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In opleiding tot HEERSER

Jezus Christus zal spoedig terugkomen als de opperste Heerser om het wereld-
besturende Koninkrijk van God op te richten. Maar hoe bent U daarbij betrokken?
Zult u een van Christus' assistenten zijn in de wereld van morgen? Hoe kan iemand

worden OPGELEID om met Hem te regeren?

DE VERLOSSER van de mensheid kwam meer
dan 1900 jaar geleden naar de aarde met een bood-
schap – het goede nieuws van het komende Konink-
rijk van God. Wij noemen die boodschap het "evan-
gelie" – een woord dat "goed nieuws" betekent. Het
Koninkrijk van God zal over alle volken heersen en
de opperste Heerser op aarde zal Jezus Christus
Zelf zijn.

Maar Christus zal niet helemaal alleen over
miljarden mensen heersen, terwijl de uit de Geest
geboren christenen een eeuwige vakantie nemen.
De Bijbel laat zien dat zij met Hem over de aarde
zullen heersen!

In opleiding om te heersen

In 1948 schonk koningin Elizabeth II van Groot-
Brittannië het leven aan haar eerste zoon, Charles.
Iedereen wist dat hij voorbestemd was de monarch
over het Britse Gemenebest te worden. Vanaf zijn
geboorte heeft hij de opvoeding en opleiding ge-
kregen die nodig is om hem voor te bereiden om de
volgende koning van Engeland te worden.

En nu zal de eerstgeboren zoon van prins Char-
les, prins William, ook opgeleid worden om koning
te worden.

Even zeker als prins Charles werd geboren in de
heersende familie van Engeland om koning te wor-
den, bent u, als u een door de Geest verwekt kind
van God bent, als u eenmaal door Gods Geest in de
heersende familie van God geboren bent, voor-
bestemd om als een veel grotere en EEUWIGE
KONING te regeren! Zoals prins William
erfgenaam is van de troon die zijn vader eens zal
beërven, zo bent u de erfgenaam van een geestelijke
Koning (Romeinen 8:16-17)!

En evenals de koninklijke erfgenamen van de
troon van Engeland een speciale opleiding krijgen
voor hun toekomstige positie, zo geldt dat ook voor
echte christenen. Het leven van de christen is de
voorbereiding en opleiding die nodig is om te heer-
sen in het eeuwige Koninkrijk van God!

De heiligen zullen heersen
in Gods Koninkrijk

Een koninkrijk is een natie bestaande uit mensen
en omvat ook het bestuur over die natie. Het Ko-
ninkrijk van God is de goddelijke familie van God,
die momenteel in de hemel bestaat uit God de Va-

der en God de Zoon (Christus), en op aarde uit de
door de Geest verwekte – nog niet geboren – zonen
en dochters.

Gods familie is een heersende familie. En de
door de Geest verwekte kinderen van God zullen
bij de eerste opstanding uit God geboren worden en
dan deel gaan uitmaken van dat goddelijke, heer-
sende Koninkrijk! Let op de volgende schrift-
gedeelten:

"En het koningschap, de macht en de grootheid
der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven
worden aan het volk van de heiligen des Allerhoog-
sten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap,
en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen"
(Daniël 7:27).

"Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eer-
ste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van
Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen
heersen, die duizend jaren" (Openbaring 20:6). En
daarna? "… en zij zullen als koningen heersen tot
in alle eeuwigheden" (Openbaring 22:5).

Zij die door Daniël "heiligen" worden genoemd,
zullen opstaan of tot onsterfelijkheid veranderd
worden en posities van heerschappij in Gods Ko-
ninkrijk ontvangen. Maar over wie zullen zij heer-
sen? En waar zullen zij heersen? Let op Openba-
ring 2:26-27: "En wie overwint … hem zal Ik
macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoe-
den met een ijzeren staf, …"

Het Koninkrijk van God, met Christus als Ko-
ning (Openbaring 11:15; 19:16), zal over alle ster-
velingen op aarde heersen (Openbaring 5:10). En
de wet op basis waarvan Christus en de onsterfe-
lijke heiligen zullen heersen is de wet die de lief-
hebbende natuur en het liefhebbende karakter van
God tot uitdrukking brengt – de tien geboden!

Beloond in overeenstemming
met onze werken

God heeft een uitdagende toekomst die ons
voorstellingsvermogen te boven gaat, in petto voor
hen die bereidwillig Zijn levenswijze volgen,
geestelijk groeien en overwinnen. Zij zullen niet
alleen eeuwig leven beërven als de vrije gave van
God en eeuwige leden van de Godfamilie worden,
ze zullen ook beloond worden – niet met de tijde-
lijke beloningen van mensen, maar met beloningen
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van eeuwige verantwoordelijkheid. De beloning
van iedere christen zal tot in alle eeuwigheid
stimulerend zijn en grote vervulling geven!

Gods bestuur zal veel belangrijke functies van
verantwoordelijkheid kennen. God zal deze verant-
woordelijkheden geven aan hen die zich daarvoor
tijdens hun opleidingsperiode hebben gekwali-
ficeerd. Allen zullen in volledige rechtvaardigheid
beloond worden in overeenstemming met de
"werken" die zij deden tijdens hun leven als chris-
ten (Mattheüs 16:27). En omdat ieder lid, als hij
eenmaal in Gods familie geboren is, zich volledig
aan Gods bestuur zal onderwerpen, zal iedereen
volkomen tevreden zijn met de verantwoorde-

lijkheden en de macht die God hem zal geven.
Laten we begrijpen hoe God hen zal belonen die

vrijelijk de gelegenheid hebben gekregen Zijn kin-
deren te worden. Laten we zien hoe iemand zich
kan voorbereiden op stimulerende macht binnen
Gods heersende familie!

Maar voor we beginnen, pak uw Bijbel, papier
en pen of potlood. Sla de schriftgedeelten die in
antwoord op de vragen worden gegeven op en lees
ze door. Het kan zijn dat u deze schriftgedeelten
ook wilt overschrijven. Veel van onze studenten
hebben ontdekt dat overschrijven hun begrip ver-
diept en hen helpt deze schriftgedeelten te ont-
houden. Laten we nu van start gaan.

LES 20

Het Koninkrijk van God is TWEELEDIG

God heeft een boodschap voor de mens die zo
belangrijk is dat Hij Zijn eigen Zoon opdracht gaf
de eerste te zijn om die te brengen. Zoals we in les
18 leerden is die uiterst belangrijke boodschap het
evangelie – het goede nieuws – van het komende
Koninkrijk van God (Marcus 1:14-15).

Diezelfde boodschap wordt in deze tijd door
Gods kerk aan de wereld verkondigd!

Feitelijk is de centrale boodschap van de hele
Bijbel het komende Koninkrijk van God op aarde.
Het oude koninkrijk Israël was een fysiek type of
voorloper van het Koninkrijk van God. Vele van de
profetieën van de Bijbel laten zien hoe Gods Ko-
ninkrijk zal worden opgericht. Jezus' leven en on-
derwijs, en Zijn offer en opstanding openbaren hoe
we leden kunnen worden van Gods Koninkrijk.
Christus, de Koning van dat komende Koninkrijk,
en Zijn apostelen verkondigden vele aspecten van
het Koninkrijk van God.

Laten we in het kort herhalen wat het Koninkrijk
van God is. Les 18 liet zien dat Gods Koninkrijk
een letterlijk bestuur is dat heersen zal over de
volkeren der aarde. Nebukadnezars droom van het
grote beeld maakt dat heel duidelijk (Daniël 2).

