volgens Ellis om de relatie tussen deze tijd en de komende tijd te zien.  

 1. De oorspronkelijke tweevoudige eschatologie (heil en oordeel) is tot een twee-fase 

eschatologie geworden. De finale vervulling van de komende tijd met het oordeel en de 

consummatie staat nog uit, maar een zeker heil van deze komende tijd is ook nu al present. Ellis 

omschrijft dit laatste heil dat present is als de eschatologische zegen, gebracht door de activiteit van 

de Geest in en door Jezus. Deze presentie van het heil is er zowel in leven en dood, maar dan 

corporatief 'met Jezus' of 'in God'.  

 Zo is er een verticale dimensie in Lucas' eschatologie. Deze is niet in de hemel begonnen om 

zich op aarde te manifesteren, maar de consummatie en vervulling is er als eerste al geweest in 

Jezus' opstanding op aarde (Hnd 26:23).
22

 Omdat Jezus vanuit de aarde naar de hemel opgevaren is 

en nu present is in de hemel, krijgt de eschatologie een hemelse dimensie. Jezus' volgelingen 

kennen op deze manier een verticale dimensie van de eschatologie. Dat is een relatie met de 

opgestane Jezus die in de hemel is. Deze verticale dimensie bestaat tot het moment in de 

geschiedenis dat de universele vervulling van de eschatologie op aarde zal plaatsvinden.  

 2. De persoon en missie van Jezus bepalen voor Lucas de aard van de continuïteit en 

discontinuïteit tussen deze en de komende tijd. Zijn wonderen en zijn eigen opstanding verwijzen 

naar de komende tijd als een vervulling, een bevrijding van de huidige schepping van duistere 

krachten. Hierin bestaat de continuïteit tussen de twee aeons.
23

 Aan de andere kant is de komende 

aeon ook iets heel nieuws, en is er sprake van discontinuïteit. Deze discontinuïteit is zo radicaal als 

het verschil tussen dood en opstanding. Ellis merkt op dat deze discontinuïteit de lezer behoedt voor 

een politiek messianisme. De nadruk op de aanwezigheid van de Geest en de eenheid met Jezus (Lc 

23:43, Hnd 7:56) corrigeert een ongepaste anticipatie van het komende einde van de tijd. 

 Ellis schrijft dat Lucas het uitstel van de wederkomst niet als probleem ervaren heeft, 

                                                                                                                                                                  
'individuele eschatologie' en dualistische antropologie van Helmut Flender. De individuele eschatologie is een 

eschatologie waarbij de 'ziel' van de mens na zijn dood naar de hemel of een eschaton gaat. De nadruk komt hierbij 

op de hemelvaart te liggen als verbinding met de parousie, in plaats van de opstanding. Hij stelt zich in dit werk niet 

alleen tegenover Conzelmann maar ook tegenover Flender, p. 5-10.  

22 Hnd 23:26 Over Jesus: 'Hij als eerste uit de opstanding der doden'. Zo kan hij als zoon van de opstanding niet meer 

sterven (Lc 20:36). 

23 Voor vergelijkbare aanwijzingen voor continuïteit verwijst Ellis naar (1) het gebruik van het woord paradijs (Lc 

23:43) en Adam (Lc 3:38), (2) de visie van de consummatie als herstel (Hnd 1:6, 3:21) en (3) in de parallel van 'de 

zonen van de opstanding' met hen die in de huidige tijd leven 'in God'. 
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aangezien het daar nog geen tijd voor was en er binnen zijn geschriften geen aanwijzingen voor 

zijn. Hij ziet als reden voor het 'uitstel-motief' de valse apocalyptische verwachting in de tijd van 

Lucas die de leer van Jezus verkeerd toepast en de missie van de kerk bedreigt. Theologisch 

verbindt Ellis het uitstel-motief met de twee-fase eschatologie. Omdat de eschatologische 

werkelijkheid present is, is de lengte van het interval tot de consummatie niet van cruciaal belang. 

 Hoe is de komende tijd dus present volgens Ellis? Lucas verbindt de toekomstige 

eschatologie met de Geest of met Jezus. Jezus representeert in zijn opstanding een individuele 

vervulling van de komende tijd. Zijn volgelingen manifesteren niet alleen dezelfde eschatologische 

krachten van de Geest, maar zij hebben ook een corporatieve identificatie met de (opgestane) Heer. 

Op deze twee manieren zet Lucas volgens Ellis de komende aeon neer als een presente 

werkelijkheid.
24

 

 

5.4 Tussenbalans 

Bij Conzelman vinden we dus een onderverdeling in drie perioden; Israel, Jezus en de kerk. Bij 

Ellis vinden we een verdeling in twee perioden die hij kenmerkt als respectievelijk belofte en 

vervulling. Voor deze onderverdeling is Lucas 16:16 een belangrijke tekst 'De wet en de profeten 

gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder 

dringt zich erin.' Duidelijk is dat er met de tijd van Johannes een nieuwe tijd is aangebroken, die 

met het Koninkrijk van God van doen heeft. 

 Als we Conzelmann en Ellis vergelijken zien we een verschil in benadering van de tijd die 

beschreven wordt door het boek Handelingen. Beiden constateren hier een discontinuïteit tussen de 

tijd van Jezus en de tijd van de kerk. Voor Conzelmann is dat reden om van een nieuwe tijd in zijn 

heilshistorische lijn te spreken waarin het Koninkrijk van God present is in de verkondiging.
25

 Ellis 

houdt deze twee perioden bij elkaar als één tijd, namelijk de tijd van de vervulling. De komende 

aeon is present in de huidige aeon via de Geest en de corporatieve identificatie met Jezus.  

 We zullen in de komende paragrafen zien dat de visie van Ellis naar mijn mening meer recht 

doet aan Lucas' spreken over de tijd van vervulling die is aangebroken met de komst van Jezus en 

de Geest dan die van Conzelmann. Ellis geeft een waardevolle correctie met betrekking tot de 

vervulling en de aanwezigheid van het heil in Jezus en de Geest.
26

 

 

5.5 Otto Merk, Michael Wolter en Ulrike Mittmann-Richert 

Otto Merk, Michael Wolter en Ulrike Mittmann-Richert hebben ieder een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de discussie over het basilei,a tou/ qeou/ bij Lucas. Ik geef eerst een weergave per 

artikel en daarna bespreek ik hen om te zien wat we van hun interpretaties kunnen meenemen in dit 

onderzoek. 

 

5.5.1 Otto Merk 

In 1975 is een artikel van Otto Merk gepubliceerd over het Koninkrijk van God bij Lucas in een 

'Festschrift' met de titel Jesus und Paulus voor W.G. Kümmel. Het artikel van Merk is getiteld 'Das 

Reich Gottes in den lukanischen Schriften'.
27

 Merk ziet in lijn met Kümmel en Ellis het Koninkrijk 

gebonden aan Christus. Het Koninkrijk is niet 'los' verbonden aan de discipelen of de kerk. Er is 

echter wel sprake van de tegenwoordigheid van Christus in de kerk. Merk zegt dat het Lucas niet 

                                                 
24 Ellis, Eschatology in Luke, 20. 

25 Conzelmann, MdZ, 104vv. 

26 Vgl. ook Marshall, Historian and theologian, 87. 

27 Merk, O., 'Das Reich Gottes in den lukanischen Schriften' in: Ellis, E.E., Gräßer, E. (ed.), Jesus und Paulus, 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, 201-220. 
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zozeer te doen is om het probleem van de parousieverzögerung (Conzelmann) maar om hoe de 

blijvende tegenwoordigheid van het Koninkrijk van God in Jezus, in de tijd van de kerk tot gelding 

gebracht kan worden.
28

 Merk concludeert uiteindelijk: 'Die nach Jesu Botschaft im LkEv 

Gegenwart en Zukunft umfassende basilei,a tou/ qeou/ ist durch das Wirken des Geistes
29

 in der von 

Gott gelenkten Heilsgeschichte in Jesus bleibend gegenwärtig' (218)
30

. Lucas doet dit volgens Merk 

onder andere door 'die Zeit der Kirche' terug te projecteren in het evangelie, en daarmee in de 

tegenwoordigheid van Jezus (215, 218v.). In Lucas 10 zendt Jezus de 70/72 eropuit om het 

Koninkrijk van God (als nabij) te verkondigen. De missionaire taak van de kerk tot verkondiging 

van het Koninkrijk wordt hier in het licht van de tegenwoordigheid van Jezus gesteld. Dit is om er 

geen twijfel over te laten bestaan dat 'die Zeit der Kirche' aan Jezus gebonden is. Het Koninkrijk 

kan in deze tijd binnengegaan worden (Lc 18:16, 17, 24, 25). Het komende rijk van God blijft het 

doel in het heden omdat het zijn grond heeft in de tegenwoordigheid van Jezus. Lc 9:27 en 17:20v. 

laten zien dat de steeds terugkerende, al dan niet uitgesproken, vraag naar het wanneer van het 

Koninkrijk beantwoord wordt in Jezus. 

 De prediking van het Koninkrijk van God is voor Lucas de informatie over het gekomen zijn 

van Jezus, en de verkondiging van het in Jezus blijvend tegenwoordige, en aan de toekomst 

gebonden, Godsrijk. De verkondiger uit het evangelie, is in Handelingen de verkondigde geworden. 

Men moet beide boeken lezen om er achter te komen dat bij Lucas in 'het verkondigen van het 

Koninkrijk van God' de hele werkzaamheid van Jezus is inbegrepen, inclusief zijn dood en 

opstanding. Dit is vervolgens gezegd tot de kerk na Pinksteren, als drager van de Geest. Merk stelt, 

zonder dit nader uit te werken, de Geest als bemiddelaar (219). Bij Lucas is de 'verkondiging van 

het Koninkrijk' de prediking van het evangelie
31

, dat in het 'vandaag' van het heil betreffende de 

tegenwoordigheid van Jezus zijn blijvende grond heeft (Lc 4:21). 

 Merk heeft meer in zijn artikel verwerkt dan ik hier weergeef, maar wat ik hierboven 

weergegeven heb is zijn hoofdthese. Ik wil het betoog van Merk nu graag evalueren. We constateren 

dat Merk Lucas-Handelingen leest als twee boeken geschreven aan de kerk met een doel, namelijk 

het tot gelding brengen van de tegenwoordigheid van het Koninkrijk van God in Jezus voor de tijd 

van de kerk. Merk geeft echter geen helder antwoord op de vraag hoe Jezus werkelijk tegenwoordig 

is in de tijd van de kerk. Lucas wil duidelijk maken dat het zo is door de tijd van de kerk te 

projecteren in de tijd van de aanwezigheid van Jezus. Maar dit zou de lezer mijns inziens 

uiteindelijk geen overtuigend beeld geven van de tegenwoordigheid van Jezus in de kerk. Men kan 

zich bij een terugprojectie niet de realiteit van de tegenwoordigheid van Jezus voorstellen. Merk 

noemt terloops de heilige Geest in relatie tot het Koninkrijk,
32

 het is jammer dat hij dit niet wat 

meer uitgewerkt heeft omdat hier, zoals Ellis heeft gesuggereerd, een belangrijke sleutel ligt. 

 Men zou zich overigens kunnen afvragen waarom Lucas überhaupt een dergelijk probleem 

zou hebben als de 'parousieverzögerung' of, zoals Merk zegt, het tot gelding brengen van de 

tegenwoordigheid van het Koninkrijk van God in de tijd van de kerk. Het spreken over het 

terugprojecteren om dit probleem op te lossen lijkt dan ook te vergezocht. Op deze manier komen 

we weer in aanraking met de zelfstandig construerende Lucas. In Merks artikel vind ik de nadruk op 

de binding van het Koninkrijk van God aan de tegenwoordigheid van Christus overtuigend. Ook 

geeft hij handreikingen voor de interpretatie voor de verkondiging van het Koninkrijk van God als 

de verkondiging van het evangelie. In het volgende hoofdstuk zal ik deze gedachte uitgebreid 

                                                 
28 Merk, 'Reich Gottes', 215, 218v. 

29 Hij geeft aan dat hij bij Conzelmann ziet dat 'die Geistbegabung Jesu fast völlig außer acht bleibt'. De Geest is er bij 

Lucas volgens Conzelmann slechts 'als Ersatz' voor de uitgebleven wederkomst. De Geest is niet de eschatologische 

gave. Merk verwerpt deze visie. 'Reich Gottes', 209v. 

30 De nummers tussen haken in de loop van deze paragraaf verwijzen naar paginanummers in het artikel van Otto 

Merk. 

31 Merk wijst hier ook op de verandering bij Lucas van het 'omwille van het evangelie' bij Marcus in 'omwille van het 

Koninkrijk' zie Mc 10:29 en Lc 18:29, 219. 

32 De Geest bij Jezus op p. 218, bij de kerk na Pinksteren op p. 219. 
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aandacht geven en uitwerken. Zijn these voor de oplossing en het probleem van de blijvende 

tegenwoordigheid van Jezus in de tijd van de kerk is niet adequaat genoeg om overtuigend te zijn. 

Wat bij een evaluatie van dit artikel bevestigd wordt, is de noodzaak tot onderzoek naar de 

verhouding van de heilige Geest en Pinksteren tot het Koninkrijk van God. 

 

5.5.2 Michael Wolter 

Michael Wolter heeft in 1995 een artikel geschreven onder de titel „“Reich Gottes” bei Lukas‟
33

, in 

2009 heeft hij dit zonder significante inhoudelijke wijzigingen opnieuw laten uitgeven in een werk 

met verzamelde studies van hem over Jezus, Paulus en Lucas.
34

 In mijn verwijzingen refereer ik 

naar deze laatste uitgave. Ook Wolter wijst op de binding van het Koninkrijk van God aan Jezus (p. 

298).
35

 Hij brengt het zelf onder woorden als 'Insofern Lukas in 4:43 die christologische Substanz 

der nazareth-Predigt, daß nämlich die Verheissung Jesajas (4:18-19) in Jesus erfüllt ist (V. 21), 

ausdrücklich als Basileia verkündigung qualifiziert, bindet er die basilei,a tou/ qeou/ an die irdische 

Sendung Jesu: Nicht die Basileia bringt Jesus, sondern Jesus bringt die Basileia' (p. 298). Jezus is 

niet slechts verkondiger maar ook brenger van het beloofde heil van het Koninkrijk van God. Door 

Jezus' optreden krijgt het verkondigde Koninkrijk van God ook waarneembare realiteit (11:20, 

17:21). Wolter ziet hierin de grond voor de 70/72 om het Koninkrijk als nabij aan te kunnen 

kondigen (10:9,10), Jezus komt er immers aan (p. 291).
36

  

 Na de dood, opstanding en hemelvaart is het Koninkrijk van God, dat in het optreden van de 

aardse Jezus present was, een hemelse werkelijkheid geworden (p. 299b, 309). Het Koninkrijk is na 

de hemelvaart niet meer op aarde aanwezig. Wolter verwerpt de these van Merk dat het Koninkrijk 

door de bemiddeling van de heilige Geest 'blijvende tegenwoordigheid voor de kerk is' (p. 299c). 

Men gaat er binnen na de dood (Hnd 14:22). De komst van het Koninkrijk op aarde staat nog uit, er 

kan niet gezegd worden wanneer (Hnd 1:7). Op aarde is er de verkondiging van het Koninkrijk, dat 

is slechts mogelijk in de vorm van verkondiging van Jezus Christus. Het gaat Lucas erom juist dit 

laatste punt duidelijk te maken, het wezen van het Koninkrijk van God als verkondiging van Jezus 

Christus.
37

  

 Wolter spreekt van de Kerygmatisierung van het Koninkrijk van God bij Lucas. In 

Handelingen zijn er geen teksten meer die spreken over een nabij of tegenwoordig zijn van het 

Koninkrijk van God. In het evangelie vormt Lucas teksten uit zijn bronnen om tot teksten die het 

optreden van Jezus samenvatten als de verkondiging van het Koninkrijk en ontwijkt daarmee de 

uitspraken over het nabij-zijn. In Lucas is het onderwerp van het verkondigen steevast 'het 

Koninkrijk van God' (op 4:18-19 na), in Handelingen worden ook andere termen gebruikt ter 

omschrijving van de verkondiging. Wat er dan over het Koninkrijk gezegd zou worden ligt buiten 

'des Aussagewillens' van deze 'Verkündigungssummarien'. Dat laat zich namelijk nog nader 

invullen. Lucas schept op deze manier ruimte voor een semantische vernieuwing van het 

'Koninkrijk van God'-concept (p. 300v). Het wezen van het Koninkrijk van God wordt in het totaal 

van de verkondiging van Jezus duidelijk. Lucas zorgt ervoor dat de lezer de verkondiging van het 

Koninkrijk van God gaat lezen als de verkondiging van Jezus. Het wezen van het Koninkrijk van 

God is een geheimenis dat aan de discipelen onthuld wordt door het woord van Jezus, om daarna 

geopenbaard te worden (Lc 8:10,16-18). Een parallel hiervan is het onderwijs van Jezus over het 

                                                 
33 Wolter, M., '”Reich Gottes” bei Lukas', NTS 41, 1995, 541-563.  

34 Wolter, M., '“Reich Gottes” bei Lukas' in: Wolter, M., Theologie und Ethos im frühen Christentum, Studien zu Jesus, 

Paulus und Lukas, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, 290-310. Literatuur die voor 2009 is verschenen verwijst 

natuurlijk naar zijn eerdere werk. 

35 Voor ondersteuning verwijst hij onder andere naar het artikel van Otto Merk. 

36 'Insofern sie als Vorboten Jesu in die ihnen aufgetragene Ansage der Nähe der Gottesherschaft nichts anderes meinen 

als die Ansage der Nähe Jesu selbst.' p. 291. 

37 'Wer von der basilei,a tou/ qeou/ spricht, kann dies nach Ostern nur so tun, daß er dabei von Jesus Christus spricht.', p. 

299. 
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Koninkrijk in Hnd 1:3 waarna de discipelen, ingewijd zijnde in het Koninkrijk van God, in staat zijn 

het te openbaren. 

 Wolter wijst verder op de navolging thematiek in verband met het Koninkrijk. De essentie 

om het Koninkrijk van God binnen te gaan ligt in de gehoorzaamheid aan Jezus, niet in het behoren 

tot Israël. Hierdoor treedt een nieuwe invulling op ten opzichte van het vroeg-Joodse 

nationalistische concept van het Koninkrijk van God. De vraag 'wanneer?' verandert Lucas in 'wie 

gaat er binnen?' De tegenspraak die Jezus ontmoet, heeft zo zijn grond in de discontinuïteit met de 

heilsverwachting voor de heidenen (Lc 13:28v). Wolter wijst op de parallel tussen Lucas 4:16-30 en 

Handelingen 1:6-8. In beide gevallen corrigeert Jezus de nationale verwachting tot het universele 

heil. Lucas pakt het thema Koninkrijk van God op, maakt het los van het vroeg-Joodse 

nationalistische invulling en geeft een nieuwe Christologische en universele invulling. Deze 

vernieuwde interpretatie van het wezen van het Koninkrijk van God stelt de lezer in staat de 

continuïteit te behouden, met enerzijds het normatieve begin van de christelijke traditie en 

anderzijds de beloften aan Israël. Deze vernieuwde Christologische semantische invulling maakt de 

receptie van dit heilsconcept mogelijk, boven het uiteengaan van het Jodendom en Christendom uit. 

 Ik kom tot een evaluatie. Ook Wolter bindt het Koninkrijk van God aan Jezus. Zelfs zozeer 

dat het na Jezus' hemelvaart niet meer op aarde is maar slechts een hemelse realiteit. Wolter 

verwerpt hiermee dus de these van Merk dat het Lucas erom te doen is de tegenwoordigheid van 

Jezus in de tijd van de kerk te laten zien. Het is Lucas wel te doen om de frase 'het Koninkrijk van 

God' en de verkondiging ervan christologisch in te vullen tegenover de Joodse conceptie waarin het 

aan Israël gebonden is. Deze christologische invulling van het begrip Koninkrijk van God laat 

Wolter overtuigend zien.
38

 Maar het Koninkrijk van God moet men niet zo gebonden zien aan 

Jezus, laat ik het exclusief lijfelijk gebonden noemen, dat het slechts een „hemelse werkelijkheid‟ is 

geworden in de tijd van de kerk. Hier hebben we te maken met de vraag van de „aanwezigheid‟ van 

het Koninkrijk. We worden bepaald bij de noodzaak het Koninkrijk van God zo goed mogelijk te 

definiëren en de aard zo goed mogelijk te beschrijven. Hoe zit het nu precies met de verhouding 

tussen Jezus en de „aanwezigheid‟ van het Koninkrijk? En wat is hetgeen Wolter de 

'Kerygmatisierung' noemt, wat betekent het dat Lucas spreekt van de verkondiging van het 

Koninkrijk van God? Aan deze vragen zal ik in het volgende hoofdstuk aandacht moeten besteden. 

 

5.5.3 Ulrike Mittmann Richert 

De studie van Mittmann-Richert richt zich op de verwerking van de zoendood van de knecht des 

Heren uit de liederen van Jesaja in het evangelie naar Lucas. Zij heeft hierin een 'Exkurs' 

opgenomen getiteld 'basilei,a tou/ qeou/ im Lukasevangelium' in het hoofdstuk 'Der Tod des 

Knechts' bij het onderdeel 'Das abendmahl' bij de subparagraaf 'Essen und Trinken im Reich 

Gottes'.
39

 

 Het Koninkrijk van God wordt in Lucas omschreven als de inhoud van Jezus' verkondiging. 

Mittmann-Richert merkt daarbij op dat het wanneer dit vastgesteld wordt het gaat om een 

zwaartepunt maar niet om het kernpunt van het verstaan van het Koninkrijk van God bij Lucas, 

zoals het dikwijls in ander onderzoek is verstaan. Zij merkt op dat veel onderzoek de teksten over 

het Koninkrijk van God uit de gedeelten van Lucas die de zoendood betreffen niet meeneemt, 

omdat dit onderzoek veelal het Sondergut van Lucas op dit punt veronachtzaamt als 'unlukanische 

                                                 
38 Ook Stuhlmacher spreekt op deze wijze over de discontinuïteit in het verstaan van het Koninkrijk tussen het 

oudtestamentisch/vroeg-Joodse concept en dat van Jezus. 'In Jesu Worten und Taten ist Gott unmittelbar 

gegenwärtig, und diese Gegenwart sprengt die von Tora und Kultordnung gesetzten Grenzen von rein und unrein, 

gerecht und ungerecht. Im Widerstand, den dieses Zeugnisverhalten erweckte, liegt der Ansatz zu Jesu Passion' 

Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 73. Stuhlmacher legt hier minder de nadruk op het nationalistische van de 

heilsverwachting maar meer op de daarmee verbonden houding ten opzichte van de Thora en traditie. 

39 Mittmann-Richert, Sühnetod, 146-157. 
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Sondertradition' (147). In het licht van haar studie, die recht wil doen aan de 'Gesamtkomposition' 

van het evangelie, verwerpt ze dit als 'unberechtigt'. Lucas beschouwt de dood van Jezus als 

verzoening en als het centrale heilswerk van Jezus, daarom dient het verstaan van het Koninkrijk 

van God hiermee verbonden te zijn. Ze stelt: 'Die lukanische Basileia-Konzeption darstellen zu 

wollen unter Ausklammerung der zahlreichen und gewichtigen Belege in der Passionsgeschichte, 

hieße, sie von vornherein ihres theologischen Rückgrats zu berauben' (147). Hiermee gaat zij 

bijvoorbeeld tegen Otto Merk in die deze 'Belege' onder het 'Reisebericht' schaart en dus niet onder 

de 'Passionsgeschichte'.  

 Om de link tussen het Koninkrijk van God en de maaltijd van Jesaja 25 te bekrachtigen wijst 

ze op het verband bij Lucas tussen de maaltijden en het Koninkrijk van God (Lc 14:15, 22:29v. en 

meer). De maaltijden in Lucas moeten, vanuit de volkerenmaaltijd uit Js 25:6-8, geduid worden als 

eschatologische afbeelding van het Koninkrijk van God.
40

 

 Haar these is dat het uitgerekend het moment van de dood van Jezus is waarop het 

Koninkrijk van God op aarde wordt opgericht. Lc 23:45 spreekt over de zonsverduistering die de 

profetie van Js 24:23 oproept, wat volgens haar bij Jesaja het moment is dat het Koninkrijk van God 

wordt opgericht op de Sion (148v.). Jesaja is voor Lucas de bron voor het verstaan van het 

Koninkrijk van God. Het beeld van Jesaja over het Koninkrijk van God betreft Js 24-27, de liederen 

van de knecht des Heren en de Sion teksten. Jesaja 53 verbindt de oprichting van het Koninkrijk aan 

de zoendood van de knecht als onlosmakelijke eenheid. Het Koninkrijk staat voor Goddelijke 

heerschappij en de ruimte waarin er een ongebroken gemeenschap is tussen mens en God. De 

zoendood van de Godsknecht maakt een einde aan de macht van de zonde die tussen deze 

gemeenschap van God en mens instaat. Daarom wordt op het moment van de dood van Jezus het 

Koninkrijk op aarde opgericht. 

 Mittmann-Richert constateert dat velen in het onderzoek naar het Koninkrijk bij Lucas de 

vraag naar de definitie ontwijken en zich daarom met de vraag bezighouden van het wanneer van 

het aanwezig-zijn van het Koninkrijk (150). Ze legt uit dat het Koninkrijk zich niet laat definiëren 

wanneer de dood van Jezus buiten het concept wordt gehouden, zoals wel wordt gedaan. Het 

Koninkrijk moet volgens haar niet als een 'zeitliches' maar als een 'personales und gleichzeitig 

relationales' fenomeen gezien worden. Het is 'ein Geschehen zwischen Gott und Mensch' (vgl. Lc 

17:20v.). Het gaat er niet om wanneer het komt, maar hoe de mens aandeel aan het 'immer schon 

bestehenden basilei,a erhält' (152).41 Dat wil zeggen, aandeel aan de verzoende relatie tussen God 

en mens. 

 De moordenaar aan het kruis zal heden met Jezus in het paradijs, dat is het Koninkrijk, zijn. 

Het is een plaats van gemeenschap tussen God en Mens, over de dood heen, vrij van de macht van 

de zonde. De uitspraak van Lucas 23:45 grijpt terug op het paradijs uit Jesaja 51:3 en plaatst deze 

parallel aan de in de dood van de Godsknecht zich voltrekkende aardse oprichting van het 

Koninkrijk op de Sion naar Js 24:23.
42

 

 Ook de 'basilei,a-verwendungen' buiten de lijdensgeschiedenis zijn volgens Mitmann-

Richert relationeel op te vatten. Onder verwijzing naar Lc 17:20 ziet zij het niet als een tijdelijk 

maar als een relationeel concept in de verkondiging van Jezus. Zij onderscheid het basilei,a tw/| 
VIsrah,l in nuance van het basilei,a tou/ qeou/, het eerste is bij Lucas louter toekomstig. Het valt 

samen met de dag van de wederkomst, waar elke vorm van menselijke heerschappij opgaat in het 

basilei,a tou/ qeou/ (Lc 21:31). Dit is de openbaring van de realiteit van het in de dood van Jezus 

reeds bewerkte en bestaande heil, voor degene voor wie het nu nog verborgen is. Het gaat niet om 

een nog uitstaand nieuw heilsgoed, maar om 'das Sehen dessen, was ist'. Na Pasen is voor Lucas de 

                                                 
40 Vgl. ook Lc 13:29. Mitmann-Richert verwijst hiervoor ook naar Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 72v.  

41 Wolter betoogt ook dat het gaat om het 'aandeel krijgen' in plaats van het 'wanneer' ook 'Reich Gottes', 305, (bij n. 

66). En vgl. mijn bespreking van Wolter. 

42 Op deze wijze hoort 'die Paradiesesvorstellung' in 'die lukanische basilei,a-Konzeption' als deel van het 

'Jesajanischen Gesamtbildes', zie Sühnetod, 153. 
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'Reich-Gottes-Verkündigung' Christusverkondiging. Een aandeel hebben aan het Koninkrijk van 

God geschiedt door het deelnemen aan de eucharistie die door zijn betrekking op het 

verzoeningswerk van Jezus het 'Heilsraum eröffnet', waarin reeds op aarde de mens zijn schuld door 

God niet aangerekend wordt en deze zich in de gemeenschap met God mag verheugen (p 156). 

 

Ik kom tot een evaluatie van Mittmann-Richert. Ze wijst op de dood van Jezus als onmisbaar 

onderdeel in het onderzoek naar het Koninkrijk van God. Ik denk dat zij een punt maakt dat 

belangrijk is maar dat zich eigenlijk verder uitstrekt naar ook de opstanding en de hemelvaart. Het 

gaat niet slechts om het voorkomen van de term in de lijdensgeschiedenis, maar zoals zij eigenlijk 

ook zegt, naar de interpretatie van het heilsfeit voor de betekenis van het Koninkrijk van God.  

 De these dat het Koninkrijk van God opgericht wordt op het moment van de dood van Jezus 

doet echter geen recht aan Lucas' opvatting van het Koninkrijk. Haar gezichtspunt dat het 

Koninkrijk bij Lucas (alleen) door het 'Gesamtbildes' uit Jesaja wordt gevormd is te eenzijdig. Het 

hoofdpunt van haar studie, dat een sterk punt voor de correctie op het onderzoek naar het 

Koninkrijk is, lijkt door haar eenzijdige focus erop ook haar zwakte te worden. We missen immers 

alleen al de opstanding en de hemelvaart als verheerlijking en ontvangen van het koningschap voor 

Jezus. We hebben in het onderzoeken van het Oude Testament bij Lucas al gezien dat ook het 

Davidische koningschap (2 S 7 en oudtestamentische doorwerking, vgl. Ps 110) en de Mensenzoon 

(Da 7) een rol spelen bij Lucas' opvatting van Jezus' koningschap en het Koninkrijk van God. 

Doordat zij dit niet verwerkt mist Mittmann-Richert de notie van de opstanding en het zetelen en 

verheven worden door Gods rechterhand als essentiële stap in wat zij noemt 'de oprichting' van het 

Koninkrijk (Ps 16, 110, Hnd 2:23-36).
43

 

 Met een juist zicht op het belang van de opstanding en verhoging aan Gods rechterhand en 

een goede verwerking van Daniël 7 en 2 Samuël 7, is het Koninkrijk van God meer dan een 

persoonlijk en relationeel fenomeen. Het persoonlijke en relationele is een onderdeel van het heil 

dat met de komst van het Koninkrijk gepaard gaat en daarmee is niet de totale definitie van het 

Koninkrijk van God gegeven. In het volgende hoofdstuk kom ik tot een andere omschrijving van 

het Koninkrijk van God, die verwijst naar het optreden van God (Lc 11:20), zowel in het brengen 

van het heil als het oordeel. Het feit dat er sprake is van verhoging wijst op de plaats van Jezus als 

koning die zijn koningschap uitvoert, en verhoogd aan God rechterhand doopt met de Geest (Hnd 

2:33-35). In hoofdstuk 7 zal ik hier uitvoeriger bij stil staan. Wat we wel zouden kunnen stellen, 

vanuit de gegevens betreffende de rol van de Godsknecht van Jesaja in Lucas die Mittmann-Richert 

ons aanreikt, is dat het heil van het (verkondigde) Koninkrijk voor de mensen zijn grond heeft in de 

verzoening die aan het kruis is bewerkt. Deze correctie is winst. Wat de verhouding hiervan tot het 

'Koninkrijk van God' bij Lucas is zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 

 Lucas 17:22-37 en 21:5-36 spreken over het Koninkrijk als iets dat in de toekomst zal 

komen, daarmee wordt wel degelijk een tijdsaspect aan de komst van het Koninkrijk verbonden (Lc 

19:12). Hier is niet slechts sprake van een openbaring van wat reeds aanwezig is op aarde (zo 

Mittmann-Richert), maar een komst (21:35) en openbaring (17:30) van de Mensenzoon uit de hemel 

op de aarde, waarbij op dat moment alles (op aarde) in vervulling gaat wat geschreven staat 

(21:22). Daarnaast hebben we gezien dat Jezus er over spreekt dat het Koninkrijk gekomen was met 

zijn aanwezigheid als de Gezalfde (4:21, 11:20, 16:16, 17:21). 

