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Alles draait om het koninkrijk
Het koninkrijk van God is nabij (10)
Marcus 1:15
Jezus kwam op aarde om het koninkrijk van God
aan te kondigen en zichtbaar te maken en
mensen daarin mee te nemen! Dát maakt Marcus
1:15 duidelijk. Dit is een fundamentele uitspraak
die recht heeft op de populariteit die
bijvoorbeeld Johannes 3:16 ten deel valt.
1 De tijd is aangebroken
Jezus’ uitspraak heeft een voorgeschiedenis. In
Israël leefde al eeuwenlang de verwachting dat
God (opnieuw) bevrijdend zou optrede, zoals
eens in de uittocht uit Egypte en de terugkeer uit
ballingschap. God is een God van machtige daden
(Ps. 145). Nú is het moment aangebroken! De tijd
van verwachting is vervuld. Het is een kairosmoment (momentum: een kansrijke situatie die
maar kort duurt). Op dat moment was het nieuwe
dat Jézus Gods volgende stap was. Creëert de
Geest nú in jouw leven ook een beslissend
moment? Ga je meedoen in die koninkrijksbeweging? Of neem je het voor kennisgeving aan?
2 Het koninkrijk van God is nabij
In Jezus’ eigen persoon is Gods nieuwe wereld
(van vrede, liefde, waarheid, kracht, vernieuwing,
vergeving, genezing, bevrijding) aanwezig. Waar
Jezus is, daar is Gods rijk (‘zij zagen niemand dan
Jezus alleen’; Kol 1:12-20). Het koninkrijk
(basileia) is de genadige heerschappij van God
door zijn Zoon en Geest. Waar het koninkrijk is,
bloeien mensenlevens op. Het woordje ‘nabij’ is
nogal vaag: dichtbij (in tijd, ruimte), beschikbaar,
voor handen, onder handbereik (‘vanaf nu
verkrijgbaar’). Het koninkrijk blijft ook een
geheim én is aanwezig in de vorm van een
voorschot: het volmaakte rijk moet nog komen
als Jezus terugkeert.

3 Kom tot inkeer
De eerste twee zinnen vormen een proclamatie:
God is aan het werk, bezig zijn beloften te
vervullen. Er wordt een nieuwe werkelijkheid
geproclameerd, een nieuwe beweging op gang
gebracht die om participatie vraagt. Jezus zoekt
geen toeschouwers maar deelnemers! Bij het
verhaal van het koninkrijk hoort ook een nieuwe
levensstijl die in de praktijk van elke dag tot
uitdrukking komt. Inkeer (metanoia) is nodig. Dat
is niet zozeer bekering van concrete zonden maar
een radicaal andere visie op de werkelijkheid: ik
volg niet langer mijn agenda, maar Gods agenda.
Oude denkpatronen moeten worden doorbroken,
nieuwe denkpatronen moeten worden
aangeleerd en ingeoefend (de Bergrede).
4 Hecht geloof aan dit goede nieuws
Geloven is meer dan ermee instemmen. Geloven
is vertrouwen: je toevertrouwen aan de nieuwe
werkelijkheid van Gods koninkrijk. Dit is goed
nieuws! Elke preek, elk verkondiging moet een
goed nieuws gesprek zijn. Het evangelie is niet
het slechte nieuws dat mensen zondig zijn, maar
het goede nieuws dat God mensen herstelt en hen
brengt in de ruimte van vergeving, genezing en
bevrijding, de ruimte van liefde en vreugde en
vrede, de ruimte van nieuw leven door de Geest,
kortom: de ruimte van Jezus. De boodschap en de
boodschapper vallen in dit geval samen: Jezus is
het goede nieuws in eigen persoon. In hem is
Gods nieuwe wereld aanwezig, beschikbaar,
binnen handbereik voor iedereen die zich aan
hem toevertrouwt. Wie in Christus is, leeft in het
koninkrijk.

Om te lezen:
 Matteüs 4:12-17
 Matteüs 4:18-25
 Johannes 3:1-8
 Kolossenzen 1:13-20
 Psalm 145
Voor een geloofsgesprek:
1. Wat boeit jou aan het koninkrijk? Geef een
omschrijving van het koninkrijk.
2. Hoe zie je de relatie tussen enerzijds de
uittocht uit Egypte en de terugkeer uit
ballingschap en anderzijds de komst van het
koninkrijk?
3. Op welke manier is er in jouw leven
inkeer/omkeer nodig? Herken je dat je je
eigen agenda volgt en niet Gods agenda?
4. Waar zie jij het koninkrijk?
5. Welke rol speelt de Bergrede in jouw
geloofsleven?
Kijk ook hier:
 www.josdouma.nl
 www.tijdmetJezus.nl
 www.mijnpreekplek.wordpress.com
 www.plantagekerk.nl
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