Maar het Koninkrijk van God is meer dan alleen
maar het bestuur van God. Het is ook de familie van
God, de familie waarin mensen als geestelijke leden
geboren kunnen worden. Als besturende of heer-
sende familie zal het de rechtspraak uitoefenen over
de volkeren op aarde – en uiteindelijk over het hele
universum!

Laten we meer gaan begrijpen over deze twee
aspecten van Gods Koninkrijk, te beginnen met de
familie van God.

De heersende familie van God

Het komende bestuur van God op aarde zal uit-

geoefend worden door de heersende familie van
God. Toen Jezus over het Koninkrijk van God
kwam prediken, had Hij het over de familie van
God, en hoe mensen, door Hem, daarin geboren
zouden kunnen worden.

1. Openbaarde Jezus in Zijn gesprek met Nico-
demus het familiekarakter van het Koninkrijk van
God? Johannes 3:3, 5.

OPMERKING: Christus liet zien dat het Ko-
ninkrijk van God de familie van God is waarin we
als echte goddelijke Wezens geboren kunnen wor-
den (waarin we niet langer menselijke wezens,
maar goddelijke wezens zullen zijn) – we zullen
dan letterlijk uit Gods Geest GEBOREN zijn in de
Godfamilie!

Zoals vorige lessen lieten zien, is God niet een
enkel Personage. Het Hebreeuwse woord voor God
is Elohim (Genesis 1:1); dit woord duidt op meer
dan één persoon. God is een familie van Personen,
of een "koninkrijk" samengesteld uit meer dan één
wezen. We hebben het rijk der mineralen, het
plantenrijk en het rijk der dieren. Daarnaast is er
een rijk van door God geschapen engelen die zijn
samengesteld uit geest. En hoog daarboven is het
rijk van God, met andere woorden het Koninkrijk
van God!

2. Wat is het patroon van besturen dat God voor
de menselijke familie heeft ingesteld? Efeziërs 5:
23-24; 6:1-2.

OPMERKING: God schiep de menselijke fami-
lie als een fysiek type van Zijn eigen familie.
Daarom instrueert Hij menselijke families een be-
stuur te hebben dat van boven naar beneden werkt,
evenals dat het geval is in Zijn goddelijke familie.
Gods familie heeft een heersende structuur met ver-
schillende verantwoordelijkheden die uitgevoerd
moeten worden door de uit de Geest geboren kin-
deren van God, allen georganiseerd in een wereld-
regerend bestuur!
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Gods volmaakte bestuur

God plaatste oorspronkelijk de aartsengel Luci-
fer op aarde om het bestuur van God uit te oefenen
over de engelen die Hij daar had geplaatst. Maar
Gods bestuur werd op aarde niet langer uitgeoefend
toen Lucifer (nu Satan) tegen zijn Schepper in op-
stand kwam.

In de hof van Eden gaf God Adam de gelegen-
heid Satan als wereldheerser te vervangen. Adam
slaagde daar niet voor door het maken van de
verkeerde keus. Vierduizend jaar later kwam Jezus
Christus als de tweede Adam en, door Gods wet te
gehoorzamen, kwalificeerde Hij Zich om over de
aarde te heersen. Maar Christus begon niet onmid-
dellijk te heersen. Hij keerde terug naar de hemel
en richtte door Gods Geest Zijn kerk op aarde op,
waardoor Hij het voor velen mogelijk maakte zich
te kwalificeren met Hem te heersen. Het zou bijna
2000 jaar duren voordat Christus uit de hemel
terugkeert om Gods bestuur over de hele aarde te
herstellen (Handelingen 3:19-21).

Laten we enkele fundamentele schriftgedeelten
doornemen over de bestuurlijke aspecten van het
komende wereldregerende Koninkrijk van God.

1. Zal Gods Koninkrijk, als het eenmaal op aar-
de is opgericht, het bestuur over de wereld overne-
men? Openbaring 11:15. Wie zal koning worden
over de hele aarde? Zelfde vers; Zacharia 14:9;
Openbaring 19:16. Hoe lang zal Hij regeren? Open-
baring 11:15. Gaf Christus duidelijk aan dat Hij ge-
boren was om koning te worden? Johannes 18:37.

OPMERKING: Deze schriftgedeelten laten zien
dat God de opperste Heerser is en dat het bestuur
van God bij Christus' wederkomst de regeringen
van deze wereld zal overnemen. De Bijbel zegt ons
in de duidelijkste taal dat Jezus Christus werd ge-
boren om Koning over de aarde te worden. Hij zal
over alle volken heersen en Zijn bestuur zal tot in
alle eeuwigheid blijven bestaan!

2. Wat zei Christus tegen Pilatus om duidelijk te
laten zien dat Zijn Koninkrijk nog niet op aarde was
opgericht? Johannes 18:36.

OPMERKING: Christus' Koninkrijk maakt geen
deel uit van de beschaving van deze wereld. Het zal
niet op aarde gaan heersen voordat Hij voor de
tweede keer naar de aarde komt.

3. Hoe zal het in de wereld toegaan als Jezus
Christus vanuit Jeruzalem regeert? Micha 4:1-4; Je-
saja 11:6-9.

OPMERKING: Als het Koninkrijk van God het
bestuur over deze aarde overneemt en het 1000-
jarige bestuur van Jezus Christus begint (gewoon-
lijk het Millennium genoemd), zal Zijn heerschap-
pij vrede, geluk en vreugde aan alle mensen bren-
gen.

Schenk er aandacht aan dat er in het Millennium

baby's en jonge kinderen op aarde zullen zijn. Zij
zullen sterfelijke, menselijke wezens zijn van vlees
en bloed – geen geestelijke wezens. En daar de
door de Geest verwekte christenen bij de opstan-
ding reeds onsterfelijke zonen van God zijn gewor-
den, zullen er in het Millennium tegelijkertijd
zowel sterfelijke als onsterfelijke wezens leven.

4. Waar zal Satan tijdens die duizend jaar zijn?
Openbaring 20:1-3.

OPMERKING: Satan zal uitgebannen zijn naar
een plaats waar hij geen schade kan berokkenen.
Hij zal verdwenen zijn en Christus zal er zijn! In
plaats van de kwade geest of houding van Satan die
de atmosfeer doortrekt en iedereen beïnvloedt en
kwaad teweegbrengt zoals in deze tijd (Efeziërs
2:2), zal de Heilige Geest van God de atmosfeer
bezielen! De Heilige Geest, vertegenwoordigd door
"levend water" (Zacharia 14:8; Johannes 7:38-39),
zal van Christus uitvloeien en een begin maken om
de geestelijke problemen van de mensheid te
genezen.

Het bestuur over de wereld van morgen zal zijn
gebaseerd op Gods wet van liefde. Met de hulp en
inspiratie van Gods Heilige Geest die hun gegeven
wordt, zullen de mensen beginnen elkaar echt lief te
hebben – een goddelijke bezorgdheid te hebben
voor hun medemens.

Gods bestuur zal geen democratie zijn. Het zal
geen socialisme, communisme of fascisme zijn. Het
zal geen menselijke monarchie, oligarchie of pluto-
cratie zijn. Het zal niet het bestuur van mensen over
mensen zijn. De mens heeft bewezen dat hij totaal
niet capabel is zichzelf te besturen!

Het zal een goddelijk bestuur zijn – het bestuur
van God. Het zal geen bestuur zijn van onderaf. Het
volk zal niet stemmen om leiders in hun functie te
plaatsen. Er zal geen tijd of geld worden verspild
aan verkiezingscampagnes en verkiezingen. Het zal
geen bestuur zijn van of door het volk – maar het
zal zeker een bestuur zijn voor het volk. Het zal een
bestuur zijn van bovenaf (door de almachtige God).

