
ZONDAG 48. 

 

lezen: Openbaring 12.                  zingen:    Gezang    5:3 

                                                   Psalm    89:7,8 

                                                   Psalm    41:6,7 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Uw koninkrijk kome!" 

 

    Zó luidt de korte bijbeltekst, waarover ik vanavond tot u ga spreken. 't Is een heel bekende bijbeltekst. 

Hij maakt immers deel uit van het gebed, dat we allen -als het tenminste goed is!- minstens elke dag één 

keer bidden. Daar heeft de Here Jezus immers blijkbaar op gerekend, anders had Hij ons in het "Onze 

Vader" niet bevolen te bidden om ons dà-ge-lijks brood. Een dàgelijks gebed dus. Maar juist wanneer 

we iets dagelijks doen, dan treedt onontkoombaar het verschijnsel van de gewenning op. Wat dan voor 

het "Onze Vader" betekent, dat we gevaar lopen de beden ervan uit te spreken, zonder ons altijd 

rekenschap te geven van de inhoud, de betekenis, de bedoeling, de strekking, van elk der beden. Laten 

we oppassen voor sleur! 

 

     Ik mag zeker wel even herinneren aan wat er een paar weken geleden gezegd is over de eerste bede: 

"Uw naam worde geheiligd". Misschien hebben de discipelen van de Here daar wel vreemd van 

opgekeken! Want als nu toch érgens de naam, de openbaring van Israëls God gekend werd en geheiligd 

werd, dan toch zeker in Israël? Er was in Jeruzalem een heel gebouw aan gewijd! Maar wat zei de Here 

Jezus kort voor Zijn heengaan in het zogenaamde "hogepriesterlijke gebed" tot God? "Vader, Ik heb hun 

weer Uw nààm bekendgemaakt!". Bekéndgemaakt! Ja! Er waren in Israël Schriftgeleerden genoeg; er 

werd over God elke dag druk geredeneerd, maar de mensen wisten desondanks van het eenvoudigste 

over God niets af. Door hun leiders waren de arme kerkmensen over God gaan denken, zoals Hij 

helemaal niet was: een harde beul, en een vervelende rekenmeester! Maar Jezus vertelde hun over God 

als Vàder; over Gods barmhartigheid, over Gods goedheid, en dat vonden alle mensen toen iets 

verbazingwekkends, iets heel nieuws! "Héé... is God dus zó??" 

     Zo kàn het gaan, dat mensen zowat de hele Bijbel in hun hoofd hebben, maar toch nog God niet 

kennen, en derhalve Zijn naam, Zijn nààm niet eerbiedigen kunnen, niet heiligen kunnen. Nee! zo ís het 

gegaan! Vandààr, dat de Here Jezus zei: "Vader, Ik heb Uw naam weer bekendgemaakt aan Mijn 

discipelen!". En vandààr, dat Hij Zijn discipelen opdracht gaf, geregeld te bidden: "Vader, gehéíligd 

worde Uw naam!" (door ons natuurlijk!). Om 't maar eens zó te zeggen: "Vader, geef toch alstublieft, dat 

we de rechte kennis aangaande U uit Uw heilig Woord maar niet mogen verliezen, wéér verliezen!" 

 

     Gemeente, laten wij de eerste bede zó óók bidden! Dat blíjft nodig! Al heeft vandaag iedereen een 

Bijbel in huis, misschien wel twee, of meer! Maar als er geen interesse is om erin te lezen, om er góéd in 

te lezen...! geen lúst om er naar te luisteren, namelijk naar de stem van de heilige Geest in uw 

huiskamer...! geen hàrt om óp te merken...! dan kan God toch nog wéér een Onbekende worden in Zijn 

eigen huis, in Zijn eigen kerk! Zo is het met de Here Jezus geweest: Hij kwam in het huis van Zijn 

Vader, en Vader was er onbekend! En hoe vaak is dat nu al niet zo gegaan? Onze kerk, de 

Middeleeuwse kerk, waar we allemaal vandaan komen, die kerk kénde God niet meer, de échte God, de 

God van de Bijbel! 