 

5.5.4 Verwerking 

De evaluatie van deze literatuur roept een aantal vragen op die in het volgende hoofdstukken 

behandeld zullen moeten worden. Als eerste noem ik de kwestie van de definitie (1). Het gebruik 

van de term Koninkrijk van God doet bij de lezer de vraag opkomen naar een definitie. Een heldere 

                                                 
43 Hier ga ik op in mijn bespreking van de hemelvaart bij Lucas-Handelingen.  
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definitie wordt in het evangelie zelf niet gegeven. Het is waar dat veel onderzoekers de vraag naar 

de definitie ontwijken, het gebruik van de term door Lucas is erg complex. Verder wijs ik op de 

zogenaamde 'Kerygmatisierung' (2), wat betekent het nu precies dat Lucas spreekt over de 

'verkondiging van het Koninkrijk van God'? Wat bedoelt hij hiermee, welke functie heeft het, welke 

verhouding heeft het tot het Koninkrijk van God zelf? Daarnaast is de blijvende vraag de vraag naar 

de aanwezigheid of presentie van het Koninkrijk van God (3). Het Koninkrijk lijkt verbonden aan 

Christus, maar hoe is het Koninkrijk dan present na Jezus‟ hemelvaart? Wat is de rol hierin van de 

heilige Geest, Pinksteren en Jezus' naam? Hoe liggen de verhoudingen tussen de 'aanwezigheid' in 

Jezus en het spreken van Jezus over het Koninkrijk van God dat nog moet komen? Mittmann-

Richert wijst op de verbinding tussen de dood van Christus en het Koninkrijk. Hoe zit het überhaupt 

met de heilsfeiten en het Koninkrijk?  

 In de volgende hoofdstukken zullen deze vragen aan bod komen. Door de combinatie van 

eigen exegese van teksten en van eerder onderzoek door anderen verricht, zal ik tot een verstaan 

van het Koninkrijk komen van waaruit antwoorden zullen worden gevonden op deze vragen. 
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6. Analyse Koninkrijk van God in Lucas-Handelingen 
 

6.1.1 Aanpak: de indeling van het hoofdstuk 

Op deze plek wil ik een begin maken met mijn eigen verkenning van het Koninkrijk van God bij 

Lucas. De resultaten van de vorige hoofdstukken worden hierin uiteraard meegenomen. Ik zal 

beginnen met enkele gegevens die voortkomen uit een eerste verkenning van het voorkomen van de 

frase h` basilei,a tou/ qeou/ bij Lucas. Daarop volgt een nadere blik op het gebruik van de term als 

omschrijving van de verkondiging van de apostelen in het boek Handelingen. Daarna gaan we terug 

naar Lucas om te zien hoe de term functioneert in de prediking van Jezus. We zullen zien hoe Jezus 

spreekt over de aanwezigheid van het Koninkrijk en de relatie tussen het Koninkrijk en Jezus zelf. 

In dit alles komt de vraag naar de aard van het Koninkrijk aan bod. Verder, wat is het ontvangen van 

het Koninkrijk, wat is het binnengaan in het Koninkrijk, wat is het heil dat het Koninkrijk brengt? 

Langzamerhand zal er steeds meer licht vallen op wat het 'Koninkrijk van God' dan precies is 

volgens Lucas. Het hoofdstuk mondt uit in een omschrijving van het begrip Koninkrijk van God. 

 

6.1.2 Aanpak: de methode 'Canonical approach'. 

Het doel is om eerst onderzoek te doen naar de aard van het Koninkrijk van God bij Lucas. Met het 

„bij Lucas‟ bedoel ik wat Lucas wil communiceren naar zijn lezers over het Koninkrijk en hoe het 

Koninkrijk functioneert in zijn geschriften. Wat is Lucas' conceptie van het Koninkrijk van God? Ik 

houd er rekening mee dat Lucas zowel historicus als theoloog is en zie hem als verkondigende 

getuige van het evangelie van Jezus Christus.
1
 Dit betekent dat het me niet slechts gaat om welke 

aspecten van Jezus' prediking van het Koninkrijk van God Lucas heeft opgenomen. Of om welke 

aspecten van het Koninkrijk in Lucas authentiek van de historische Jezus afkomstig zouden zijn. 

Het gaat mij er vooral om hoe het Koninkrijk van God in de geschriften van Lucas als 'canoniek 

getuige' tot uiting komt.
2
 

 Veel van het onderzoek dat ik bekeken heb aangaande dit onderwerp valt onder de noemer 

van de redactiekritische aanpak. Deze onderzoeksmethode heeft het in zich om bijbelstheologisch 

onderzoek te doen naar de functie van een concept binnen een bijbelboek.
3
 Sinds Conzelmann zijn 

bijbelstheologische werk op Lucas schreef heeft het redactiekritisch onderzoek naar Lucas een 

belangrijke impuls gekregen. Bij deze onderzoekmethode dient zich vooral de vraag aan wat typisch 

Lucaans is ten opzichte van de bronnen die hij gebruikt, en welke dingen van invloed op de auteur 

zijn geweest bezien vanuit de historische ontwikkeling van de tekst. Men kan de stukken 

vergelijken die zowel bij Lucas als bij Marcus of Matteüs (Q) voorkomen en zien hoe Lucas dit 

heeft verwerkt in vergelijking met zijn bronnen. Deze hulpmethode is te rechtvaardigen, maar het is 

zeker niet altijd eenvoudig om te bepalen welke evangelist de originele woorden van zijn bronnen 

heeft behouden en welke evangelist in zijn woorden is afgeweken.
4
 Een ander verhaal geldt voor het 

zogenaamde 'Sondergut' van Lucas. Dat zijn de stukken uit Lucas die niet in andere bij ons bekende 

bronnen zijn opgenomen maar uniek zijn in Lucas. Weliswaar is het mogelijk de theologie van deze 

stukken te vergelijken met vergelijkbare thema's in de andere synoptici, waarbij dan specifieke 

                                                 
1 Voor Lucas als historicus en theoloog zie Marshall, Luke: historian and theologian, 1970. 

2 Vgl. Ellis, Eschatology in Luke, 2. 

3 Johann Philipp Gabler merkte al in 1816 op: “Man werde den drei ersten Evangelien nicht gerecht, wenn man nur die 

ihnen zugrunde liegenden Quellen und die Abhängigkeit dieser Evangelien voneinander erforsche. Es komme 

vielmehr darauf an, zu gleich die Persönlichkeit des einzelnen Evangelisten als Schriftsteller und seine theologische 

Leistung zu würdigen” Gabler, J.P., Einleitung in's Neue Testament, 1816. Geciteerd uit Merk, O., Das Reich Gottes 

in den Lukanischen Schriften, 201. 

4 Vgl. bijvoorbeeld de kwestie van Lc 11:20 'de vinger van God' met de parallel in Mt. 'de Geest van God'. 
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Lucaanse onderwerpen of theologie te onderscheiden zijn, maar het is lastig te zien hoe Lucas 

precies met zijn bronnen is omgegaan. Wat heeft hij niet opgenomen? Welke keuzes heeft hij 

gemaakt? Al met al zitten er nogal wat haken en ogen aan het maken van een scheiding van wat 

'typisch Lucaans' is en wat van zijn bronnen afkomstig is. En als Lucas een bron citeert betekent dit 

dat het dan 'minder Lucaans' is? De vraag mag dan ook gesteld worden in hoeverre, als Lucas een 

bron citeert en het dus in zijn werk opneemt, het dan juist Lucaans is geworden. Op een bepaalde 

manier kan alles was Lucas opgenomen heeft in zijn werk als Lucaans omschreven worden, juist 

omdat hij het opgenomen heeft.
5
 Ik wil niet alleen naar 'Lucaanse afwijkingen' van Matteüs en 

Marcus kijken, maar ik wil juist Lucas' boodschap als geheel in ogenschouw nemen als getuigenis 

van het evangelie. Mijn onderzoek gaat dus in de eerste plaats uit van de gegeven tekst zoals deze 

uiteindelijk ook door de kerk ontvangen is. Het doel is onderzoek naar de intentie van de auteur als 

getuige van het evangelie van Jezus Christus. Hierin staat de aanpak dichtbij de 'canonical approach' 

zoals Childs die onder andere verwoordt in zijn Biblical Theology of the Old and New Testaments.
6
  

 

6.2 De prominentie en het voorkomen van het Koninkrijk van God in Lucas-Handelingen.
7
 

Het Koninkrijk van God is een prominent thema in Lucas-Handelingen. In deze paragraaf bekijken 

we de gegevens over het voorkomen van de term in de boeken. Daarnaast wil ik de prominentie van 

het Koninkrijk van God bij Lucas demonstreren aan de hand van het begin van Jezus‟ optreden en 

de rol die het Koninkrijk van God in dit programmatische gedeelte heeft. In Handelingen zien we de 

frase op een voor Lucas kenmerkende manier functioneren. We zullen zien dat dit iets zegt over het 

omvattende karakter van het begrip 'basilei,a tou/ qeou/'. 
 

6.2.1 Het voorkomen van de term. 

Als eerste kijken we naar een woordstatistisch onderzoek met betrekking tot het voorkomen van het 

begrip. De term 'h` basilei,a tou/ qeou' (of alleen 'basilei,a' in verwijzing naar het Koninkrijk van 

God) komt in Handelingen acht keer voor en bij Lucas 39 keer.
8
 Een vergelijking met de andere 

synoptici op dit gebied laat niets bijzonders zien. Bij Matteüs komt de term vijftig keer voor en bij 

Marcus zo'n twaalf keer. Het feit dat de term sowieso toch vaak gebruikt wordt in het evangelie zegt 

iets over de centrale plaats van het begrip. Hetgeen wel opvallend en interessant is in vergelijking 

met de andere synoptici is dat alleen Lucas de verbinding van 'h` basilei,a tou/ qeou' met een 

werkwoord met een betekenis van verkondigen kent (verbum dicendi).
9
 Dit is het geval bij ongeveer 

een kwart van het gebruik van de term 'h` basilei,a tou/ qeou' bij Lucas.
10  

                                                 
5 Ellis, Eschatology, 3, Merk, Reich Gottes, 202 

6 Childs, Biblical Theology, 642. a canonical approach (…) focusses on the evangelist' intent in order to see the effect 

of this layering on the final form of the text. Its interest is historical in the sense that it centres on the text which was 

actually received as authoritative by the early church'. 'Above all, the canonical approach insists that it is the 

received text of scripture which is the basis for a constructive Biblical Theology of the church rather than a process 

behind the text, or a mode of existence of the interpreter, or an imaginative construal growing out of communal 

praxis.' 

7 Belangrijk zijn geweest: Merk, 'Das Reich Gottes in den lukanischen Schriften', in: E.E. Ellis, E. Gräßer, (ed.), Jesus 

und Paulus, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, 201-220. En ook Wolter, M., '”Reich Gottes” bei Lukas', 

NTS 41, 1995, 541-563. Völkel, M., 'Zur Deutung des “Reich Gottes” bei Lukas', ZNW 65, 1974, 57-70. 

8 41 maal wanneer men 19:12 en 15 meerekent. Völkel noemt dat in het evangelie naar Lucas 31 keer de frase 'h` 
basilei,a tou/ qeou/' voorkomt: Uit Marcus: Lk 8:10, 9:27, 18:16, 24, 25, 22:18, 23:51. Uit Q: 6:20, 7:28, 10:9, 11:20, 

13:18, 20, 29, 16:16. Zonder synoptische parallel: 4:43, 8:1, 9:2, 11, 60, 62, 10:11, 13:28, 14:15, 17:20, 21, 18:29, 

19:11, 21:31, 22:16. Völkel, 'Reich Gottes', 62. In 17:20 komt het overigens twee keer voor, dat brengt het totaal op 

32. Daarbij komen dus nog 7 teksten waarin het woord 'basilei,a' wordt gebruikt in verwijzing naar hetzelfde 'begrip' 

(Lc 1:33, 11:2, 12:31,32, 22:29, 30, 23:42). Dit brengt het totaal op 39 wanneer 19:12 en 15 niet meegenomen zijn. 

9 Zie Lc 4:43, 8:1, 9:2, 11, 60, 16:16, Hnd 1:3, 8:12, 19:8, 20:25, 28:23, 31 

10 Merk, 'Reich Gottes', 204. Conzelmann ziet deze manier van spreken als vervanging van het spreken over het 
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 In Lucas 4:43 is het de eerste keer dat de term 'h` basilei,a tou/ qeou/' valt. Hier functioneert 

de frase met een 'verbum dicendi' als beschrijvende term van de inhoud van Jezus prediking. De 

frase met een verbum dicendi blijft vervolgens functioneren als een omschrijving van de inhoud van 

wat Jezus en zijn leerlingen verkondigen. De frase loopt, zijnde een beschrijvende term, als een 

rode draad door Lucas-Handelingen.
11

 Merk de plaats op van de term helemaal in het begin van 

Handelingen (1:3) waarin Jezus in de 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren spreekt over het 

Koninkrijk van God.
12

 En vergelijk dan ook de laatste tekst (28:31) waarin Paulus zijn verkondiging 

samenvat als 'predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus 

Christus'. Wellicht kan hier zelfs gesproken worden van een literaire inclusio.
13

 

 

6.2.2 Nazaret en Kafarnaüm (Lucas 4:16-44) 

De cijfers geven iets weer van de plek van het begrip Koninkrijk van God in Lucas-Handelingen. 

Net als in de andere synoptici komt het thema ook in Lucas veelvuldig aan bod. Maar niet alleen uit 

deze cijfers blijkt echter dat het een prominent thema is. Het begin van het optreden van Jezus is 

opmerkelijk in dit verband. In Lucas begint het openlijke optreden van Jezus met zijn verkondiging 

in de synagoge van Nazareth (Lc 4:16-30). Marcus heeft dit voorval beschreven in Marcus 6:1-6. 

Bij een vergelijking vallen twee dingen onmiddellijk op. Ten eerste dat de passage bij Lucas veel 

langer is en meer materiaal bevat. Ten tweede valt de plek op die Lucas aan dit stuk heeft gegeven 

binnen zijn evangelie. Lucas heeft de beschrijving van het voorval in zijn evangelie naar voren 

gehaald en al dan niet met behulp van andere bronnen uitgewerkt. Dit geeft het stuk in Lucas als het 

begin van Jezus' optreden een programmatisch karakter.
14

 We krijgen hier een exemplarische inkijk 

in de inhoud van de prediking van Jezus in de synagogen. Jezus predikt aangaande het heil waartoe 

hij gezonden is. Hij verkondigt zichzelf als de vervulling van de Messiaanse profetie uit Jesaja 

61:1v. en 58:6. Hiermee karakteriseert Jezus zichzelf als de Messias, de met de Geest gezalfde. De 

implicatie van wat Jezus hier zegt is dat God in Jezus de beloften aan Israël vervult. 

 Op deze prediking van Jezus volgt een conflict tussen Jezus en de inwoners van zijn 

vaderstad (4:23-30). Deze afwijzing zal tekenend blijken te zijn voor de reactie van vele Joden op 

zijn persoon en boodschap. Zo geeft Lucas in de aanvang van Jezus' optreden al aan hoe de 

geschiedenis zich verder zal ontwikkelen. De spanning van het afwijzen van Jezus en zijn 

boodschap door de Joden en de openheid van de heidenen daartegenover speelt een zeer belangrijke 

rol in Lucas-Handelingen. Literair gezien is hierin ook het einde van Handelingen opvallend 

(28:17vv, met name vanaf vers 23). Hier komt als afsluiting van het boek namelijk dezelfde 

thematiek weer terug. In Lucas 2:34v. werd het door Simeon reeds aangekondigd aan Maria. 

 Na het conflict tussen Jezus en de Joodse inwoners van zijn vaderstad Nazareth volgt in 

Lucas 4:31-41 een voortzetting van het verslag van Jezus' optreden. Dit stuk bevat geen verdere 

inhoudelijke omschrijving van zijn prediking maar richt zich met name op Jezus' werken. Het hele 

                                                                                                                                                                  
Koninkrijk dat nabij is (Mc 1:15, Mt 1:17) en intepreteert het zo dat hij ziet dat Lucas hiermee het element van de 

tijd uit de traditie voor hem haalt. Het gaat niet meer om de nabijheid ervan maar om het wezen.
 
Dit is één van de 

manieren waarop Lucas volgens Conzelmann historiseert. MdZ, 105. Zo noemt hij het ook 'ent-eschatologisierte 

Form der Reichsverkündigung', MdZ, 33. Zie de behandeling van Conzelmann in het vorige hoofdstuk. 

11 Lucas 8:1, 9:2, 11, 60, 16:16b, en Handelingen 1:3,6, 8:12, 14:22, 20:25, 28:23,31 

12 Ik kan me voorstellen dat Jezus hier met name nader instrueert over het Koninkrijk in relatie tot zijn dood en 

opstanding, waardoor de apostelen in het begin van Handelingen in staat blijken te zijn de opstanding adequaat te 

verkondigen. Maar wat men verwacht waar Jezus het hier precies over heeft gehad zegt meestal meer over degene 

die interpreteert dan wat Jezus daadwerkelijk gesproken heeft. Wat Jezus precies onderwezen heeft wordt niet 

beschreven. Wat onder de noemer 'het Koninkrijk van God' wordt bedoeld zal de loop van dit onderzoek laten zien. 

Voorlopig kan gezegd worden dat deze omschrijving vooral aangeeft dat hij verder onderwees in de lijn van zijn 

eerdere onderwijs. 

13 Zo onder meer Childs, Biblical Theology, 643, Del Agua, 'Evangelization of the Kingdom of God', 639, 655. 

14 Maddox, Purpose, 140. del Agua, 'Evangelization', 649v. en vele anderen. (consensus). 
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voorgaande wordt samengevat in de cruciale uitspraak van Jezus in 4:43 'Ook aan de andere steden 

moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden'. Vele 

onderzoekers voor mij hebben al opgemerkt dat dit betekent dat de prediking van Jezus in de 

synagoge (Lc 4:16-21) samengevat kan worden met het begrip 'Koninkrijk van God'. Omgekeerd 

betekent dit dat zijn prediking in de synagoge licht werpt op de term 'Koninkrijk van God'. We zien 

dat in een stuk dat programmatisch genoemd kan worden voor de verkondiging van Jezus in het 

evangelie van Lucas, het Koninkrijk van God verkondigd wordt.  

 Dit heeft zogezegd omvattende implicaties voor de inhoud van het begrip 'Koninkrijk van 

God'. Het laat zien dat Lucas de inhoud en het doel van de zending van Jezus stelt onder de noemer 

van 'het verkondigen van het Koninkrijk van God'. Wat wij kunnen constateren is dat Jezus 

verkondigt dat de Messiaanse profetieën van het Oude Testament zijn vervuld in hem en dat de 

prediking daarvan de prediking van het Koninkrijk van God is. Sterker nog, deze vervulling van de 

messiaanse belofte heeft tegelijk de uitwerking dat de gezalfde is gezalfd om het Koninkrijk van 

God te prediken. De belangrijkste conclusie die ik nu hieruit wil trekken is: De prediking van het 

Koninkrijk van God ís vervulling van de belofte. De prediker predikt geen belofte, maar zijn komst 

als prediker is vervulling. Deze gedachte vinden wij ook in Lucas 7:22 waar Jezus wijst op de 

vervulling door onder andere te refereren aan het feit dat aan armen het goed nieuws wordt 

verkondigd. Het gaat me er op deze plek nog niet zozeer om dit al theologisch te duiden. Het gaat 

me er nu vooral om, om inhoudelijk de prominentie van het Koninkrijk van God en zo ook de 

prominentie van de 'prediking van het Koninkrijk van God' voor Lucas te laten zien. Ter illustratie 

hiervoor wijs ik in het volgende gedeelte op nog een tekst. 

 

6.2.3 'Sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd' (Lucas 16:16) 

Een belangrijke maar ook moeilijke tekst voor het verstaan van het Koninkrijk van God is Lucas 

16:16. Deze tekst bakent het concept van 'de verkondiging van het Koninkrijk van God' 

heilshistorisch af. 'De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie 

gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.' Deze uitspraak van Jezus laat zien dat 

Lucas een nieuwe tijd ziet aangebroken sinds/na de tijd van Johannes de doper. Johannes de doper 

vormt kennelijk een scharnierpunt.
15

 Tot aan de tijd van Johannes de Doper was er geen sprake van 

'de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God'. De wet en de profeten 

verkondigden wel, maar dit valt bij Lucas niet onder de noemer 'verkondiging van het evangelie van 

het Koninkrijk van God'. Hier is sprake van het verschil tussen belofte en vervulling. De 

verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God hoort bij deze nieuwe tijd van de 

vervulling. Lucas 16:16 vult dus aan en bevestigt wat we hierboven gezien hebben bij de bespreking 

van de aanvang van de verkondiging van Jezus (Lc 4:18-21, 43), namelijk dat ook de prediking van 

het Koninkrijk van God de vervulling van de belofte is. Met het openlijke optreden van Jezus 

(4:14vv.), dat is de vervulling van de Messiaanse belofte (4:21), begint de tijd van de verkondiging 

van het evangelie van het Koninkrijk van God (Lc 16:16a). Dit bevestigt de eerdere conclusie in de 

vorige paragraaf. En het bevestigt de centrale plek die Lucas geeft aan (de prediking van) het 

Koninkrijk van God. Lucas 16:16b vult verder hierop aan dat er sinds deze tijd de mogelijkheid is 

om er binnen te gaan.
16

 De verkondiging van het Koninkrijk van God geeft deze mogelijkheid. Op 

                                                 
15 Het is lastig te zeggen of Lucas Johannes de doper bij de tijd van de wet en de profeten (zo Conzelmann) of die van 

vervulling plaatst (zo Marshall). Voor de eerste tijd pleiten Lc 1-2, 3:1-6, 7:18-35, maar Lucas 3:18 en Hnd 1:22 

pleiten misschien voor de tijd van de vervulling. Ik neig ernaar om Johannes in de tijd van de wet en de profeten te 

plaatsen. Wanneer in deze tekst met 'Johannes' slechts gedoeld wordt op de zalving tijdens de doop in de Jordaan is 

deze vraag hier überhaupt niet op zijn plaats. 

16 De vertaling en interpretatie van het tweede deel van het vers is lastig vanwege de betekenis van het bia,zetai. Er lijkt 

hier eerder sprake te zijn van dringend aangespoord worden om binnen te gaan (zo Fitzmyer, Bock) dan dat de 

mensen zelf dringen om binnen te gaan (Hendriksen, Marshall). Dit lijkt het beste in de directe en algemene context 

van weerstand tegen Jezus' boodschap te passen en, zoals we verderop nog zullen zien, bij Jezus spreken over het 
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dit moment is het goed om ook te zien hoe deze frase in Handelingen wordt gebruikt. 

 

6.2.4 Handelingen: het Koninkrijk van God als omschrijving van de prediking van de 

apostelen. 

We zien dat in Handelingen de term 'Koninkrijk van God' van de acht keer dat het voorkomt zes 

keer wordt verbonden met een verbum dicendi. We hebben inmiddels al vastgesteld dat deze 

verbinding kenmerkend is voor Lucas als auteur. In deze sectie gaan we iets dieper op deze teksten 

in.  

 In de zes teksten waarin „basilei,a tou/ qeou‟ voorkomt met een verbum dicendi, zien we een 

nauwe verbintenis tussen de prediking van het Koninkrijk van God en het verkondigen van 

Christus. Dit is een belangrijk gegeven. In Handelingen 8:5 omschrijft Lucas de verkondiging van 

Fillippus in Samaria als verkondiging van Christus.
17

 Deze zelfde activiteit van Fillippus wordt 

verderop in de passage omschreven als verkondiging van het Koninkrijk van God en de naam van 

Jezus Christus (8:12).
18

 Ook in Hnd 28:23 wordt de verkondiging van het Koninkrijk van God en 

het overreden tot geloof in Jezus (pei,qwn) parallel gezet. In vers 31 wordt een parallel geschetst 

tussen de verkondiging van het Koninkrijk en onderricht over Jezus. In Handelingen 19:8-10 

spreekt Paulus over het Koninkrijk van God (19:8) dat in vers 9 als 'de Weg' wordt omschreven en 

waarvan het gevolg in vers 10 wordt omschreven als dat luisteraars 'het woord van de Heer' horen.
19

 

In Hnd 20:21 spreekt Paulus erover dat hij Joden en Grieken heeft opgeroepen tot bekering tot God 

en geloof in Jezus, onze Heer. Verderop in vs. 25 vat hij zijn boodschap samen als het verkondigen 

van het Koninkrijk van God.  

 We zien op deze plaatsen, en in de vergelijking van deze plaatsen met elkaar, dat de 

verkondiging van het Koninkrijk van God in andere woorden uitgedrukt wordt als 'verkondiging 

van Jezus' of 'het woord van de Heer'. We zouden kunnen zeggen dat in Handelingen de verbinding 

van de verbum dicendi met het Koninkrijk van God de functie heeft van een samenvattende 

omschrijving van hetgeen verkondigd wordt door de apostelen en evangelisten.
20

 

 Dit gebruik van de term in Handelingen roept natuurlijk de vraag op wat Lucas in 

Handelingen verstaat onder deze boodschap over Jezus, de verkondiging van het Koninkrijk van 

God. Op sommige plaatsen vindt men heldere 'illustraties' van wat verkondigd wordt door de 

apostelen. Een goed voorbeeld hiervan is Handelingen 10:34-43.
21

 In Lucas is de inhoud van de 

verkondiging van het Koninkrijk van God door Jezus zeker niet meteen helder.
22

 In Handelingen is 

                                                                                                                                                                  
binnengaan in het Koninkrijk op andere plekken (vgl. 12:31v., 18:17vv., maar vgl. ook 13:24). De taalkundige 

gegevens zijn ontoereikend om doorslag te geven, zie Bock Luke, 1350-1354. 

17 Fi,lippoj de. katelqw.n eivj Îth.nÐ po,lin th/j Samarei,aj evkh,russen auvtoi/j to.n Cristo,nÅ (Hnd 8:5) 

18 o[te de. evpi,steusan tw/| Fili,ppw| euvaggelizome,nw| peri. th/j basilei,aj tou/ qeou/ kai. tou/ ovno,matoj VIhsou/ 
Cristou/( (…). (Hnd 8:12) 

19 Merk ook de parallel op tussen 19:8 (kai. pei,qwn Îta.Ð peri. th/j basilei,aj tou/ qeou/) en 28:23(diamarturo,menoj th.n 
basilei,an tou/ qeou/( pei,qwn te auvtou.j peri. tou/ VIhsou/ avpo, te tou/ no,mou Mwu?se,wj kai. tw/n profhtw/n( avpo. prwi> 
e[wj èspe,raj). Het winnen voor het Koninkrijk staat bij vergelijking parallel aan het winnen voor Jezus. 

20 Als het bezwaar hiertegen in gebracht wordt dat de verkondiging van het Koninkrijk van God en onderricht over 

Jezus juist naast elkaar staan als twee aparte onderdelen (28:31) verwijs ik naar de brede onderlinge vergelijking van 

deze teksten en naar paragraaf 6.3 hieronder. 

21 Deze perikoop zou men zelfs op een bepaalde manier kunnen zien als een soort 'abstract' of samenvatting van het 

gehele evangelie van Lucas. Zo P. Stuhlmacher, 'Das Paulinischen Evangelium' (FRLANT 95) Göttingen: 1968, 277 

n. 2. 

22 De gelijkenis van het zaad in Lucas 8:4-18, N.B. vs. 10 en 18, is treffend en alarmeert de (gelovige) lezer en 

onderzoeker. Dat voor de lezer niet meteen helder is wat er met het Koninkrijk van God bedoeld wordt zal Lucas 

zich bewust zijn. Sterker nog denk ik, Lucas zal het doelbewust hebben gedaan in lijn met de prediking van Jezus 

zelf (8:10). Voor de gelovige lezer tilt deze tekst het Koninkrijk van God tegelijk ook boven het wetenschappelijk 

onderzoek en het intellectuele verstaan uit. Om een indruk te krijgen van de complexe taak van de invulling van het 

begrip Koninkrijk van God wijs ik op Völkel die aangeeft aan dat Conzelmann en Haenchen respectievelijk spreken 
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het bepalen van de inhoud van de verkondiging van de apostelen en evangelisten een veel 

eenvoudigere taak. Deze taak zal ondernomen worden in paragraaf 6.3. Om te weten waarop 

gedoeld wordt met de uitspraak 'verkondiging van het Koninkrijk van God' is het uiteindelijk 

noodzakelijk om beide boeken gezamenlijk te lezen.  

   

6.2.5 Conclusie / Tussenbalans 

1. We zagen al snel dat het Lucas-eigen is om te spreken over 'de prediking van het evangelie van 

het Koninkrijk van God'. 2. We hebben ontdekt dat 'de prediking van het evangelie van het 

Koninkrijk van God' een 'Leitbegriff'
23

 is binnen Lucas-Handelingen. 3. Deze prediking van het 

Koninkrijk van God door de gezalfde Jezus wordt door Lucas neergezet als de vervulling van de 

Messiaanse belofte. 4. In Handelingen zien we de frase 'de verkondiging van het Koninkrijk van 

God' functioneren als een omschrijving van de prediking van de apostelen en evangelisten.  

 We werden hiertoe gebracht door een eerste studie van het typische voorkomen van de 

woorden 'Koninkrijk van God' in Lucas en Handelingen en de studie van het programmatische 

begin van Jezus optreden in de synagoge van Nazareth en Kafarnaüm. In de volgende paragraaf ga 

ik dieper in op de inhoud van de prediking van het Koninkrijk van God door de apostelen en 

evangelisten. Wat verkondigen zij? 

 

6.3 De inhoud van de prediking van het Koninkrijk van God in Handelingen. 

We gaan naar de vraag van de inhoud van de verkondiging in Handelingen die omschreven wordt 

met de verkondiging van het Koninkrijk van God. Zoals gezegd, Handelingen bevat redevoeringen 

van de apostelen die samenvattingen zijn van hun verkondiging. Ik heb al gewezen op de toespraak 

van Petrus in Handelingen 10:34-43.  

 Wat de verkondigers in Handelingen vertellen wordt omschreven in parallelle begrippen als 

het verkondigen 'van het evangelie', 'dat Jezus de Christus', 'van (de Here) Jezus', 'van de Christus', 

'dat Jezus de zoon van God is', 'van het evangelie van Jezus', 'de naam van Jezus Christus', 'vrede 

door Jezus Christus', 'Jezus aangesteld door God als Rechter van de levenden en de doden', 'het 

woord van de Heer', 'het Koninkrijk van God', 'het Koninkrijk', 'het evangelie van het Koninkrijk 

Gods'. Men ziet dat in Handelingen het verkondigen van het 'Koninkrijk van God' helemaal 

opgenomen is in de parallel met de andere omschrijvingen van de verkondiging van de apostelen.
24

 

Dit ondersteunt de conclusie in paragraaf 6.2.4, De verkondiging van het Koninkrijk van God door 

de apostelen en evangelisten in Handelingen is de verkondiging aangaande Jezus Christus. 
 

De verkondiging in Handelingen kan dus gekarakteriseerd worden als verkondiging over 

Jezus. Alvast een nuchtere constatering is dat in het evangelie van Lucas de beschreven 

verkondiging met name verkondiging van Jezus zelf is. Nader onderzoek van de verkondiging in 

Handelingen laat zien dat de verkondiging gaat over de gebeurtenissen die aangaande Jezus zijn 

voltrokken, de positie die Jezus heeft en de implicaties die dit heeft voor Israël en de volken.
25

 

 In de gebeurtenissen gaat het om Jezus' optreden met zijn wonderen, de verwerping door het 

Joodse volk, zijn lijden, kruisiging, opstanding en hemelvaart, zijn verhoging aan Gods rechterhand. 

Elke gebeurtenis met zijn eigen heilsbetekenis, naar het plan en de voorkennis van God en naar de 

                                                                                                                                                                  
van 'ent-eschatologisierte Form der Reichsverkündigung' en 'Inhalt der christlichen Verkündigung' zonder dit nader 

te preciseren. Völkel, Reich Gottes, 62. Ook het werk dat de lezer nu voor zich heeft zal hiervan getuigen, zowel in 

de weergave van andere onderzoekers als het eigen onderzoek. 