In de wereld van morgen zullen alle functiona-
rissen leden zijn van Gods familie – goddelijke,
geestelijke wezens, door Christus Zelf aangesteld,
zelfs tot op het niveau van burgemeester over
steden.

De Bijbel zegt ons dat Gods bestuur onder lei-
ding van Jezus Christus een utopisch paradijs op
aarde zal voortbrengen. Zoals we in les 4 hebben
geleerd zal God eerst gaan werken met de na-
komelingen van Jakob. Door hen als model en
voorbeeld te gebruiken zal God alle naties opnieuw
opbouwen en zegenen!

Opbouw van een volledig nieuwe beschaving!

Het Koninkrijk van God omvat veel meer dan
het onder de heerschappij van God brengen van de
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regeringen der wereld. Er zal een volledig nieuwe
beschaving moeten worden opgebouwd! Laten we
dat begrijpen.

1. Wordt Gods kerk met een gebouw verge-
leken? 1 Corinthiërs 3:9; 1 Petrus 2:5. Op welk
fundament wordt het gebouwd? Efeziërs 2:19-22.
Hoe belangrijk is een stevig fundament voor een
gebouw? Mattheüs 7:24-27.

OPMERKING: De kerk van God wordt ge-
bouwd op Gods rotsvaste, geestelijke fundament –
het onderwijs van Jezus Christus, Zijn apostelen en
profeten. Hun onderwijs is gebaseerd op Gods wet
van liefde – Gods weg van samenwerking, onzelf-
zuchtig geven en dienen.

Maar deze huidige wereld is op een ander fun-
dament gebouwd.

De basis voor de beschaving van deze wereld
werd bijna 6000 jaar geleden in de hof van Eden
gelegd. Adam en Eva, beïnvloed door Satan, ver-
wierpen Gods bestuur en kozen in plaats daarvan
voor zelfbestuur. Zij aten van de vrucht van de
boom van kennis van goed en kwaad, die Satans
levenswijze vertegenwoordigde. Als gevolg daar-
van werd de beschaving van deze wereld gebouwd
op het fundament van zonde!

Zodoende bepaalde God, toen het "fundament"
van deze huidige wereld werd gelegd (Openbaring
13:8), toen Adam en Eva zondigden, dat Christus,
het "Lam van God" (Johannes 1:36), zou komen en
geofferd zou worden om de straf voor hun zonden
en die van hun nakomelingen te betalen.

Deze huidige boze wereld is gebouwd op een
fundament van "zand" (Mattheüs 7:26) – op Satans
weg van ijdelheid, begeerte, naijver en jaloezie,
wedijver en strijd, geweld, opstandigheid, conflic-
ten, ongelukkig zijn, lijden en dood. Deze wereld is
daarom gedoemd in elkaar te storten. En zoals Je-
zus (in vers 27) zei: "De val ervan zal groot zijn!"

Het fundament van de beschaving van deze
wereld heeft ernstige gebreken omdat het afkomstig
is van Satan de duivel. Dit is Satans beschaving,
begonnen door Adam toen hij zondigde. Daarom
heeft de bovenbouw van deze wereld – haar syste-
men van bestuur, wet, politiek, opleiding, econo-
mie, religie en sociale gewoonten – ernstige gebre-
ken, doordat ze de ontevredenheid, het ongelukkig
zijn en de strijd heeft voortgebracht die hebben ge-
leid tot geweld en verwoesting, het leed, lijden, de
armoe en dood die in deze tijd in de wereld heersen.

De bovenbouw van het gebouw van deze wereld
valt steeds verder uiteen en zal spoedig bij de we-
derkomst van Jezus Christus volledig door God
worden vernietigd!

God zegt: "Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan" (Psalm
127:1).

Satan, niet God, bouwde dit huis.

God probeert niet deze steeds verder in verval
rakende en in ontbinding zijnde beschaving te her-
stellen. In plaats daarvan zond Hij Zijn eigen Zoon,
Jezus Christus, als de tweede Adam, om opnieuw te
beginnen – om aan een totaal andere nieuwe
structuur van beschaving te gaan bouwen. Deze
nieuwe beschaving zal gebouwd worden op Gods
fundament – Zijn levenswijze.

Zoals we in de vorige les leerden is Gods kerk
het begin, de "embryonale" vorm van dat volledig
nieuwe en andere gebouw. Jezus startte de nieuwe
beschaving en de kern van Gods komende bestuur
op aarde toen Hij Zijn kerk in de eerste eeuw n.Chr.
begon.

De kerk begon op de Pinksterdag 31 n.Chr. met
ongeveer 120 mensen, toen haar eerste leden door
de Heilige Geest werden verwekt. Gods kerk is
door de eeuwen heen tot op de huidige dag blijven
bestaan. In al die tijd zijn veel mensen en ook nu
worden veel mensen opgeleid om in de wereld van
morgen te helpen besturen. (Later in deze les zullen
we meer aspecten over Gods opleidingsprogramma
aan de orde stellen.)

2. Zullen vele volken naar Jeruzalem – het
hoofdkwartier van Christus' wereldomvattend be-
stuur – optrekken en vragen om in Zijn wegen on-
derwezen te worden? Micha 4:2. Zal de aarde ver-
vuld worden met de kennis van God? Jesaja 11:9.

OPMERKING: Weldra zal de mensheid onder-
wezen worden hoe op Gods manier te leven, met
Gods religie, Gods opleiding, Gods sociale ge-
woonten, Gods economische, industriële en
verkoopsystemen. De miljoenen mensen die in deze
door Satan beïnvloede wereld hebben geleefd en
nog steeds in leven zijn bij Christus' wederkomst
zal de kennis van God worden onderwezen. Zijn
waarheid zal tijdens het hele Millennium worden
onderwezen. Uiteindelijk zal de hele aarde Gods
levenswijze volgen.

Maar door wie zullen de mensen in de wereld
van morgen onderwezen worden? Zeker niet door
de opleiders en theologen van deze wereld!

Geroepen om heersers en leraren te zijn

Jezus komt terug om de heerschappij van God
op deze aarde te herstellen en de mensheid de weg
tot behoud te onderwijzen. Maar Christus zal niet
alleen heersen en onderwijzen.

1. Wat zullen de uit de Geest geboren zonen van
God precies doen in die duizend jaar? Openbaring
2:26-27; 3:21; 5:10; laatste deel van 20:4; Daniël
7:27. Zullen velen burgemeester zijn van steden?
Lucas 19:16-19.

OPMERKING: De Bijbel laat duidelijk zien dat
zij die bij de eerste opstanding in Gods familie ge-
boren zullen worden (dat omvat alle door de Geest
verwekte heiligen van God door de eeuwen heen),
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onder Jezus Christus over de stervelingen van deze
aarde zullen heersen!

Maar sommigen twijfelen eraan of ze ooit wel
kunnen regeren, terwijl anderen helemaal geen
verlangen hebben te regeren. (Vergeet niet het arti-
kel van de heer Armstrong op pagina 6 te lezen.)
Misschien hebt u gedacht: "Ik wil niet heersen in de
wereld van morgen. Ik wil gewoon God dienen."
Het probleem is dat slechts weinig mensen ooit
werkelijk hebben begrepen wat het betekent om te
dienen.

2. Legde Jezus het verschil uit tussen de konin-
gen in Gods komende Koninkrijk en de koningen of
heersers in deze huidige wereld? Marcus 10:42-45.

OPMERKING: Heersers in Gods familie zullen
niet zijn zoals de meeste van de heersers van deze
beschaving. Zij zullen geen wrede tirannen zijn. Zij
die posities van heerschappij in de wereld van mor-
gen bekleden, zullen dienaren zijn, de gelegenheid
hebben geweldig goed te doen in de vorm van een
werkelijk DIENEN van de mensheid door op Gods
manier te heersen!