 Dat was de eerste bede. En nu de tweede bede: 

 "Uw koninkrijk kome" 

 

     Ook als we over die tweede bede nadenken, zou het kunnen zijn, dat we eerst een gevoel van 

bevreemding moeten overwinnen. "Hé...! Gods koninkrijk, móét dat dan nog komen? Is dat er dan niet 

al? Regéért God dan nu al niet over hemel en aarde? Die zíjn toch van Hem, en die blíjven toch van 



Hem? Van wie moet het anders zijn? Hij heeft het toch zeker Zelf geschapen? Hoe vaak lezen we dat 

niet in de geschiedenissen van de heilige Schrift? En hoe vaak zingen we er niet van in de Psalmen? Het 

is toch duidelijk? Waar zouden ze moeten blijven als God ze niet in Zijn hand houdt?" 

 

     Gemeente, die vragen die u daar stelde -dat neem ik nu eens even aan- zijn helemaal niet af te keuren; 

die zijn zeer zeker ad rem; die wijzen ons -inderdaad!- de goede kant uit! Natuurlijk is het de strekking 

van de tweede bede niet, dat we daardoor aan God zouden vragen om iets, dat er al lang is! We mogen 

toch niet zeuren? Stel je voor: we kunnen aan God toch kwalijk vragen of Hij alstublieft God wil 

worden, of Schepper wil worden, of Onderhouder van alle dingen wil zijn, of worden? Christus heeft 

ons toch geen ónzin leren bidden?! 

 

     Daarom nu eerst even dit. Ik moge er eens op wijzen, dat onze vertalingen allemaal de tweede bede 

wel weergeven in de volgorde "Uw rijk kome...", maar dat in de heilige Schrift -in dit geval dus in het 

Grieks- de volgorde andersom is. Dus:  "kóme Uw \rijk\...". Dat zeg ik natuurlijk niet om iemand 

onaangenaam te zijn en een verwijt te maken. Onze taal doet dat nu eenmaal liever zó: het onderwerp 

voorop, en daarna het gezegde. Eerst het zelfstandig naamwoord, en daarna het werkwoord. Maar in de 

taal van het Nieuwe Testament zelf staat het andersom! Eerst het werkwoord, en daarna het zelfstandig 

naamwoord; eerst het "kome", en daarna "het rijk". Wat natuurlijk z'n consequenties meebrengt! 

Wanneer we spreken over de bede "Uw koninkrijk kome", dan mogen we er wel om denken, dat 

blijkens de grondtekst de klemtoon, de nadruk, valt: op dat "kómen"! Dàt gaat voorop! En staat dat eerst 

vast, dan springt daarna onmiddellijk de betékenis van dat woord "komen" in het oog. Dat krijgt dan een 

figuurlijke betekenis. Evengoed reëel! Een gééstelijke betekenis; een niet-aardse, een niet wéreldlijke 

betekenis. Vandààr, dat u in de heilige Schrift zo vaak hoort spreken over "het koninkrijk der hémelen", 

nietwaar? En vandààr, dat u de heilige Schrift ook zo vaak hoort spreken over de éígen stijl van dat 

koninkrijk! Pràchtig heeft Christus ons die eigen stijl van dat geestelijke rijk Gods getekend in die korte, 

maar duidelijke gelijkenis van "een zuurdesem -een soort gist- welke een vrouw nam, en in drie maten 

meel deed, totdat het geheel doorzuurd was." Die vrouw zette dat meel met dat zuurdesem erin heel 

gewoon wég, rustig wég! Ze ging niet met dat meel wat dóén; ze ging er niet mee tekeer zús, of tekeer 

zó; ze deed er eigenlijk niets mee! Maar het zuurdeeg werkte -innerlijk!- dóór! 

