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Het rijk van God is in uw binnenste
Het koninkrijk van God is nabij (5)
Lucas 17:20-21
De wapenspreuk van de Zwolse Onze Lieve
Vrouwe Basiliek (Peperbuskerk) is ontleend aan
de beginwoorden van Tractaat II van de
Navolging van Christus van Thomas a Kempis:
‘Regnum Dei intra vos est’ (het rijk van God is in
uw binnenste). Dat gaat terug op Lucas 17:21. Als
we de vraag stellen waar we het koninkrijk van
God moeten zoeken om het te vinden, dan
moeten we ook naar deze uitspraak luisteren.
Voorzetsel
Als je een aantal Bijbelvertalingen naast elkaar
legt, ontdek je dat het voorzetsel dat in het Grieks
wordt gebruikt (entos) verschillende
interpretaties toelaat:
- binnen uw bereik, in de buurt
- onder, te midden van, tussen u
- in, binnenin u
Het is dus nodig om even goed te kijken naar de
situatie waarin Jezus deze uitspraak doet. Jezus
had al vaak gesproken over de komst van Gods
koninkrijk. De farizeeën, fervente tegenstanders
van Jezus, stellen met een ironische ondertoon de
vraag wanneer dat koninkrijk nu eigenlijk komt.
Zíj zien er nog helemaal niets van!
Niet hier, niet daar
Jezus’ antwoord maakt duidelijk dat je niet op
uiterlijke tekens moet letten (allerlei
verschijnselen zoals oproer, oorlog, wonderen,
wapengeweld) die je met het blote oog kunt zien.
Op een verborgen wijze is dat koninkrijk van God
al aanwezig. Heel letterlijk: in de persoon van
Jezus is het koninkrijk van God op dat moment
tussen (te midden van, onder) de farizeeën
aanwezig! Ze kunnen niet om hem heen: hij is
binnen hun bereik. Maar is het rijk daarmee ook
‘in het binnenste’ van de farizeeën? Zij staan toch

juist vijandig tegenover Gods rijk? Jezus spreekt
hier ook niet over een feit, maar over een
principe: als je het koninkrijk van God wilt
ontdekken, kijk dan niet in de toekomst, kijk niet
naar uiterlijke tekens, maar kijk dan bij jezelf
naar binnen. Dat is niet de plek waar je het
koninkrijk direct zou verwachten!
De Geest in ons en tussen ons
Henri Nouwen over Gods koninkrijk: ‘Wij zijn
geroepen om te leven met ons hart gericht op het
koninkrijk van God. Dat koninkrijk is geen ver
land, dat we eens hopen te bereiken, ook is het
niet het leven na de dood, noch een ideale
samenleving. Nee, het koninkrijk van God is op de
eerste plaats de actieve aanwezigheid van Gods
Geest in ons, die ons de vrijheid biedt waar we
werkelijk naar verlangen.’ ‘Dit betekent dan ook
dat we het leven van de Geest in onszelf en tussen
ons mensen tot het centrum maken van alles wat
we denken, zeggen en doen.’
Thomas a Kempis over Gods koninkrijk: ‘Leer de
uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de
dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in
u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en
vreugde in de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17).’
‘Veelvuldig bezoekt Christus de innerlijke mens,
en zoet zijn dan de gesprekken met Hem,
aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn
vrede, bovenmate wonderlijk zijn
gemeenzaamheid.’

Om te lezen:
 Psalm 145:1-21
 Psalm 149
 Lucas 17:1-19
 Lucas 17:20-37
 Lucas 18:9-17
Voor een geloofsgesprek:
1. Waar zoek jij het koninkrijk?
2. Lees Galaten 2:20 en Johannes 14:23. Wat
hebben deze bijbelwoorden te maken met
het koninkrijk in je binnenste?
3. ‘Als je in alles Jezus zoekt, zul je Jezus zeker
vinden. Als je echter jezelf zoekt, zul je ook
jezelf vinden, maar tot je ondergang’
(Thomas a Kempis, Navolging, II.7.14-15).
Wat vind je van deze uitspraak?
4. Wat vind je van de geciteerde uitspraken van
Henri Nouwen?
5. Hoe zie jij het werk van de Geest in relatie tot
het koninkrijk van God?
6. Wat is voor jouw geloofsleven de betekenis
van de viering van het Avondmaal?
Kijk ook hier:
 www.josdouma.nl
 www.tijdmetJezus.nl
 www.mijnpreekplek.wordpress.nl
 www.plantagekerk.nl

Brood en wijn
Brood eten en wijn drinken zijn tekens van Gods
koninkrijk. Christus komt letterlijk in ons.
Avondmaal vieren is belijden is: ik heb Christus
nodig in mijn binnenste. Hij wil in je wonen door
zijn Geest. Dat is de hemel op aarde.
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