Gods wereld zal gebouwd worden op een volle-
dig nieuw fundament – Zijn levenswijze, die de
weg is van Zijn wet van liefde. De goddelijke ko-
ningen van de familie van God zullen dienaren van
God en de mensheid zijn. Elke goddelijke heerser
zal zijn onderdanen dienen door met onvervalste
liefde en bezorgdheid te heersen (1 Johannes 4:16)
en nooit zelfgericht te handelen. Zij zullen heersen
voor het welzijn van anderen, niet voor zichzelf!

Ja, zij zullen de macht hebben de wereld te sta-
biliseren en als het nodig is vrede af te dwingen,
wat in het bijzonder aan het begin van het Millen-
nium nodig zal zijn. Zij zullen ook het mededogen
hebben dat nodig is om de overlevenden van de
grote verdrukking te helpen – hen te genezen, hun
de oorzaak van de ellende van de wereld waarin zij
leefden te onderwijzen, en hun Gods weg naar
vrede, geluk en behoud te leren.

3. Zullen de zonen van God behalve heersers
ook priesters zijn? Openbaring 1:6; 5:10; 20:6. Wat
is de taak van een priester? Maleachi 2:7.

OPMERKING: Evenals de priesters van het
oude Israël Gods weg onderwezen, zullen de uit de
geest geboren leden van Gods familie ook leraren
zijn van Gods levenswijze, helpen om uiteindelijk
de kennis van de weg tot behoud aan iedereen in de
wereld van morgen bekend te maken.

Behalve dat Hij de opperste Koning over alle
volken is, zal Christus ook de opperste Opvoeder
zijn. Om de mensheid tot bekering te brengen zal
Christus de wereld heropvoeden volgens Gods
levenswijze – de weg van Gods wet van liefde –
zodat de mensen uit eigen vrije wil kunnen beslis-
sen Zijn weg te volgen.

Het opvoeden van de mensheid volgens Gods

levenswijze zal topprioriteit krijgen. Onder directe
supervisie van Jezus Christus zal het Koninkrijk
van God de wetten en de heerschappij van God op
de hele aarde herstellen. Als de wereld herop-
gevoed wordt, zullen de mensen de zegeningen
gaan ervaren die voortkomen uit het gehoorzamen
van Gods wet van liefde. Er zal vrede, samen-
werking, goede gezondheid, overvloed en vreugde
zijn. En de hele wereld zal Gods doel en basisplan
voor de mensheid gaan begrijpen.

Maar God zal de hele wereld niet tot behoud
gaan brengen voordat Hij eerst leraren heeft opge-
leid die Hem zullen helpen de weg tot behoud te
onderwijzen.

Zoals we in de vorige les leerden zal God de
miljoenen mensen niet tot behoud brengen voordat
Hij eerst over duizenden leraren beschikt. Daarom
leidt God de duizenden op die Hij in deze tijd in
Zijn kerk heeft geroepen.

Terwijl Hij op aarde was, was Christus een
leraar evenals een boodschapper en aankondiger
van het goede nieuws van het komende Koninkrijk
van God. Hij instrueerde Zijn apostelen persoonlijk
in de levenswijze van God. Hij gaf hun daarna de
opdracht anderen hetzelfde te onderwijzen als hun
onderwezen was (Mattheüs 28:19-20). Zij die God
geroepen heeft om leden van Zijn kerk te worden
en die door alle eeuwen heen door Zijn dienaren
onderwezen zijn, zullen opgeleid zijn om tijdens
het Millennium heersers en leraren te zijn!

Echte christenen in deze tijd zouden een bran-
dend verlangen moeten hebben om Gods levens-
wijze aan de hele wereld bekend te maken – om
Gods fantastische weg tot vrede, vreugde en over-
vloed te onderwijzen. En zij zullen precies dat kun-
nen doen als Christus weerkeert om het Koninkrijk
van God op te richten en zij uit God geboren zijn!

Maar om te kwalificeren – op de juiste wijze te
worden opgeleid – om te dienen en te onderwijzen
in de wereld van morgen, moeten echte christenen
nu leren te dienen en te onderwijzen.

De enige reden dat iemand nu tot behoud wordt
geroepen is om te KWALIFICEREN te helpen in
het heersen en onderwijzen in de wereld van mor-
gen – te helpen degenen die dan leven te roepen en
tot behoud te brengen. God heeft in deze tijd niet
bepaalde personen voor speciale gunsten geroepen;
Hij heeft hen geroepen voor een speciaal doel – om
een geweldige TAAK uit te voeren!

Geestelijk verwekte christenen worden nu op-
geleid voor belangrijke functies om te helpen de
wereld Gods levenswijze te onderwijzen en het
bestuur van God ten gunste van de hele mensheid
uit te oefenen. De rest van deze les zal duidelijk
laten zien dat het leven van de christen een leven is
van voorbereiding voor dat geweldige dienen in de
wereld van morgen!
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"Maar ik wil geen enkele VERANTWOORDELIJKHEID"
Hij wilde een eeuwigdurende vakantie in de hemel.

door Herbert W. Armstrong

"Laat me zien of ik uw zienswijze juist begrijp",
zo daagde een leraar van een college me uit. "U
zegt dat een protestantse leerstelling ons leven ver-
gelijkt met een levenslange treinreis. Aan het einde
van het spoor bevindt zich een wissel die standaard
in de stand staat dat u naar de hel wordt gestuurd,
waar u voor eeuwig zult branden en branden, maar
nooit opgebrand zult raken. Maar als u ergens op de
reis Christus accepteert, zal Hij al uw zonden over
het hoofd zien en de wissel aan het eind van het
spoor omzetten, zodat u als u sterft rechtstreeks
naar de hemel gaat. En in de hemel zult u geen
verantwoordelijkheden hebben, maar slechts een
eeuwige vakantie zonder iets te doen te hebben."

"Maar u gelooft dat niet. U gelooft dat u zich
eerst van uw zonden moet bekeren, uw leven moet
veranderen om naar Gods wet te leven, ernaar moet
streven te overwinnen, in genade en bijbels begrip
te groeien, goddelijk rechtvaardig karakter te ont-
wikkelen en dat u dan bij de opstanding als vrije
gave van God onsterfelijk leven zult ontvangen,
maar u zult voor altijd hier op aarde wonen en als
beloning verantwoordelijkheden krijgen in overeen-
stemming met uw karakterontwikkeling tijdens dit
leven – verantwoordelijkheden om over anderen te
heersen en hen te onderwijzen. Begrijp ik u juist?"

"Zeker", glimlachte ik, "iets in die zin."
"Dan heb ik geen behoefte aan uw soort religie",

zei hij nadrukkelijk. "Ik wil niet voor alle eeu-
wigheid met verantwoordelijkheden opgezadeld
worden. Ik wil liever gewoon Christus accepteren,
voor mezelf beslissen hoe ik de rest van mijn leven
zal leiden en daarna naar de hemel gaan om voor
alle eeuwigheid niets te doen."

De bovenstaande conversatie vond zo'n 36 jaar
geleden plaats. Deze man bereikte later zijn pen-
sioengerechtigde leeftijd en ging met pensioen. Zijn
wens om niets te doen te hebben maar slechts zijn
laatste jaren rustig van een klein pensioentje te
leven, werd vervuld. Nadat hij met pensioen was
gegaan, ontmoette ik hem opnieuw. Hij was een erg
ongelukkig, gefrustreerd iemand geworden.