 

     Dàt is de stijl van het koninkrijk Gods, waarover de Here Jezus blijkens de evangeliën zo vaak 

gesproken heeft, nietwaar? Trouwens... de apostelen ook! "Dat koninkrijk Gods kwam niet..." -zei de 

Heiland- "...met uiterlijk gelaat!" Dat wil zeggen: met bombarie, met veel indrukwekkend lawaai! Je 

kunt ook religieus lawaai hebben! Vooral niet, vooràl níét met het zwaard, met geweld! In dat koninkrijk 

werd niet verdrukt; daar werd niet àfgetuigd, maar óvertuigd! Daar werd van de mens geen slaaf 

gemaakt, geen machine, geen automaat, maar in tegendeel: in vrijheid werd de mens, méns gelaten! Ja, 

in dat rijk is, ís de mens eigenlijk pas weer waarachtig mens! Het is ermee, als met de liefde: die kun je 

ook niet dwingen! Zo gaat het in de tweede bede ook om het bereidwillig erkennen dóór de mens; het 

liefdevol, kinderlijk erkennen door de mens van het koningschap van God, de Vader. 

 

     Dit over het woordje "kome"; "kóme Uw rijk!" En... als de betekenis van het werkwoord ons eerst 

maar goed voor ogen staat, dan kunnen we vervolgens meer zeggen over het zelfstandig naamwoord, het 

woord "basileia", het woord "rijk, koninkrijk". Maar misschien zou het wel duidelijker geweest zijn - 

dacht ik- wanneer men dat vertaald had door "koning-schàp", in plaats van "koninkríjk"! Want, 

nietwaar?, bij een koninkríjk denkt u nu eenmaal aan een terrein, aan een oppervlak, groter of kleiner, 

maar aan een gebied! Zoveel lang, en zoveel breed... Maar dat is hier natuurlijk de bedoeling niet! Want 

van zo'n gebied kun je kwalijk wensen, bidden, dat het moge komen! Ook niet figuurlijk! Van een 

terrein kun je niet bidden, dat het erkend moge worden! Wel van iemands réchten óp dat terrein! Wel 

van iemands aanspraken óp dat oppervlak! Wel van iemands gezag óver dat gebied! Daarom mag ik, om 

misverstand te voorkomen, de tweede bede graag aldús vertalen: "Kome Uw koning-schàp!, kome..." 

-namelijk tot erkenning- "...Uw koningschàp"! Wat dan betekent: "Vader, moge Uw recht en gezag en 

aanspraak worden erkend." 

 



     We gaan nog even door over dat koningschap, dat    "basileia". Toen onze Zaligmaker op aarde 

wandelde, heeft Hij Zelf ook eens gesproken over het "basileia", over het koningschap van iemand 

ànders, namelijk: van sàtan! En nu is 't wel een heel ernstig onderwerp dat ik ga aanroeren, maar het ís er 

toch! We staan nu eenmaal voor het onloochenbare feit, dat de heilige Schrift spreekt van zekere réchten 

van de satan. Ze spreekt van zijn koningschap, zijn "basileia": Matthéüs 12. Hetzelfde woord als in de 

tweede bede. Ze noemt hem de god dezer eeuw: 2 Corinthe 4. Ze noemt hem de overste dezer wereld: 

Johannes 14. Ze zegt dat de satan de macht des doods heeft: Hebreeën 2. Ze schrijft hem vooral de 

macht over de wereld der heidenen toe: Handelingen 26. Hoewel ze ons ook vertelt dat satan 

-evengoed!- in Israël -in de kerk dus- ook wel gewerkt heeft! Satan, sàtan! zette David aan tot de 

volkstelling! Ja, satan heeft zeer gróte activiteit ontplooid in de dagen van Christus' incarnatie -Z'n 

vleeswording-, en van Zijn omwandeling op aarde! Naar hoeveel mensen heeft satan juist tóén niet zijn 

knechten, zijn trawanten, zijn duivelen uitgezonden, en ze bij die mensen naar binnen gestuurd, zodat 

die mensen óók als het ware een incarnatie, een quasi-incarnatie van de duivel ondergingen: ze raakten 

van hem bezéten! Zoals God gewoond heeft -en nog woont!- in de Christus -waarachtig mens!-, zo heeft 

satan duivelen gezonden om te wonen in mensen! Ook is de satan zelfs in het hart van één van Jezus' 

eigen discipelen gevaren, namelijk in dat van Judas! Dàt was dichtbij! Ja, tenslotte heeft satan zelfs 

gepoogd, de Here Jezus Zélf te verleiden: Gods eigen Zoon! Bij het begin van 's Heren optreden àl -bij 

de verzoekingen, onder andere in de woestijn-, èn bij het einde van 's Heren optreden nóg -in de hof van 

