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De Koning en cie gemeente
- - , \Dne onderschelden ambten digt. ontsporcn we olwerlllijclclijk in bet mornlismc en

rationalisme .(Qhristus werk in hot verledcn. hcdcn enccds dc kcrkmdcl" Euscbius (ZN!-3-H) n.Ch1'.) ‘ ' ‘ '
schri_jf't in zijn Hisroria E<'rl¢'.\‘111.\‘rim 1.3.8 over het tockomst verdwi_jnt dun uit 011$ gczichtsvcld.
dririvoudige ambt van Lhristus: (.l1ristus dc‘ Pro- En indien we uitsluitcnd hct priestcrlijke ambt a¢¢cntu-

feet, Christus dc Pricstcr on Christus dc‘ Koning. Daze ercn on Christus alleen zicn als dc Hogepricster cn hot
b<.‘n;nningcn pnsscn oak bi_j hut wourd ‘Mc\‘$ias' (betf —T31

Qm

Lam Gods. lcidt (lat tot ‘piétisn1c‘ on 'mysticis1nc'. Christus’
z;1lfdc')_\v;1|1t zowcl dc: profirct (1 Knl‘):l5;]s(>l:1). als doordringcnde Woord en zijn 0vcr\vi11I1ix1g over zondc on
pricstcr (Ex3ll:3U: -H1t13).;1l\' dc koning (lSmlU:I: 15:1:
1Knl9:15-16 in hot OudeTssta111c11t wcrdcn lrczalfd.P

A1 daze ambtcn zi'n 0nl0s1n.1kc1i'k met clkaar vcrbondcnJ J
cn mogen niet gc-scl1ciden wnrdcn van clk;1nr.Als we her
protl-tischc ambt tc stcrk lvcr1;1d1'ukkc11 en Cl1ristus zlllccn
als Protbct zicn die 011$ dc‘ Wet en Lccr van God vcrk0n—

dood ger;1kc‘n dm op dc achtergmnd.
Zoudcn we cchtcr in dc vcrlciding komcn nm allccn hct
koningschap van (Ihristus in hct middelpunt to plaatsen
en Christus allcen tc zien ".||s dc gloricrijkc Koning. dun
bclandcn wc in ccn 'utopis1nc'c-11 ‘np0calyptisme'.\X/c docn
dun cekort nan zijn profctiscllc en pricstcrlijkc nmbt.
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Bovengenoemde ambren mogen dus zeker nier_qesrIm'dr*11
worden van elk-aar.\X/el moeren we ze bexvusr o|rdm(l1r‘idr’r1.

Her Koningschap van Christus...
In her verleden specialiseerde de proresranrse rheologie
zich hoofdzakelijk op her priesrerlijke en proferische ambr
van Chrisrus. Dar lag vooral aan her feit dar de Reforma-
roren zeer rerughoudcnd waren in hun leer regenover her
koningschap van Christus. (Z011 dar de reden zijn waarom
Maarren Luther en _I0hannes Calvijn ons geen commenraar
op her boek Openbaring nalieren?)
Hoe moeren we nu als nienwresramentische gerneente
Ch1'isrus' koningschap zien? Om Cleze vraag re beam-
woorden 1noeren we eersr beginnen met de cenrrale
vraag:\X/anneer beginr her Koninkrijk en koningschap van
Christus?
Her moeilijke van deze vraag is al snel re onrdekken. als we
zien dar naasr de bijbelreksren die her Koninkrijk voo1'srel-
len als een belofre, we ook andere rel-zsren vinden die her
Koninkrijl-; voorsrellen als een hedendaagse vervulling (vgl.
Mr12:28; Mk1:15; Lk17:21—25). In de rheologie is daarom
al vaak de blunder gernaakr om slechrs één van beide as-
pccren re benadrukken.