23 Vgl. del Agua, 'Evangelization', 639, die meerdere onderzoekers aanhaalt met deze conclusie. 

24 Vgl. daartoe ook Lampe, 'basilei,a', 489. Ladd lijkt dit ook te zien maar is nog enigszins voorzichtig in zijn 

conclusies Theology, 369v. 

25 Ladd werkt zes punten nader uit in Theology, 365vv. die hij gevonden heeft bij ook Dodd, The Apostolic Preaching, 

(1936), 38-45. 
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Schriften. In de positie van Jezus gaat het om zijn titels en het werk dat hij als Rechter in de 

wederkomst nog zal uitvoeren. In die implicaties gaat het om de vervulling van de komst van de 

nieuwe tijd van heil, de oproep tot bekering, doop, aansluiting (van Joden en heidenen), de 

verkondiging van dit heil over de hele wereld en het ontvangen van vergeving, de heilige Geest, de 

doop, vrede, vreugde en de belofte van het toekomstige totale heil. Dit alles wordt gezien als de 

vervulling van de belofte die aan de vaderen zijn gedaan. Kernachtiger gezegd is het hoofdthema 

van de verkondiging van Handelingen: 'God heeft de gekruisigde Jezus opgewekt en verhoogd om 

de Messias en Heer te zijn, waardoor vergeving en de heilige Geest worden aangeboden aan een 

ieder die de Heer aanroept.'
26

 Dit kan daarom terecht omschreven worden als christocentrisch-

soteriologisch.
27

 De prediking van het Koninkrijk van God is zowel proclamatie als uitnodiging. 

 Hoewel de historiciteit van de persoon van Jezus overal wordt verondersteld, wordt in de 

verkondiging in Handelingen weinig of geen aandacht besteed aan Jezus' leven en optreden vóór 

zijn kruisiging. Dit wordt enkel gedaan in de toespraak van Petrus tot Cornelius in 10:37-39. In het 

typische gebruik van het zelfstandige naamwoord getuige (ma,rtuj)28
 voor de apostelen, wordt in 

Handelingen als onderwerp van het getuigenis bijna uitsluitend de opstanding genoemd. 

Opmerkelijk is dan wel dat als voorwaarde voor de nieuwe twaalfde apostel om zijn apostolische 

werk van het getuige zijn te volbrengen geldt, dat hij vanaf de doop van Johannes met Jezus 

opgetrokken diende te zijn (Hnd 1:21-22).
29 

Het getuige zijn heeft een juridisch karakter van 

ooggetuige zijn van feiten, onlosmakelijk daarmee verbonden is de prediking van de heilsbetekenis 

van deze feiten zoals ook de Schriften ervan getuigen.
30

 Zeker in het begin van Handelingen staat 

de opstanding centraal in de verkondiging van de apostelen (3:14,15, 10).
31

 Dit was ook de grote 

aanstoot voor de Joodse leiders, met name bij de partij van de Sadduceeën (4:1,2, vgl. 23:6). Het 

kruis en de dood van Jezus spelen in Handelingen, bij een vergelijking met bijvoorbeeld de 

verkondiging in de brieven van Paulus, als expliciet onderwerp van de verkondiging een veel 

kleinere rol dan de opstanding, maar de thematiek van de verzoening ontbreekt zeker niet bij Lucas 

zoals dikwijls gedacht wordt.
32

 

 Ik concludeer naar aanleiding van de inhoud van de prediking in Handelingen het volgende. 

De verkondiging van het Koninkrijk van God door de apostelen en evangelisten in Handelingen is 

de verkondiging over Jezus Christus. Dit kan christocentrisch-soteriologisch samengevat worden in 

wat wij onder andere vinden in Handelingen 2:36-38: God heeft de gekruisigde Jezus opgewekt en 

verhoogd om de Messias en Heer te zijn, waardoor vergeving en de heilige Geest worden 

aangeboden aan een ieder die de Heer aanroept. De prediking is proclamatie en uitnodiging. Wat 

                                                 
26 Marshall, New Testament Theology, 180. Vgl. Hnd 2:36-38. 

27 Vgl. Noordegraaf, Creatura verbi, 182v. Die ondersteunt deze conclusie o.a. met de teksten 2:36-40, 3:13-15, 4:10-

12, 5:30-32, 10:36-43, 11:14, 13:23,26,32,38v., 16:31, 17:3, 20:21. 

28 Vgl. Beutler, J., 'ma,rtuj' in: EWzNT, Band II, 972. 

29 Vgl. voor de opstanding als het onderwerp van het getuigenis Hnd 1:8, 1:22, 2:32, 3:15, 5:32, 10:39, 41, 13:31. Zie 

ook 4:33. De getuigen hebben deze opdracht gekregen van de opgestane Heer (Lc 24:48), zij zijn ooggetuige van 

Jezus en zijn opstanding. Ook Paulus, die de opgestane Jezus op aarde niet heeft gezien, wordt opgedragen te 

getuige te zijn van de hemelse Jezus die hij (in zijn visioen) gezien en gehoord heeft en van wat Jezus nog zal laten 

zien (Hnd 22:14-15, 17-21, 23:11 en 26:16). Waaraan Stefanus zijn titel van getuige te danken heeft (22:20) is 

binnen dit kader onzeker, misschien vanwege het zien van de Mensenzoon voor zijn dood (7:55v.), of zijn 

verkondiging in lijn van de apostelen, of was hij getuige vanwege zijn einde. Vgl. Beutler, J., 'ma,rtuj', 972v. Ik neig 

voorzichtig naar de eerste optie omdat het gebruik van het woord dan in lijn zou zijn met het gebruik in Handelingen 

van het ooggetuige zijn van de opgestane Jezus. 

30 Noordegraaf, Creatura verbi, 184v. 

31 Men moet hierbij in ogenschouw nemen dat de luisteraars in het begin van Handelingen veelal reeds bekend waren 

met het leven en de dood van Jezus (2:22v). Dat waarvan nu het 'oog-getuigenis' afgelegd wordt is de opstanding. 

32 Voor de rol van de verzoening en de dood van Jezus in het evangelie van Lucas, zie: Mittmann-Richert, U., Der 

Sühnetod des Gottesknechts, Jesaja 53 im Lukasevangelium, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. Opvallend is dat de 

gebruikte titel 'knecht van de Heer' voor Jezus in het begin van Handelingen juist uniek is binnen het Nieuwe 

Testament, Ladd, Theology, 366v.  
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betreft de heilsfeiten ligt in Handelingen een grote nadruk op de verkondiging van de opstanding en 

verhoging van Jezus. 

 

6.4 De verkondiging van het Koninkrijk van God in Lucas. 

Nu we in Handelingen het functioneren van de prediking van het Koninkrijk van God hebben 

bekeken is het tijd om dit ook bij Lucas te doen. Hierin zullen ook de twee overige teksten uit 

Handelingen in meegenomen worden. Voor een gedegen aanpak gaan we eerst weer terug naar de 

perikoop van Nazaret en Kafarnaüm en proberen dit gedeelte nu meer theologisch te duiden. Daarna 

staan we stil bij de teksten die duiden op de aanwezigheid van het Koninkrijk van God en op teksten 

die wijzen op de toekomstige nog openstaande komst van het Koninkrijk van God.  

 

6.4.1 Nazaret: Goed nieuws. 

 Lucas heeft in 3:21 beschreven dat de heilige Geest op Jezus is neergedaald. Eerder al zagen 

we veel activiteit van de Geest rond de geboortes van Jezus en Johannes. Na de zalving van Jezus 

zien we dat Jezus geleid wordt door de Geest. Vol van de Geest keert Jezus terug van de Jordaan 

(4:1), hij blijft 40 dagen in geestvervoering in de woestijn (4:1), daarna keert hij in de kracht van de 

Geest terug naar Galilea (4:14). Daarna volgt de Nazaret pericoop. De zalving met de Geest van 

Lucas 3:21 maakt dat Jezus in Lucas 4:18 kan verkondigen dat hij gezalfd is met de Geest. Op hem 

rust de pneu/ma kuri,ou, d.i. de heilige Geest, de Geest van God. Dit gegeven stelt Jezus in staat om 

het oudtestamentische citaat van Jesaja 61:1v en 58:6 op zichzelf te betrekken (4:18v.). Jesaja 

61:1v. betreft een karakteristieke profetie aangaande de Jesajaanse Messias. De profetie maakt 

onderdeel uit van het grote oudtestamentische „belofte plaatje‟ van het Koninkrijk van God. Het is 

onderdeel van de tijd van de wet en de profeten (Lc 16:16) waarin het Koninkrijk van God een 

belofte was. Nu zegt Jezus dat hij het is, in wie deze profetie vervuld wordt. De Geest rust namelijk 

op hem en hij is gezalfd tot de vervulling van deze profetie. In 4:21 kan hij dan ook zeggen dat 

vandaag dit Schriftwoord uit Jesaja in vervulling is gegaan. Deze perikoop wijst erop dat de belofte 

van het Koninkrijk van God zijn vervulling krijgt in de persoon van Jezus de Christus. 

 De profetie geeft een antwoord op de vraag hoe Jezus dan deze belofte vervult. In Lucas 

4:18v. zien we dat de vervulling bestaat uit het euvaggeli,sasqai en ter khru,xai, het brengen van het 

goede nieuws en het verkondigen. 

 

 Lucas 4:18,19: pneu/ma kuri,ou evpV evme. ou- ei[neken e;crise,n me euvaggeli,sasqai ptwcoi/j( 
avpe,stalke,n me( khru,xai aivcmalw,toij a;fesin kai. tufloi/j avna,bleyin( avpostei/lai teqrausme,nouj evn 
avfe,sei( khru,xai evniauto.n kuri,ou dekto,nÅ 
 

Eerder al zagen we de combinatie met Lucas 4:43 en het feit dat de prediking van het Koninkrijk 

van God vervulling van belofte is. De goede boodschap, de verkondiging komt toe aan de armen, 

gevangenen, blinden en verdrukten. Het is de prediking van het aangename jaar des Heren. De 

boodschap die gepredikt wordt, is dus een boodschap van heil. Dat heil kan nu gepredikt worden. 

Deze vervulling van Jesaja 61 betekent dat het Koninkrijk van God is gekomen. De bode van Jesaja 

luidt namelijk de komst van Gods Koninkrijk in. De hoorders horen het evangelie, de blijde 

boodschap dat God Koning is (Jesaja 52:7). De gedeelten uit Lucas 7:22v. en 10:23v. kunnen dit 

alleen maar bevestigen, het is de tijd waar de koningen en profeten naar verlangden. 

 In Jezus' optreden in Kafarnaüm (4:31-41) is zichtbaar dat Jezus macht en kracht heeft om 

demonen uit te drijven en zieken te genezen. Mensen die bij hem worden gebracht, worden door 

hem bevrijd en genezen. Demonen roepen uit dat Jezus de heilige Gods is, de zoon van God en de 

Christus. Jezus bestraft hen hierop. Deze daden van Jezus kan men onder woorden brengen als het 

uitdelen van heil door Jezus. In zowel de wonderdaden van Jezus als zijn verkondiging van het 
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Koninkrijk kan men de aanwezigheid van het heil zien. In de volgende paragraaf ga ik dieper in op 

'de aanwezigheid van het heil' en de persoon van Jezus. 

 

6.5 Het Koninkrijk van God als 'tegenwoordig en toekomstig'. 

In hoofdstuk twee hebben we gezien dat er sprake was van discussie over de eschatologie van het 

Koninkrijk. Het ging in deze discussie sinds Weiß en Schweitzer met name om de vraag of het 

Koninkrijk present is, dus gerealiseerd, of dat het Koninkrijk alleen een toekomstige werkelijkheid 

is. De consensus die hierover ontstaan is, is dat in de synoptische evangeliën het Koninkrijk zowel 

present als toekomstig wordt voorgesteld. De vraag is vooral geworden hoe deze twee 'polen' zich 

onderling verhouden. In deze paragraaf zullen we nader zien hoe het Koninkrijk als 'tegenwoordig' 

en hoe het als 'toekomstig' wordt neergezet in Lucas. Wat hieronder geschreven wordt over de 

'aanwezigheid' van het Koninkrijk rust erg op dat wat anderen die mij zijn voorgegaan in het 

onderzoek mij hebben aangereikt. De paragraaf hierna over het heil van het Koninkrijk is met deze 

sectie verbonden. Uiteindelijk houdt dit werk zich juist ook bezig met wat genoemd wordt de 

verhouding tussen het spreken over enerzijds de 'tegenwoordigheid' en anderzijds de toekomstige 

komst van het Koninkrijk. In mijn conclusies en omschrijving van het Koninkrijk zal ik laten zien 

dat deze spanning achter ons kunnen laten wanneer we een goed beeld hebben van wat het 

Koninkrijk van God is en dit preciezer onder woorden kunnen brengen, In het vervolg van mijn 

schrijven zet ik het spreken over de 'aanwezigheid' van het Koninkrijk tussen aanhalingstekens 

omdat ik ontdekt heb dat deze manier van spreken op zichzelf tot misverstanden kan leiden.  

 

6.5.1 Het Koninkrijk van God verkondigd als 'aanwezig' in Jezus' persoon. 

Hieronder bespreek ik enkele teksten uit het werk van Lucas die licht werpen op de 'aanwezigheid' 

van het 'Koninkrijk' van God met de komst van Jezus.  

 

6.5.1.1 De heilige Geest als eschatologische gave 

Het is opmerkelijk dat Conzelmann de neerdaling van de Geest op Jezus niet ziet als een 

eschatologische gave. Hij ziet de Geest bij Lucas slechts als substituut voor de uitgebleven 

wederkomst, om de gemeente kracht te geven. Een gave in de geschiedenis, gegeven aan Jezus en 

aan de kerk om hun werk te kunnen doen. Naar mijn idee mist hij hier een belangrijk punt, namelijk 

dat de gave van de Geest een eschatologische gave is die onderdeel is van de nieuwe aivw,n, dus 

onderdeel van de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Dit geldt zowel voor de 

Messias (Lc 4:18-21, Js 61:1) als voor het volk (Hnd 2:17, Joel 2:28v.). We hebben gezien dat de 

Geest op Jezus is gekomen en zijn prediking van het Koninkrijk van God bewerkt. In het evangelie 

van Lucas is Jezus de enige drager van de Geest. In het slot van het evangelie zegt Jezus de belofte 

van de Geest toe aan zijn leerlingen. In Lucas 11:13 belooft Jezus dat de Vader hen de heilige Geest 

zal geven op hun gebed erom. Gezien vanuit de belofte van het Oude Testament heeft dit alles als 

consequentie voor het verstaan van het Koninkrijk van God dat het 'aanwezig' of beter gezegd 

vervuld is in Jezus als de met de Geest gezalfde Messias. 

 

6.5.1.2 Genezing, uitdrijving en het goede nieuws  

Omdat het Koninkrijk van God vervuld wordt in Jezus kan hij in Lucas 11:20 zeggen dat wanneer 

hij met de vinger van God (Mt 12:28 heeft Geest van God) demonen uitdrijft, het Koninkrijk Gods 

over u is gekomen (e;fqasen evfV u`ma/j). Dit is een kerntekst en inmiddels een standaardtekst die 

velen, al dan niet tegen Conzelmann, hebben aangehaald en geëxegetiseerd om 'het gekomen zijn', 
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het 'reeds' van het Koninkrijk van God bij Lucas aan te tonen.
33

 In de tegenwoordigheid van de 

persoon van Jezus is de komende aivw,n tegenwoordig. 

 Vanuit Lucas 7:20-22, in een zekere parallel met 11:20, kunnen we het heil van de 

aanwezige Messias en het 'aanwezige' Koninkrijk zien waar demonen worden uitgedreven, zieken 

worden genezen, doden worden opgewekt en aan de armen het goede nieuws wordt verkondigd.
34

 

Jezus wijst de twijfelende Johannes de doper op de vervulling van de profetieën uit Jesaja ten 

aanzien van „degene die komen zou‟, dat is de Messias, die men door Jezus volbracht kon zien. Dit 

maakt Jezus tot de vervulling van de belofte over degene die komen zou, de Messias.
 

 De wonderen die Jezus doet kunnen op de manier waarop Jezus ze uitlegt gezien worden als 

verkondiging van de aanwezigheid van de Messias en van de aanwezigheid van het Koninkrijk van 

God. Zij vertellen dat de Messias is gekomen (7:20-22) en zij vertellen dat het Koninkrijk onder de 

mensen is (11:20). Zij zijn een teken van de aanwezigheid en komen voort uit de kracht van de 

aanwezigheid.  

 We zien dat parallel aan de wonderen staat dat aan armen het goede nieuws wordt 

verkondigd. De verkondiging van het goede nieuws aan de armen staat gelijk aan de verkondiging 

van het Koninkrijk van God (vgl. Lc 4:18, 43). Dezelfde kracht die de wonderen bewerkt, bewerkt 

ook de verkondiging van het Koninkrijk van God. Beide waren niet mogelijk voordat deze kracht er 

was. Het is duidelijk dat deze kracht van de gezalfde Messias is. Dat is de heilige Geest op Jezus, 

hetgeen 'sinds Johannes de Doper' werkelijkheid is geworden (16:16). 

 Het goede nieuws is onder andere het nieuws van de vergeving van zonden. Ridderbos wijst 

erop dat de macht of volmacht van Jezus verkondiging geïllustreerd wordt bij de genezing van de 

verlamde man (5:20), zie ook het voorval van de zondige vrouw (7:48).
35

 Jezus zegt tot de verlamde 

man dat zijn zonden hem vergeven zijn (perfectum). De reactie van de Farizeëen dat alleen God 

zonden kan vergeven impliceert dat bedoeld is dat Jezus de zonden van deze man daadwerkelijk 

vergeeft. Hetzelfde kan geconcludeerd worden uit de reactie van de omstanders bij de overspelige 

vrouw (7:49). Jezus kondigt de vergeving niet aan, hij belooft niet dat ze zullen vergeven worden, 

maar hij voltrekt de vergeving van zonden. Dit is de macht waarmee Jezus is bekleed (Da 7:14). 'In 

die zin ligt in Jezus' verkondiging van de basileia tevens haar openbaring' zegt Ridderbos.
36

 Het is 

de verkondiging van het goede nieuws. Met dezelfde macht waarmee hij bekleed is, geneest hij de 

man met zijn woorden (Lc 5:24). Mensen staan versteld van Jezus‟ onderricht vanwege het gezag 

(evxousi,a) dat hierin ligt (4:32, vgl. 4:22), welke het gezag is van de verkondiging van het Koninkrijk 

van God waartoe hij is gezalfd en gezonden. Evenzo staan de mensen versteld van zijn evxousi,a die 

tot uiting komt in de gehoorzaamheid van de demonen aan zijn bevelen en zijn genezingen (4:36, 

5:26). Dit alles duidt op de 'tegenwoordigheid' van het Koninkrijk in de persoon van Jezus, hetgeen 

zich openbaart in zijn daden en in zijn verkondiging van het goede nieuws. 

  

6.5.1.3 Aanduidingen ter identificatie van het Koninkrijk met de persoon van Jezus  

Wanneer later aan Jezus gevraagd wordt wanneer het Koninkrijk van God komt (17:20), kan hij 

antwoorden dat het Koninkrijk Gods bij u is (evnto.j u`mw/n evstin. Lc 17:21). Hij is immers zelf bij 

hen als de Gezalfde. Ook dit is een kerntekst ter ondersteuning van de 'aanwezigheid' van het 

Koninkrijk van God in de persoon van Jezus.
37

 

 In Lucas 18:29 en 14:26 staan twee uitspraken van Jezus die erg op elkaar lijken. In 14:26 

spreekt Jezus over het achterlaten van familie en het eigen leven om „tot mij te komen‟. In 18:29 

                                                 
33 Kümmel, Verheissung und Erfüllung , 98-101. Verder Ellis, Marshall, O'Toole, Maddox, Nolland, Bock, Wolter e.a. 

34 Vgl. de beschrijving van Jezus' optreden waarin hij deze werken doet Lc 4:31-41; 5:12-13, 20-26, 27-32; 6:14-15; 

15; 19:1-10. 

35 Ridderbos, Koninkrijk 80-81. 

36 Ridderbos, Koninkrijk, 81. 

37 Vgl. Kümmel, Verheissung und Erfüllung, 26-29. die deze tekst echter op zichzelf nog niet doorslaggevend vindt.  
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spreekt Jezus over deze zelfde opoffering maar dan „om het Koninkrijk Gods‟.
38

 O'Toole wijst hier 

op een literair gebruik van Lucas: 'he probably does not intend two different realities, but is rather 

using one of his favourite literary devices, a double expression, and is simply repeating the one idea 

in the other'.
39

 Jezus en het Koninkrijk worden hier door Lucas als inwisselbaar en 'as somehow 

identical' gezien.
40

  

 De vervulling die Jezus heeft gebracht is niet een leer of iets buiten zijn persoon. De 

vervulling is verbonden aan zijn persoon. Jezus heeft de macht en het gezag als de Gezalfde. 

 

6.5.1.4 Een nieuwe heilstijd 

Hoewel het Koninkrijk van God niet expliciet genoemd wordt, kunnen we naast Lc 16:16 ook in (de 

combinatie van) Lc 10:17v. en 10:23v. zien dat er een nieuwe heilstijd is aangebroken. De 

discipelen zijn getuige van zaken waar profeten en koningen uit het Oude Testament naar 

verlangden maar niet hebben gehoord of gezien.  

 We zien van deze nabijheid van het heil ook in het spreken van Jezus die de tijd aanduidt als 

'de tijd van het omzien van God', bijvoorbeeld in Lucas 19:44.
41

 Ook elders wordt deze gedachte 

uitgedrukt. Reeds eerder in Lc 1:68, 78 bij de geboorte van Jezus en 7:16 bij de opwekking van de 

zoon van de weduwe van Naïn, en later ook in Hnd 15:14 wanneer God de heidenen bezoekt om uit 

hen een volk te vormen voor zijn naam. Het is een Oudtestamentische manier van spreken over de 

God die zich het lot van zijn volk aantrekt en optreedt.
42

 Dit kan Lucas gezien hebben in lijn met het 

aangename jaar des Heren in Lucas 4:19, waardoor „de tijd van het omzien van God‟ evengoed kan 

doelen op de aanwezigheid van de heilstijd van Gods Koninkrijk.
43 

 
Ook de woorden in Lucas 13:18-21 die Lucas deelt met Matteüs en Marcus, wijzen op de 

'aanwezigheid' van het Koninkrijk van God. Het mosterdzaadje en de zuurdesem staan in deze twee 

kleine gelijkenissen beide voor het Koninkrijk van God. Het mosterdzaadje is gezaaid en het 

zuurdesem is in het meel verwerkt. Dit wijst erop dat het Koninkrijk van God als 'aanwezig' gezien 

moet worden.
44 

In het heden heeft de 'aanwezigheid' het karakter van een mosterdzaadje tegenover 

een boom in de toekomst. Over het Koninkrijk in de toekomst komen we later te spreken. 

 

6.5.1.5 Conclusie aangaande de aanwezigheid van het Koninkrijk van God  

In de 'aanwezigheid' van het Koninkrijk van God gaat het dus om de aanwezigheid van een nieuwe 

heilstijd waarin Jezus gezalfd is met de Geest. Het Koninkrijk van God wordt op deze manier ook 

geïdentificeerd met de Gezalfde. De (kracht van de) Geest bewerkt dat Jezus het Koninkrijk van 

God verkondigt en dat hij wonderen, genezingen en uitdrijvingen kan verrichten. Hierdoor kan 

gesproken worden over de tijd dat het Koninkrijk van God wordt verkondigd. Dit is de vervulling 

van de Schriften aangaande het Koninkrijk van God en daarmee kan gezegd worden dat het 

gekomen is. Het karakter van de 'aanwezigheid' van het Koninkrijk van God is dat van een 

mosterdzaadje dat gezaaid wordt en zuurdesem dat in meel verwerkt is, het is verborgen en nog niet 

in volkomen openbaarheid en glorie.  

 Dikwijls wordt gesproken over de 'aanwezigheid' van het Koninkrijk. We zien dat wanneer 

gesproken wordt over de komst van het Koninkrijk, het eigenlijk gaat om het feit dat de 

                                                 
38 In 18:29 heeft Lucas het omwille van het evangelie uit Mc 10:29 (Mt 19:29) overgenomen. Merk, 'Reich Gottes', 

219. 

39 O'Toole, 'The Kingdom of God in Luke-Acts', 151. 

40 O'Toole, 'The Kingdom of God in Luke-Acts', 151. 

41 Maddox, Purpose, 134. 

42 Bock wijst o.a. op Gn 50:25, Ex 3:7, 16, Luke, 1563. Vgl. de bezoeking van God gepaard met oordeel Js 10:3, Jr 

6:15, 10:15. 

43 Maddox, Purpose, 134. 

44 O'Toole, 'The Kingdom of God in Luke-Acts', 155. 
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eschatologische beloften uit de Schriften worden vervuld. Het gaat dan om de vervulling van de 

oudtestamentische beloften aangaande het Koninkrijk van God die aan Israël zijn gedaan. God heeft 

beloofd om als Koning op te treden voor zijn volk, en dat geschiedt. Het Koninkrijk van God wijst 

dus op de actieve uitoefening van Gods koningschap. We zien dat deze beloften aangaande het 

Koninkrijk worden vervuld in en door Jezus. Ik wil slechts spreken over de aanwezigheid van het 

Koninkrijk van God, wanneer hiermee gedoeld wordt op de vervulling van deze eschatologische 

beloften waarin God optreedt ten behoeve van zijn volk. Het spreken over de aanwezigheid van het 

Koninkrijk van God suggereert echter dikwijls een domein of entiteit dat op aarde gekomen is, waar 

kracht vanuit gaat. Vanuit deze veronderstelling ziet men het Koninkrijk als iets dat op aarde 

aanwezig is en kan groeien, al dan niet onder invloed van de mens of God. Wanneer ik spreek over 

de aanwezigheid van het Koninkrijk van God doel ik niet op een domein of entiteit. Ik merk op dat 

in bovenstaande teksten over de „aanwezigheid‟ van het Koninkrijk exclusief op de kant van het heil 

van het Koninkrijk wordt gewezen. Het oordeel wordt, wanneer het gaat over het Koninkrijk dat 

vervuld is, buiten beschouwing gelaten. 

  

6.5.2 Het Koninkrijk van God verkondigd als toekomstige werkelijkheid 

Ook spreekt Jezus over het basilei,a tou/ qeou/ als een toekomstige werkelijkheid, bijvoorbeeld 

direct na de hierboven aangehaalde uitspraak uit 17:21. In het vervolg van Lucas keert Jezus zich 

namelijk tot de leerlingen, waaraan hij uitlegt dat 'de dag' nog moet komen dat de Mensenzoon zich 

zal openbaren en te zien zal zijn. Ook in Lucas 19:11vv. legt Jezus uit, nadat hij heeft benadrukt dat 

de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is, dat het Koninkrijk van God 

nog op zich laat wachten. Lucas 13:29 spreekt over een tijd in de toekomst waarbij de volken aan 

tafel gaan in het Koninkrijk van God, in deze tekst wordt dit nog uitstaande moment beeldend 

omschreven als 'het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten'. Het 

gebruik van het Koninkrijk van God in de zaligspreking van Lc 6:20 moet gezien worden in het 

kader van het Koninkrijk als toekomstige gave. De overige parallellen in deze reeks zaligsprekingen 

hebben immers ook betrekking op die toekomst. In Hnd 1:6-8 spreekt Jezus tot de discipelen over 

het door hen duidelijk in de toekomst verwachte Koninkrijk. Jezus gaat in zijn antwoord mee in de 

verwachting dat dit Koninkrijk nog zal komen. Ook Lucas 21:5-36, dat in deze zin vergelijkbaar is 

met Lc 17:22vv., laat duidelijk zien dat de Mensenzoon in de toekomst met veel macht en 

heerlijkheid zal komen (21:27). 

 In de voorzegging die Jezus doet over de komst van de Mensenzoon, geeft Jezus aan dat dan 

alles in vervulling gaat wat er staat geschreven (21:22) en dat het gericht een centrale plaats heeft in 

die laatste dagen (vgl. 21:22v.). Jezus waarschuwt om er wakend en gelovig klaar voor te zijn (18:8, 

21:34vv.), niet op een dwaalspoor gebracht te worden (17:23, 21:8), maar om te volharden en 

uiteindelijk rechtop te staan wanneer de Mensenzoon komt (21:19, 28, 36), ondanks de 

verschrikkingen in die dagen (21:26) en de verdrukkingen voordat dit alles gebeurt (21:12vv.). 

Kosmische tekenen zullen er zijn in die dagen (21:25-26), vlak voordat het Koninkrijk komt 

(21:31). 

 

6.5.3 Tegenwoordig en toekomstig 

We zien, met name gelet op de genoemde teksten, dat de komst van het Koninkrijk van God door 

Lucas ook als een in de toekomst verwachte werkelijkheid wordt gezien. Het spreken in de 

evangeliën, zo ook in Lucas, over het Koninkrijk in het 'heden' en in de 'toekomst' heeft in het 

synoptische onderzoek voor een verscheidenheid aan visies gezorgd met betrekking tot het 

tijdsaspect van het Koninkrijk. In het hoofdstuk 2 hebben we hier een weergave van gezien. Zo 

spreken velen over een terugtreden van deze toekomstige verwachting en een benadrukken van de 
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tegenwoordigheid bij Lucas.
45 

In deze sectie heb ik me vooral beperkt tot het constateren van de 

beide lijnen van uitspraken. In het verdere verloop van mijn werk zal duidelijk worden dat dit niet 

als twee polen, of als tegenstelling gezien moet worden. De verhouding tussen de toekomstige 

komst en het reeds aanwezig zijn kan onder woorden gebracht worden als „een voleinding van wat 

er inmiddels begonnen is‟. God is als Koning begonnen met de vervulling van zijn eschatologische 

beloften uit de Schriften, zijn optreden is begonnen in de zending van de Messias/Mensenzoon. 

Deze Messias zal in zijn wederkomst de vervulling van de beloften tot een voleinding brengen.  

 Het spreken over het oordeel blijft beperkt tot Jezus' uitspraken over de toekomst. In het 

volgende hoofdstuk zullen we bij de bespreking van het kruis en het Koninkrijk zien hoe de 

voorzegging van het oordeel van het Koninkrijk van God vervuld wordt in Jezus' optreden. 

 

6.6 Koningschap versus domein 

In ons onderzoek naar het gebruik van Lucas' spreken over het Koninkrijk van God is het belangrijk 

te bepalen of hij spreekt over het Koninkrijk als een domein waarover de koning heerst, of dat het 

begrip verwijst naar de uitoefening van het koningschap door de koning. 

 We zagen in het Oude Testament dat het 'Koninkrijk' als woordbetekenis primair verwijst 

naar 'die Herrschafsfunktion, das Herrsein (des Königs)'.
46

 Dezelfde primaire betekenis wordt 

gezien in het gebruik van 'basilei,a tou/ qeou' bij Lucas en in het overige Nieuwe Testament. Het 

verwijst primair naar de actieve uitoefening van Jezus‟ koningschap, het heersen, dus 'rule/reign' 

tegenover 'realm', en 'Herrschaft' tegenover 'Reich', koningschap tegenover domein.
47

 

 Toch zullen we zien dat het 'basilei,a tou/ qeou/' in Lucas ook in de betekenis van een domein 

wordt gebruikt. Wanneer Lucas spreekt over het 'binnengaan in het Koninkrijk van God' is het 

duidelijk dat het 'Koninkrijk' naar een domein verwijst. We zullen in de volgende paragrafen zien 

dat deze manier van spreken zich bevindt zich op het vlak van het spreken over het Koninkrijk 

waarbij het binnengaan staat voor het ontvangen van het eeuwig leven, het gered worden. Het gaat 

om de eschatologische redding van de komende tijd, het heil van het Koninkrijk (vgl. Lc 13:23-30, 

Hnd 14:22, Lc 12:35-37). 