Gethsémané-! Maar Gods Zoon -de Here Jezus: waarachtig méns!- mocht spreken: "De overste der 

wereld komt, maar hij heeft ín Mij..." -dàt staat er! of aan Mij- "...in Mij niets", dat wil zeggen: hij heeft 

aan Mij geen handvat, hij heeft aan Mij geen houvast, hij kan bij Mij nergens zijn vuile vinger op leggen 

en tot God zeggen: "Kijk eens, Here God! Kijk die man uit Nazareth ook eens gezondigd hebben! Die 

heeft net zo goed de hel verdiend als ik en al mijn duivelen!" Nee! Zó'n houvast had satan aan Christus 

niet! "De overste dezer wereld komt, maar heeft in Mij niets!" 

 

     Daarom heeft Christus als smetteloos Lam voor ons kunnen sterven, en heeft Hij als de tweede Adam 

wél de proef doorstaan, en heeft Hij weer vrijheid en leven verworven voor een wereld verloren in 

schuld, in de dood! De hélse verdoemenis: dàt was ons loon! Maar door het kruis is satan principieel 

verslagen. Het léék Christus' ondergang, en het wàs Zijn overwinning! Door het kruis is satan zijn 

rechten kwijt! Is hij "de jure" onttroond: van zijn rechten beroofd. Hoewel dat "de fàcto" -in feite- nog 

moet worden uitgewerkt, en geheel zal worden uitgewerkt op de dag der dagen! En in dàt stadium staan 

wij nu als bidders van de tweede bede. 

 

     Ziedaar iets over een ànder koningschap, over het koningschap van de satan, Gods grote 

tegenstander. Een gegeven, waarvoor de heilige Schrift ons nu eenmaal plaatst -ik heb u er bewijzen 

genoeg voor gegeven- en waarmee zondag 48 van de Catechismus ook ernstig rekening heeft gehouden. 

Pràchtig! Zéér terecht! En het was al vier eeuwen geleden, dat de opstellers van de Heidelberger 

Catechismus de woorden neerschreven: "Verstoor de werken des duivels..." -'k had liever gezegd: des 

satans-, "...en alle heerschappij die zich tegen U verheft, evenals alle boze raadslagen, die tegen uw 

heilig Woord bedacht worden." Mààr...! Wat zijn die vier eeuwen-oude woorden toch bevéstigd! Wat 

zijn ze almeer en almeer actueel geworden! Vooral in de vorige eeuw. Want als er ooit úítgekiende 

aanvallen tegen de Bijbel zijn gelanceerd, dan was het toen! In de tweede eeuw is het ook heel erg 

geweest. Toen is het modernisme er ook al geweest, maar het is wat bedaard; 't is in de 19e eeuw weer 

boven water gekomen. En nú...! Aan de universiteiten en hogescholen is bijna alle wetenschappelijke 

bestudering van Oud- en Nieuw Testament... -dan zwijg ik maar over dogmatiek en filosofie!- ...de 

Bijbelvakken Oud- en Nieuw Testament dus, in evolutionistische handen gevallen. Dus in handen van 

geleerden die het zó zien, dat het christelijk geloof niets unieks is, maar dat het in de weg van 

geleidelijke ontwikkeling -van lager tot hoger- ontstààn is! Ontstaan is uit àndere godsdiensten! 

 

     Vandààr vandaag de dag die waardering voor de oosterse godsdiensten, speciaal -heden dus- zoveel 

waardering voor theosofie en Boeddhisme; de vroegere minister Witteveen was theosofisch priester, zo 

las ik eens. 

 



     Nu zóú God mans genoeg zijn om aan dat satànische ondermijnen van Zijn gezag met één klap een 

einde te maken; katastrofaal! En dat zàl ook eenmaal plaatshebben, als de dag des HEREN aanbreekt. 