. . .als toekomstige belofte
Een theologie die her koningschap lourer als roekomsrig
gebeuren zier — hijvoorheeld omdar de wereld ge erd
wordr door dc oversre van de luchr (l_]h5:19: Ef2:2) — is
re eenzijdig. Ze biedr geen anrwoord op Gods verdere
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besrennningsplan mer deze aarde (R1118: 19-22). Daardoor
wordt de schepping re weinig gezien in her lichr van
Chrisrus’ ovcrwinning (Efql :22).
De gemeenre heefr in zo'n visie enkel de opdrachr om
rnensen uir deze verloren were-ld re redden. Op deze wijze

'1: _ rm '3Worden de rijken ‘Koninkrijk van God' en ‘scheppin -
scheiden door een onoverbrugbare kloof. Her clrrisrelijk
leven wordr dus in rweeén gesplirsr.o1ndat de chrisren
volgens deze visie slechrs kiesr voor een variant van her
bijbelse toekomsrperspecrier‘.

.. .als tegenwoordige vervulling
De andere kanr redeneerr even misleiclend: ‘Is Chrisrus nier
opgesraan? Berekenr dir clan nier dar de overwinning reeds
plaarsgevonden heefr (zie Mr28:l8)? Chrisrus is roch nier
in de hemel opgesregen om daar ergens ver weg re genie-
ren van zijn rusr! Moeren we her nier zo zien_ dar de ge-
meenre her Koninkrijk Gods of in ieder geval de aanvang
van dir Koninkrijk is? Deze redenarie leiclr rot een re opti-
nnsriseh gel0or‘\\~'aa1-n1 verkondigd wordr dar de machr van
de gemeenre (of her Koninkrijk) steeds verder moer door-
dringen in deze wereld. Maar ook deze redenarie snijdr her
hart uir de bijbelsc boodschap!
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nmiddenweg
Beide bovengenoemde rheo-
rieen d\\'alen.on1dar ze re veel in k\\'.1nrirarieve
termen denken.Volgens de eersre rheorie hebhen we re
weinig en ver\vachren we re veel.\'olgen>" de andere heb-
ben we re veel en verwachren we re weimg. De ene zijde
leidr dus rot een onderschatring van de reeds behaalde
over\vinning en maakr van Chrisrus meer een 'mogeli_jke'
dan een ‘\verl<eli_jke' Koning. De andere zijde leidr erroe
dar de realiteir van de regensrander wordr ondersehar.
I)e chrisrelijke hoop beweegr echrer nier van een minder
naar een meer ofvan een meer naar een minder. Zij volgr
nier de loop van de evolurie ofde vooruirgang. Zij gaar
van geloven naar zien. Ze gaar van her verborgene naar her
geopenbaarde: van een nederige Heer naar een glorierijke
Heer.Van hergeen gehoord wordr naar hergeen gezien
wordr. Beide zijden hezirren een deel van de waarheid en
verwerpen een ander deel van dc waarheid. Ze moeren
daarom rezamen hekeken Worden.
Hoe kan her Koninkrijk echrer regelijkerri_jd ‘roekomsr'
en ‘heden'.'belot_re' en ‘vervullingf zijn? Her anrwoord ligr
opgesloren in de boodschap van her NienweTesran1enr:
her Koninkrijk is regen\v0ordig in de Messias (Lkl 7:21-25:
Ml<‘)tl). Her Koninkrijk Gods wordr in her evangelie van
Gods Zoon geopenbaard en \'erhee1'li_jkr. Chrisrus is nier
alleen een heraur van her Koninkrijk. In Hem is her K0-
ninkrijk onder de mensen aanxvezig.

De Koning in de brieven
Vaak is er door verschillende chrisrenen op her reir ge\\~'e-
zen dar her boek Handelingen en de hrieven nier spreken
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over
Chrisrus