 

6.6.1 Het koningschap van de discipelen 

In het spreken van Lucas over het Koninkrijk van God, wordt niet gesproken over onderdanen. De 

discipelen worden ook niet zo genoemd. Wat de „elf‟ wel wordt aangezegd is het zetelen op de 

tronen om over de twaalf stammen van Israël te oordelen (kri,nw, 22:29-30.). Dit verwijst naar de 

toekomst, hun rol in het eschatologische Rijk.
48

 We zien dat in vers 30 over het Koninkrijk 

                                                 
45 Maddox, Purpose, 132. 'Luke lets the accent fall more heavily on the presence of the Kingdom'. 

46 Stuhlmacher, BiblischeTheologie I, 67. Vgl. in dit werk paragraaf 3.2.2. 

47 Ladd voor wie dit een belangrijk gegeven is noemt dit 'the dynamic concept of the rule of God' Vgl. zijn hoofdstuk 

'The Kingdom: Reign or Realm' in zijn The Presence, 122-148. K.L. Schmidt schrijft hierover in „basileia‟ in 

TWzNT 'Die Durchsicht des kanonischen AT (hebraïsch und aramäische Vorlage, LXX → 563ff), des 

pseudepigraphischen und apokryphen Literatur (dazu auch der rabbinischen Schriften, → 570ff) und der sonstigen 

hellenistischen Schriftsteller (vor allem Philo → 574ff) zeigt, daß die Bedeutung Würde, Gewalt im Vordergrund 

steht. Auch für das NT ist diese Grundbedeutung entscheidend.' Schmidt, basilei,a, 580, en 'Erneut würde deutlich, 

daß die wesentliche Bedeutung nicht Reich, sondern Herrschaft ist.' 582. Hiertegenover staat onder meer 

Lindemann: 'Die Debatte, ob basilei,a tou/ qeou/ (…) im Neuen Testament primär den Herrschaftsvollzug oder eher 

das Herrschaftsgebiet meint, trägt wenig aus. Zwischen beiden Interpretationen besteht keine strenge alternative (...), 

'Neues Testament', 200. Lindemann ziet de discussie als of-of en bespreekt niet het alternatief van 'primair', in zijn 

argumentatie is hij kort. Ridderbos wijst op dit punt in: Koninkrijk, 40vv.: Hij zegt dat de betekenis van heerschappij 

als uitoefening van koninklijke waardigheid in de verschillende centrale uitspraken over het Koninkrijk in de 

evangeliën centraal staat en dat de ruimtelijke betekenis secundair is. 

48 Bock ziet in deze tekst een verwijzing naar de leidende positie van de apostelen in de kerk. Luke, 1739v. De 

taakomschrijving betreft echter het oordelen (kri,nw). Het dient parallel gezien te worden met Jezus eschatologische 
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gesproken wordt in ruimtelijke zin, als een domein. In vers 29 verwijst het basilei,a meer naar een 

koninklijke autoriteit. Het gaat hier om het eten en drinken aan de eschatologische tafel in het 

Koninkrijk (vgl. 13:29, 14:15), hetgeen staat voor het binnengaan in het Rijk. Zo vinden ook de 

tronen (vgl. Da 7:9) hun plek in het Koninkrijk als domein. Bij de discipelen gaat het om het 

uitoefenen van een koninklijke taak vanuit het ontvangen van hun koninklijke autoriteit. Dit is een 

nieuwe lijn in het evangelie. De aard en de inhoudelijke invulling van kri,nw wordt niet zozeer 

expliciet gegeven, het kaqw.j uit vs. 29 wijst wellicht op een participeren in de taak van Jezus. Of 

het gaat om een juridisch rechterlijke of een koninklijk leidende activiteit, of een combinatie ervan, 

laat zich moeilijk vaststellen.
49

 Belangrijk is vast te stellen dat het gaat om het delen in het 

koningschap van Jezus in het toekomstige Rijk. Eerder heeft Jezus gesproken over het karakter van 

hun leiderschap in de nabije toekomst als dienst (22:25-27). Het Koningschap dat Jezus aanzegt, 

kan echter niet met dit leiderschap in de nabije toekomst geïdentificeerd worden. Er is geen andere 

plaats waar Lucas het leiderschap van de apostelen vergelijkt met koningschap. Het eten en drinken 

aan 'mijn tafel' verwijst naar de toekomst. 

 

6.6.2 Het binnengaan in het Koninkrijk van God 

De term 'basilei,a tou/ qeou/' wordt, zoals we hebben gezien, primair gebruikt voor het 'dynamische' 

optreden van God. Lucas‟ evangelie spreekt echter ook over het 'binnengaan in het Koninkrijk'.
50

 

Daar zullen we nu bij stil staan. Het is typisch voor Lucas om het binnengaan in het Koninkrijk te 

verbinden aan het volgen van Jezus.
51

 De rijke jongeling wordt door Jezus uitgenodigd om hem te 

volgen en daarop het Koninkrijk binnen te gaan. De rijke jongeling wil niet alles achter zich laten 

om Jezus te volgen, en daarom wijst Jezus erop dat het moeilijk is voor een rijke om het Koninkrijk 

van God binnen te gaan (Lc 18:22-24). Jezus koppelt daarmee het volgen van Hemzelf aan het 

binnengaan in het Koninkrijk (parallel staat v. 28-29). De precieze verhouding tussen navolging en 

het binnengaan komt later aan bod bij de bespreking van het 'ontvangen van het Koninkrijk'.  

Op deze manier gesproken staat het binnengaan in het Koninkrijk parallel aan het 'behouden 

worden' (13:23-30, 18:26), aan het „eeuwig leven ontvangen of beërven‟ (18:18, 30), aan het 

'aanliggen (aan tafel) in het Koninkrijk Gods' (13:29), en zoals iemand anders het verwoordt 'brood 

eten in het Koninkrijk Gods' (14:15). Ladd merkt op dat het Koninkrijk van God in deze manier van 

spreken staat voor de eschatologische redding van de komende tijd.
52

 Wat betreft de betekenis van 

'binnengaan' moet hier logischerwijs gedacht worden aan een domein waarin men kan binnengaan.  

 Opvallend in vergelijking met het eerder geconstateerde gebruik van de frase in Handelingen 

is Handelingen 14:22. Paulus en Barnabas vermanen dat 'wij door vele verdrukkingen het 

Koninkrijk Gods moeten binnengaan'. Hier ligt de nadruk op de volharding, het blijven bij het 

geloof en de navolging. Discipelen moeten door de verdrukkingen heen om het Koninkrijk van 

God, dat is dus de eschatologische redding van de komende tijd, binnen te gaan.  

 Eenzelfde gedachte in een context van aansporing van Jezus tot bekering is te vinden in 

Lucas 13:23-30, hoewel het 'ingaan' in vers 24 vanwege de beeldspraak waarschijnlijk niet volledig 

hetzelfde wordt gebruikt als het 'binnengaan' in de hierboven beschreven lijn. Jezus spoort aan 

                                                                                                                                                                  
oordeel. Nergens anders wordt de leidende rol van de apostelen in de kerk vergeleken met koningschap of zitten op 

tronen en hier is het niet evident. Nolland geeft ook een eschatologische interpretatie Luke, 1066. 

49 Da 7:9,10 spreekt voor juridisch rechterlijke functie (Marshall, Luke, 816-818). 

50 eivse,rcomai (Lc 11:52, 18:17,25, vgl. Hnd 14:22), eivsporeu,omai (Lc 18:24), zie ook 13:23-30. Deze teksten worden 

in het vervolg behandelt. Zij zijn allen teksten uit de passage waarin Jezus op weg gaat naar Jeruzalem (9:51-19:27), 

de nadruk in dit gedeelte ligt op onderwijs over discipelschap en een herhaald appel om de tijd te onderscheiden en 

de juiste keuze te maken omtrent Jezus en zijn boodschap. 

51 O'Toole, 'The Kingdom of God in Luke-Acts', 150. Vgl. voor deze relatie ook Wolter, 'Reich Gottes', 305, 310, 

Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 73. De relatie tussen het binnengaan en het volgen laat ik verderop zien in 

paragraaf 6.8. 

52 Ladd, The Presence, 133. 
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'Strijdt om in te gaan door de enge poort'. Dat het hier uiteindelijk wel om het binnengaan in het 

Koninkrijk van God gaat bewijst vers 28 en verder.
53

 Het toekomstige van het binnengaan in het 

Koninkrijk wordt hier uitgedrukt door de beschrijving van het moment dat komt dat de heer des 

huizes opstaat, maar ook door de futuri in vers 28 en 29.
54  

 
In Lucas 11:52 spreekt Jezus van het binnengaan wanneer hij als eerste doelt op het 

binnengaan in de gnw/sij. De sleutel is namelijk de sleutel tot kennis. Hier gaat het niet direct over 

het binnengaan in het Koninkrijk. 

 Op deze manier wordt over het Koninkrijk gesproken als een ruimtelijk rijk dat men in de 

toekomst kan binnengaan om er binnen aanwezig te zijn. Lucas geeft nauwelijks of geen 

omschrijving van dit Rijk als zodanig, hij grijpt hiervoor terug op de beelden en spreekwijzen 

afkomstig van de profeten, met name Jesaja. Een belangrijk beeld voor het toekomstige rijk is de 

maaltijd (Lc 13:29, 14:15). Soms zien we er toch een glimp van (Lc 20:34vv), waarin vooral de 

discontinuïteit met het heden wordt benadrukt. 
 

6.6.3 Het Koninkrijk als domein in het heden? 

Nog een tekst moet worden genoemd waarin het Koninkrijk van God schijnbaar als 'ruimte' gezien 

wordt, en wel Lucas 7:28. De tekst spreekt over het Koninkrijk als iets waar mensen 'in' zijn. Het 

vers luidt: 'Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes, maar 

de kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan hij.' Het vers stelt de nieuwe tijd 'waarin het 

Koninkrijk van God verkondigd wordt' (Lc 16:16) tegenover de tijd van 'de wet en de profeten' 

waartoe Johannes behoort. 

 Het lijkt voor de hand te liggen dat hier gedacht moet worden aan de periode waarin deze 

woorden door Jezus zijn uitgesproken. Het gaat dan om het Koninkrijk in een fase waarin Johannes 

er niet, maar 'de kleinsten' er wel, 'in' zijn. De situatie is dat Johannes in de gevangenis zit, en Jezus 

het Koninkrijk van God verkondigt. Het is vanuit Lucas 13:28 niet denkbaar dat Johannes geen deel 

uit zou maken van het toekomstige Koninkrijk van God.
55

 Wat we ons moeten realiseren is dat hier 

vooral de tijd van (de verkondiging van) het Koninkrijk tegenover de tijd van de wet en de profeten 

wordt geplaatst, waarbij Johannes in de tijd van de wet en de profeten staat. Een al te rechtlijnig 

nemen van het 'in' het Koninkrijk zijn als domein op het moment van spreken van Jezus is hier 

                                                 
53 Lc 13:28v. luidt 'Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en 

al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van 

noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.' 

54 Ridderbos probeert te laten zien dat het heilsbezit van het Koninkrijk van God ook in het heden werkelijkheid is, 

Koninkrijk, 83-88. Zijn kracht zoekt hij vooral in de redenering dat het Koninkrijk op zichzelf ook present en 

toekomstig is, en dat dit daarom ook voor het Koninkrijk als heilsbezit zal gelden. Toch blijkt het voor hem lastig dit 

vanuit de teksten te kunnen aantonen. Hij overweegt of het 'binnengaan' enkel voor het ingaan in het eeuwige leven 

gebruikt wordt maar vindt deze aanname toch 'op zijn minst twijfelachtig' o.a. vanwege Lc 13:24 (87). De 

beeldspraak van het binnengaan, het sluiten van de deur, het bonzen en het buitengeworpen worden is echter lastig, 

zo niet onmogelijk om zo 'allegorisch' te lezen. Wanneer men, zoals Ridderbos kennelijk wil, het 'strijdt om binnen 

te gaan' letterlijk interpreteert als het Koninkrijk van God in het heden binnengaan dan moet men dat ook doen met 

vs. 28 waarin staat dat de buitenstaanders buitengeworpen zullen worden. Iets dat naast dat het praktisch onmogelijk 

is omdat zij al buiten staan, bij een dergelijke lezing ook nog zou moeten impliceren dat zij aanvankelijk binnen zijn. 

Dit stukje, en specifiek het 'strijdt om in te gaan' van vers 24 moet gezien worden als een aansporing om Jezus en 

zijn boodschap te ontvangen. De redding waarover gesproken wordt is uiteindelijk toekomstig. Ik concludeer zelf 

dat Lucas niet duidelijk spreekt van het Koninkrijk van God als tegenwoordig heilsbezit en dat dit (daarom ook) een 

verwarrend begrip is. Lucas spreekt wel over zegeningen en heil in het heden die gepaard gaan met het ontvangen 

van het Koninkrijk en de vervulling van het Koninkrijk (18:30). Vergeving is een zegen die voortkomt uit de 

tegenwoordigheid van het Koninkrijk (5:20), maar dat maakt het Koninkrijk van God nog niet tot een heilsbezit. 

Hierover schrijf ik meer bij mijn bespreking van het heil van het Koninkrijk (6.7) en het ontvangen van het 

Koninkrijk (6.8). 

55 'Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in 

het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.' (Lucas 13:28) 
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misleidend en gaat uit de boven de inhoud van de tekst.  

 De mogelijkheid die te zien is voor het 'in het Koninkrijk zijn' van 7:28, is die van de 

participatie in de missie van Jezus in navolging tot verkondiging. In 9:62 wordt over het 'geschikt 

zijn voor het Koninkrijk van God' gesproken in parallel met de navolging ('Volg me' 9:59a) en het 

'Koninkrijk van God verkondigen' (9:60). Deze parallel in Lucas 9:59-62 impliceert dat het 

'geschikt zijn' staat voor deelname aan de verkondiging van het Koninkrijk in de navolging van 

Jezus.
56

 De identificatie van 'het Koninkrijk' als 'participatie in de verkondiging van het Koninkrijk' 

is de enige mogelijkheid om betekenis te geven aan het 'in het Koninkrijk zijn' van Lucas 7:28 en 

het 'geschikt zijn voor het Koninkrijk' van Lucas 9:62 gedurende de tijd van Jezus. In het vers wordt 

de verkondiging van de wet en de profeten (profetie) geplaatst tegenover de verkondiging van het 

Koninkrijk (vervulling). Verder wordt er niet onomwonden gesproken over het 'binnengaan' of 'in 

het Koninkrijk zijn' voor de voleinding. En juist elders waar er duidelijk gesproken wordt over het 

binnengaan in het Koninkrijk van God als domein wordt duidelijk op de voleinding gedoeld (vgl. 

Hnd 14:22).  

 

In dit verband moeten we ook stil staan bij de „gelijkenissen van groei‟. Het gaat dan om de 

gelijkenissen waarin het Koninkrijk wordt vergeleken met het mosterdzaadje en het zuurdesem 

(13:18-21). Opmerkelijk is dat in deze gelijkenissen het Koninkrijk in verband gebracht wordt met 

groei. Wijst dit dan op het Koninkrijk als een domein dat zich in deze tijd uitbreidt? Tegen de 

liberale opvatting van deze gelijkenis waarbij het Koninkrijk zich inderdaad evolutionair uitbreidt 

hebben onder velen ook Kümmel en Jeremias zich verzet.
57

 Zij leggen de gelijkenissen zo uit dat zij 

enkel wijzen op het contrast tussen het kleine begin en het omvattende einde. Zij bestrijden het idee 

van groei. Toch kan een adequate lezing van deze gelijkenissen het idee van de groei niet negeren. 

Noordegraaf wijst op de „ekklesiologisch-missionaire‟ spits van deze gelijkenissen.
58

 Hij betoogt 

dat de groei in verband gezien moet worden met de typische zinswending „groei van het Woord‟ 

zoals dat naar voren komt in Handelingen 6:7, 12:24 en 19:20. Ondanks de tegenstand groeit het 

Woord dat gezaaid wordt en draagt het vrucht. Uit een klein begin groeit een wereldwijde gemeente 

uit Joden en heidenen. Volgens Ridderbos ligt de nadruk in deze gelijkenissen weliswaar op de 

„heerlijkheid der voleinding‟.
59

 Maar hij wijst er tegenover Kümmel op dat tussen het begin en het 

einde een geschiedenis wordt verondersteld. En daarin is een voortgang van het Woord en van zijn 

werking. Het is God die zich van het werkende woord bedient. Het woord werkt, zoals ook het zaad 

en het desem werkt. Ook in het nu heeft het Koninkrijk de werking door de macht van het Woord.
60

  

Noordegraaf en Ridderbos leggen dus beide wat betreft de betekenis van de groei van het 

Koninkrijk de nadruk op de samenhang van het Koninkrijk met het Woord dat werkt of groeit. Het 

gaat dus ten diepste om de werking van het Woord van God waar Jezus hier over spreekt. Hierbij is 

het Koninkrijk geen domein dat automatisch groeit, maar dankzij de activiteit van de prediking van 

het Koninkrijk werkt het Woord van God in deze wereld. Deze prediking werpt zijn vruchten af. 

Hierdoor groeit de gemeente en „groeit het Woord‟ (Hnd 6:7, 12:24, 19:20). Noordegraaf betoogt in 

zijn studie op een overtuigende manier dat de groei van het Woord en dus de groei van de gemeente 

onderdeel is van hetgeen Lucas wil beschrijven als het werk van God. In dit verband staan volgens 

hem de gelijkenissen uit Lucas die wijzen op groei. 

Het spreken binnen Lucas van het „in het Koninkrijk van God zijn‟ in deze tijd kan wellicht 

opgevat worden als participatie in de zegeningen die horen bij de komst van het Koninkrijk van 

God in het heden. In de volgende paragraaf wil ik uitgebreider op deze zegeningen ingaan. Op de 

                                                 
56 Zo in ieder geval ook Lampe, 'The Holy Spirit in the Writings of St. Luke', 190: '”fit for the Kingdom of God” may 

then be meant to signify “fit for the exercise of the Kingdom of God in the preaching mission”'  

57 Kümmel, Verheißung und Erfüllung, 76-78. Jeremias, Gleichnisse, 147-148. 

58 Noordegraaf, Creatura Verbi, 121-124. 

59 Ridderbos, Koninkrijk, 139vv. 

60 Ridderbos, Koninkrijk, 141v. 
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hierboven behandelde plaatsen is er bij nader inzien dus geen aanleiding tot de gedachte dat het 

Koninkrijk gezien moet worden als een domein dat zichzelf uitbreidt door de geschiedenis heen. 

Evenzo merk ik op dat er geen aanleiding is om uit deze teksten op te maken dat het Koninkrijk 

zich uitbreidt of groeit door daden van mensen. Het is door de prediking en de werking en de vrucht 

daarvan dat het Koninkrijk hier in verband gebracht wordt met groei. 

  

6.7 Het heil van het Koninkrijk van God 

Het spreken over het binnengaan in het Koninkrijk in de toekomst is in lijn met de 

oudtestamentische (Jesajaanse) opvatting van het Koninkrijk. Daar betekent het Koninkrijk het heil 

voor Gods volk, bijvoorbeeld in het beeld van de maaltijd (vgl. Lc 13:29 en Js 25:6vv.). Dit heil zal 

ook de onmiddelijke associatie voor de hoorder en lezer geweest zijn wanneer Jezus spreekt over 

het 'binnengaan' in het Koninkrijk. Wanneer Jezus het over de toekomstige opstanding van de 

rechtvaardigen heeft, reageert een hoorder met 'Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods' (Lc 

14:15). Jezus wijkt van de aard van dit binnengaan als heil en de associatie van het Koninkrijk met 

het heil niet af van zijn traditie, maar bevestigt dit. De discontinuïteit in Jezus' onderwijs ten 

opzichte van het Judaïsme ligt in het wie er binnengaan in het Koninkrijk. Dit gebeurt bij Jezus door 

het koppelen van het binnengaan aan de navolging aan hemzelf.
61  

De gedachte van Koninkrijk van God als domein in het heden en het spreken over het 

binnengaan in het Koninkrijk in het heden is zoals we in de vorige paragraaf konden zien een lastig 

punt. Wat zeker is, is dat er in deze tijd heil en zegeningen vanuit de komst van het Koninkrijk van 

God beschikbaar zijn. Hieronder wil ik een opsomming geven van de zegeningen waaruit het heil 

bestaat dat de mensen kunnen ontvangen. In het heil van het Koninkrijk is er onderscheid tussen 

wat in deze tijd en wat in de toekomende tijd ontvangen kan worden aan heil. Een goed beeld van 

het heil van het Koninkrijk draagt bij aan het antwoord op de vraag naar het „wat‟ van het 

Koninkrijk. 

 

Wonderen, genezing en bevrijding 

Het heil dat het Koninkrijk van God brengt, houdt onder andere de bevrijding van de satan en 

demonische machten in. Het heil is overwinning over hen. Dit wordt zichtbaar bij Jezus in de 

uitdrijvingen van demonen die hij praktiseert (vgl. Lc 4:34, 9:1-2, 10:17-19, 11:18-22, 13:16).
62

 

Parallel aan deze uitdrijvingen staan Jezus‟ genezingen (vgl. Lc 4:18,19, 40, 5:17, 10:9, 13:16). Ik 

wijs ook op andere wonderen van Jezus waaronder de opwekking uit de dood (Lc 7:11-17). We zien 

deze wonderen, genezingen en het uitdrijven van demonen in combinatie met Jezus' prediking. Er is 

geen specifiek onderwijs in Lucas over de uiteindelijke vernietiging van demonische machten, ook 

niet in Jezus‟ onderwijs over de toekomstige komst van de Mensenzoon. Deze uiteindelijke 

vernietiging van demonische machten bij de komst van 'de Heilige Gods' lijkt wel te worden 

verondersteld (4:34). In verband met de missie van de zeventig ziet Jezus de satan uit de hemel 

vallen als een bliksemschicht (10:17-19). In metaforische taal wordt hier de overwinning van Jezus 

over de satan aangezegd.
63

 In het optreden van Jezus (en zijn volgelingen) verliest de satan grip: 

Jezus is de sterkere die de sterke aanvalt, verslaat en de buit verdeelt (11:21-22).
64

 Dit alles wijst 

erop dat er niet sprake is van een 'satan vrije periode', zoals Conzelmann voorstaat.
65

 Inmiddels 

moge duidelijk zijn dat deze wonderen, naast de verkondiging, demonstreren dat het Koninkrijk van 

God is gekomen (Lc 4:18,19, 7:22, 11:20). Wat er gebeurt in deze tekenen is het ingrijpen van God 

                                                 
61 Wolter, 'Reich Gottes', 305, 310, Stuhlmacher, Biblische Theologie I, 73. 

62 O'Toole, 'Kingdom', 155, Marshall, Historian and theologian, 137. 

63 Marshall, Historian and theologian, 137. 

64 In het verdelen van de buit mag misschien een toespeling op Js 53:12 gezien worden. Nolland vindt het 'possible but 

not likely'. Luke, 642. Anderen wijzen erop dat het een oudtestamentisch beeld is Bock, Luke, 1083 

65 Conzelmann, MdZ, 175. 
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waardoor heil gebracht wordt aan de mens: genezing (Lc 13:11-13) en bevrijding van gebondenheid 

van de satan (Lc 13:16). 

 

Vergeving 

Een ander belangrijk aspect van het heil is de vergeving van zonden (Lc 1:77, 24:47). 

Hoogstwaarschijnlijk wordt hierop gedoeld in Lucas 4:18v. Jezus vergeeft de overspelige vrouw in 

Lucas 7:36vv. Jezus geneest de verlamde man die door de vier vrienden wordt gedragen en vergeeft 

zijn zonden (Lc 5:20v.). Marshall wijst ons er terecht op dat het maaltijd houden van Jezus met 

zondaars en tollenaars eerder gezien moet worden als het aanbod van vergeving dan dat het per sé 

uitdrukking is van hun vergeving.
66

 Ik wijs ter ondersteuning op Lucas 13:26v. waar Jezus aanzegt 

dat mensen gegeten en gedronken hebben met hem en geluisterd hebben naar zijn onderricht maar 

desalniettemin buitengesloten worden als 'werkers der ongerechtigheid'. In deze maaltijden biedt 

Jezus dus vergeving aan. In het verslag van Lucas gaat Jezus dikwijls aan tafel met de 

gemarginaliseerden (vgl. Lc 15:1). Uit bovenstaande voorbeelden is het duidelijk dat vergeving 

onderdeel is van het heil van het Koninkrijk dat al in deze tijd beschikbaar is. 

 

Gemeenschap, navolging en het heil van het Koninkrijk 

Bij het heil in „deze tijd‟ hoort een veelvoud aan 'huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen', 

zoals Lucas 18:29-30 duidelijk maakt. Jezus wijst hier op de gemeenschap waarin de navolger 

wordt opgenomen en het heil dat daarin besloten ligt. Hierbij kunnen wij ook denken aan de 

doorwerking van het heil dat ontstaat wanneer de navolger daadwerkelijk zijn goed met de armen 

deelt en vrijgevig is (12:33, 19:8) en zijn vijanden liefheeft (6:27, 35), kortom: de ethiek van Jezus 

prediking naleeft.
67

 Dit is een vorm van heil die voortkomt uit de gemeenschap die ontstaat vanuit 

de prediking van het Koninkrijk van God. Hiervan wordt in Handelingen 2:41-47 en 4:32-35 door 

Lucas een plaatje geschetst. Men verkocht zijn bezittingen om de opbrengst onder elkaar naar ieders 

behoefte te verdelen. Het resultaat van dit gehoor aan Jezus' roep tot navolging was dat er niemand 

onder hen was die gebrek leed. Zo ontstond een gemeenschap in blijdschap en eenvoud van hart. In 

de ethiek in de prediking van Jezus, onder meer in Lucas 6, vinden wij aansporingen die zich (zelfs) 

tot buiten de gemeenschap uitstrekken. Het gebod tot liefde en goed doen strekt zich immers uit tot 

de vijanden (6:32-35).  

 Wat hierbij ook opgemerkt mag worden is de plaats die de vrouwen in de gemeenschap 

rondom Jezus krijgen.
68

 Jezus brengt vergeving aan vrouwen (Lc 7:36-50, 13:10-17). Jezus ziet om 

naar de weduwe in Naïn. Lucas heeft het verhaal van Martha en Maria opgenomen en ook de 

vrouwen die Jezus en zijn discipelen financieel onderhielden uit eigen middelen zijn opmerkelijk 

(Lc 8:1-3). Vrouwen rondom Jezus krijgen zo een bijzondere plaats in het evangelie. 

 De gemeenschap is open voor Joden en niet-Joden. In Lucas 2:32 wordt het reeds aangezegd 

door Simeon. Op verschillende plekken in het evangelie komt het terug, het komt met name tot 

uitdrukking in de opdracht van Jezus aan de discipelen (Lc 24:47, Hnd 1:8). De komst van de Geest 

in het huis van Cornelius is een onweerlegbaar teken en bewijs dat God de heidenen ook de 

bekering tot leven gegeven heeft (Hnd 10:44-48, 11:18). 

 Het is op dit punt belangrijk om op te merken dat de gemeenschap niet wordt geïdentificeerd 

met het Koninkrijk van God. Velen die zich bezighouden met de thematiek van het Koninkrijk zijn 

                                                 
66 Marshall, Historian and theologian, 138v. 

67 Naast vele anderen heeft o.a. Stuhlmacher hierop gewezen in: Reconciliation, Law, & Righteousness: Essays in 

Biblical Theology, Philadelphia: Fortress Press, 1986, 1-15. Vertaling van Versöhnung Gesetz und Gerechtigkeit: 

Aufsätze zur biblischen Theologie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981. Turner, M., Power, 327v. zegt 

hierover: 'G. Lohfink, M.J. Borg, P. Stuhlmacher have demonstrated that Jesus' ethical teaching, grounded in the 

new possibilities created by the presence of God's reign, is a programme for a community of reconciliation and 

'peace'.' Hij merkt erbij op dat het in het onderzoek van deze onderzoekers gaat om de 'historische Jezus', en niet 

zozeer alleen Lucas. 

68 Marshall, Historian and Theologian, 140. 
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geneigd dit te doen, of komen daarbij in de buurt. Dit ontstaat in hun doordenking van het 

Koninkrijk wanneer zij het Koninkrijk zien als het domein waarover Jezus regeert, en daarbij 

bedenken dat het Koninkrijk van God 'aanwezig' is. Een voorbeeld hiervan is Tannehill in een 

artikel over het Koninkrijk bij Lucas.
69

 Hij spreekt met een beroep op Halvor Moxnes over 'the 

economy of the Kingdom' met zorg voor de armen en een radicale oproep tot verandering aan de 

rijken als 'economic program'.
70

 Het leiderschap in de kerk leest hij als koningen die moeten 

heersen op de manier van het Koninkrijk van God. Hierover zegt hij 'In correcting them, Jesus first 

makes clear that the standard pattern of kingship in the world will not do in his kingdom.'
71

 De 

missie legt hij in zijn artikel uit als de oproep tot 'repentance and conversion', waarmee hij doelt op 

de naleving van de ethiek van het Koninkrijk om het Koninkrijk vorm te geven: 'But the missioners 

must not forget what kind of king they serve and what kind of kingdom he wishes to found. These 

are defined by Luke‟s story, which vividly presents the unrecognized king revealing through his 

words and actions the distinctive character of his kingdom.'
72

 Het wordt een missie om een 

gemeenschap (Koninkrijk) te vormen die door bekering op zo‟n manier de Koninkrijksethiek 

naleeft dat de wereld verandert. 

 De navolging in daden van gehoorzaamheid kan echter niet gezien worden alsof zij 

bijdragen aan het Koninkrijk van God. De gemeenschap en de navolging is een gevolg van de 

komst en de prediking van het Koninkrijk van God. Deze gemeenschap en navolging kunnen niet 

direct omschreven worden als teken of bewijs van de komst van het Koninkrijk zoals de wonderen 

van Jezus dat zijn. De wonderen zijn namelijk het ingrijpen van God, de vinger van God (11:20), 

vervuld in Christus. Dat is het Koninkrijk van God, omdat het een ingrijpen van God als koning is. 

De gemeenschap en navolging is ontstaan als gevolg van de komst van Gods Koninkrijk en de 

prediking ervan. Deze gemeenschap ontvangt het heil en de zegeningen van het Koninkrijk en 

wordt door dit heil gedragen.  

De gemeenschap en de navolging mag op deze manier gezien worden als de vrucht van de 

komst van het Koninkrijk. Op deze manier opgevat, namelijk als vrucht van het Koninkrijk, kan de 

gemeenschap en het doen van Gods wil, vanuit navolging, wel als teken van het Koninkrijk gezien 

worden.
73

 Jezus‟ ethische onderwijs spoort aan tot gehoorzaamheid en stelt deze gehoorzaamheid 

zelfs als voorwaarde om het Koninkrijk binnen te gaan. Het Koninkrijk en het heil dat ermee 

bewerkt wordt geeft de mogelijkheid ertoe. In mijn eindconclusie kom ik terug op deze 

waarnemingen omdat deze belangrijk zijn voor de onderzoeksvraag naar de rol van de 'kerk' in de 

komst van het Koninkrijk van God. 

 

In dit kader merk ik iets op over de inkeer en de betoning van liefde als heilsgave of het gevolg van 

het heil van God. In Lucas 18:27 antwoordt Jezus op de vraag van de discipelen wie er dan nog 

gered kan worden, aangezien het voor een rijke zo moeilijk is om het Koninkrijk binnen te gaan, als 

volgt: „Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God‟. Daarnaast wijs ik ook op Handelingen 

2:47 waar opgenomen is dat de Heer dagelijks toevoegde aan de kring, die behouden werden. In 

Lucas 7:36-50 staat Jezus Simon de Farizeeër te woord en legt hem in de gelijkenis van de twee 

schuldenaars uit dat degene die het meeste vergeven is ook de meeste liefde betoont. In deze verzen 

proeven we iets van het feit dat Lucas ziet dat God mensen tot inkeer brengt en het mogelijk 

(dunata.) maakt om het Koninkrijk te aanvaarden. Lucas 7 wijst op de betoning van liefde die 

voortkomt vanuit de vergeving (heil) die men zelf ontvangt van God. Hier vinden we de gedachte 

                                                 
69 Tannehill, R.C., 'What Kind of King? What Kind of Kingdom? A Study of Luke', Word & World 12/1 Luther 

Seminary, St. Paul, MN, 1992, 17-22. Vergelijk de zin: 'First, the kingdom over which Jesus wants to rule must 

stretch to include people excluded by the holy people as previously defined.', p. 20. 