Dan is het met dat koningschap van satan ook, óók "de facto" -in feite-, úít! Maar tot zolang gebruikt 

God nog geen geweld, gaat God niet met mensen om met een dommekracht; bedient God Zich nog van 

de gééstelijke macht der overréding van het evangelie, dat is als olie. Van het evangelie van Zijn genade 

voor zondaars om Christus' wil, dat gééstelijk is, dat zoet is, dat overréédt, dat overtuigt! En daarom 

heeft de Here Jezus ons bevolen, dat er tot zólang gebeden zal worden: "Vader, kóme -tot erkenning- 

Uw koningschap!" Dat wil zeggen: "Regeer ons zó door Uw Geest en Woord, dat wij hoe langer hoe 

meer Uw gezag gaan erkennen." Dus... we bidden alleréérst gestadig -dagelijks- in die tweede bede om 

onze éígen bekering, nietwaar? Onze éígen onderwerping aan het gezag van God, onze Vader. Is dàt 

even actueel?! Is het geen uitgezochte bede voor onze tijd? Want als er één woord en één ding volgens 

de satan moet worden afgeschaft, dan is dat: gezàg! Daar prest, daar dringt hij zó sterk op aan 

-nihilistisch consequent!- dat men zich zelfs in communistische landen over dit moderne gevaar zorgen 

maakte en maakt. "Chaos? Graag! Maar dan buiten de deur, bij de buurman: het Westen!", was de leus. 

 

     Ik zeg: dwars tegen díé verschrikkelijke geest, die satan met zíjn "basileia" ín, bidden wij nu de 

tweede bede: "Kome Uw koningschap!" En die bidden we allereerst met de hand in eigen boezem! Met 

het oog op onszélf, onszélf, onszélf! en onze kinderen! O! Bid u dat toch, broeders en zusters! Vindt u 

dat toch alstublieft niet overbodig! Zegt u alstublieft niet: "Ja, maar dat zal óns niet overkomen; ons, en 

onze kinderen!" Dan zíét u het niet! Dan heeft u de eerste bede ook al niet verstaan! De sàtan...? De 

satan is zelfs wel gevaren in het hart van Jezus' eigen discipel: Judas! Blijkbaar heeft onze Heiland -Hij 

was toch waarachtig mens, écht mens?!- daar toch ook even van staan te kijken! Want Hij zei: "Heb Ik u 

niet met z'n twààlven uitgekozen? En één van u is een duivel!" En dat staat in Johannes 6. En Johannes 

heeft 22 capita, hoofdstukken. Dus vrijwel vooraan in het evangelie. Dus de Here Jezus heeft 

waarschijnlijk een hele tijd moeten leven met de gedachte: "Een door Mij uitgekozene...! Ik dacht nog 

wel dat hij er zo goed voor was, maar een uitgekozene van Mij, en díé zal al meer en al meer ontaarden 

in een duivel!" 

 

     Gemeente! Laten wij ons dus maar niets verbeelden! U zult de duivel verwachten van links, links, 

línks...! en hij zal réchts naar binnen glippen! Farizeïsme, wetticisme, Judaïsme; allemaal "-ismen", 

aangehangen door mensen die het nauw nemen! We hebben met satànische strategie, met dúívels 

slimme krijgskunde te doen, die nérgens voor staat, die de beste vrienden van elkaar scheidt! Ja! Kijk 

elkaar maar eens aan! 't Is vàker gebeurd in ons leven, dat de beste vrienden elkaar niet meer begrepen! 

Dàt doet de satan! Hij is het die bróéders tegen elkaar opzet! Blóédeigen broeders! En broeders die met 

elkaar Avondmaal vierden, en van harte!, en hij zet ze tegen elkaar op als leeuwen en beren! Hij is het 

die Schriftgetrouwe hogescholen, waarvoor ons gebed oprees, en waarvoor onze ouders en wij gaarne 

offerden, die zulke inrichtingen voor gereformeerd hoger onderwijs, en bepaald theologisch onderwijs, 

wist te maken tot broeinesten van dwalingen, Schrift-ondermijnende dwalingen! Dénk toch niet gering 

van de satan! "Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot! Dus zijn w'elk ogenblik in nood..." -Wíj!!- 

"...Hier komt nog vlees en wereld bij..." Allerlei persoonlijke dingen, ja! Maar hij weet wel waar hij zijn 

nesten moet maken! De dúível...! Hóúd hem maar eens uit uw huis! Hóúd hem maar eens uit uw hart! 