Hij zei: "Ik wenste, dat ik iets omhanden had om
bezig te zijn, net als u. Ik zit dag na dag heel de tijd
hier in mijn kleine woonkamer met niets omhan-
den. Dit is een saaier bestaan dan ik me ooit heb
kunnen voorstellen."

Later kreeg ik het volgende bericht van een van
onze dienaren in zijn stad: "Hij is nu 87 jaar oud en
het enige waaraan hij denkt is dat hij wil sterven
zodat er een einde komt aan zijn eenzaamheid."

Spoedig daarna stierf hij inderdaad, een gefrus-
treerde, ongelukkige, oude man. Zijn wens om geen

verantwoordelijkheden te hebben werd in ieder
geval verscheidene jaren lang vervuld en die ene
lange vakantie eindigde op barmhartige wijze met
de dood. In de periode van het oordeel van de grote
witte troon zal hij weer tot leven komen. Misschien
zal hij de weg tot bekering vinden, een veranderd
leven gaan leiden volgens Gods levenswijze en zal
hij de weg tot een gelukkig, gezond, enthousiast
leven vinden door te leven volgens Gods wet van
uitgaande liefde en zo de opwinding en vervoering
ontdekken van iets te bereiken en succes te behalen
met aangename verantwoordelijkheden.

Ik kijk terug op bepaalde ervaringen in mijn ei-
gen leven. Als jonge advertentieman van 20 jaar
kreeg ik de verantwoordelijkheid om advertentie-
ruimte in een tijdschrift te verkopen aan een
bepaalde fabrikant. Ik slaagde daarin. Toen ik het
fabriekskantoor met het getekende contract in de
hand verliet, was ik helemaal in de wolken. Een
gevoel van vervoering doortrok me toen ik dat
kantoor verliet.

Jaren later had ik mijn eerste evangelisatiecam-
pagne van negen avonden lang voltooid waarbij
drie nieuwe bekeerlingen waren gedoopt, de al-
lereerste uit mijn hele ervaring als dienaar. Het feit
dat God mijn inspanningen met dit resultaat had
gezegend, wond me geweldig op met een veel in-
tenser gevoel van vreugdevolle vervoering dan ik
ooit eerder had gehad. Ik heb door ervaring geleerd
dat niets anders even bevredigend en voldoening
gevend is als het tot een goed einde brengen van
een toegekende verantwoordelijkheid.

Eeuwig leven wordt ons als Gods vrije GAVE
aangeboden bij oprechte bekering, het aanvaarden
van Christus' offer – maar bekering betekent dat
men zich afwendt van de wegen der zonde en vanaf
die tijd leeft volgens Gods weg van uitgaande
LIEFDE. Het kan niet worden verdiend. Maar zij
die deze onvergelijkbare GAVE hebben ontvangen,
zullen beloond worden in overeenstemming met
hun geestelijke werken tijdens dit huidige mense-
lijke leven. Sommigen zullen zich kwalificeren om
over één kleine stad te heersen. Anderen over veel
steden en weer anderen over hele volken.

Wat velen niet beseffen is dat we door de op-
standing tot eeuwig leven geheel uit geest zullen
zijn samengesteld. We zullen nooit moe of afgemat
worden. We zullen nooit een slechte gezondheid
hebben. We zullen sterk en krachtig zijn en ons
grootste plezier hebben in scheppend werk dat goed
wordt uitgevoerd. We zullen voortdurend terugkij-
ken op voldoening gevende prestaties en vooruit-
zien naar zelfs nog aangenamere prestaties in de
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toekomst. Het zal een voortdurende aaneenscha-
keling van genoegens zijn voor alle eeuwigheid.

Een bestaan met verantwoordelijkheid leidt tot
groter geluk en vreugde dan enig ander mogelijk
bestaan. De grotere beloning die iemand tijdens dit
leven verdient, is gewoon de grotere gave van een
aangenaam en zelfs opwindend leven dat altijd zal
blijven bestaan.

Een vijftien jaar oude tiener kijkt verlangend uit

naar de verantwoordelijkheid om met zijn voet op
het gaspedaal achter het stuur van een auto te mo-
gen zitten. Hij heeft de jeugdige energie en vitaliteit
en verlangt er heftig naar die krachten in hem los te
maken. Dat is slechts een voorbeeld van de houding
die wij zouden moeten hebben met betrekking tot
het vooruitzicht de MACHT en vitaliteit te ontvan-
gen voor de verantwoordelijkheden in het Konink-
rijk van God.

Gods opleidingsprogramma

Echte christenen worden nu opgeleid voor posi-
ties van verantwoordelijkheid in Gods spoedig
komende, wereldregerende bestuur. Deze opleiding
komt tot stand door het leven van een christen te
leiden, een leven dat bestaat uit het volgen van
Gods weg van bestuur! Het is de opleiding die
Gods door de Geest verwekte kinderen moeten
krijgen voordat zij Zijn bestuur in het Koninkrijk
van God uitoefenen.

God Zelf gaf vorm aan het plan van behoud en
de methode waardoor mensen opgeleid en voor-
bereid kunnen worden om door Gods vrije gave uit
de Geest geboren leden van Zijn heersend Konink-
rijk te worden. Gods goddelijke familie zal grondig
zijn opgeleid en voortreffelijk georganiseerd; ze zal
Gods patroon van wederzijds teamwerk en samen-
werking hebben geleerd om zodoende perfect
samen te functioneren. De initiële stappen tot be-
houd vormen feitelijk het begin van de voorberei-
ding op Gods Koninkrijk. Laten we dat begrijpen.

1. Om uiteindelijk in Gods heersende familie ge-
boren te worden, moeten we eerst door Zijn Geest
worden verwekt. Aan welke voorwaarden moeten
we voldoen voordat God ons met Zijn vrije gave zal
verwekken? Marcus 1:14-15; Handelingen 3:19.

OPMERKING: Bekering en geloof zijn de eer-
ste stappen. Geloof omvat geloven wat Jezus on-
derwees over het komende Koninkrijk van God,
evenals geloven in Hem als persoonlijke Verlosser.

Bekeren betekent omkeren en de andere kant
opgaan – onze eigen weg die tegen Gods wet in-
gaat, opgeven en ons wenden naar Gods weg, die
de weg van Zijn wet is. Het betekent het verwerpen
van onze vorige zondige manier van leven en ons
bereidwillig voegen naar Gods bestuur.

Voordat we anderen in de wereld van morgen
mogen besturen, moet God weten dat we ons nu
aan Zijn wil zullen onderwerpen! Daar er altijd een
ordening van autoriteit zal zijn van God de Vader
door Jezus Christus en vervolgens naar beneden,
zullen we altijd onder autoriteit staan. Leren te
heersen begint dus met zich onderwerpen aan heer-
schappij.

2. Wat is de volgende stap om te zijner tijd een

lid van Gods heersende familie te worden? Han-
delingen 2:38.

OPMERKING: De doop is een uiterlijk symbool
van ons geloof in Christus als onze Verlosser, en
van het ons afwenden van ons vorige leven van
zonde tot een leven van gehoorzaamheid aan God.
De doop symboliseert onze verwerping van Satans
levenswijze – de weg van deze menselijke bescha-
ving die hij heeft geïnspireerd – en het geven van
onze trouw en loyaliteit aan God en Zijn spoedig
komend Koninkrijk.

De doop en de handoplegging door een dienaar
van God om de Heilige Geest te ontvangen laten
ook zien dat we de autoriteit die God in de geroe-
pen en gekozen dienaren heeft gegeven, erkennen
en ons daaraan onderwerpen. En door de daaruit
voortvloeiende verwekking door Gods Geest gaan
we deel uitmaken van Zijn bestuur in opleiding –
Zijn Koninkrijk in embryonale vorm, dat is Zijn
kerk (1 Corinthiërs 12:13).