70 Tannehill, 'Kingdom', 20. Verwijzend naar: Moxnes, H., The Economy of the Kingdom: Social Conflict and 

Economic Relations in Luke’s Gospel, Philadelphia: Fortress, 1988. 

71 Tannehill, 'Kingdom', 21. 

72 Tannehill, 'Kingdom', 22. 

73 Vgl. Ridderbos, Koninkrijk, 307. 
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dat de inkeer en het betonen van liefde ontstaat als gevolg van de kracht of het heil van God. Dit 

wordt door Lucas niet expliciet uitgewerkt. Zeker de verhouding tussen de menselijke en de 

Goddelijke kant van de inkeer wordt niet aangeroerd. De nadruk ligt op de inkeer als voorwaarde 

om het heil te ontvangen. Maar de gedachte van de inkeer die onmogelijk voor de mens maar 

mogelijk is bij God schemert bij Lucas wel door.  

 

Vreugde 

In aansluiting op het vorige punt kunnen we de vreugde noemen dat de mensen toe valt als gevolg 

van het heil. Het heil in deze tijd is iets dat grote vreugde brengt onder degenen die het object ervan 

zijn, maar ook voor hen die getuige van dit heil zijn. Deze vreugde is reden tot het verheerlijken van 

God. Zacheüs ontvangt Jezus met grote vreugde (19:6), de omstanders bij de kromgebogen vrouw 

verheugden zich over de prachtige dingen die door Jezus tot stand kwamen (13:17). De genezen en 

vergeven man verheerlijkte God vanwege dit heil en de omstanders verheugen zich en prijzen God 

(5:25v.). Soms wordt de nadruk gelegd op het heil dat heden (sh,meron) is gekomen (5:26, 19:9). We 

zien ook dat wanneer het verlorene teruggevonden wordt dit grote vreugde bij God geeft (Lc 15:7, 

10, 22-23, 32). De opwekking van zoon van de weduwe te Naïn brengt ontzag en verheerlijking van 

God onder de mensen. De vreugde zien we ook terugkomen bij 10:20: 'Evenwel, verheugt u niet 

hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend 

in de hemelen.'. 

 

De heilige Geest 

De gave van de Geest (Hnd 2:39) is een ander aspect van het heil waarop in het volgende hoofdstuk 

uitvoeriger ingegaan wordt. Deze gave is er voor de leerlingen nog niet als heilsgave voor 

Pinksteren. Wel zien we de werking van Gods kracht en gezag bij de discipelen, die bij Jezus 

geassocieerd wordt met de heilige Geest, wanneer Jezus hen uitzendt om het Koninkrijk van God te 

verkondigen (Lc 9:1). Na Pinksteren is de heilige Geest ook een heilsgave (Hnd 2:38, 10:44vv.). 

 

Het Vaderschap van God als onderdeel van het heil? 

Dat God de Vader van (gelovige) Israëlieten is wordt vanaf het begin af aan min of meer 

aangenomen (6:36). Jezus omschrijft God als de Vader van de discipelen. Dit doet hij wanneer hij 

hen belooft dat de Vader de discipelen de heilige Geest geeft (11:13) en beloofd heeft (24:49). Jezus 

beschrijft God ook als de Vader die voor hen zorgt en weet wat zij nodig hebben (12:30), en hen het 

Koninkrijk wil geven (12:32). Het vaderschap is niet een nieuwe gave (vanwege de Geest), zoals 

we dat in ieder geval bij Paulus kennen (Ga 4:6, Rom 8:15). Wat nu wel genoemd moet worden is 

de gelijkenis van de verloren zoon waarin de zoon belijdt het niet meer waard te zijn om zijn zoon 

te heten (15:21). De reactie van de vader is een volle bevestiging en viering van hun (vernieuwde) 

vader en zoon relatie (15:22v). Echter, wat hier onderdeel van het heil is, is de herstelde relatie van 

de zondaar met God, niet zozeer de nadruk op een nieuwe vader-kind relatie. De herstelde relatie 

waar Jezus hier op doelt is in Lucas het gevolg van vergeving en bekering. Uit het geheel van Lucas 

blijkt dat uiteindelijk iedereen in het reine moet komen met de Vader. Maar het vaderschap wordt in 

Lucas niet (expliciet) genoemd als onderdeel van het heil.
74

 Bijzonder, en hetgeen in dit opzicht 

toch heel belangrijk is in Jezus' onderwijs, is de nadruk die Jezus legt op God als Vader. Hiermee 

legt hij wel een nieuwe accent in het Godsbeeld dat hij presenteert in zijn verkondiging van het 

Koninkrijk. 

                                                 
74 In Lucas 20:36 wordt vooruit gekeken naar de opstanding en de term 'zonen van God' heeft daar een eschatologisch 

heilsbetekenis. Het staat niet voor het Vaderschap van God. Het gaat om de glorieuze positie van de 'kinderen van de 

opstanding' als deelnemers aan de hemelse orde. Zij zijn gelijk de engelen, deze worden ook zonen van God 

genoemd in Job 1:6, 38:7, Psa 27:1, 89:7. In die zin kan dit 'zonen van' gezien worden als een Septuagintisme. Zo 

Nolland, Luke, 965. Het is een manier om te zeggen dat zij deel uitmaken van de nieuwe orde zonder dat het op de 

vader-zoon relatie slaat. Contra wat Ridderbos lijkt te suggereren in: Koninkrijk, 209. 
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Het eeuwig leven 

Voor de toekomende aivw,n wordt het heil dus aangeduid met het eeuwige leven (zie ook Hnd 13:48). 

Jezus spreekt over de opstanding van de rechtvaardigen en kinderen van de opstanding (Lc 14:14, 

20:36-38) en bedoelt dit als onderdeel van het toekomstige heil. In Handelingen 23:6, en 24:15 

spreekt Paulus over de hoop op de opstanding van de doden, in 23:26 noemt hij Jezus de eerste die 

opgestaan is, hetgeen de opstanding van de rechtvaardigen impliceert. Er is dus onderscheid tussen 

heil in deze tijd en in de toekomende tijd. Deze zijn echter wel met elkaar verbonden (vgl. hiervoor 

Lc 18:29v.). Dikwijls wordt dit gegeven de spanning tussen het huidige en het toekomstige heil 

genoemd.
75

 Men zou kunnen zeggen dat het heil in de toekomende aivw,n volledig heil is, en het heil 

in de huidige aivw,n anticiperend en verborgen, maar wel degelijk als vervulling en niet minder reëel, 

soms is de manifestatie van het heil zelfs aanwijsbaar (Lc 7:22, Hnd 3:7-10). Het heil van het 

Koninkrijk kent zo vanuit de verbinding met het Koninkrijk zelf de spanning tussen enerzijds de 

'aanwezigheid' ervan en anderzijds de nog uitstaande toekomst.  

 Het heil in deze toekomstige zin is tevens de redding van het tegenovergestelde oordeel, het 

buiten het Koninkrijk moeten blijven (Lc 13:28)
76

. Dit oordeel voor hen die zich niet bekeren en 

niet binnen zullen gaan in het Koninkrijk komt op verschillende plekken terug in de prediking van 

Jezus, veelal omschreven in metaforen en beeldspraak en refererend naar oudtestamentische 

voorbeelden.
77

 

 

6.8 Het Koninkrijk van God zoeken en ontvangen in het heden 

In Lucas 18:17 zegt Jezus over het Koninkrijk van God dat het als een kind ontvangen dient te 

worden. Dit is een uitspraak die veronderstelt dat het mogelijk is in deze tijd het Koninkrijk van 

God te ontvangen. Eerder gaf Jezus al de opdracht tot het zoeken van het Koninkrijk (12:31), met 

de belofte dat ook andere dingen, zoals kleding en voedsel, erbij gegeven zullen worden. In het vers 

daarop geeft Jezus de geruststelling dat de Vader hen het Koninkrijk wil geven. Wat betekent het dat 

in deze tijd het Koninkrijk van God gezocht moet worden? Er wordt door onderzoekers juist hier 

wel eens gedacht aan het verspreiden of stichten van het Koninkrijk van God op aarde. Is dit Jezus‟ 

aansporing om alles onder de heerschappij van God te brengen door de „koninkrijksethiek‟ te 

volbrengen? Is het Koninkrijk van God hier het juk van Gods regering dat men op zich dient te 

nemen, zoals we in de literatuur van de Rabbijnen tegenkomen? Of staat het voor iets anders? 

Hieronder ga ik na wat bedoeld wordt met het zoeken en het ontvangen van het Koninkrijk in Lucas 

12:31v. en 18:17, te beginnen met dit laatste vers. 

  

6.8.1 Lc 18:17 Het Koninkrijk ontvangen als een kind 

In 18:17vv gebruikt Jezus het ontvangen van het Koninkrijk van God in het kader van zijn roep tot 

omkeer en navolging. In wezen gaat het hier om het ontvangen van de boodschap van het 

Koninkrijk van God, en daarmee samenhangend wellicht zelfs om het ontvangen van de 

boodschapper. De geschiedenis van de rijke jongeling, die direct volgt op Jezus uitspraak over het 

ontvangen als een kind (18:17), is een illustratie daarbij.  

 Wat aan het binnengaan in het Koninkrijk van God vooraf gaat is de roep tot navolging 

(18:22). Dat is de boodschap of de verkondiging van het Koninkrijk van God (vgl. 10:9-11), die in 

vers 17 kortweg wordt weergegeven met 'het Koninkrijk van God'. Hieronder wordt dit nader 

                                                 
75 Marshall, Historian and theologian, 144. 

76 Zoals eerder betoogt; het 'buitenwerpen' impliceert niet dat deze mensen eerder binnen waren. Het is een beeldende 

manier van spreken waarin de mensen uitgesloten worden van (het binnengaan in) het Koninkrijk. 

77 Vgl. onder meer Lc 3:9, 10:12-16, 11:32, 13:28, 14:24, 17:32v., 19:26v. 
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toegelicht en aangetoond.
78

 De mens heeft in ontvankelijk geloof als een kind dit Koninkrijk van 

God te ontvangen, dat is: zichzelf aan deze roep tot navolging overgeven, om uiteindelijk het 

Koninkrijk binnen te gaan (18:17). De rijke jongeling laat zien dat hij niet in staat is om zich als een 

kind over te geven aan de roep tot navolging van Jezus. Hij bekeert zich niet. Hij ontvangt het 

Koninkrijk van God, dat is de roep tot navolging, niet (18:23). Daarom gaat hij het Koninkrijk van 

God niet binnen (18:24,25). Zo is de rijke jongeling een illustratie van wat Jezus in 18:17 verzekert.  

 De discipelen zijn een voorbeeld van hoorders van de roep tot navolging die wel 

gehoorzaamd hebben (vgl. Lc 5:10b-11). Petrus merkt dit op (18:28), wanneer hij zegt dat zij alles 

hebben achtergelaten om Jezus te volgen. Hun navolging laat zien dat zij het Koninkrijk van God 

(als een kind) hebben ontvangen. Jezus spreekt hen nog niet direct aan om hen persoonlijk te 

verzekeren van het binnengaan in het Koninkrijk. Dit gebeurt wel later bij het laatste avondmaal in 

Lucas 22:28vv. Het verschil is dat zij bij het laatste avondmaal inmiddels beproefd zijn. Maar in 

onze tekst verzekert Jezus dat degene die alles achtergelaten hebben omwille van het Koninkrijk 

van God, en dat is een omschrijving van hun status op dat moment, zegeningen krijgen in deze tijd 

en eeuwig leven in de komende tijd. Ik meen voorzichtig dat de nog uitstaande noodzaak van 

toekomstige volharding hetgeen is wat Jezus belet hen het op dat moment persoonlijk van hun 

redding te verzekeren (vgl. Hnd 14:22). Tegelijk geeft het ook de mogelijkheid aan de lezers van het 

evangelie om hun eigen situatie hier in te lezen. 

 Ik wijs er nog op dat Lucas in vers 18:29 'omwille van het Koninkrijk' heeft geplaatst waar 

zijn bron Marcus heeft staan: 'om Mij en om het evangelie' (Mc 10:29). Dit bevestigt de gedachte 

dat het Koninkrijk als de boodschap en tevens boodschapper (van het Koninkrijk) gezien mag 

worden in 18:17. Het ontvangen van het Koninkrijk van God is de navolging omwille van het 

Koninkrijk van God, hetgeen hetzelfde is als 'om Mij en om het evangelie'. Ook Ridderbos, die het 

ontvangen van het Koninkrijk op vergelijkbare manier interpreteert als het ontvangen van de 

boodschap, wijst op de identificatie tussen het Koninkrijk en de boodschap ervan.
79

 

 We kunnen hierin wat betreft het spreken over de navolging een parallel zien met de eerder 

besproken tekst Lucas 9:57-62. Het ontvangen van het Koninkrijk van God (18:17) staat parallel 

aan iets dat bij het volgen van de Mensenzoon op drie manieren wordt uitgedrukt. Het 'volg me' 

(9:59a), het 'Koninkrijk van God gaan verkondigen' (9:60) en het 'geschikt zijn voor het Koninkrijk 

van God' (9:62). Het 'Koninkrijk van God verkondigen' uit 9:60 staat voor de concrete daad van 

navolging.
80

 Het 'geschikt zijn' is een geschikt zijn voor de navolging als antwoord op de 

boodschapper van het Koninkrijk. Omkijken tijdens het ploegen is niet geschikt zijn voor 

navolging, dat is 'het niet als een kind ontvangen van het Koninkrijk'. Hierdoor is er uiteindelijk ook 

geen binnengaan (18:17).
81

  

 

6.8.2 Lc 12:31 Zoek het Koninkrijk van God 

Evenals de andere synoptici rapporteert ook Lucas het onderwijs van Jezus waarin hij zijn 

discipelen leert zich geen zorgen te maken over basisbehoeften als voedsel en kleding (Lc 12:22-

                                                 
78 Vgl. ook Marshall, Luke, 683, Nolland Luke, 882. 

79 'Doch omdat Jezus' woord niet alleen taal en teken, maar ook kracht en realiteit is, kan het woord des koninkrijks 

ook als het Koninkrijk zelf worden aangeduid. In de prediking is reeds het heil gegeven.' Koninkrijk, 86. 

80 Let op de 72 die direct hierna worden aangesteld om het Koninkrijk van God te verkondigen. 

81 Een ander voorbeeld van het ontvangen van het Koninkrijk is het ontvangen van Jezus door Zacheüs. In Lucas 19:1-

10 ontvangt Zacheüs Jezus met vreugde (19:6). Het is aannemelijk dat dit bedoeld is als refererend naar het 

ontvangen van het Koninkrijk (18:17). Als gevolg van het feit dat Zacheüs Jezus binnenhaalt en Jezus zijn intrek in 

zijn huis neemt geeft Zacheüs de helft van zijn bezit aan de armen en vergoedt hij zijn afpersingen viervoudig. Dit is 

wederom taal die duidt op het ontvangen van het Koninkrijk (12:33, 18:22). Het gevolg is dat 'er vandaag redding is 

gekomen aan dit huis' (19:9). Zacheüs heeft gezorgd voor een beurs die niet oud wordt, een schat in de hemel, die 

nooit opraakt en waar geen dief bij kan komen (12:32-33, zie volgende paragraaf). De Mensenzoon heeft aldus 

gezocht, gevonden en gered wat verloren was (19:10). 
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34). Hij wijst hen op de zorg van God voor zijn schepping en op de waarde die de discipelen hebben 

in de ogen van hun Vader. Zij moeten veeleer het Koninkrijk van God zoeken. Daarbij geeft Jezus 

de geruststelling dat zij niet bang hoeven te zijn omdat hun Vader het hun wil geven (12:31-32). We 

zien een parallel tussen de opdracht om het te zoeken en het vervolgens te krijgen (12:31) en de 

belofte dat de Vader het wil geven (32). In de wijze waarop Lucas over het Koninkrijk spreekt is het 

een gave van de Vader aan mensen om er binnen te gaan.
82

 Deze redding dient gezocht te worden. 

 De beloofde zegen staat parallel aan wat wij zojuist hebben gezien in Lc 18:30. In deze tijd 

krijgen de discipelen veelvuldig vergoed wat zij hebben achtergelaten, dit staat parallel aan de 

vaderlijke zorg voor voedsel en kleding van Lucas 12:31. In de komende tijd wordt hen het eeuwig 

leven aangezegd, hetgeen parallel staat aan het Koninkrijk van God.  

 Het zoeken wordt nader omschreven in vers 33: 'Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te 

geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar 

geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.'. Wat gezocht dient te worden is het verkrijgen van die 

onuitputtelijke schat in de hemel. Het zoeken gaat om de gehoorzaamheid aan de oproep tot 

navolging, die wij ook in 18:22 hebben gezien bij de rijke jongeling. Wij hebben gezien dat dit 

parallel staat aan het (als een kind) ontvangen van het Koninkrijk van God om er binnen te gaan. 

Het zoeken van het Koninkrijk van God is gelijk aan het ontvangen van het Koninkrijk van God, het 

is het aanvaarden van de boodschap van het Koninkrijk van God; de oproep tot navolging. De 

belofte die Jezus eraan verbindt is dat zij het Koninkrijk van God daardoor zullen binnengaan. Dat 

is de eschatologische redding van de komende tijd, het eeuwige leven. Daarbij worden hun ook de 

in deze tijd bijbehorende zegeningen gegeven van het ontvangen van het Koninkrijk (6:20, 10:20, 

11:28).
83

 

 Dit zoeken van het Koninkrijk van God moeten we in de context van de hoofdstukken 

eromheen zien. De aansporing die het geheel van deze sectie in Lucas doortrekt, is om de juiste 

keuze te maken ten opzichte van Jezus en zijn boodschap, om de weg naar de vrede te vinden 

(19:42).
84

 De directe context begint bij de gelijkenis van een rijke boer, als antwoord op de 

uitnodiging van een van Jezus‟ hoorders om uitspraak te doen in een geschil met zijn broer over het 

verdelen van de erfenis. De boer uit de gelijkenis is bezig met het vermeerderen van de rijkdom die 

hij heeft, hij is zogezegd gericht op zijn rijkdom (12:15vv.). Jezus vat het samen als dat hij schatten 

aan het verzamelen is voor zichzelf en niet rijk is in God (12:21). Dan volgt onze perikoop met de 

aansporing je geen zorgen te maken om de dagelijkse behoeften, maar het Koninkrijk te zoeken. De 

aansporing is om, in tegenstelling tot het gedrag van de rijke boer die rijkdom verzamelt, juist je 

bezit te verkopen en aalmoezen te geven. Niet om door deze navolging het Koninkrijk te vestigen 

op aarde, maar om te zorgen voor een schat in de hemel (12:33). Het Koninkrijk van God zoeken is 

het bezig zijn met deze schat in de hemel. Vers 34 is de afsluiting en luidt 'Waar je schat is zal je 

hart zijn.' Bevindt je schat zich op aarde in graanschuren, of in de hemel? De vraag is, wat is je hart 

aan het zoeken, waar is het mee bezig (om vrede te vinden)? Zoekt het naar aardse schatten, of is 

het gericht op de schat in de hemel, het Koninkrijk van God?
85

 

  

6.8.3 Conclusie 

De teksten die zojuist behandeld zijn met betrekking tot het ontvangen en het zoeken van en het 

binnengaan in het Koninkrijk van God laten zien, dat de prediking van het Koninkrijk van God 

naast proclamatie ook uitnodiging is. Dit zal men zich ook moeten realiseren bij de uitleg van Lucas 

                                                 
82 Op de achtergrond mag ook Daniel 7:14, 27 meeklinken. 

83 Zie paragraaf 6.7. 

84 De reis naar Jeruzalem Lc 9:51-19:44: vgl. 11:28, 12:56-58, 13:3, 6-9, 23-24, 14:16-17. 

85 Marshall interpreteert het zoeken van het Koninkrijk van God in vergelijkbare manier als deze, Luke, 530-532. „to 

seek the (spiritual) blessings of the kingdom rather than material benefits.‟, hij ziet de reden voor deze interpretatie 

vanuit v. 32. Zo ook Ridderbos, Koninkrijk, 85v. 
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4:18. De prediking van het goede nieuws aan de armen is geen carte blanche voor de 'armen' om het 

Koninkrijk van God binnen te gaan en het heil te ontvangen.
86

 Wat van een ieder gevraagd wordt in 

de prediking van het Koninkrijk is het aanvaarden van deze boodschap van goed nieuws. Zonder 

dit aanvaarden is er ook geen heil van het Koninkrijk van God.  

 In deze uitdrukkingen is er dus geenszins sprake van dat de mens het Koninkrijk van God op 

aarde vestigt
87

, brengt, vertegenwoordigt, gestalte geeft of representeert
88

. Er is ook geen sprake van 

dat de mens het Koninkrijk van God als juk op zich dient te nemen opdat het op aarde tegenwoordig 

is, gelijk de Rabbijnse manier van spreken.
89

 Fitzmyer spreekt in deze zin van „seek to spread its 

influence‟.
90

 Green spreekt van het zoeken van het Koninkrijk als „the propagation in word and 

deed of God‟s restorative project‟.
91

 Het is niet zo dat God regeert door zijn woord op het moment 

dat de mens zijn woord gehoorzaamt en Gods koningschap op zich neemt. Bovenstaande 

exegetische verkenning laat zien dat deze zaken in Lucas 12:31 niet het doel zijn van Jezus‟ 

aansporing om het Koninkrijk van God te zoeken. Deze zienswijze komt eerder op vanuit een reeds 

aanwezige visie op het Koninkrijk bij de lezer dan dat de context of de tekst zelf hier enige 

aanleiding toe geven. 

 Belangrijk is te constateren dat navolging niet hetzelfde is als, of in zichzelf leidt tot, de 

'vestiging' van Gods Koninkrijk op aarde. Mensen kunnen Jezus navolgen, waarop zij het 

Koninkrijk binnengaan door toedoen van de Vader. Het binnengaan in het Koninkrijk van God blijft 

de gave van de Vader. Het zoeken van het Koninkrijk van God is het gericht zijn op 'jouw schat' in 

de hemel en staat tegenover het gericht zijn op aardse schatten of zorgen. Het ontvangen van het 

Koninkrijk staat voor het positief reageren op de roep tot navolging van Jezus, dat is de boodschap 

van het Koninkrijk van God.  

 

                                                 
86 Bock, Luke, 408. Het gebruik van ptwco,j kan gezien worden als een 'soteriologische generalisatie' voor hen die het 

meest open staan voor de boodschap van Jezus. Het is echter niet voor niets dat de armen worden genoemd als 

representatieve groep voor hen die het meest openstaan voor de boodschap, de sociaal gemarginaliseerde. Green, 

J.B., 'Good News to Whom? Jesus and the “Poor” in the Gospel of Luke', in: Marshall, J.B., Turner, M., (ed.), Jesus 

of Nazareth: Lord and Christ: Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology, Grand Rapids: 

Eerdmans, 59-74. 

87 Contra Hendriksen: 'Christ's disciples are being urged, therefore, to see to it that the rule of God is being established 

more and more in their own lives and in the lives of others. The reward of grace is this, that while they are 

concentrating all their attention on establishing God's kingdom everywhere, (…)'. Hendriksen moet dan in vs. 32 de 

discipelen eerst het Koninkrijk laten ontvangen als gave, om dan 'very active' te worden in goede daden, dat is het 

zoeken. 'The gift increases with the search'. Hendriksen, Luke, 669v. Het zoeken gaat er echter niet om, om 'very 

active' het Koninkrijk van God 'everywhere' te vestigen. Het is een (eschatologische) gave die voor henzelf gezocht 

dient te worden, waarbij het gehoor aan de oproep tot navolging de sleutel is (Lc 12:33, 18:29-30). 

88 Deze neiging meen ik te bespeuren bij Bock '(…) ”keep seeking his Kingdom”. Disciples are to be engaged in the 

pursuit of representing God on earth. They are to seek Gods rule.' Luke, 1164. 

89 Ladd, Presence, 137. In de context van de behandeling van Lc 18:17 zegt hij over het gebruik van het Koninkrijk 

van God in deze tekst: 'To receive the Kingdom of God is to accept the yoke of God's sovereignty. This again is 

similar to rabbinic sayings about taking upon oneself the malkuth of heaven.' Deze rabbijnse manier beschrijft hij op 

p. 132. N.B. Zijn betoog is er vooral op gericht dit slechts als een kleine lijn te zien bij Jezus. Hij waarschuwt juist 

voor het uitvergroten of vereenzelvigen van deze door hem geconstateerde lijn met Jezus' Koninkrijksprediking en 

legt de nadruk op de dynamische concept, vgl. p. 139: 'The Kingdom in this age is not merely the abstract concept of 

God's universal rule to which men must submit; it is rather a dynamic power at work among men'. Dit is volgens 

Ladd 'the heart of his proclamation and the key to his entire mission'. Ik vind het misleidend om te spreken van het 

aanvaarden van Gods 'abstracte' regering als gelijk het „rabbijnse juk‟ wanneer het gaat om het aanvaarden van Jezus 

en zijn Koninkrijksprediking omdat het dan te eenzijdig op de geboden/ethiek van Jezus gericht is. 

90 Fitzmyer, Luke, 980. Fitzmyer spreekt van het spreken van Jezus over de discipelen in het hebben van een „share‟ in 

hetgeen waar zij in 11:2 instructies over kregen om voor te bidden; de komst van het Koninkrijk. Het gaat om 

„single-minded pursuit of and service to the kingdom.‟ (curs. R.D.) p. 977. 

91 Green, Luke, 494. Green ziet, met verwijzing naar 9:1-6, 10:1-11 en 11:2, de eerdere instructies van de discipelen 

over „the disciples comportment‟ met betrekking tot het Koninkrijk „recapitulated‟ in de frase „zoek het Koninkrijk‟. 

„To render the kingdom present through participation in his ministry and to pray for the kingdom‟. Dit sluit echter 

niet nauw genoeg aan bij de directe context zoals ik die geschetst heb, vgl. Marshall‟s wijzen naar vs. 32. 
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6.9 Het Koninkrijk van God als 'tensive symbol'. 

De gedachte die inmiddels naar boven komt is dat het 'Koninkrijk van God' niet verwijst naar een 

duidelijk omlijnd te definiëren concept. Op verschillende manieren wordt gesproken over het 

Koninkrijk. Ik som er enkele op. Er wordt gesproken als (in Jezus) „aanwezig‟ in het heden en als 

verwacht in de toekomst. Als domein in de toekomst waarin men binnen kan gaan. Het functioneert 

in het spreken over het ontvangen van het Koninkrijk met de betekenis van de boodschap van het 

Koninkrijk die ontvangen dient te worden. Het Koninkrijk van God komt in Handelingen gelijk te 

staan aan Jezus Christus wanneer het Koninkrijk van God het object is van de verkondiging. Er kan 

moeilijk een definitie gegeven worden waarop teruggegrepen kan worden in elke tekst waar het 

begrip voorkomt. Men zou daarom kunnen opwerpen dat het Koninkrijk van God polysemantisch 

is. Taalkundig gezegd heeft de woordgroep 'Koninkrijk van God' dan als taalteken meerdere 

betekenissen. Deze betekenissen zijn dan onderling verwant met elkaar. Deze visie doet echter geen 

recht aan het gebruik in Lucas. Het Koninkrijk van God wordt niet slechts gebruikt als woordgroep 

die verschillende betekenissen heeft en dus verwijst naar verschillende zaken die aan elkaar verwant 

zijn. Het Koninkrijk van God wordt in Lucas wel degelijk als een eenheid neergezet, het woord 

polysemantisch doet daaraan geen recht. 

 Norman Perrin spreekt over het Koninkrijk van God als 'tensive symbol'.
92

 Dit is mijns 

inziens een visie waar winst mee gedaan kan worden voor ons onderzoek. Hij maakt onderscheid 

tussen „tensive symbol‟ en „steno symbol‟. Een 'steno symbol' verwijst als woord naar één referent; 

een zaak, een idee of een concept. Een 'tensive symbol' is een symbool dat een reeks van concepties 

oproept in de oren van de hoorder. Dit betekent dat wanneer Jezus het woord Koninkrijk van God 

gebruikt dit niet naar één referent verwijst maar naar een heel scala van betekenissen die 

geassocieerd worden met het woord.
93

 Een zelfde gedachte vinden we bij Mettinger die spreekt over 

het Koninkrijk van God in het Oude Testament als een 'root metafor'.
94

 Hij brengt het als volgt 

onder woorden: `A metaphor that serves as a basic analogy or model (...) A root metaphor feeds a 

whole family of extended metaphors; it comprises the genetic code for a broad complex of ideas. In 

other words, the Lord as King is a metaphor that generates other, related metaphors; it supports an 

entire tree and its attendant ramifications,'. 

 Deze visie op het 'begrip' Koninkrijk van God geeft dus ook ruimte aan de vele aspecten die 

meekomen uit het Oude Testament met het 'tensive symbol' Koninkrijk van God. Het sluit aan bij de 

verschillende manieren van spreken die we in Lucas hebben gezien in het gebruik van de term 

'Koninkrijk van God'. De visie helpt ons om bewust te zijn dat er niet naar één enkele definitie 

gezocht hoeft te worden als referent in alle teksten. En bij de exegese van de verschillende passages 

waarin het begrip voorkomt is het goed rekening te houden dat er een scala aan concepten 

opgeroepen kan worden en dat in deze passage een bepaalde nadruk op een gebied uit het brede 

scala kan liggen. Dan gaat het er soms om in de betreffende passage te ontdekken naar welk gebied 

binnen de reeks van concepten verwezen wordt. Of anders, wat voegt hetgeen in deze passage over 

het Koninkrijk van God wordt gezegd toe aan de beeldvorming van het scala aan concepten. Of nog 

                                                 
92 Perrin en het „tensive symbol‟ is eerder besproken in paragraaf 2.4. 

93 'As a symbol it can represent or evoke a whole range or series of conceptions, but it only becomes a conception or 

idea if it constantly represents or evokes that one conception or idea.' Perrin, Jesus and the Language of the 

Kingdom, 33. '(…) its meaning could never be exhausted, nor adequately expressed, by any one referent'. Perrin, 

Jesus and the Language of the Kingdom, 31. Het is nu alleen het idee van het 'tensive symbol' dat ik van Perrin 

overneem omdat het strookt met mijn bevindingen. In zijn invulling van het Koninkrijk als 'myth of the kingship of 

God active in history on behalf of his people' relativeer ik het 'myth'. Vgl. Perrin, 16-32. Zijn betekenis van het 

woord 'myth' legt hij uit op p. 22v. 

94 T.N.D. Mettinger, In search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names, Philadelphia: Fortress, 

1988, p. 92. (Engelse vertaling van het Zweedse: Gudsbeteckningar och gudsbild i Gamla Testamentet, Örebro: 

Bokförlaget Libris, 1987). 
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anders, welke nieuw concept voegt het toe of sluit het uit. 

 De resultaten die we in dit onderzoek inmiddels naar boven gehaald hebben krijgen zo hun 

plek binnen deze 'reeks van concepten' waarnaar het Koninkrijk van God naar verwijst. Vanuit deze 

reeks van concepten kan dan gezocht worden naar een gemeenschappelijk bindend concept erachter 

dat deze reeks van concepten aan elkaar relateert waardoor zij toch met één 'symbol' aangeduid 

kunnen worden. Inmiddels moet helder zijn dat dit uiteindelijke concept niet op elke tekst gelegd 

kan worden als passende definitie van het Koninkrijk van God zoals het in die tekst gebruikt wordt.  