De demonen, de bóze engelen komen daar net zo goed als -Goddank!- de góéde engelen! Wij mensen 

vormen een slagveld tussen twee rijken: van de Here God en van de Here Christus met de goede 

engelen, en van de satan met zijn demónen! 

 

     "Vader, kome -tot erkenning- Uw rijk, Uw koningschap!" Een gebed, zei ik, allereerst voor onze 

eigen dagelijkse bekering, een gebed om een open oog. En dan gaan we pas verder. Het is niet alleen een 

gebed om bekering van onszelf! 't Is ook een bede voor anderen. Het betekent bijvoorbeeld ook een 

gebed voor de zending! 

 

     "Bewaar en vermeerder uw kerk..." Wie weet, wat God nog doen wil in àndere landen, als de 

Woord-verlating in óns land zo doorgaat! Ja ja! De Here is vrij om híér af te breken, en dààr op te 

bouwen. God zou nog wel eens de meeste en de beste gebeden te horen kunnen krijgen, denk ik vaak, 



vanuit zúlke landen, waar Christus' gemeente zwaar moet zuchten onder het kruis der verdrukking! In 

landen waar geen sprake is van actie zús of actie zó, waar er geen sprake van is dat men zegt: "Wij 

protesteren...!" Daarop ziende sprak mijn vriend, de oude Hongaarse dominee Galambos tot me de 

onvergetelijke woorden, die ik u al eens eerder geciteerd heb: "Broeders, jullie kunnen voor ons niets 

doen, eigenlijk niets anders doen, dan alleen maar... bídden! Bíd voor ons!" 

 

     Zullen we dat dan ook doen? "Vader, behoed het ganse christendom; geef dan in kruis Uw vreugd' 

weerom!" 

 

     Gemeente, we gaan eindigen. Toen we vanavond onze samenkomst begonnen, hebben we 

Openbaring 12 gelezen. Daaruit hebben we vernomen waar het straks op zal uitlopen. Dan zal Gods 

koninklijk gezag alom worden erkend. Dàn zal geschieden wat in Openbaring 12 nog maar profetie is: 

"Nú is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God, en de macht van Zijn 

Gezalfde, dat is Christus." Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor 

onze God, is nedergeworpen, en ze hebben hem overwonnen, waardóór?? Door het bloed! Dat wil 

zeggen: in het proces voor God, waarin de satan tegenover hen stond als advocaat van kwaaie zaken. Ze 

hebben hem overwonnen door zich te beroepen óp...? Ze hebben hem overwonnen door het bloed vàn...? 

Van het Làm! Want de overwinning op satan en zijn duivelen ís al behaald! De overwinning op die 

knàppe, maar goddelóze boeken en tijdschriften, waarmee de demonen ons vandaag bijna doodgooien, 

die overwinning ís behaald! Romeinen 8: "In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die 

ons liefgehad heeft." 

 "Hyper-overwinnaars", schrijft Paulus. Dat zien we niet altijd! Luther heeft ook niet altíjd gezongen 

"...ons staat een sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren"! Dan zat Luther in de put, en dan moest 

Catharina hem eruit halen! En dat kón ze dan wel eens uitdagend doen! Dan zei Luthers vrouw: "God is 

dóód!" Hóórt u dat?? Zo sprak Luthers vrouw al: over de dóód van God; dat rare praatje van 

tegenwoordig! Maar Catharina deed het goed! Hij schrok ervan, en dan véérde hij weer op! Wie weet, 

waartoe God óók de strijd der geesten van onze dagen -die érg is!- tóch wil gebruiken! Bijvoorbeeld, om 

de ingedrukte geloofssfeer weer te doen ópspringen -hóóg op!-, opdat wij roepen tot de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus: 

  

  "Vader, kome toch tot erkenning Uw koningschap! Uw recht 

   over allen!" 

 

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 2 mei 1971. 

 