3. Wat is de volgende stap in Gods opleidings-
programma om in Zijn Koninkrijk te kunnen heer-
sen? 2 Petrus 3:18; 1:5-11.

OPMERKING: Na het ontvangen van Gods
vrije gave van de Heilige Geest zijn we door God
verwekt. Maar we zijn slechts geestelijke embryo's,
nog niet als goddelijke Wezens geboren – nog niet
ontwikkeld tot het doel waartoe God ons geroepen
heeft, nog niet opgeleid om goddelijke heersers en
leraren te zijn in Zijn Koninkrijk. Om op de juiste
wijze te worden opgeleid moet er in ons geestelijke
groei plaatsvinden – karakterontwikkeling als resul-
taat van gehoorzaamheid aan God!

God bezit het toppunt van geestelijk karakter.
Hij is heilig, rechtvaardig en volmaakt. Wij die
feitelijk uit Hem geboren zullen worden – als Zijn
goddelijke kinderen in Zijn heersende familie ge-
boren zullen worden – moeten veranderd worden,
niet alleen van menselijk vlees en bloed tot godde-
lijke geest, maar ook van onze zondige menselijke
natuur tot Gods goddelijke natuur (2 Petrus 1:4),
die Zijn heilige, volmaakte karakter weerspiegelt (1
Petrus 1:16; Mattheüs 5:48).

Gods geestelijke karakter moet door ons leven
als christen in ons in het proces van ontwikkeling
verkeren!
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Wat is precies het karakter dat God in Zijn ver-
wekte kinderen tot ontwikkeling wil brengen? Het
is een combinatie van kennis, houding en actie: de
kennis van wat God als goed in tegenstelling tot
verkeerd definieert – kennis geleerd door het bestu-
deren van Gods woord – en het verlangen en fei-
telijk ook DOEN van wat juist is, ondanks de ver-
leiding het verkeerde te doen.

Goddelijk karakter is het bezit en het toepassen
van liefde, geduld, barmhartigheid, geloof, vrien-
delijkheid, edelmoedigheid, zachtmoedigheid, zelf-
beheersing, afzien van eigen belang en zichzelf in
de juiste richting sturen. Dit soort karakter omvat
kennis, wijsheid, doel en bekwaamheid, alle op de
juiste wijze in balans gehouden en ontwikkeld door
een onafhankelijke keus.

Heilig, rechtvaardig karakter is iets dat slechts
ontwikkeld wordt door ervaring. Ervaring vereist
tijd en omstandigheden. Daarom geeft God de tijd
en de omstandigheden die ons in staat stellen dit
karakter te ontwikkelen.

Maar het is niet ons karakter. Het is feitelijk het
karakter van God – heilig, rechtvaardig karakter –
gemotiveerd door Hem, geïnspireerd door Hem en
door Hem in ons opgebouwd door onze bereidwil-
lige gehoorzaamheid aan Zijn wet.

4. In welk ene woord kunnen we Gods karakter
samenvatten? 1 Johannes 4:16. En wat is precies
Gods aandeel in het bouwen van Zijn karakter in de
door de Geest verwekte christenen? Romeinen 5:5;
13:10

OPMERKING: De Heilige Geest, Gods vrije
gave aan hen die zich bekeren, geloven en gedoopt
worden, stelt Gods kinderen in staat het woord van
God – het fundament voor karakterontwikkeling –
te begrijpen. Die Geest voorziet ook in de geeste-
lijke liefde en het geloof nodig om Gods wet van
liefde, de basis van Zijn bestuur, te gehoorzamen.

Maar Gods Geest dwingt iemand niet God te
gehoorzamen. Karakter kan niet aan mensen wor-
den opgelegd. Het kan alleen ontwikkeld worden
door een bereidwillige, vrijwillige keus – doordat
zij die God roept om christen te worden (Johannes
6:44), er actief voor kiezen zich in hun sterfelijk
leven door Gods Geest te laten leiden (Romeinen
8:14). Dat is de geestelijke opleiding die ons voor-
bereidt op heerschappij in het Koninkrijk van God!

En als we bij de opstanding uit God geboren
worden, zullen we volmaakt zijn als God, want God
zal, doordat we ons aan Hem overgegeven hebben,
volmaakt karakter in ons ontwikkeld hebben. Dat
zal dan van nature voor altijd in ons aanwezig zijn
(1 Johannes 3:9). We zullen dan gereed zijn om
Christus als heilige en rechtvaardige medebestuur-
ders bij te staan in de wereld van morgen.

5. Jezus Christus overwon de verleidingen van
Satan de duivel (Mattheüs 4:1-11). Hij werd ernstig

verzocht, toch – door de kracht van Gods Geest –
weerstond Hij en overwon Hij Satan, en bleef Hij
tot aan Zijn dood trouw aan God en Zijn levens-
wijze. Moeten christenen om Christus te kunnen
bijstaan ook overwinnen? Openbaring 3:21.

OPMERKING: Jezus moest Zich kwalificeren
om de huidige heerser van de wereld te vervangen.
Hij moest als menselijk wezen de intense verleidin-
gen van de duivel weerstaan en overwinnen. En al-
len die door de Vader worden geroepen om met
Christus te heersen als Hij Gods bestuur op aarde
herstelt, moeten zich ook kwalificeren om te heer-
sen, zich afwenden van Satans levenswijze, zijn
verzoekingen weerstaan en overwinnen. We moe-
ten ernaar streven Satans houding en levenswijze in
ons uit te roeien, en leren Gods wet van liefde te
gehoorzamen, wat de weg is van Zijn bestuur.

Christus weerstond alle kwade invloeden op vol-
maakte wijze omdat Hij de wil en de volledige mate
van Gods Geest bezat (Johannes 3:34). Al hebben
wij nu niet de volheid van Gods Geest, toch kunnen
we met de mate van de Geest die God ons geeft,
beginnen Satan, deze wereld en onze eigen vleselijk
gerichte natuur te weerstaan en overwinnen.

Door het proces van de zondige aantrekkings-
kracht en impulsen van het vlees, de wereld en de
duivel te overwinnen, en ons aan God en Zijn
levenswijze te onderwerpen wordt er geestelijk
karakter ontwikkeld. We voegen ons naar God om
Zijn karakter in ons te bouwen. Zodoende bereiden
we ons voor en kwalificeren we ons om met Chris-
tus te heersen en de volken te onderwijzen!

Maar niemand kan voor ons overwinnen of
geestelijke werken voor ons voortbrengen. Het
vereist inspanningen leveren van onze kant, samen
met de kracht van Gods Heilige Geest, om de
geestelijk gezinde en gemotiveerde personen te
worden die God in Zijn Koninkrijk kan gebruiken.

Hoe verantwoordelijkheden
zullen worden vastgesteld

Als onze Verlosser en oudste Broer – "de
Eerstgeborene onder vele broederen" – heeft Jezus
Christus Zich reeds gekwalificeerd voor de hoogste
functie onder God de Vader in de wereld van mor-
gen. Niemand anders kan ooit de positie van auto-
riteit die de Vader Hem in het bestuur van God
heeft beloofd, krijgen.