 

6.10 Excurs: K.L. Schmidt - Het Koninkrijk van God is van boven. 

Het Koninkrijk van God als dynamisch concept van het regeren van God wijst op het „bovennatuurlijke‟, 

hemelse karakter dat het Koninkrijk per definitie heeft. K.L. Schmidt merkt enkele dingen hierover op in zijn 

artikel over het basilei,a tou/ qeou/ in het Nieuwe Testament in Theologisch Wörterbuch zum Neuen 

Testament, die het noemen waard zijn op deze plek. Het Koninkrijk van God is tegengesteld aan al het 

aardse, tijdelijke en huidige (585).
95

 Het is niet iets waar de mens naar kan streven als doel, en het is niet iets 

dat in deze wereld groeit of zich geleidelijk ontwikkelt. Het is niet een juk, een gezindheid of een doel dat de 

mens op zich dient te nemen, in de praktijk moet brengen. De vraag is niet of wij mensen de gezindheid van 

het Koninkrijk van God in ons hart hebben. Het rijk van God komt tot ons, zonder ons toedoen. Het 

Koninkrijk van God nabij brengen of tegenwoordig stellen is menselijke onbescheiden vrijpostigheid, 

eigengerechtigheid van de Farizeeër, het is verfijnd Zelotendom. Van de mens wordt geduld gevraagd, alleen 

door geduld wordt de bereidheid laten zien dat het een daad van God is.  

 Zelf zou ik willen toevoegen met een beroep op Lucas 11:2 en 18:1-8 dat van de mens het 

aanhoudende gebed om het Koninkrijk van God wordt verwacht. Dat het in Lc 18 gaat om het gebed om de 

komst van de Mensenzoon laat de context zien. Het is geplaatst direct achter Jezus' onderwijs over de komst 

van de Mensenzoon en het eindigt met de waarschuwing of de Mensenzoon nog geloof zal vinden bij zijn 

komst. Ook hieruit blijkt de bereidheid de komst van het Koninkrijk van God een daad van God te laten zijn. 

 De gelijkenissen van Jezus zijn gesproken om deze zaak 'einzuhämmern' vervolgt Schmidt (p. 586). 

Hij wijst onder andere op Lucas 13:20v. om te laten zien dat het gaat om een wonder dat zich zonder toedoen 

van de mens, in díe tijd zelfs zonder verstaan van de mens, van een zaadje tot een boom ontwikkelt. Evenzo 

geldt het voor het zuurdesem dat zich als een wonder verspreidt door het deeg, zonder dat de mens er aan te 

pas komt. Gelijkenissen als deze hebben als doel te laten zien dat de ordening van Gods rijk een andere is 

dan de normale menselijke gang van zaken. Lindemann zegt in deze context in zijn artikel 'Herrschaft 

Gottes/Reich Gottes IV. Neues Testament und spätantikes Judentum' in de Theologische Realenzyklopädie 

(TRE) dat 'die von Jesus angesagte Gestalt der Gottesherrschaft' anders dan in een metaforische manier van 

spreken vanwege zijn karakter in het openbaar niet ter sprake gebracht kan worden. Het is niet slechts een 

beeldende manier van spreken van iets dat ook in 'eigentlicher Rede' gezegd kan worden.
96

 Hij geeft wat dit 

karakter van het Koninkrijk betreft vier accenten die hij in de twee gelijkenissen van Lc 13:20v uitgedrukt 

ziet. 1. Het Koninkrijk van God is in het heden verborgen. 2. De toekomstige heerlijkheid van het 

geopenbaarde Koninkrijk wordt volkomen. 3. Het Koninkrijk komt zeker. 4. Het komende Koninkrijk is in 

het heden al werkelijk en werkzaam in het woord, dat niet een toekomst aankondigt, maar zich op het heden 

van de hoorder betrekt. Dit laatste punt van de aanwezigheid van het Koninkrijk in de verkondiging verdient 

extra aandacht en zal later terug komen. 

 Schmidt ziet de verwerkelijking van het Koninkrijk als louter toekomstig (p. 587v). Deze toekomst 

bepaalt de mens in het nu. De mens die oog in oog komt te staan met Gods heerschappij ontvangt de roep tot 

omkeer. In deze roep tot omkeer horen wij Bultmann's 'Entscheidung'. Zijn visie valt onder de consequent 

eschatologische opvatting waarbinnen ook Bultmann staat. Hoewel deze opvatting gehele visie stempelt en 

beïnvloedt mag het duidelijk zijn dat ikzelf deze visie op het Koninkrijk van God, als enkel toekomstig, niet 

met Schmidt deel. Ik geef nog enkele woorden van Schmidt weer in eigen vertaling. Hoewel deze zinnen 

voortkomen uit zijn consequent eschatologische opvatting laten deze wel terecht iets zien van het geheel 

andere van het Koninkrijk van God. „Het Koninkrijk van God is onberekenbaar en overweldigend als het 

                                                 
95 Vgl. Schmidt, basilei,a, 588 'Dieses Negativum, daß das Gottesreich das ganz Andere, das slechthin Überweltliche 

und Gegenweltliche ist, ist das Positivste, was überhaupt ausgesagt werden kann.'  

96 Lindemann, 'Herrschaft Gottes IV', 201. 
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daar eenmaal is te midden van de voortekenen, zoals die in Jezus' werken besloten liggen. Waar de mens aan 

de roep tot geloof en gehoorzaamheid gehoor geeft, komt hij in aanraking met het Koninkrijk van God, dat 

hij zonder zijn eigen toedoen ontvangt; daar wordt het evangelie de goede boodschap die hem treft.‟
97

  

 

6.11 Conclusies over het Koninkrijk van God 

1. Het Koninkrijk van God is niet een taalteken dat altijd naar één referent verwijst. Het moet 

gezien worden als 'tensive symbol' dat een reeks van concepten oproept, verenigd in een 

verbindende gedachte. De betekenis van het Koninkrijk mag niet versmald worden door één 

facet ten koste van de andere facetten te verabsoluteren. 

2. De verbindende gedachte ligt in het Koninkrijk van God als het in de Schriften voorzegde 

eschatologische optreden van God als Koning ten behoeve van zijn volk. Het Koninkrijk van 

God is zo in essentie en per definitie vervulling van de Schriften. Ook deze gedachte mag 

echter niet doorgaan als de absolute definitie. 

3. Wanneer over het Koninkrijk van God gesproken wordt als een domein om binnen te gaan 

refereert het naar het binnengaan in het eeuwig leven, het toekomstige Rijk van God als 

domein. 

4. Lucas laat zien dat het Koninkrijk van God met en sinds het optreden van Jezus verkondigd 

wordt. In de komst van Jezus is het eschatologische optreden van God als Koning ten 

behoeve van zijn volk begonnen en kan het verkondigd worden. Daarom kan de 

verkondiging van het Koninkrijk van God de verkondiging van Jezus Christus genoemd 

worden. In Handelingen functioneert de term 'het Koninkrijk van God' voor het belangrijkste 

deel als omschrijving van het totaal van de verkondiging van de apostelen over Jezus. Uit dit 

alles blijkt dat het Koninkrijk onlosmakelijk verbonden is aan de persoon van Jezus als de 

Christus, dat is Gezalfde. 

5. De verkondiging van het Koninkrijk van God heeft de functie om hoorders gelegenheid te 

geven en aan te sporen het Koninkrijk van God (de boodschap en boodschapper) te 

ontvangen. Wanneer zij het Koninkrijk ontvangen wordt hen door de Vader gegeven het 

Koninkrijk binnen te gaan. 

6. Op verschillende plaatsen in het evangelie van Lucas gaat het in Jezus' prediking van het 

Koninkrijk van God om de roep tot navolging van hemzelf. Onvoorwaardelijke navolging is 

het kinderlijk ontvangen van de boodschap(per), dat is het ontvangen van het Koninkrijk van 

God. Dit wordt tevens omschreven door een woord als bekering. 

7. De wonderen die Jezus volbracht, zijn niet slechts een anticipatie op de toekomst, maar zijn 

het eschatologische ingrijpen van God als Koning ten behoeve van zijn volk. Omdat God 

ingrijpt (de vinger van God) kan Jezus zeggen dat het Koninkrijk van God is gekomen.  

8. Jezus spreekt over het Koninkrijk van God in het heden als een verborgen maar reële 

werkelijkheid. Jezus' spreken over de toekomstige komst van de Mensenzoon betreft zijn 

spreken over de komst van het Koninkrijk van God in openbare zin, waarin Gods Rijk als 

domein gevestigd wordt. Hieraan wordt in de literatuur gerefereerd met het woord 

consummatie. Men zou kunnen stellen dat dit laatste de ultieme verwezenlijking van het 

Koninkrijk van God is zoals spreekt uit de verbindende gedachte in conclusie 2. 

 

6.12 Naar een omschrijving van het Koninkrijk van God. 

Het Koninkrijk van God kan, rekening houdend met het feit dat het een 'tensive symbol' is, 

omschreven worden als het in de Schriften voorzegde eschatologische optreden van God als koning 

ten behoeve van zijn volk. In deze omschrijving is de gedachte van het Koninkrijk als toekomstig 

domein niet verwerkt. De belofte van het eschatologische optreden van God in de Schriften wordt in 

                                                 
97 Schmidt, basilei,a, 588. 
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en door Jezus Christus vervuld, deze vervulling is met zijn komst begonnen. Dit Koninkrijk wordt 

sinds zijn komst, als eerste door hemzelf, verkondigd (afgekondigd) met als doel dat mensen Jezus' 

boodschap aanvaarden om het Koninkrijk binnen te gaan. Wanneer er over het Koninkrijk van God 

gesproken wordt als domein waarin men binnengaat, staat dit voor het heil van het eeuwig leven. 

Dit vloeit voort uit, en is het resultaat van het optreden van God. Wanneer de Mensenzoon op de 

laatste dag in heerlijkheid verschijnt om te oordelen zal dit ingrijpen totaal en openbaar zijn. Jezus 

kan, omdat het een 'tensive symbol' is, aan dit laatste refereren als aan de komst van het Koninkrijk 

van God. 

 

6.13 Conclusies over de rol van de mens in het brengen van het Koninkrijk 

Bovenstaande omschrijving van het Koninkrijk van God laat geen ruimte voor het brengen van het 

Koninkrijk door ingrijpen van de mens. Het spreken over binnenbrengen in, oprichten of bouwen 

van, meewerken of gestalte geven aan het Koninkrijk van God door daden van liefde of sociale 

gerechtigheid past in het geheel niet bij de voorstelling van het Koninkrijk van God in Lucas-

Handelingen. Het tegendeel van deze benadering is waar.
98

  

Deze voorstelling heeft iets weg van de rabbijnse manier van spreken over het Koninkrijk 

als juk, zoals boven beschreven in paragraaf 4.3.1. Het Koninkrijk van God komt dan te staan voor 

het abstracte concept van de wet van God (de Koning).
99

 In deze ook nu populaire opvatting wordt 

het koninkrijk door de mens op aarde tegenwoordig gesteld door de geboden, of wil van God 

(koninkrijksethiek), in praktijk te brengen. Deze gedachte komen wij niet tegen bij Lucas en is in 

strijd met de gedachte over het Koninkrijk van God zoals wij die wel bij Lucas zijn tegengekomen.  

Deze verkeerde opvatting van het Koninkrijk zorgt ervoor dat misverstanden ontstaan in de 

vertaling naar de praktijk. De gedachtegang gaat vaak als volgt. Het Koninkrijk wordt gezien als 

koningschap en moet niet uitgelegd worden in de zin van een domein waar God over heerst. Dit is 

vaak terecht verwerkt. Maar dit koningschap wordt dan ten onrechte zo geïnterpreteerd, dat het 

(eenzijdig) komt te staan voor het abstracte concept: daarin is God de Koning en is zijn wil en wet 

„koninkrijksethiek‟ die nageleefd moet worden om Gods Koninkrijk gestalte te geven. Deze 

gedachtegang krijgt dan een impuls vanwege een bewustzijn van de tegenwoordigheid van het 

Koninkrijk van God. Uit deze notie vloeit vervolgens de opdracht om in deze tijd Gods koningschap 

gestalte te geven op elk terrein van het leven. Zo zal immers blijken dat God koning over alles is. 

Ik merk op dat het er hier op aan komt wat er precies bedoeld wordt en welke consequenties 

daaraan verbonden worden. Bij het aanvaarden van het Koninkrijk van God hoort de naleving van 

Jezus‟ geboden of de wil van God, maar dat betekent niet dat daardoor Gods koninkrijk komt. 

 Het Koninkrijk van God is, zoals we uit dit onderzoek kunnen opmaken, geen 

onafhankelijke entiteit, rijk, wet of ethiek op aarde waar de mens invloed op kan uitoefenen door 

het te bespoedigen of door het op zich te nemen om het te verspreiden door een vorm van 

gehoorzaamheid. Dit hangt samen met het Goddelijke „dynamische‟ karakter van het Koninkrijk dat 

uit de conclusie van dit hoofdstuk blijkt. Mensen kunnen het Koninkrijk (de boodschap) wel 

aannemen of juist weigeren te ontvangen (Lc 10:9-11, 18:17vv.). Men kan wel bidden om de komst 

(Lc 11:2), men kan er naar zoeken om het te ontvangen (Lc 12:31), maar het kan niet gebracht 

worden door mensen. Slechts God kan het geven aan mensen (Lc 12:32). Men kan iets doen 

omwille van het Koninkrijk zoals men dat doet omwille van het evangelie (Lc 18:29), maar dat 

heeft geen invloed op het Koninkrijk zelf.
100

 

                                                 
98 Deze benadering is in wezen reeds te vinden bij Albrecht Ritschl. Schweitzer en Weiss waren de eersten die zich 

tegen deze opvatting van het Koninkrijk van God verzetten. Schweitzer schreef tot een conferentie in Bern in 1947 

'Nicht mehr dehnen wir das Reich Gottes aus auf die Welt' de brief is te vinden in Grabs, R. (ed.), Albert Schweitzer. 

Denken und Tat, Hamburg: Meinder, 1954, 68. Citaat gevonden in Chilton, Pure Kingdom, 4, n. 11. 

99 Vgl. ook noot 89 van dit hoofdstuk. 

100 Vergelijk voor statements in deze lijn betreffende alle synoptici ook Ladd, Theology, 101v. Zie verder Childs, 
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Bibilcal Theology, 637, Chilton, Pure Kingdom, x, 4, 16. Voor deze zelfde visie. Ik citeer Childs: 'However, it is also 

significant to observe, especially in the light of the continuing popularity of the Ritschlian theory of the kingdom in 

ecclesiastical circles, that the vocabulary of 'building' or 'establishing' the kingdom, of 'co-operating' with its 

expansion, or of 'bringing in the kingdom' by deeds of love and justice utterly fails in the New Testament'. We zagen 

eerder dat dit Ritschliaanse idee zelfs bij gerespecteerde nieuwtestamentici nog steeds (op de achtergrond) aanwezig 

is en in teksten als 12:31 ingelezen wordt. Men probeert voorzichtig te spreken en ontwijkt soms het spreken over 

'vestigen', maar de gedachte is dikwijls toch aanwezig. 
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7. Het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God 
 

7.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn we tot een omschrijving gekomen van het Koninkrijk van God naar 

aanleiding van het gebruik van de term 'basilei,a tou/ qeou' in Lucas-Handelingen. Ik herhaal op 

deze plek nog eens de kerngedachte van het Koninkrijk van God als het in de Schriften voorzegde 

eschatologische optreden van God als Koning ten behoeve van zijn volk. Dit houdt in dat de komst 

van het Koninkrijk van God in essentie en per definitie de vervulling van de Schriften is. 

 De resultaten van het vorige hoofdstuk vormen de basis voor dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk 

wil ik de lijnen doortrekken die in het vorige hoofdstuk zijn ontstaan. Wat is de relatie tussen het 

Koninkrijk van God en de heilsfeiten? Zijn we nu in staat om vanuit ons zicht op het Koninkrijk 

antwoord te geven op het 'probleem' van de aanwezigheid van het Koninkrijk na Jezus' hemelvaart? 

Hoe zit het met Pinksteren, de Geest en het gebruik van de naam van Jezus in relatie tot het 

Koninkrijk van God? We beginnen met de interpretatie van de heilsgebeurtenissen vanuit de 

betekenis van het Koninkrijk van God. 

 

7.2 Het Koninkrijk van God en de 'heilsgebeurtenissen'. 

Mitmann-Richert wees ons erop dat in het onderzoek naar het Koninkrijk van God de rol van de 

kruisdood van Jezus veelal veronachtzaamd wordt. Zij wijst ter correctie vooral op het verzoenende 

karakter van de dood waardoor de relatie tussen God en de mens hersteld wordt, hetgeen zij één op 

één identificeert met het Koninkrijk van God. Daardoor spreekt zij van de oprichting van het 

Koninkrijk op het moment van de kruisdood. Ik heb al opgemerkt dat dit te smal is als definitie voor 

het Koninkrijk van God, maar dat de correctie die zij wil doorvoeren mijn inziens terecht is. 

 Wanneer we het Koninkrijk van God vanuit Lucas primair zien als het eschatologische 

optreden van God vervuld in Jezus Christus, moeten we het geheel van Jezus' optreden ten behoeve 

van de mens in dit licht zien. Dat geldt evenzo voor zijn lijden, opstanding en hemelvaart. Op 

meerdere plaatsen wordt duidelijk dat het lijden van de Mensenzoon een noodzakelijkheid is in het 

eschatologische optreden van God. Jezus voorzegt voor zijn dood, en legt ook na zijn opstanding 

uit, dat de Mensenzoon moet lijden en door de mensen verworpen moet worden om zijn 

heerlijkheid binnen te gaan (vgl. Lc 9:22, 44, 17:25, 24:26-27, 44-47). Met het binnengaan in zijn 

heerlijkheid verwijst Jezus naar zijn opstanding en hemelvaart, die Lucas theologisch gezien nauw 

bij elkaar houdt. Over de betekenis van dit binnengaan in zijn heerlijkheid kom ik verderop te 

schrijven. Deze heilsfeiten zijn constituerend voor het heil dat het eschatologische ingrijpen van 

God (in Jezus Christus) bewerkt. Beter gezegd, de kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jezus is 

het eschatologische ingrijpen van God ten behoeve van de mens. Zij maken aldus deel uit van het 

Koninkrijk van God. Men zou in parallel met Lucas 11:20 kunnen stellen: „Maar als de 

Mensenzoon gekruisigd is en door de hand van God is opgewekt uit de dood en verhoogd, dan is 

het Koninkrijk Gods bij u gekomen‟. 

 Deze conclusie wordt versterkt door het volgende. Dat de kruisdood van de Mensenzoon, 

Messias en zoon van God 'onderdeel' is van het Koninkrijk van God, is zogezegd voor de discipelen 

aanvankelijk onvoorstelbaar, ondanks dat de Schriften ervan getuigen (Lc 24:26-27). Zo bracht 

Filippus met het Schriftgedeelte van de lijdende knecht des Heren als uitgangspunt (Js 53) de goede 

boodschap van Jezus, zie Handelingen 8:32-35. En wat is dit anders dan dat Fillipus het Koninkrijk 

van God verkondigt? Om dit te bevestigen verwijs ik terug naar de eerdere bespreking van deze 

tekst (paragraaf 6.2.4, pagina 59) en in het verlengde daarvan de hele bespreking en conclusie 

aangaande de inhoud van de prediking van het Koninkrijk van God in Handelingen (6.3). Fillippus 

brengt de boodschap van het Koninkrijk van God wanneer hij de goede boodschap van Jezus brengt 
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met als uitgangspunt het lijden van de knecht des Heren. 

 Het Koninkrijk van God dat in de Schriften is voorzegd, vervult zich in Christus over een 

periode van tijd. Het vervult zich in de daden die door, aan en in Jezus geschieden in de laatste 

dagen. In de volgende paragraaf ga ik dieper in op de betekenis van Jezus‟ lijden en verhoging voor 

het Koninkrijk. In de bespreking van de heilsfeiten zal ook steeds meer helder worden over de 

'aanwezigheid' van het Koninkrijk van God na Pasen en de Hemelvaart. 

 

7.2.1 Het Koninkrijk en het kruis 

We zien dat de daden van Jezus dus niet alleen zijn verkondiging en zijn wonderen inhouden, maar 

ook, of misschien juist, zijn gehoorzaamheid aan God - tot aan zijn kruisdood als de knecht des 

Heren. Dit laat zien dat ook daden die aan Jezus geschieden deel uitmaken van het Koninkrijk.
1
 In 

Lucas lezen we dat Jezus lijdt, sterft en uit de dood wordt opgewekt. We zagen bij de bespreking 

van het Oude Testament dat de komst van het Koninkrijk op de dag van de Heer heil en oordeel met 

zich meebrengt. Het gaat om de komst van een heilstijd maar tegelijkertijd om een oordeel over 

Gods vijanden. We zien deze elementen van de komst van het Koninkrijk voltrokken in Jezus 

wanneer hij lijdt, sterft en opgewekt wordt. Als knecht van de Heer draagt Jezus het gericht van het 

Koninkrijk. Jezus 'wordt gerekend bij de overtreders van de wet', aldus Lucas 22:37. Het is een 

citaat uit het vierde lied van de lijdende knecht van de Heer in Jesaja (Js 53:12). Op deze manier 

voltrekt het vonnis voor de overtreders van de wet zich in hem, die ertoe gerekend wordt. 

Mittmann-Richert laat in haar studie zien dat Jesaja 53 op de achtergrond een belangrijke rol speelt 

in de lijdensgeschiedenis van Jezus bij Lucas.
2
 Het lijden en de daaropvolgende verhoging van de 

knecht des Heren die in Jesaja 53 op elkaar volgen, komen terug in de typische uitspraken van Jezus 

over zijn lijden waarin hij uitlegt dat de Mensenzoon/Messias moet (dei/) lijden om zijn heerlijkheid 

binnen te gaan (vgl. Lc 9:22, 44, 17:25, 24:26-27, 44-47). Mittmann-Richert stelt dat het 

onomstreden is dat in het oerchristendom van het begin af aan dit vierde lied (Js 52:13-53:12) werd 

geïnterpreteerd als plaatsvervangende en als verzoenende dood, volbracht door Jezus Christus.
3
 

Vanuit dit perspectief moet het lijden van Jezus geïnterpreteerd worden als soteriologisch. Dit houdt 

in dat het oordeel, verbonden aan het Koninkrijk van God, plaatsvervangend op de knecht van de 

Heer terecht komt. Daaropvolgend gaat de knecht van de Heer zijn heerlijkheid binnen. Het oordeel 

en het heil van het Koninkrijk voltrekken zich in Jezus.  

 De betekenis van Jezus' dood als plaatsvervangende en verzoenende dood mag dan door 

Lucas niet expliciet onder woorden gebracht zijn. Lucas wijst zijn lezers er wel op de geschiedenis 

van Jezus in het lied van de knecht van de Heer te lezen, en Jezus lijden vanuit dit lied te 

interpreteren.
4
 Jezus stierf in de plaats van velen, hun zonden heeft God op hem geladen, het 

behaagde de Heer hem te breken. Aldus werd Jezus door een gewelddadig vonnis weggenomen uit 

het land der levenden zoals een lam dat naar de slacht geleid wordt. Vanwege onze opstandigheid en 

onze zonden werd hij doorstoken en gebroken. De Heer heeft de schuld van ons allen op hem doen 

neerkomen. Zo heeft Jezus zich tot een zoenoffer gemaakt aan het kruis. Hij werd gestraft, ons 

bracht het vrede. En vanwege dit doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis 

verzadigd worden. God zal hem zijn deel geven te midden van de velen, samen met hun 

machthebbers verdeelt hij de buit. Jezus is opgewekt en verhoogd en daarmee deze heerlijkheid 

binnengegaan. 

 Dit is de reden dat Jezus, wanneer de misdadiger aan het kruis naast hem vraagt aan hem te 

denken wanneer hij zijn Koninkrijk binnengaat, het paradijs kan toezeggen als belofte voor vandaag 

                                                 
1 Zo ook Ridderbos, Koninkrijk, 161-167. 

2 Mittmann-Richert, Sühnetod, 80vv. 

3 Mittmann-Richert, Sühnetod, 80. 

4 Mittmann-Richert, Sühnetod, 79 '(…) so einig sind sich überraschenderweise die Lukasexegeten darin, daß der 

jesajanische Text sühnhetheologisch zu verstehen sei und von Lukas auch so verstanden wurde.„. 
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(23:43). De straf kwam op Jezus en dat brengt deze misdadiger vrede (Js 53:5). Dit wil niet zeggen 

dat Jezus in zijn aardse optreden nog niet de Messias was en dat het Koninkrijk destijds nog alleen 

toekomstig was en pas aan het kruis opgericht werd. Het eschatologische optreden van God als 

Koning was reeds begonnen. Maar de kruisdood, opstanding en hemelvaart vormen zogezegd de 

fundering van het heil van het Koninkrijk. Het moest gebeuren voordat Jezus koning zou worden en 

uiteindelijk in volle koninklijke macht als de Mensenzoon terug zal komen om te oordelen. 
 

Ik merk nog op waar Ridderbos naar verwijst wanneer hij het Koninkrijk en het kruis bespreekt. Het zou 

kunnen dat Lucas, behalve op de transfiguratie, ook wijst op het zien van het Koninkrijk van God in 

de kruisdood en opstanding van Jezus, als Jezus in Lucas 9:27 aanzegt 'Ik zeg u in waarheid, er zijn 

sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij 

het Koninkrijk Gods gezien hebben.' In zijn prediking waarschuwt Jezus dat het gericht op handen 

is (Lc 12:58, 13:6-9), het oordeel zal op de steden terecht komen die de prediking van Jezus 

verwerpen (Lc 10:10-16). Ridderbos stelt de vraag 'of ook niet juist in de zelfovergave van de Zoon 

des mensen in de dood, de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van een vernieuwde weerhouding 

van de definitieve openbaring van het rijk Gods en van de voleinding der wereld lag opgesloten'.
5
 

Ridderbos vervolgt dat het gericht is geschied, de voorlopigheid van het Koninkrijk is bestendigd in 

het lijden, de dood en opstanding van Jezus. Vanaf dat moment kan het Koninkrijk van God in volle 

ontplooiing verkondigd worden als prediking van het kruis. Het is dan ook de opgestane Jezus zelf 

die opdracht geeft tot verkondiging, nadat hij de noodzaak van zijn lijden en sterven heeft uitgelegd 

(Lc 24:25vv, 44vv.). Vanuit zijn verhoogde positie geeft Jezus aan hen de Geest, als kracht voor dit 

getuigenis. Na het kruis en de opstanding is er dus een nieuwe tijd aangebroken binnen het 

Koninkrijk. Voor een belangrijk deel is de belofte van dit Koninkrijk nu vervuld in de dood en 

verhoging van Jezus. Vanaf de opstanding van Jezus is een tijd aangebroken waarin de kerk de 

opdracht heeft te getuigen van dit Koninkrijk. In dit getuigenis gaat het om de gebeurtenissen 

aangaande Jezus die 'onder ons hun beslag hebben gekregen' (Lc 1:1). Het gewicht van de 

verkondiging van het Koninkrijk van God in Handelingen ligt, zoals we eerder hebben gezien, op 

het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. Het doel is, hetgeen we evenzo gezien hebben, dat 

mensen deze boodschap zullen ontvangen en het Koninkrijk zullen binnengaan. Verderop zullen we 

verder stil staan bij deze opdracht die Jezus geeft. Eerst kijken we dieper naar de betekenis van de 

hemelvaart voor Lucas en de relatie met het Koninkrijk. 

 

7.2.2 De vraag naar de plaats van het Koninkrijk van God tussen de tijden 

We houden ons nu bezig met de rol van het Koninkrijk van God aan het einde van Lucas en het 

begin van Handelingen, alwaar de heilsgebeurtenissen door Lucas zijn opgenomen. Voor sommigen 

is de hemelvaart, mede vanwege de manier van spreken over het Koninkrijk binnen Handelingen, 

aanleiding geweest tot de conclusie te komen dat het Koninkrijk met Jezus‟ hemelvaart slechts „een 

hemelse werkelijkheid‟ is geworden. Het Koninkrijk is immers inherent aan Jezus verbonden, zo 

redeneren zij. Volgens hen kan er slechts over de presentie van het Koninkrijk in de toekomst 

gesproken worden (Vgl. Hnd 14:22), of als verwijzing naar de tijd van Jezus op aarde (Vgl. Hnd 

28:31), maar niet in het heden van de 'tussentijd' op aarde omdat het Koninkrijk slechts een hemelse 

werkelijkheid zou zijn.
6 

Deze opvatting past niet bij het Koninkrijk van God, zoals wij het in het 

vorige hoofdstuk hebben gezien. De vervulling van de belofte heeft immers plaatsgevonden, het 

eschatologische optreden van God is geschied, ondanks dat er nog beloftes openstaan. Deze 

opvatting van Conzelmann en Wolter ziet het Koninkrijk van God als entiteit die zich op aarde of in 

                                                 
5 Ridderbos, Koninkrijk, 163v. 

6 Bij Wolters speelt ook een individuele eschatologie mee: 'Sie ist damit wieder zu einer rein himmlischen Realität 

geworden, an deren Heilswirklichkeit man in der Gegenwart dadurch Anteil bekommt, daß man nach dem Tode in 

sie 'hineingeht' (Apg 14.22).'
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de hemel kan bevinden en dus ergens op een bepaalde plaats present is, zij het dan gebonden aan de 

aanwezigheid van Jezus. In hun visie kan er daarom sprake zijn van afwezigheid van het 

Koninkrijk. 

Ellis heeft op deze visie gereageerd onder verwijzing naar de heilige Geest en de rol van de 

Naam van Jezus in de „periode van de kerk‟. Dit zijn thema‟s die in dit onderzoek nu een plek 

dienen te krijgen in hun relatie tot het Koninkrijk. Eerst luisteren we naar wat Lucas-Handelingen 

duidelijk maakt aangaande de hemelvaart. Van daaruit verschuiven we onze aandacht, via de 

opdracht om te getuigen, naar de heilige Geest en de naam van Jezus. 

 

7.2.3 Het Koninkrijk en de verhoging 

Het lijkt me goed te zien wat de hemelvaart voor Lucas betekent, met name in relatie tot Jezus' 

koningschap en het Koninkrijk van God. Het verslag van de hemelvaart is binnen het Nieuwe 

Testament alleen opgenomen door Lucas.
7
 De hemelvaart is in combinatie met de opstanding een 

daad van vindicatie van Jezus door God. In de apostolische boodschap, waarin de opstanding samen 

wordt genomen met de hemelvaart, wordt gesproken over verhoging (Hnd 5:30v.). Het is de 

vervulling van de voorzegging van Jezus die hij uitsprak toen hij voorgeleid werd: 'van nu aan zal 

de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods' (Lc 22:69). De verhoging laat zien dat 

de claim die Jezus maakte, en die door de Joden werd afgewezen (vgl. Lc 22:70v.), terecht was.
8
 De 

Vader heeft de claim van zijn zoon gevindiceerd door hem de plek aan zijn rechterhand te geven. 

Onder andere in Handelingen 2:30-36 wordt de hemelvaart en opname omschreven als verhoging. 

Vers 33 spreekt over de verhoging door Gods rechterhand.
9
 Psalm 110:1 wordt aangehaald om 

betekenis te geven aan het zetelen aan Gods rechterhand (v. 34).
10

 Het is een plek van autoriteit
11

 

over het hele universum.
12

 De zoon van David
13

 wordt uitgenodigd deze plek in te nemen. Dat is de 

boodschap van Petrus die spreekt vanuit Psalm 110.
14

 Een bewijs van deze verhoging is de 

uitstorting van de heilige Geest door Jezus.
15

 Nolland
16

 merkt op dat de hemelvaart het doel is waar 

het evangelie sinds 9:51 naartoe werkt (vgl. Lc 19:12, 22:69, 24:26). Het leidt tot de volle 

heerlijkheid, waarvan een glimp werd gezien bij de transfiguratie in 9:32 (vgl. 24:26), waarmee hij 

terug zal komen als de Mensenzoon bij de wederkomst (Lc 9:26).
17

 Het is het vertrek naar een ver 

land om het koningschap in ontvangst te nemen en om daarna terug te komen, zoals Jezus er in een 

gelijkenis over spreekt (Lc 19:12). Nolland merkt verder op dat het moment van de hemelvaart een 

belangrijk moment van volwassen geloof is voor de discipelen. Zij worden op dat moment vervuld 

van vreugde. Het is ook het moment in Lucas waarop de discipelen voor het eerst op deze manier 

op de knieën gaan voor Jezus om hem te aanbidden.
18

 Nu weten zij wat ze moeten weten om de 

                                                 
7 Matteüs en Johannes maken er geen vermelding van, in de door de kerk aangenomen vorm van het evangelie van 

Marcus wordt de hemelvaart en het plaatsnemen aan Gods rechterhand genoemd in het later toegevoegde deel van 

Marcus (16:19). 