als Koning (be-
halve lTm3:6). De liberale

rheologie heefi daarin zelrs een reden gevonden
om re zeggen dar de gemeenten die Paulus stichrre meer
charismariseh waren dan de gemeenre in jeruzalem die
meer gesr1‘ucruree1'd was door aurorireir. Maar zeggen deze
geschrifren werkelijk niers over Chrisrus' koningsehap of
heerschappij? Ze gebruiken \velis\vaar nier her woord ‘Ko—
ning'_n1a-ar drukl-ren wel ruimschoors Chrisrus' heerschap—
pij uit in de drie \voorden:‘]ezus is Heer!'
Deze rirel ‘Heer' (Gr. Iem'iu.<) xverd in de oudheid voor God
en voor hoogsraande personen gebruikt (vgl. Mr1U:24vv.;
18:25; (J14: 1; ll’t3:6). De heerschappij van Chrisrus arm-
vaarden herekenr dus korrom: her feir aanvaarden dar alleen
Hij de absolute Meesrer en Heerser is alles (2Kol l:2.l5;
Efl :22).]uisr vanwege deze geladen betekenis werden rij-
deus dc chrisrenvervolgingen de gelovigen gedwongen om
‘Caesar is Heed uir re spreken en zodoende dus Chrisrus'
heersehappij re verloochenen.
De uirspraak ‘jezus is Heer' herekenr dus geenszins dar je-
zus eens in de roekomsr 'Hee1“ zal zijn. maar dar Hij rm al
Heer is en dar Hij nu al de wereld heerr ovenvonnen. Z0
verklaarr de Efiezehrietidat alle niachren onder zijn voeren
zijn gesreld (Efl :21-22; Hb2:8). En de Kolossebrief volgr
daarin met de roevoeging dar Ghrisrus deze machren zelts
openlijk renroonsrelde en over hen zegevierde (K02: lU_l5;
vgl. lPr3:22). Hij srelde deze krachren en machren buiten
werking, beroofde en onrrroonde ze en zal ze op her einde
verdelgen en vernierigen (vgl. Hhl():13).
De vijandige machren zirren dus nier langer op de rroonl
Voor de chrisren is er sleehrs een Koningsrroon en die is

enkel en alleen voor Chrisrus besremd. In lKo1:'>:24-25
maakt Paulus dan ook onderscheid russen de huidige be—
deling_ waarin Chrisrus als Koning inoer heersen. en her
laarsre deel van de gescliiedenis, wanneer Chrisrus zijn
koninklijke machr zal overgeven aan God de Vader. Dan zal
uiteindelijk zichrbaar Worden dar Hij de ware Koning is.
Daarom verschijnr in her hoek Openbaring, dar de uirein-
delijke overwinning beschrijfr. weer opnieuw dc openbare
rirel 'Koning'. En deze keer zelfs in nauwe samenhang nier
de rirel ‘Heer‘. Chrisrus is 'Heer van alle heren’ en ‘Koning
van alle koningeif (Op17:14).

Een geweldige uitdaging
Door de reeds genoernde eenzijdige rheologieen neigde
men er zelfs al roe re zeggen dar jezus nier her Koninkrijk
Gods brachr, niaar een nieuwe religie. Niet is minder waar_
De komende eeuw en her Koninkrijk van God verregen-
woordigen nier een rovleorrisrige gebeurrenis, maar een ecu-
wige regenwoordigheid._]uisr daaroni is her een geweldige
uirdaging voor de gemeenre om her koninklijke aspect van
onze proferische en priesrerlijke Heer re beschrijvenl
\X/anneer een gemeenre Chrisrus’ heerschappn ernsrig
neemr voor haar levenswandel, heefr dir rm al consequen-
ties. Zij die in Chrisrus zijn, leven nier langer in dezelfde
onisrandigheden als voorheen (vgl. R1115; 2K05). God heefr
hen nu al verlosr uir de machr van de duisrernis en overge-
brachr in her Koninkrijk van zijn geliefde Zoon (K01 :13).
Dar berekenr nier dar de gemeenre her Koninkrijk is. De
gemeente dienr her Koninkrijk. Zij leefr uir de krachr die
de Koning in de wereld brachr. Ze voelr zich rhuis in de
steer van her Koninkrijk waarin Gods wil geschiedt en
venvachr geen ander Koninkrijk. Ze ademr de arniosreer
in van her Koninkrijk dar nu al in haar midden door de
venvorpen Koning zichrbaar wordr gernaakr. Dar herinnerr
haar steeds eraan dar Chrisrus nu al regeerr in haar midden.
ook al kenr zij de Koning slechrs vanuir her gelooti en zier
ze zijn heerlijkheid nog nier.
Chrisrus moer daarorn in onze gemeenren nier alleen een
kansel vinden voor zijn prorerische ambr ofalleen een al-
raar voor zijn priesrerdiensr_ in-aar ook een troon en scepter
voor zijn koningschap. Chrisrus. die ook nu reeds de Heer—
ser van her heelal is en aan wie gegeven is alle machr in
de hemel en op aarde. Hij die gezegevierd heefr over alle
n1achren,aan wiens voeren alles onde1"\vorpen is en die zal
wederkomen in gloriel I
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