Bepaalde andere personen zijn ook specifieke
posities van verantwoordelijkheid in Gods Konink-
rijk beloofd. Koning David zal heersen over de
twaalf stammen van de herenigde natie Israël
(Ezechiël 37:21-22, 24). De twaalf apostelen zullen
elk heersen over een van de stammen van Israël
(Mattheüs 19:27-28). En God heeft gezinspeeld op
andere posities van heerschappij voor andere over-
winnaars die vóór ons hebben geleefd en in Zijn
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Koninkrijk zullen zijn (Hebreeën 11:4-40). Zij zijn
reeds opgeleid en zullen verantwoordelijkheden in
Gods heersende familie krijgen, al heeft God niet
geopenbaard wat hun specifieke positie zal zijn.

In het Koninkrijk of de familie van God zullen
uiteenlopende posities van verantwoordelijkheid
zijn, want er moet op aarde een totaal nieuwe
beschaving worden opgebouwd – nu volgens Gods
specificaties. Hiervoor zijn veel verschillende, es-
sentiële functies nodig om de wereldmaatschappij
te herscheppen naar wat deze behoort te zijn.

Als u een door de Geest verwekt kind van God
bent, wordt u nu geoordeeld voor uw toekomstige
taak in Gods Koninkrijk (1 Petrus 4:17). U zult be-
loond worden met een functie in Gods bestuur in
overeenstemming met uw werken in dit leven! Laten
we dit belangrijke principe heel goed begrijpen.

1. Hoe oordeelt God ware christenen? 1 Petrus
1:17; Romeinen 2:5-10.

OPMERKING: Iedereen heeft "werken" – goed
of slecht. Zij die goede werken doen, zullen een
goede beloning ontvangen. Zij die slechte werken
doen – die ZONDEN begaan (1 Johannes 3:4) –
zullen worden gestraft, tenzij ze zich van hun
slechte werken bekeren en deze door het bloed van
Christus worden bedekt. Let erop dat onze werken
onze beloning bepalen, niet of we eeuwig leven
ontvangen – dat is een vrije gave van God waarvoor
we niet kunnen werken. Maar onberouwvolle zon-
daren zullen het "loon" – de betaling of beloning –
voor zonde ontvangen, dat ze hebben verdiend – de
DOOD voor alle eeuwigheid! (Romeinen 6:23)

Laten we ons ervan vergewissen dat we de be-
tekenis van het woord "werken" zoals dat in de Bij-
bel wordt gebruikt, begrijpen.

Het woord werken is de vertaling van het Griek-
se ergon en betekent daden, handelingen, zaken. De
Bijbel gebruikt dit woord voornamelijk op twee
manieren en er is een groot verschil tussen beide.

Verbonden met "wet", zoals "de werken der
wet" (voornamelijk in Romeinen en Galaten), ver-
wijst het naar het harde werken dat nodig was om
de rituelen van de wet van Mozes uit te voeren.
Deze rituelen betroffen voortdurend herhaalde
fysieke arbeid. Deze arbeidsintensieve, fysieke ritu-
elen, of "werken der wet", waren een vervangings-
middel voor het werk van de Heilige Geest, en
waren slechts tot Christus' dood van kracht.

Waar het woord "werken" op zichzelf voorkomt,
verwijst het gewoonlijk naar handelingen van ge-
rechtigheid of boze werken – dat wil zeggen de
goede werken van het houden van Gods geestelijke
wet (Psalm 119:172) of de boze werken van onge-
hoorzaamheid (Colossenzen 1:21). In deze les gaat
het ons om de geestelijke "werken" (rechtvaardig
gedrag), niet om rituelen van de wet van Mozes.

2. Wat zal Christus bij Zijn wederkomst met

Zich meebrengen? Openbaring 22:12. Wie zullen
dan hun beloning krijgen? Openbaring 11:18. Zal
de beloning in overeenstemming zijn met het werk
van iedereen? Openbaring 22:12; Mattheüs 16:27;
Openbaring 2:26-27; 3:21.

OPMERKING: Als de verheerlijkte Christus
naar de aarde terugkeert om als Koning der konin-
gen over alle volken te regeren, zal Hij posities van
autoriteit in Zijn bestuur toekennen (de "beloning")
aan hen die door Zijn genade vrijelijk zijn "be-
houden" – zij die door genade Gods gave van eeu-
wig leven hebben ontvangen door een opstanding
of verandering tot onsterfelijkheid bij Zijn tweede
komst.

De meeste belijdende christenen verwarren de
"beloning van hen die behouden zijn" echter met
eeuwig leven. Eeuwig leven is een gift, geen belo-
ning. De Bijbel definieert beide woorden heel
duidelijk.

3. Kunnen we eeuwig leven "verdienen"?
Romeinen 6:23; Efeziërs 2:8-9. Wat moeten we
desondanks doen als we verwachten Gods gave van
eeuwig leven te ontvangen? Mattheüs 19:16-19.

OPMERKING: Een "gave" is iets dat als gunst
verleend wordt, iets dat vrij gegeven wordt. Gods
gave van eeuwig leven komt door Zijn genade en
gunst. Het is onverdiend. Er is absoluut niets dat
wij kunnen doen om het te "verdienen". Als we het
zouden verdienen, kon het geen gave zijn.

God heeft echter bepaalde termen of voor-
waarden gesteld waaraan we moeten voldoen voor-
dat Hij ons onsterfelijkheid zal geven. Door het
voldoen aan deze voorwaarden "verdienen" we
geen eeuwig leven, maar het er niet aan voldoen re-
sulteert in de dood! (1 Corinthiërs 6:9-10;
Romeinen 6:23; Openbaring 21:8) God zal geen
eeuwig leven geven aan iemand die erop staat Sa-
tans levenswijze te volgen.

Wat zijn Gods voorwaarden? Zoals we eerder
zagen omvatten ze bekering, geloof, doop en ge-
hoorzaamheid aan God – met andere woorden
meewerken met Zijn plan van behoud.

Degenen aan wie bij Christus' wederkomst on-
sterfelijkheid gegeven wordt, zullen naast de vrije
gave van eeuwig leven een beloning ontvangen. De
"beloning van hen die behouden zijn" is geen eeu-
wig leven, maar heerschappij met Jezus Christus
over de volken van deze aarde! Maar niet alle posi-
ties van heerschappij zullen hetzelfde zijn. Hoe zal
God besluiten wie van Zijn uit de Geest geboren
kinderen welke posities in Zijn heersende familie
zullen krijgen? Laten we aandacht schenken aan
enkele gelijkenissen van Christus die dit uitleggen.

4. Zouden christenen voortdurend Gods Heilige
Geest moeten gebruiken om veel geestelijke
"vrucht" voort te brengen? Johannes 15:1-5, 8, 16.

OPMERKING: Gebruikmakend van het voor-
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beeld van een wijnstok en zijn ranken, zegt Jezus
dat Hij de wijnstok is en christenen de ranken zijn.
De ranken verbinden zich niet met de wijnstok –
het ontvangen van Gods Heilige Geest – door hun
eigen inspanningen of "werken". De Vader doet dat
(Johannes 6:44; 17:9; Handelingen 2:38-39) – het is
Zijn GAVE, die voortkomt uit GENADE.

Maar als we eenmaal aan de wijnstok verbonden
zijn, als de sappen van de wijnstok naar de ranken
vloeien (een beeld van Christus' Geest die in ons
komt en ons versterkt), moeten we in de rest van
ons leven geestelijke vrucht voortbrengen. Als we
dat niet doen zal de Vader ons van de wijnstok
verwijderen (eerste deel van Johannes 15:2) – ons
van Christus afsnijden – en ons uiteindelijk in de
poel des vuurs werpen! (vers 6)

5. Laat Jezus' gelijkenis van de zaaier zien dat
sommigen meer "vrucht" dragen dan anderen?
Mattheüs 13:23.

OPMERKING: De Geest van God wordt ons
gegeven zodat we goede vrucht kunnen voortbren-
gen. De vrucht is gewoon het resultaat van het vol-
gen van Gods levenswijze – van het houden van
Gods wet. We moeten daders der wet zijn, niet al-
leen maar hoorders (Romeinen 2:13). Dit doen
brengt vrucht voort – ontwikkelt het geestelijke ka-
rakter van God – leidt ons op voor de verantwoor-
delijke posities in Gods Koninkrijk. Maar iemands
specifieke taak zal afhankelijk zijn van hoe goed hij
het deed tijdens zijn opleidingsperiode – van de
hoeveelheid vrucht (goede werken) die tijdens Zijn
leven als christen werd voortgebracht!