8 Hier komen de claims van de 'Zoon des mensen' en de 'Zoon van God' bij elkaar. 

9 Instrumentale dativus, vgl. Hnd 5:31 en Ps 118:16. 

10 Ook bij Paulus en Hebreeën speelt deze tekst een rol vgl. bijv. Rom 8:34, Kol 3:1, Heb 1:3. 

11 Bock, Luke, 1944. 

12 Bruce, Acts, 67. 

13 Vgl. ook Hnd 13:22v. 

14 Een vergelijkbare redenering als die Petrus hiervoor heeft gegeven (2:29) vanuit Psalm 16. Het is niet aan David zelf 

volbracht (v. 29 par. v. 34), maar David spreekt over één van zijn nazaten: Jezus (v. 30-32 par. v. 36). 

15 Vgl. voor Jezus die doopt met de heilige Geest ook Lucas 3:15-17, 24:49, Hnd 1:5-8. 

16 Nolland, Luke, 1228 en 1229. 

17 Vgl voor deze drie opeenvolgende momenten van de openbaring van Jezus' heerlijkheid ook Bruce, Acts, 38. 

18 Hoewel het proskunh,santej auvto.n niet in codex D, de Itala en sommige Syrische vertalingen is opgenomen (zo ook 

niet in de NBG) is de huidige consensus dat de woorden origineel zijn. Alle andere manuscripten hebben de 

woorden wel opgenomen. (vgl. Nolland, Luke, 1224, Bock, Luke, 1950, contra M.C. Parsons, 'The Departure of 

Jesus in Luke-Acts: The Ascension Narratives in Context.' in: Journal for the Study of the New Testament, 
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missie te volbrengen die hen als getuigen is opgedragen. Nolland is inzichtgevend, al zou ik zelf 

niet spreken over 'het doel waar het evangelie naar toe werkt'. Het is wel het (voorlopige) einddoel, 

gezien vanuit de weg die Jezus gaat op aarde. De boodschap vanuit Handelingen 2:30-36 is helder: 

God heeft deze door de mensen gekruisigde Jezus gevindiceerd en verhoogd tot Heer en Messias, 

daarvan geven de opstanding en de verhoging aan Gods rechterhand blijk en is de uitstorting van 

de Geest het bewijs.  

 Hoewel het koningschap van Jezus in Handelingen niet expliciet wordt omschreven met het 

woord 'koning'
19

, kunnen we in deze verhoging – N.B. dat is bij Lucas de opstanding en de 

hemelvaart - wel het ontvangen van het koningschap zien (vgl. Lc 23:42). Jezus krijgt in deze 

verhoging immers de troon van David (Hnd 2:30-35, Ps 110:1, Hnd 13:22v., 34). Met Lucas 1:32-

33 in het achterhoofd impliceert dit dat het gaat om het ontvangen van het eeuwige koningschap. In 

Handelingen 7:56 ziet Stefanus Jezus in een geopende hemel staan als de Mensenzoon aan de 

rechterhand van God (vgl. Lc 22:69). Wanneer dit vergeleken wordt met Daniël 7:13-14, met in 

gedachten het feit dat Jezus zichzelf ook in Lucas, veelvuldig met de titel Mensenzoon omschrijft, 

kunnen we ook hierin zien dat aan Jezus koninklijke heerschappij is gegeven. In de beschrijving van 

dit beeld komen de zoon van David (rechterhand) en de Mensenzoon bij elkaar. We hebben gezien 

dat dit twee oudtestamentische figuren zijn aan wie het koningschap voor eeuwig wordt gegeven. Ik 

wijs ook nog eens op de discipelen die bij het zien van Jezus' hemelvaart voor hem op de knieën 

gaan (24:52). In Lucas 19:12 heeft Jezus zichzelf vergeleken met de man van voorname afkomst die 

naar een ver land gaat om het koningschap in ontvangst te nemen, daarna zal hij terug keren. Hierin 

mag men de parallel zien met Jezus die in de hemel wordt opgenomen om het koningschap van God 

in ontvangst te nemen (Hnd 2:30-36), om daarna terug te keren (Lc 21:27-28).  

Lucas beschrijft Jezus' hemelvaart als het in ontvangst nemen van het koningschap. In 

verhouding met het geheel van Jezus' optreden moet men de hemelvaart zo zien. Jezus werd 

geboren en daarbij werd zijn eeuwige koningschap al voorzegd (1:32-33), hij werd door God 

gezalfd en aangewezen als koning (3:21v) en trad daarmee op aarde op als de gezalfde en 

aangewezen koning. Bij zijn verhoging door God ontving hij echter daadwerkelijk de troon van 

David, dat was de intronisatie. Zijn koningschap is weliswaar nog verborgen, maar Pinksteren is er 

het bewijs van. Het is een koningschap dat verkondigd moet worden in de kracht van Pinksteren 

(Hnd 1:8). Bij zijn wederkomst zal alom openbaar worden dat Jezus de koning is, de Mensenzoon 

met het Koningschap voor eeuwig (Lc 21:35v., 1:33). Jezus is de Mensenzoon, de zoon van David, 

de zoon van God, koning voor eeuwig. De hemelvaart is dus de intronisatie van Jezus. 

 

7.3 Jezus' opdracht aan de apostelen om te getuigen. 

De tijd van het optreden van Jezus mag, zoals we uit het voorgaande kunnen concluderen, gezien 

                                                                                                                                                                  
Supplement Series 21. Sheffield: Journal for the Study of the Old Testament Biblical Studies, 1987, 29-52). 

19 Het is in het Nieuwe Testament buiten de evangeliën sowieso geen algemeen gebruik geworden om Jezus de titel 

'koning' te geven. De uitzonderingen zijn op één hand te tellen: Op 17:14, 19:16 'Koning der koningen en Here der 

heren' (Basileu.j basile,wn kai. ku,rioj kuri,wn). Verder wel: In 1Kor 15:24-25 spreekt Paulus over Jezus dat hij (als 

koning) moet heersen, met verwijzing naar Ps 110:1 (dei/ ga.r auvto.n basileu,ein a;cri ou- qh/| pa,ntaj tou.j evcqrou.j 
ùpo. tou.j po,daj auvtou/). Efe 5:5 spreekt over het Koninkrijk van Christus en God (evn th/| basilei,a| tou/ Cristou/ kai. 
qeou/). Kol 1:13 spreekt over het Koninkrijk van Gods zoon (th.n basilei,an tou/ ui`ou/). 2Tim 4:1 (th.n basilei,an 
auvtou/), Heb 1:8 'maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de 

scepter van zijn koningschap.' 2Pet 1:11 spreekt over het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en redder Jezus 

Christus (th.n aivw,nion basilei,an tou/ kuri,ou h`mw/n kai. swth/roj VIhsou/ Cristou/Å). Hieruit valt op te maken dat het 

koningschap van Jezus Christus als zodanig niet het centrale thema is in de beschrijving van Jezus in het Nieuwe 

Testament, maar dat het één van meerdere concepten is waar Jezus en zijn 'wezen' mee onder woorden wordt 

gebracht. Het concept bestaat naast dat van Jezus als Heer, Christus/Messias, Redder, Zoon van God, de 

Mensenzoon, de zoon van David etc. De termen hebben wel dikwijls overlap in betekenis, waardoor het 

koningschap ook besloten ligt in andere termen. 
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worden als een tijd van de prediking van het Koninkrijk van God (Lc 16:16), met de aanwezigheid 

van het daarbij behorende heil. Maar ook na de opstanding spreekt Jezus nog met zijn discipelen 

over het Koninkrijk van God (Hnd 1:3). Hiermee wordt het feit vastgesteld dat zijn missie van de 

verkondiging van het Koninkrijk van God (Lc 4:43, 8:1 etc.) na de opstanding 'gewoon' door gaat. 

Op de vraag of het Koninkrijk voor Israël spoedig opgericht zal worden zegt Jezus dat het niet aan 

de discipelen is de tijden en momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld. 

Hij belooft hen echter de Geest ten behoeve van de verkondiging over de hele wereld (Hnd 1:6-8). 

De vraag naar het herstel van het Koninkrijk voor Israël, in de woorden van de nog nationale hoop 

van de discipelen, verwijst naar de komst van het Koninkrijk dat zal komen met de komst van de 

Mensenzoon (Lc 21:22, 31). Eerder was de discipelen door Jezus aangezegd dat zij koninklijke 

heerschappij zouden ontvangen over de twaalf stammen van Israël (Lc 22:29v.). Nu Jezus zojuist 

beloofde dat de komst van de Geest, het teken van de nieuwe tijd, nu spoedig kwam (Hnd 1:4-5) 

verwachtten de discipelen de spoedige komst van dit Koninkrijk van de nieuwe tijd. Maar Jezus 

wijst hen een andere weg en een andere verwachting voor de korte termijn. Zij zullen kracht 

ontvangen om te getuigen. Israël zal door Jezus (Gods dienstknecht) en de apostelen haar opdracht 

vervullen om te getuigen (Js 43:10, 44:8).
20

 Deze relatie tussen de opdracht aan Israël om een licht 

voor de volken te zijn en de opdracht tot verkondiging aan de apostelen krijgt nog meer accent 

vanuit Paulus‟ spreken in Handelingen 13:47, waar hij refereert aan Jesaja 49:1-6.
21

 Jesaja schrijft: 

'Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde' (Js 49:6). Paulus past 

deze belofte toe op 'wat de Heer ons geboden heeft': 'Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, 

opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde' (Hnd 13:47). De lezer wordt meegenomen 

van de focus van de discipelen op een spoedig herstel van het Koninkrijk voor Israël tot de opdracht 

van Jezus om getuige van hem te zijn „tot aan het uiterste der aarde‟. Dit alles in de kracht van de 

Geest, die de gave van de laatste dagen is.
22

  

 De missie van Jezus om in de kracht van de Geest het Koninkrijk van God te verkondigen 

blijft ook na zijn dood en opstanding zijn missie, tot aan de hemelvaart. Vanaf dat moment 

(eigenlijk tien dagen later vanaf Pinksteren) is het voortzetten van deze missie aan de apostelen, in 

de kracht van dezelfde heilige Geest, hen gegeven door de opgestane Jezus. De aangebroken 

heilstijd van de verkondiging van het Koninkrijk van God, begonnen met Jezus, wordt dus 

voortgezet door de apostelen, dat is de kerk. Deze tijd van Pinksteren tot de wederkomst kan vanuit 

dit lichtpunt bezien worden als de tijd van de opdracht tot verkondiging. 

 

7.4 De heilige Geest en het Koninkrijk bij Lucas 

7.4.1 Inleiding 

Een voorzet tot nader onderzoek van de relatie tussen de heilige Geest en het Koninkrijk van God in 

Lucas-Handelingen werd gegeven door Ellis. De bijdrage van Otto Merk vroeg ook om meer 

onderzoek naar deze relatie. De eigenlijke vraag die uit dit eerdere onderzoek is opgekomen luidt: 

Op welke manier kan de heilige Geest bij Lucas verbonden worden met de presentie van het 

Koninkrijk van God? Deze vraag is nader uiteen te zetten met behulp van resultaten van het vorige 

hoofdstuk, waarbij het antwoord dan eigenlijk al langzaam duidelijk wordt. Na mijn omschrijving 

van de kerngedachte van het Koninkrijk van God als 'het in de Schriften voorzegde eschatologisch 

optreden van God als Koning ten behoeve van zijn volk', en daarbij het feit dat het Koninkrijk zijn 

vervulling krijgt in Christus, is het de vraag hoe de heilige Geest hiermee verbonden kan worden. 

Eerder heb ik al gezegd dat de formulering van de 'aanwezigheid' of de 'presentie' mijns inziens niet 

                                                 
20 Zie hoe dit thema van het getuigen van de apostelen van Jezus, en m.n. van zijn opstanding!, terugkomt in 

Handelingen 1:22, 2:32, 3:15, 5:32, 10:39, 41, 13:31, 22:15, 20, 26:16. 

21 Bruce, Acts, 36. 

22 Ook de Geest zelf is getuige (Hnd 5:32). 
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zo'n gelukkige formulering is. Deze manier van spreken komt vooral op uit de discussie over de 

eschatologie en de vraag of Jezus het Koninkrijk als gerealiseerd (Dodd) of louter toekomstig 

(Weiß, Schweitzer) zag. Men zou namelijk heel goed kunnen zeggen: de komst van de heilige Geest 

op Pinksteren is (onderdeel van) het in de Schriften voorzegde eschatologische optreden van God 

als Koning ten behoeve van zijn volk. Het is namelijk een onderdeel van de voorzegde beloften 

aangaande het Koninkrijk van God. Pinksteren is de vervulling ervan. In Handelingen 2:16-17 legt 

Petrus Pinksteren op zo'n manier uit dat alle elementen van de kerngedachte van het Koninkrijk van 

God die uit het vorige hoofdstuk naar voren kwam erin aanwezig zijn: 'maar dit is het, waarvan 

gesproken is door de profeet Joël: ´En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten 

van mijn Geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren (...)'. Dit waarvan 

gesproken is door de profeet Joël is vervuld in Jezus Christus, omdat hij als tronende Koning 

degene is die deze beloofde Geest van de Vader ontvangen heeft en zelf heeft uitgestort op de 

apostelen op de Pinksterdag, zo kunnen we lezen in Handelingen 2:33. 

 Deze gedachtegang vanuit de omschrijving van het Koninkrijk van God die volgt uit het 

vorige hoofdstuk geeft alvast richting aan het antwoord op de vraag naar de verhouding van de 

heilige Geest en de 'aanwezigheid' van het Koninkrijk van God. De heilige Geest is immers de gave 

van God die hij uitstort in zijn eschatologische optreden. We kunnen van hieruit stellen dat de 

heilige Geest als gave onderdeel van het beloofde en vervulde Koninkrijk van God is. Hierbij moet 

wel gezegd worden dat Lucas nergens expliciet de heilige Geest of Pinksteren identificeert met het 

basilei,a tou/ qeou/. Te meer reden om te zien hoe ander onderzoek hiermee omgegaan is. 

 

7.4.2 Geest en Koninkrijk: eerder onderzoek 

We gaan kijken wat eerdere onderzoekers naar de verhouding van het Koninkrijk van God en de 

heilige Geest naar voren hebben gebracht. Onderzoekers die zich in de afgelopen halve eeuw met 

deze materie bezig gehouden hebben zijn in ieder geval Dunn en in zijn lijn Smalley en daarnaast 

recenter Cho. Voor de heilige Geest in de geschriften van Lucas op zich is er al een langere lijn van 

onderzoek, mensen die een rol spelen zijn Von Baer, Lampe, Haya-Prats, Stronstad, Schweizer, 

Dunn en Turner. In literatuur over Lucas en het Koninkrijk zijn we de gedachten tegengekomen van 

Conzelmann, Merk, Wolter en Ellis. 

 Dunn en Smalley spreken in de trant van de duidelijke stelling 'where the spirit is, there is 

the kingdom'.
23

 Ellis acht het waarschijnlijk dat Lucas de Geest aanduidt als presentie van het 

Koninkrijk. De belangrijkste consensus in het onderzoek is om de heilige Geest in Lucas als de bron 

van kracht voor de verkondiging van het Koninkrijk (the spirit of prophecy) te zien. We zagen bij 

Wolter de gedachte dat het Koninkrijk van God niet present is, ook niet door de bemiddeling van de 

heilige Geest.
24 

Hieronder zal ik de visies die nog niet besproken zijn eerst uiteen zetten. Daarna zal 

ik met behulp van deze visies zelf tot een antwoord op de bovengenoemde vraag komen. 

 

7.4.2.1 Geest en Koninkrijk: J.D.G. Dunn en S.S. Smalley 

In zijn in 1970 verschenen artikel 'Spirit and Kingdom'
25

 legde James D.G. Dunn de vinger bij het 

gebrek aan oog voor de relatie tussen de heilige Geest en het Koninkrijk van God in het 

nieuwtestamentisch onderzoek. Zijn artikel behandelt zowel Paulus als de synoptici en daarbij ziet 

                                                 
23 Dunn, 'Spirit and kingdom', 38. Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer‟ 68. 

24 Wolter, 299c 'noch sagt er (Lucas) damit, dass die Gottesherrschaft 'in der Person Jesu da' und durch die Vermittlung 

des Geistes 'bleibende Gegenwart für die Kirche (ist)'. Wolter vindt hiervoor steun bij Grässer, 'Parusieerwartung', 

107 n. 31. Wolter verderop: 'Für seinen eigenen und den point of view seiner Leser gilt darum: In der Gegenwart ist 

die basilei,a tou/ qeou, die im Auftreten des irdischen geschichtlich präsent war, eine rein himmlische Grösse. Ihr 

'Kommen' (Lk 22:18) steht noch aus.' 561 

25 Dunn, J.D.G., 'Spirit and Kingdom', Expository Times 82, 1970-71, 36-40. 
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hij een theologische overeenkomst tussen de twee. Bij Paulus ziet hij een presentie-toekomst-

spanning met betrekking tot het Koninkrijk in termen van de Geest (26). Deze spanning neemt hij 

ook waar bij de synoptici. Bij Lucas ziet hij een nauwe verbinding tussen de Geest en het 

Koninkrijk. Hij wijst op Handelingen 1:3-8, waar de heilige Geest en het Koninkrijk twee keer 

parallel worden gezet. De inleiding van Lucas‟ tweede boek vervolgt: 'gedurende veertig dagen is 

hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God'. Jezus draagt de 

apostelen op om in Jeruzalem de vervulling van de belofte van de Vader te verwachten: de doop met 

de Heilige Geest.  

 Wanneer de apostelen vragen naar het wanneer van het herstel van het Koninkrijk over 

Israël, antwoordt Jezus dat het niet hun zaak is om de tijden en gelegenheden te weten waarover de 

Vader de beschikking heeft. Maar dan brengt hij de heilige Geest ter sprake als bron van kracht om 

hun missie uit te voeren; het getuigen over Jezus, dat reikt tot het uiterste der aarde. Kort gezegd, 

als antwoord op de vraag van de apostelen naar het wanneer van de komst van het Koninkrijk geeft 

Jezus als antwoord dat de heilige Geest zal komen als kracht ten bate van hun opdracht om te 

getuigen. De conclusie die Dunn daaruit trekt is dat in plaats van het 'wanneer' Jezus antwoord geeft 

over het 'wat' van het Koninkrijk.
27

 In termen van de presentie-toekomst-spanning is de heilige 

Geest de presentie van het Koninkrijk. Dunn denkt verder te zien dat in Lucas het hoogste goed dat 

de Vader de discipelen wil schenken zowel omschreven wordt met de heilige Geest (11:13) als met 

het Koninkrijk (12:31-32). Vanwege deze punten kan Dunn de voor zijn visie kenmerkende 

uitspraak doen: 'it is not so much a case of where Jesus is, there is the Kingdom, as where the Spirit 

is, there is the Kingdom'.
28

  

 Stephen S. Smalley sluit zich in zijn artikel 'Spirit, kingdom and prayer in Luke-Acts''
29

 wat 

dit betreft bij Dunn aan en ziet zelfs een triade van Geest, Koninkrijk en gebed in Lucas, tegen de 

achtergrond van de heilsgeschiedenis.
30

 Ook hij spreekt van 'Where the spirit is, there is the 

Kingdom'.
31

 Dunn en Smalley betogen beiden dat Lucas de Geest ziet als de manifestatie van het 

Koninkrijk. Jezus ervaart het Koninkrijk door de aanwezigheid van de Geest in zijn aardse 

bediening. De Geest bleef op Jezus tijdens zijn aardse optreden, maar na zijn verhoging ontvingen 

de apostelen op Pinksteren de gave van de Geest, als teken van zijn inauguratie en om in de 

geschiedenis de aanwezigheid van het Koninkrijk te bemiddelen.
32

 Uit Handelingen 4:23-31 blijkt 

dat de apostelen bidden om de heilige Geest met als doel vrijmoedigheid te ontvangen om over het 

woord van God te spreken (evla,loun to.n lo,gon tou/ qeou/ meta. parrhsi,aj). Dit staat in Handelingen 

gelijk aan „het Koninkrijk van God verkondigen‟.
33

 Zij ontvangen daarop de heilige Geest die, zo 

zegt Smalley, net als voor de opstanding de aanwezigheid van het Koninkrijk manifesteert en nu 

ook de apostelen in staat stelt om hun taak te volbrengen, namelijk om het woord van God en zijn 

koningschap te verkondigen.
34

 

 Voordat we naar de kritiek van Youngmo Cho op deze twee personen gaan, merk ik eerst ter 

evaluatie op dat zowel Dunn als Smalley over het Koninkrijk spreken als 'iets' buiten God, Christus 

of de Geest, hoewel zij natuurlijk wel wijzen op de inherente verbintenis tussen de drie-enige God 

en het Koninkrijk. Zij stellen het Koninkrijk voor als iets dat de Geest bemiddelt, waardoor zij erop 

kunnen wijzen dat het 'aanwezig' is omdat de Geest gegeven is. Dit impliceert dat het Koninkrijk 

´iets' buiten de Geest is dat de Geest kan bemiddelen. De omschrijving van het Koninkrijk die 

                                                 
26 Dunn gaat overigens mee in de driedeling van de heilsgeschiedenis bij Lucas van Von Baer en Conzelmann, zie 

Dunn, Baptism in the Holy Spirit, 40 nt. 7. 

27 Dunn, 'Spirit and Kingdom', 38. Dit doet Lampe ook in 'Holy Spirit‟, 184. 

28 Dunn, „Spirit and kingdom‟, 38. 

29 Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer in Luke-Acts', Novum Testamentum 15 (1973), 59-71. 

30 Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer„, 64-67. 

31 Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer„, 68. 

32 Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer„, 68. 

33 Vgl. Handelingen 8:4-5, 12. En mijn behandeling hier eerder van op pagina 55vv. 

34 Smalley, 'Spirit, Kingdom and Prayer„, 70, in mijn parafrasering heb ik de cursuvering zelf toegevoegd. 
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volgde uit mijn vorige hoofdstuk wijst een andere weg, omdat het Koninkrijk een omschrijving is 

van Gods optreden en niet zozeer iets daarbuiten dat God gecreëerd heeft of dat bemiddeld wordt 

door de Geest of Christus.
35

 Het Koninkrijk is niet een zaak die door Gods optreden 'aanwezig' is, 

maar het verwijst naar Gods optreden zelf. 

7.4.2.2 Geest en Koninkrijk: Y. Cho 

We gaan naar de kritiek van Youngmo Cho, hij stelt in zijn werk Spirit and Kingdom in the Writings 

of Luke and Paul (2005) twee kritische vragen bij de visie van Dunn en Smalley.
36

 

1. Bemiddelt de Geest het Koninkrijk bij Lucas zoals Dunn en Smalley zeggen? 

2. Als de activiteit van de Geest nauw samenhangt met het Koninkrijk, wat is dan Lucas' visie 

op de specifieke of primaire rol van de Geest, in het brengen van het Koninkrijk? 

 

Cho zoekt een antwoord op vraag 1 door de teksten die Dunn aanwijst voor het ontvangen van de 

Geest als manifestatie van het Koninkrijk te bekijken (Lc 11:2, 12:31-32 in relatie met 11:13 en 

Hnd 1:3-8), bovendien neemt hij Lucas 11:20 mee waar het Koninkrijk van God expliciet wordt 

verbonden met de vinger van God. Cho merkt goede dingen op over de teksten die Dunn aanhaalt in 

Lc 11:2 en 12:31-32 in relatie met 11:13. Dunn's tekstkritische keuze voor de lezing van 11:2 als 

'laat de heilige Geest op ons komen en ons reinigen' in plaats van 'laat uw Koninkrijk komen' is erg 

zwak. Hieruit kan ook niet opgemaakt worden dat Lucas de Geest met het Koninkrijk gelijk stelt. Er 

kan ook niet hard gemaakt worden dat Lucas in 11:13 de heilige Geest als 'het hoogste goed' 

beschouwt en daarmee de intentie heeft bewust een parallel te schetsen tussen deze tekst en 12:31v 

waar het Koninkrijk wel als het hoogste goed neergezet wordt. Ook naar mijn idee kunnen deze 

teksten niet zo parallel gezien worden zoals Dunn dat doet. Cho merkt over Lc 11:20 op dat Lucas 

juist in plaats van 'de Geest' (zo Matteüs, waarschijnlijk Q) 'de vinger' van God heeft, hierdoor 

wordt volgens Cho de Geest juist losgekoppeld van deze tekenen.  

 De conclusie van Cho luidt uiteindelijk dat Dunn in zijn weergave van de Geest en het 

Koninkrijk de aard van hun relatie simplificeert (171).
37

 De aard van de relatie die Dunn in Lucas 

leest laat volgens Cho eerder die van Paulus zien dan die van Lucas. Door Lucas wordt de Geest 

niet gepresenteerd als de manifestatie van het Koninkrijk. De relatie die Cho dan wel ziet is dat de 

Geest wordt aangeduid als de Goddelijke kracht die achter de proclamatie van het Koninkrijk ligt. 

 Hij ziet dit duidelijk bij de Nazareth-perikoop waar Jezus' zalving met de Geest primair 

verbonden is aan het uitoefenen van zijn missie van de proclamatie van het goede nieuws van het 

Koninkrijk (4:18-19, 43). Ook in de kerk van Handelingen ziet hij de werking van de Geest primair 

in de rol van bron van kracht voor de proclamatie (195). Hij ziet deze visie op de werking van de 

Geest in lijn met de intertestamentaire periode.
38

 De door Paulus 'more fully developed' en 'key and 

original' bijdrage waarin de Geest een rol krijgt als de zegen van het Koninkrijk, te weten het 

nieuwe leven, zoonschap, rechtvaardiging, opstanding en ethische kracht, is bij Lucas afwezig 

(197). Bij Lucas zijn deze zegeningen meer intrinsiek met het Koninkrijk verbonden. In de woorden 

van Cho wanneer hij spreekt over de relatie Geest en het Koninkrijk van God bij Lucas: 'The spirit 

as an empowering force inspires people to proclaim the kingdom so that others have an opportunity 

to enter into it' (195). Als variant op de uitspraken van Dunn en Smalley zegt hij 'For Luke, where 

the spirit is at work, there the kingdom is being proclaimed' (197). Uit dit alles is voor ons 

onderzoek vooral relevant dat in deze visie bij Lucas de Geest niet gezien kan worden als de 

'presentie' van het Koninkrijk. 

 

                                                 
35 N.B. De omschrijving verwijst naar de verbindende gedachte van het Koninkrijk van God als 'tensive symbol'. 

36 Youngmo Cho, Spirit and Kingdom in the writings of Luke and Paul, An Attempt to Reconcile these concepts, 

Waynesboro: Paternoster, 2005, 162vv. 

37 De nummers tussen de haken verwijzen naar paginanummers in het werk van Youngmo Cho. 

38 Cho, Spirit and Kingdom, hst. 2 en 196v. 
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Ik kom tot een evaluatie. Cho legt voor ons een zeer interessant betoog neer. Hij reageert stevig op 

de teksten die Dunn voorstelt. Eigenlijk blijkt impliciet uit zijn kritiek dat het uitgangspunt over het 

Koninkrijk van God bij Dunn en Smalley mank gaat, omdat zij het Koninkrijk van God zien als iets 

buiten God dat God 'geeft' of 'bemiddelt'. Dat wat Cho concludeert, namelijk dat de Geest nauw 

betrokken is bij de proclamatie van het Koninkrijk en dat dit feit in het narratief van Lucas-

Handelingen als een steeds terugkerende functie van de Geest naar voren komt, is een goed punt. 

Dit moet echter niet het enige zijn dat van de relatie tussen de Geest en het Koninkrijk gezegd 

wordt. 

 De proclamatie van het Koninkrijk is onderdeel van de vervulling van de belofte aangaande 

het Koninkrijk van God. Dat was één van de eerste conclusies uit het vorige hoofdstuk. Dus het feit 

dat Jezus is toegerust met de Geest ten behoeve van deze proclamatie, en dat de apostelen evenzo 

met Pinksteren zijn toegerust met de Geest ten behoeve van de proclamatie, is al onderdeel van de 

vervulling van de belofte en daarmee onderdeel van het Koninkrijk van God. Dat is een relatie die 

Cho nog niet legt maar die wel gezien mag worden. Cho legt vooral de vinger bij de functie die de 

Geest heeft in de beschrijving van Lucas, maar hij interpreteert de Geest als gave nog niet in het 

heilshistorische plaatje. Daarom, en vanwege een onjuist beeld van het Koninkrijk en de plek van 

de proclamatie van het Koninkrijk ten opzichte van het Koninkrijk, ziet hij niet dat de gave van de 

Geest onderdeel is het van het Koninkrijk van God en van het heil van dit Koninkrijk. 

 

7.4.3 De Geest en het Koninkrijk in Handelingen 

Tot zover eerder onderzoek naar de specifieke verhouding van de Geest en het Koninkrijk. Van 

hieruit wil ik verder met het beeld van het Koninkrijk dat wij in het vorige hoofdstuk hebben 

gekregen. Daarbij nemen we de betekenis van de heilsfeiten voor het Koninkrijk die we gezien 

hebben en de rol die wij voor de Geest zien in Handelingen met ons mee. Daarom is het goed nu 

nog dieper bij dit laatste stil te staan. 

 

7.4.3.1 De Geest als eschatologische gave voor Gods volk: Pinksteren. 

In de vorige paragrafen hebben we al even stil gestaan bij de heilige Geest als eschatologische gave 

als aanwijzing dat de tijd van het Koninkrijk van God aangebroken was. In mijn hoofdstuk over het 

Oude Testament heb ik hier ook het één en ander over laten zien. De heilige Geest is een lang 

verwachte gave van de eindtijd, nauw verwant aan het nieuwe verbond dat de Heer met zijn volk 

zou sluiten (Js 32:14vv., 34:16, 44:3, Ez 11:19v., 36:26v, 37:4-14, Joël 2:28-32). Vergelijk de 

parallel tussen Ezechiël 36:26v en Jeremia 31:33v. in de verbondsvernieuwing en de rol van de 

heilige Geest. Vanwege deze beloften in de Schriften over de Geest kan Jezus in Lucas 24:49 de 

heilige Geest de 'belofte mijns Vaders' noemen.
39

 Wat dit betreft moet wel opgemerkt worden dat 

Lucas de Geest van Pinksteren niet in verband brengt met het verbond van Ezechiël maar vrijwel 

uitsluitend met de profetie uit Joël. De rol van de heilige Geest wordt door Lucas bijna geheel 

vanuit de profetie van Joël gezien.  

 De opgestane en spoedig ten hemel opgenomen wordende Jezus belooft ervoor te zorgen dat 

deze belofte van de Vader ingelost wordt. Ook in Handelingen 1:4 doet Lucas verslag van woorden 

van Jezus waarin hij deze belofte in herinnering brengt bij zijn discipelen (Hnd 1:4v). Op Pinksteren 

zien we de belofte daadwerkelijk vervuld worden (Hnd 2:1-4). Petrus legt het in zijn pinksterpreek 

nog eens uit: 'Nu Hij (Jezus) dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen 

Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, dat is wat gíj en ziet en hoort.' (Hnd 

2:33, vgl ook Hnd 2:38v.). Jezus heeft zijn Geest gegeven. Jezus heeft gedoopt met de heilige 

Geest, een belofte die ook aangezegd was door Johannes de Doper (Lc 3:16). Petrus grijpt in zijn 

                                                 
39 Vergelijk hiermee Hnd 1:4, 2:33, 2:39. 
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uitleg van wat er gebeurt terug op Joël 2:28-32, waarin de Geest als de belofte van de laatste dagen 

wordt aangeduid (Hnd 2:17-21). De komst van de Geest houdt dus de aanwezigheid van de laatste 

dagen in die door Joël zijn aangekondigd. Dit maakt de heilige Geest onderdeel van het Koninkrijk 

van God dat verwacht werd. De uitstorting van de heilige Geest in dit licht pleit eerder voor een 

voortgaande stap in de vervulling van de beloften van het Koninkrijk in de heilsgeschiedenis op 

aarde, dan dat het Koninkrijk met de hemelvaart van Christus slechts een hemelse werkelijkheid is 

geworden (Wolter) of dat de komst ervan uitgesteld is (Conzelmann). 

 

7.4.3.2 De Geest in Handelingen 

Het is goed om de werking van de Geest zien in het grotere raamwerk van Handelingen. Op de 

achtergrond van Handelingen zien we steeds de sturende hand van God in de voortgang van de 

prediking van het Koninkrijk van God. De Geest en de kracht van God werken door openbaringen, 

dromen, visioenen en profetieën, waarbij God zijn volk leidt en doet groeien. Na de zalving van 

Jezus zagen we dat de Geest bij Jezus meer doet dan de uitrusting tot verkondiging. We zien dat de 

Geest Jezus leidt tot en door de woestijn (Lc 4:1) en weer terug, de Geest sterkt hem (Lc 4:14). 

Handelingen 10:38 wijst op de rol van de Geest bij Jezus in zijn weldaden toen hij door Israël 

rondtrok. Bij de apostelen zien we dat de Geest een actieve rol speelt in de leiding van hun 

verkondiging.
40

 De Geest leidt Fillippus tot de kamerling om hem het evangelie te verkondigen 

(8:29) en de Geest neemt Filippus daar ook weer weg (Hnd 8:39). Hij leidt Petrus naar Cornelius 

(Hnd 10:10-20, 11:12), hij wijst Paulus en Barnabas aan om uit te gaan (Hnd 13:2). Ik wijs ook nog 

op het Apostelconvent waarin de apostelen samen met de Geest (tw/| pneu,mati tw/| àgi,w| kai. h`mi/n) 

een besluit hebben genomen (15:28). De Geest leidt hen door hen te verhinderen op een andere plek 

dan door hen eerst bedoeld het woord te verkondigen en hen te wijzen op de juiste plek (Hnd 16:6-

10). De Geest stelt opzieners aan (Hnd 20:28). De Geest werkt ook in profetie waarbij profeten dia. 
tou/ pneu,matoj spreken en woorden afkomstig van de Geest doorgeven (Hnd 11:28, 21:4, 11). Dit 

zijn voorbeelden van de Geest die optreedt om de apostelen te leiden in hun verkondiging.
41

 Het is 

daarom ook terecht om te stellen dat Lucas de belofte van de Geest vanuit Joël uitlegt en 

interpreteert, als Geest ter leiding, inspiratie en ondersteuning van de verkondiging. 

 De Geest is actief, waarmee één op één gezegd is dat God actief is (Hnd 16:10), in de 

verkondiging van het Koninkrijk van God. Met als doel dat mensen de boodschap ontvangen 

waarop ook zij vervolgens de Geest ontvangen als eschatologische gave. We zien dat in het verhaal 

van Handelingen mensen de Geest blijven ontvangen wanneer zij de boodschap aannemen en tot 

geloof komen. Er is ook sprake van vervulling met de Geest voor hen die reeds eerder gelovigen 

zijn geworden en de Geest al ontvangen hadden (Hnd 4:23, 31).  

 

7.4.3.3 De Geest, kracht en de naam van Jezus 

We zien de kracht van God daar werken waar mensen in geloof antwoorden op de verkondiging van 

het Koninkrijk van God en de naam van Jezus.
42

 De apostelen verrichten net als Jezus tekenen en 

wonderen onder het volk (Hnd 5:12vv) die gepaard gaan met hun prediking van het Koninkrijk van 

God. Een vergelijkbare parallel tussen verkondiging en wonderen zagen we in Lucas 9:1-2, waar 

Jezus tijdens zijn aardse optreden zijn leerlingen eropuit zond met macht en gezag over demonen en 

kracht om zieken te genezen en om het Koninkrijk van God te verkondigen. Met in ons achterhoofd 

                                                 
40 Vgl. ook de opsomming bij Turner, Power, 349vv.  

41 Turner brengt de gave van de Geest onder woorden als 'the spirit of prophecy' in parallel met hoe de Geest volgens 

hem in het Judaïsme gezien werd. De lijn van onderzoekers Lampe, Schweizer, Haya-Prats, Stronstad, Menzies zien 

allen de pneumatologie bij Lucas als vervulling van Joel 2:28-32 (3:1-5) en niet van Ezechiël 36 als de nieuwe 

creatie, contra Dunn. Turner, Power, 352. Voor Lampe zie Lampe, 'Holy Spirit', 163, 193. 

42 Vgl. Lc 5:12, 6:19, 8:48, 9:1, 10:19, Hnd 3:12v, 16, 4:7-10, 29-31, 5:12-16 etc. 
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de uitspraak van Jezus uit Lucas 11:20 dat waar met de vinger van God demonen worden 

uitgedreven „het Koninkrijk van God bij u is gekomen' (e;fqasen evfV u`ma/j), kunnen we aannemen 

dat ook de tekenen en wonderen van de apostelen in Handelingen die in Jezus' naam geschieden in 

verband met het Koninkrijk van God gezien mogen worden.
43

 Vanuit de kracht van de opgestane en 

verhoogde Jezus gebeuren deze wonderen. Dat is het ingrijpen van Jezus. 

 Wat op het eerste gezicht duidelijk is, is dat de kracht van God en de heilige Geest nauw met 

elkaar samenhangen. Als eerste zien we dit in Lucas 1:35 waarin de engel Maria antwoordt waarbij 

in dit vers de kracht van de Allerhoogste parallel staat met de heilige Geest. In Lucas 4:14 staat dat 

Jezus in de kracht van de Geest terug keert. Handelingen 10:38 wijst op de zalving van Jezus met 

Geest en kracht waardoor hij weldoende en genezende rondtrok. De prediking van het evangelie en 

de uitvoering van wonderen gaan zo gelijk op in de beschrijvingen in Lucas dat men bijna zou 

zeggen dat de verkondiging bestaat uit onderwijs en wonderen.
44

 Een vergelijkbare verbinding zien 

we geïllustreerd in Handelingen 4:29-31. De leerlingen zijn bijeen en bidden om vrijmoedigheid om 

de boodschap te verkondigen en bijstand zodat genezingen, wonderen en tekenen plaatsvinden in de 

naam van Jezus. Het antwoord op dit gebed is de vervulling met de heilige Geest met als resultaat 

het vrijmoedig spreken over de boodschap. De kracht van God kan gezien worden als afkomstig van 

de heilige Geest. Als laatste noem ik Handelingen 1:8, waar Jezus zegt dat wanneer zij de Geest 

zullen ontvangen, zij kracht zullen ontvangen: 'avlla. lh,myesqe du,namin evpelqo,ntoj tou/ àgi,ou 
pneu,matoj evfV u`ma/j'. De du,namij komt op hen vanuit de Geest. Dit betekent dat daar waar de kracht 

van God in Handelingen optreedt men de werking van de heilige Geest erachter mag zien.
45

  

 De conclusie van wat we hier zien is dat de werking van de heilige Geest en parallel de 

kracht van de naam van Jezus, ervoor zorgen dat dezelfde tekenen waarvan Jezus heeft gezegd dat 

zij aanduiden dat het Koninkrijk onder u is (11:20), er ook onder de apostelen en andere leerlingen 

zullen zijn. Deze tekenen en wonderen hebben voornamelijk de functie te laten zien dat er kracht is 

verbonden aan de naam van Jezus. Jezus heeft immers de hoogste plaats van macht gekregen aan 

Gods rechterhand (Hnd 3:13). In Lucas was het Jezus zelf en zijn woord waarin de kracht en het 

gezag lag vanuit de Geest. Bij de wonderen van de apostelen in Handelingen zien we in parallel met 

Lucas 9:1-2 dat deze krachten ook hun herkomst hebben bij Jezus en de Geest. In de uitleg van de 

apostelen en in hun verkondiging wordt dit uitgedrukt als door 'de naam van Jezus'. Aan Jezus is 

alle macht gegeven en deze voert hij uit door zijn Geest, opererend door de apostelen.
46

 Daarom kan 

verkondigd worden dat de krachten uitgevoerd worden in Jezus' naam. In deze tekenen, waaronder 

de prediking van het Koninkrijk, zien wij het Koninkrijk van God als het eschatologische optreden 

van God als Koning vervuld in Christus. Het blijft echter wel opvallend dat dit door Lucas niet 

expliciet wordt verwoord.  

Zoals we gezien hebben functioneert in Handelingen het begrip „Koninkrijk van God‟ als 

onderwerp van de verkondiging van de apostelen en verwijst het in die zin naar Jezus en de 

heilsgebeurtenissen omtrent hem. Als wij ons beperken tot het gebruik bij Lucas van de term 

„Koninkrijk van God‟ dan verwijst het dus naar deze gebeurtenissen en de wederkomst van Jezus 

wanneer hij komt om te oordelen. Vanuit de omschrijving van het Koninkrijk van God en de 

gegevens over de heilige Geest in Lucas en Handelingen kunnen wij voorzichtig concluderen dat 

ook de heilige Geest en zijn werking valt onder het Koninkrijk van God. En wel omdat de activiteit 

van de door Jezus gegeven heilige Geest het in de Schriften voorzegde eschatologisch optreden van 

                                                 
43 Het uitdrijven van demonen en het verrichten van genezingen, wonderen en tekenen staan hierin parallel, vgl voor 

dit punt naast 11:20 ook 4:18,19, 7:22, 9:1. 

44 Zo doet Lampe, 'Holy Spirit', 184: 'The proclamation by Jesus of the Kingdom takes the form of teaching with 

authority and the performance of works of power, healings and exorcisms.' 

45 Lampe, 'Holy Spirit', 171. 

46 Zie ook Lampe, 'Holy Spirit', 183, hoewel hij nog niet de naam van Jezus meeneemt. „His kingship is equivalent to 

his reception from the Father of the promise of the Holy Spirit, and as the result of his exaltation the kingdom which 

was operative in him on earth through the power of the spirit becomes effective in the Spirit among his disciples and 

their converts.‟ 
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God als koning ten behoeve van zijn volk is. Toch vraagt de terughoudendheid van Lucas om dit 

werk van de Geest Koninkrijk van God te noemen om voorzichtigheid in het trekken van verdere 

conclusies. De activiteit van de Geest verwijst in die zin naar het Koninkrijk van God omdat het 

naar de macht en gezag van de verhoogde Koning verwijst die door de Geest optreedt. 

  

7.5 Evaluatie 

Het is dus ten eerste onjuist om onderscheid te maken tussen 'waar Jezus is daar is het Koninkrijk' 

of 'waar de Geest is daar is het Koninkrijk' (Dunn en Smalley). Zoals Cho de relatie tussen de Geest 

en het Koninkrijk formuleert als 'daar waar de Geest werkt, het Koninkrijk geproclameerd wordt' is 

het ook te smal. Het Koninkrijk moet niet zozeer gezien worden als iets dat door Jezus of de Geest 

wordt bemiddeld. Het optreden van Jezus ís het Koninkrijk van God. En waar de Geest werkt, daar 

werkt Jezus die de Geest heeft uitgestort. 

 De verkondiging van het Koninkrijk wordt gecontinueerd in Handelingen. Het 

eschatologische optreden van God als koning blijft een feit. Het constituerende onderdeel van het 

Koninkrijk van God in de missie van Jezus op aarde is volbracht en vervuld in Jezus' verkondiging 

en werken, zijn lijden, dood, opstanding en hemelvaart. Jezus is nu als koning actief door zijn Geest 

die hij aan de apostelen en andere leerlingen heeft gegeven en zal geven. Dat is het blijvende van 

het eschatologische optreden van God in de tijd van Handelingen. In die kracht wordt de 

verkondiging van het Koninkrijk van God voortgezet. In dit licht komt Handelingen 1:6-8 tot zijn 

recht. Dat Gods beloften zijn vervuld in Christus wordt nergens door Lucas herroepen. De komst 

van het Koninkrijk van God betekent vervulling van de belofte. Het Koninkrijk kan verkondigd 

worden als gekomen, tot de tijd dat alles in vervulling zal zijn gegaan. 
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8. Conclusies 
 

8.1 Onderzoeksvragen 

Hieronder volgen op schematische wijze de conclusies die volgen uit het onderzoek. Voor de 

duidelijkheid geef ik eerst nog eens de kernvragen weer. 

 

Wat is het Koninkrijk van God voor Lucas?  

Wat kan de mens betekenen in de komst van het Koninkrijk van God?  

 

Duidelijkheid aangaande de eerste vraag hebben wij vooral in hoofdstuk vijf, zes en zeven 

gekregen. We hebben gezien dat het Koninkrijk van God zoals dat bij Lucas functioneert niet 

eenvoudig met één heldere definitie onder woorden gebracht kon worden. Vanuit hoofdstuk zes en 

zeven hebben het volgende kunnen concluderen over wat het Koninkrijk van God is. 

 

8.2 Wat is het Koninkrijk van God? 

1. Het Koninkrijk van God is niet een taalteken dat altijd naar één referent verwijst. Het moet 

gezien worden als 'tensive symbol' dat een reeks van concepten oproept, verenigd in een 

verbindende gedachte. De betekenis van het Koninkrijk mag niet versmald worden door één 

facet te verabsoluteren ten koste van andere facetten. 

2. De verbindende gedachte ligt in het Koninkrijk van God als het in de Schriften voorzegde 

eschatologische optreden van God als Koning ten behoeve van zijn volk. Het Koninkrijk van 

God is zo in essentie en per definitie vervulling van de Schriften. Ook deze gedachte kan 

echter niet doorgaan voor de absolute definitie. 

3. Wanneer over het Koninkrijk van God gesproken wordt als een domein om binnen te gaan 

refereert het naar het binnengaan in het eeuwig leven, het toekomstige Rijk van God. 

4. Lucas laat zien dat met en sinds het optreden van Jezus het Koninkrijk van God verkondigd 

wordt. In de komst van Jezus is het eschatologische optreden van God als Koning ten 

behoeve van zijn volk begonnen en kan het verkondigd worden. Daarom kan de 

verkondiging van het Koninkrijk van God de verkondiging van Jezus Christus genoemd 

worden. In Handelingen functioneert de term 'het Koninkrijk van God' voor het belangrijkste 

deel als omschrijving van het totaal van de verkondiging van de apostelen over Jezus. Uit dit 

alles blijkt dat het Koninkrijk onlosmakelijk verbonden is met de persoon van Jezus als de 

Christus, dat is Gezalfde. 

5. De verkondiging van het Koninkrijk van God heeft de functie de hoorders gelegenheid te 

geven en aan te sporen het Koninkrijk van God (de boodschap en boodschapper) te 

ontvangen. Wanneer zij het Koninkrijk ontvangen wordt het hen door de Vader gegeven om 

het Koninkrijk binnen te gaan. 

6. Op verschillende plaatsen in het evangelie van Lucas gaat het in Jezus' prediking van het 

Koninkrijk van God om de roep tot navolging van hemzelf. Onvoorwaardelijke navolging is 

het kinderlijk ontvangen van de boodschap(per), dat is het ontvangen van het Koninkrijk van 

God. Dit wordt tevens omschreven door een woord als bekering. 

7. De wonderen die Jezus volbracht, zijn niet slechts een anticipatie van de toekomst, maar zij 

zijn eschatologische ingrijpen van God als Koning ten behoeve van zijn volk. Omdat God 

ingrijpt (de vinger van God) kan Jezus zeggen dat het Koninkrijk van God is gekomen.  

8. Jezus spreekt over het Koninkrijk van God in het heden als een verborgen maar reële 

werkelijkheid. Jezus' spreken over de toekomstige komst van de Mensenzoon betreft zijn 

spreken over de komst van het Koninkrijk van God in openbare zin, waarin Gods Rijk als 
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domein gevestigd wordt. Hieraan wordt in de literatuur gerefereerd met het woord 

consummatie. Men zou kunnen stellen dat dit laatste de ultieme verwezenlijking van het 

Koninkrijk van God is zoals omschreven in conclusie 2. 

9. Jezus‟ optreden, lijden, kruisdood, opstanding en verhoging zijn constituerende elementen 

voor het Koninkrijk van God. Deze gebeurtenissen die volbracht zijn aan en door Jezus zijn 

eschatologisch geweest. Gods eschatologische ingrijpen, het Koninkrijk van God, werd 

vervuld in Jezus Christus. Daarom kan de verkondiging van deze heilsfeiten de 

verkondiging van het Koninkrijk van God genoemd worden. 

10. Lucas verbindt de heilige Geest niet expliciet aan het „Koninkrijk van God‟. Toch is de 

Geest bij Lucas een eschatologische heilsgave die Jezus geeft aan zijn leerlingen ten 

behoeve van de verkondiging van het Koninkrijk van God. De gave en de manifestatie van 

de heilige Geest is het bewijs dat Jezus in de hemel is verhoogd en troont aan de rechterhand 

van God. In deze lijn mogen ook wonderen die in Jezus naam en door de Geest geschieden 

gezien worden als tekenen dat God in Jezus Christus eschatologisch ingrijpt en dat Jezus 

verhoogd is aan de rechterhand van God.  

11. Het spreken over de „aanwezigheid‟ of „presentie‟ van het Koninkrijk van God heeft de 

neiging om mensen op het verkeerde been te zetten en kan tot onjuiste gedachtevorming 

leiden. De uitspraak dat het Koninkrijk van God is gekomen betekent dat God 

eschatologisch heeft ingegrepen met alle bijbehorende gevolgen. Het betekent echter niet dat 

er (met Jezus) vanuit de hemel een kracht of een rijk op aarde is gekomen dat vanaf de 

komst van Jezus op een verborgen manier present is en verder uitgebouwd of gevestigd 

wordt. Het Koninkrijk is niet hetzelfde als de Geest. Het Koninkrijk van God verwijst ook 

niet naar Jezus‟ geboden of naar iets dat ontstaat door het naleven van zijn ethiek of de wil 

van God.  

 

Dit antwoord op de eerste vraag leidt tot een antwoord op de tweede vraag. 

 

8.3 Wat kan de mens betekenen in de komst van het Koninkrijk van God? 

12. Bovenstaande conclusies laten zien dat alleen God degene is die het Koninkrijk van God 

„doet komen‟. Het Koninkrijk van God staat immers primair voor het ingrijpen van God. 

God heeft in Jezus Christus eschatologisch ingegrepen. Daarmee is hetzelfde gezegd als „het 

Koninkrijk is gekomen‟. Evenzo kan er gesproken worden over het Koninkrijk dat zal 

komen met de wederkomst van de Mensenzoon. Het Koninkrijk van God is dus geen rijk dat 

de mens hier op aarde kan brengen, vestigen of bouwen, de mens kan ook niet meewerken 

met God aan de komst of de uitbreiding van het Koninkrijk. Het spreken van ‟dienst aan het 

Koninkrijk‟ wanneer men daarmee doelt op het naleven van Jezus‟ geboden is dan ook een 

ongelukkige manier van spreken. Het impliceert dat het Koninkrijk ermee gediend is 

wanneer men Jezus geboden naleeft. Het naleven van Jezus‟ geboden is dienst aan God, niet 

aan zijn Koninkrijk. 

Hieromtrent kan over de verhouding tussen kerk en Koninkrijk gezegd worden dat 

het Koninkrijk van God de kerk brengt, maar de kerk brengt niet het Koninkrijk. Door de 

komst van het Koninkrijk worden mensen veranderd en bekeren mensen zich. Maar als 

veranderde mensen en in de gehoorzaamheid aan Jezus geboden bouwen zij niet mee aan de 

komst van het Koninkrijk. Het goede nieuws van het heil van het Koninkrijk is het heil dat 

van God komt. 
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9. Samenvatting 
 

Het onderzoek naar het Koninkrijk van God is opgekomen vanuit de missionaire vraagstelling naar 

de verhouding tussen woord en daad. Er wordt dikwijls geprobeerd met behulp van een vorm van 

„koninkrijksdenken‟ hierin een balans in te vinden. Een kerngedachte in dit denken is dat de mens 

kan meewerken aan de komst van het Koninkrijk van God op aarde. Dit houdt een missie in waarbij 

het brengen van (sociale) gerechtigheid Gods Koninkrijk realiseert. 

Deze gedachte wordt in dit onderzoek op de proef gesteld door na te gaan wat het 

Koninkrijk van God is en of er ruimte is voor een missie voor de gemeente om bij te dragen aan de 

realisering van het Koninkrijk van God in deze wereld. De twee belangrijkste vragen in dit 

onderzoek zijn dus „Wat is het Koninkrijk van God?‟ en „Welke rol is er voor de mens in de 

realisering van het Koninkrijk van God?‟.  

 

Wat is het Koninkrijk van God volgens Lucas? Het Koninkrijk van God is kernachtig als volgt weer 

te geven: de vervulling van de beloften uit het Oude Testament aangaande het eschatologische 

ingrijpen van God ten behoeve van zijn volk. Lucas beschrijft dat deze beloften worden vervuld in 

het optreden van Jezus Christus. Jezus is de in de Schriften voorzegde Messias door wie God 

ingrijpt in de wereld. De inhoud van het Koninkrijk dat gekomen is wordt gevormd door Jezus‟ 

optreden op aarde, zijn prediking, lijden, kruisdood, opstanding en hemelvaart. Jezus heeft het 

Koninkrijk zelf verkondigd en hij heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven dit Koninkrijk te 

verkondigen over heel de aarde. 

Dit impliceert dat het Koninkrijk van God dat Jezus verkondigde niet staat voor de wil van 

God, als koninkrijksethiek, die nageleefd moet worden om het Koninkrijk te realiseren. Het is niet 

aan de mens om gestalte te geven aan het Koninkrijk van God. De komst van het Koninkrijk staat 

voor het ingrijpen van God zelf.  

Het heil van het Koninkrijk van God wordt werkelijkheid voor hen die de boodschap 

aannemen en zich bekeren. Het aanvaarden van de verkondigde boodschap, hetgeen bekering 

inhoudt, is voorwaarde om het Koninkrijk binnen te gaan. De volledige realisering van Gods 

Koninkrijk geschiedt met de wederkomst van de Mensenzoon, dat is Jezus. Dan zal het Koninkrijk 

zo zijn dat men er binnen kan gaan. 

 

De opdracht aan de kerk met betrekking tot het Koninkrijk van God is om dit in de Schriften 

voorzegde eschatologische optreden van God als Koning ten behoeve van zijn volk te verkondigen 

als zijnde vervuld in Jezus Christus. Bij deze verkondiging hoort de oproep tot bekering om 

daarmee het heil van het Koninkrijk te ontvangen. De verkondiging is er, opdat en zodat mensen het 

Koninkrijk kunnen binnengaan. Als kracht ter toerusting voor deze missie heeft de verhoogde Jezus 

zelf met Pinksteren zijn Geest uitgestort. De boodschap van het Koninkrijk wordt vertroebeld 

wanneer de kerk beweert door middel van sociale actie het Koninkrijk van God op aarde te 

realiseren. Dan wordt er immers een verkeerd beeld geschetst van datgene wat het centrum van 

Jezus prediking is. Het Koninkrijk van God komt van God en niet van de mens. Onze verwachting 

van het heil en het Koninkrijk is in de naam van de Heer. Wel krijgt de boodschap die verkondigd 

wordt een juiste context wanneer gelovigen gehoorzaam zijn aan Jezus‟ geboden. 
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Bijbelvertaling 

Voor de geciteerde Bijbelteksten heb ik gebruik gemaakt van de NBG 1951 vertaling.  
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Bijlage: De missionaire vraag 
 

De missie 

Op deze plek wil ik proberen te formuleren wat dit onderzoek naar het Koninkrijk van God in 

Lucas-Handelingen kan bijdragen ter visievorming aangaande de missie van de kerk in de 

verhouding tussen woord en daad. Mijn onderzoek is een bijbelstheologisch onderzoek, maar vindt 

zijn relevantie onder andere in de missiologie. Hier zou ik graag een aanzet willen doen voor de 

verwerking van deze gegevens voor dit gebied. 

Ik herhaal dan nog eens de belangrijkste conclusie van de hoofdvraag: de missie van de kerk 

is niet het meewerken aan het Koninkrijk van God. Zoals in de inleiding definieer ik hier de missie 

als dat waartoe de kerk uitgezonden is om de wereld in te gaan. De missie van de kerk, gezien 

vanuit de komst van het Koninkrijk van God, is allereerst de verkondiging van dit Koninkrijk, in de 

kracht van de Geest. Jezus voorzegt dat zijn discipelen de hele wereld in gaan om dit Koninkrijk 

van God te verkondigen. Dat betekent de verkondiging van het eschatologische ingrijpen van God 

in Jezus Christus door Jezus‟ leven, lijden, kruisdood, opstanding en verhoging en de verkondiging 

van het heil en de hoop die hierdoor bewerkt zijn. Onderdeel van de inhoud van de verkondiging is 

ook de oproep tot inkeer om het heil van het Koninkrijk te ontvangen. Navolging is hier 

onlosmakelijk mee verbonden. De inkeer, dat is het ontvangen van het Koninkrijk van God, een 

leven van discipelschap, is de voorwaarde voor het ontvangen van het heil dat bewerkt is door het 

Koninkrijk van God.  

 

De oproep tot bekering houdt in: geloof, een gerichtheid op God, een afkeer van afgoden en 

gehoorzaamheid aan Gods geboden. De gemeenschap die de boodschap van het Koninkrijk 

aanvaard heeft, heeft de opdracht gekregen elkaar lief te hebben en te voorzien in elkaars nood. De 

liefde dient zelfs uit te gaan naar de vijand. Waar de leerling van Jezus nood ziet, mag hij niet 

doorlopen. Van hem wordt verwacht dat hij een naaste wordt. De uiting van liefde en betrokkenheid 

op de naaste zal uiteindelijk ook een getuigenis zijn van een leven met God. 

De kerk laat daar echter niet alvast mee zien hoe het Koninkrijk er straks uit zal zien. Het 

beeld van het toekomstige Koninkrijk wordt (door Lucas) niet gebruikt als bron van inspiratie om in 

deze tijd reeds op het Koninkrijk te anticiperen en te streven naar een wereld met zoveel mogelijk 

gelijkenis daarmee. Het beloofde vrederijk is geen eis aan de mens om dit alvast zo veel als 

mogelijk is te verwezenlijken. Het toekomstige Koninkrijk wordt niet als voorbeeld gesteld (voor 

idealen) voor het leven in het hier en nu. Nee, het appel tot gerechtigheid en liefde dat tot de mens 

komt, komt van het gebod van Jezus. 

 

Holistische missie? 

Men kan niet een beroep doen op het Koninkrijk van God voor een „holistische missie‟. Dat zal ik 

nu proberen duidelijk te maken. De term „holisme' vind ik persoonlijk een ongelukkige term. Ik 

definieer het hier als de visie dat Gods heil voor de hele mens is bedoeld. Holisme is dan „voor de 

hele mens‟. Het heil van God en het Koninkrijk van God kunnen vanuit deze definitie holistisch 

genoemd worden, de christelijke ethiek kan holistisch genoemd worden, zelfs het christendom kan 

daarom in zekere zin holistisch genoemd worden, als we er voor kiezen de term toch te gebruiken. 

God is in zijn heil immers wel degelijk gericht op heel de mens en uiteindelijk op heel de 

schepping. Maar, en nu komt het belangrijke punt, het is slechts door het aanvaarden van de 

boodschap van het Koninkrijk dat iemand dit holistische heil van God kan ontvangen. En (pas) bij 

de wederkomst van Jezus zal de wereld herschapen worden. Dit betekent dat het niet zo is dat de 

kerk verantwoordelijk is voor het brengen van het (holistische) heil van het Koninkrijk van God op 

deze aarde. Wat betreft dit heil is de kerk in zijn missie verantwoordelijk voor het brengen van de 

boodschap met het appel tot aanvaarding. Dit opdat het heil de mens ook zal bereiken en deze het 
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Koninkrijk zal binnengaan, in plaats van door het oordeel van Jezus buiten het Koninkrijk te moeten 

blijven. De gedachte van de holistische missie stelt zichzelf tegenover het heil en de verkondiging 

die „slechts voor de ziel‟ zou zijn, waarbij de mens als een „ziel met oren‟ gezien zou worden en de 

prediker verweten wordt dat van een hongerig mens niet verwacht kan worden dat hij luistert naar 

het evangelie „voor de ziel‟. In het licht van de aard van het Koninkrijk en het heil zoals dat in dit 

onderzoek naar voren is gekomen is dit een oneigenlijk tegenstelling. Het „holistische‟ heil is er 

voor de hele mens, maar het bereikt de mens door de verkondiging van Jezus Christus, niet door het 

werk van de christen.  

Sinds de komst van Jezus en het Koninkrijk is de wereld niet een betere plaats geworden. 

Jezus is niet gekomen om de wereld te verbeteren, te genezen of een betere plaats te maken. De 

gedachte dat het Koninkrijk van God nu reeds aanwezig is en daarom langzaamaan de wereld of de 

maatschappij verandert of kan veranderen in een betere wereld door groei, berust op een misvatting 

van het Koninkrijk van God. Dit spreekt overigens niet tegen dat maatschappelijke structuren ten 

goede kunnen veranderen door inzet van christenen, en evengoed door inzet van niet-christenen. 

Maar dit kan vanuit de conclusies van dit onderzoek, naast dat het niet gezien kan worden als het 

brengen van het Koninkrijk ook niet gezien worden als het doel van de komst van het Koninkrijk.  

Het verbindende element tussen Gods Koninkrijk en Gods wil is God zelf. Het Koninkrijk 

wordt gebracht door God, de naastenliefde wordt geboden door God, beide vinden zij hun grond in 

God. 

 

De noodzaak van het juiste beeld van het Koninkrijk van God 

De boodschap van het Koninkrijk van God wordt troebeler wanneer het Koninkrijk van God wordt 

voorgesteld als, of geassocieerd met, sociale, economische, maatschappelijke of politieke 

vooruitgang, of gelijk gesteld aan het praktiseren van rechtvaardigheid, liefde, genade, vergeving en 

nederigheid. Op het moment dat men dit wel doet is het een verkeerd weergeven van de centrale 

boodschap van Jezus prediking en een verkeerd weergeven van dat waartoe Jezus gezonden is. Het 

leidt tot een scheve theologie en vormgeving van de missie. In de praktijk is te zien dat dit zich uit 

in een missie waarin er niet zozeer over Jezus gepraat hoeft te worden en het belang van de 

verkondiging van het werkelijke heil van God op de achtergrond raakt. Als er maar wel aan 

gerechtigheid gedaan wordt, want ook dat is de missie die we als christen hebben gekregen. De 

hoorder (of in dit geval „ziener‟ of „degene aan wie goed wordt gedaan‟) zou daardoor zijn gedrag 

of gedachten kunnen veranderen waardoor „iets van het koninkrijk‟ in deze persoon zichtbaar zou 

worden. Deze uiting wordt gevoed door motto‟s als „verkondig het evangelie, desnoods met 

woorden‟. Er is een context te bedenken waar deze woorden gepast zouden kunnen zijn. Ik ben ook 

niet zozeer ingegaan op de mogelijkheid van verkondiging door daden. Dat was niet zozeer de 

kwestie in dit onderzoek. Maar momenteel leidt dit motto eerder tot scheefgroei. In het definiëren 

van de missie van de kerk moeten we uitgaan van een juist beeld van het Koninkrijk van God, een 

juist beeld van de prediking van Jezus en een juist beeld van dat waartoe Jezus gezonden is. Doen 

we dit niet, dan aanvaarden mensen misschien onze daden als juist en zal het hun leven op aarde 

wellicht wat aangenamer maken, maar zullen ze uiteindelijk het eschatologische Koninkrijk van 

God niet binnengaan omdat ze het Koninkrijk van God niet hebben aanvaard. En juist daar is het 

Jezus om te doen in zijn prediking en zending. 

 

 