Let nu op de gelijkenis van de ponden in Lucas
19. Deze laat zien dat de mate van beloning die
iedere christen zal ontvangen, in overeenstemming
zal zijn met de mate waarin hij in dit leven
geestelijk groeide en overwon – hoeveel vrucht hij
door zijn inspanningen en de kracht van Christus'
Geest in hem voortbracht.

In deze gelijkenis beeldt Christus Zichzelf uit als
een iemand van hoge geboorte die naar een ver land
(de hemel) gaat om de koninklijke waardigheid te
ontvangen en naar de aarde terug te keren (de ver-
zen 11 en 12). Maar voordat Hij vertrekt, gaf Hij
een gelijk bedrag aan geld aan elk van Zijn tien
slaven (vers 13).

6. Hoe zal Christus zijn slaven oordelen nadat
Hij de koninklijke waardigheid heeft ontvangen en
is teruggekeerd? Lucas 19:15.

OPMERKING: Deze slaven vertegenwoordigen
christenen (1 Corinthiërs 7:22) aan wie God Zijn
Heilige Geest gegeven heeft. Elk "pond" (een een-
heid van geld die een geestelijke waarde sym-
boliseert) komt overeen met de beginhoeveelheid
van Gods Geest die we na de doop ontvangen. God
heeft iedere christen Zijn Geest gegeven om GE-
BRUIKT te worden anderen te dienen, te overwin-

nen, geestelijk karakter te ontwikkelen en te helpen
om het werk van Gods kerk te doen.

Na Zijn terugkeer zal Christus Zijn slaven roe-
pen om te zien hoeveel elk van hen "heeft verdiend
door te handelen". Christus zal willen zien hoeveel
elke christen geestelijk is gegroeid!

7. Zal de beloning van elke slaaf in proportie
zijn met zijn groei – zijn geestelijk overwinnen en
goddelijk karakter ontwikkelen? De verzen 16-19.

OPMERKING: Het leven van een christen is
een "geestelijke school" – een opleiding om heer-
ser, priester en leraar in Gods Koninkrijk te wor-
den. Maar sommigen leren meer en brengen meer
geestelijke werken tot stand met de Geest die ze
gekregen hebben, dan anderen. Sommigen over-
winnen en ontwikkelen meer geestelijk karakter
dan anderen, brengen meer geestelijke vrucht voort.
Zodoende zal elk in het Koninkrijk of de familie
van God belangrijkere of minder belangrijke posi-
ties van verantwoordelijkheid ontvangen, gebaseerd
op de mate van zijn of haar geestelijk overwinnen
en hoeveel van Gods karakter in dit leven werd
ontwikkeld. Elk zal beloond worden "in overeen-
stemming met zijn werken" (Mattheüs 16:27).

Zoals eerder uitgelegd, kunnen we door onze
goede werken niet de toegang tot Gods Koninkrijk
van onsterfelijke wezens verkrijgen. We worden in
het Koninkrijk van God geboren door Zijn genade.
Maar als we eenmaal in de Godfamilie geboren
zijn, BEPALEN onze geestelijke "werken" tijdens
ons christelijke leven welke functie, positie, rang of
mate van heerlijkheid we zullen krijgen!

Het is dus geen zaak van genade of werken,
maar van genade en werken!

Sla de gelijkenis van de talenten in Mattheüs
25:14-30 op. Deze gelijkenis illustreert het feit dat
we beloond zullen worden in overeenstemming met
onze werken. Maar hij illustreert ook een ander as-
pect – Gods volmaakte rechtvaardigheid in onze
beloning, waarbij Hij onze eigen natuurlijke
beperkingen in overweging neemt.

8. In deze gelijkenis vergeleek Christus Zich
met een man die naar een ver land reist (vers 14).
Op welke manier verdeelde de man zijn goederen?
Vers 15.

OPMERKING: Het Griekse woord dat met "ta-
lent" is vertaald is talanton, wat een maat was
waartegen goud of zilver werd gewogen.

9. Waren deze keer alle hoeveelheden gelijk, of
werden er hoeveelheden gegeven in overeenstem-
ming met de natuurlijke fysieke bekwaamheid of
aanleg van elke slaaf? Zelfde vers.

OPMERKING: Deze eenheden van geld symbo-
liseren, evenals de ponden in Lucas 19, de Heilige
Geest die aan elke christen (slaaf) gegeven wordt.
Maar ze beelden ook geestelijke gaven uit die aan
ieder op basis van zijn eigen natuurlijke bekwaam-
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heid gegeven worden! God weet dat sommigen
meer erfelijk verkregen bekwaamheden hebben,
grotere aangeboren aanleg, meer persoonlijkheid of
fysieke kracht dan anderen. Sommigen krijgen in
het leven ook meer opleiding en betere kansen.

10. Wat deden de slaven in deze gelijkenis met
het geld dat hun gegeven was, voordat Christus
terugkwam om met hen "af te rekenen" – hun wer-
ken te beoordelen? De verzen 16-19. Hoe werden
de eerste twee beoordeeld? De verzen 20-23.

OPMERKING: In deze gelijkenis van de pon-
den schijnen alle tien slaven van Christus (chris-
tenen) een gelijke bekwaamheid te hebben gehad,
en elk van hen kreeg aan het begin een gelijk aan-
deel van de Geest van God.

Maar in de gelijkenis van de talenten gaf God
aan het begin van hun christelijk leven geestelijke
gaven aan elk in overeenstemming met hun natuur-
lijke bekwaamheid. Aan de ene gaf Hij vijf talen-
ten, aan een ander twee en aan weer een ander
slechts één – in overeenstemming met de natuur-
lijke bekwaamheid van elk. De persoon die vijf ta-
lenten kreeg verdubbelde zijn geestelijk aandeel. Al
kreeg de man van de twee talenten minder talenten
in aantal dan de persoon met de vijf talenten, toch
verdubbelde hij eveneens datgene waar hij mee be-
gon. Hij presteerde in overeenstemming met zijn
bekwaamheid evengoed!

Dientengevolge zien we geopenbaard dat van
wie veel gegeven is, veel wordt verlangd, en van
wie weinig gegeven is, wordt minder verlangd (Lu-
cas 12:48). Met andere woorden God oordeelt
iedere christen in overeenstemming met hoe goed
hij overwint, zich voegt naar God, zich geestelijk
ontwikkelt en groeit, overeenkomstig met datgene
waarmee hij vandoen heeft!

11. Laat deze gelijkenis zien dat elke slaaf die
trouw is "over weinig" – dat wil zeggen over zijn of
haar beperkte bekwaamheden en kansen in dit leven
– met "veel" beloond zal worden als Christus terug-
komt? Mattheüs 25:21, 23. Wordt er door Christus
niet duidelijk heerschappij beloofd? Zelfde verzen.

OPMERKING: We leren op verantwoordelijke
wijze te heersen ten goede van onszelf en anderen
in de wereld van morgen door in deze tijd te leren
onze zaken, verantwoordelijkheden en wat in ons
vermogen ligt beter te beheren, ongeacht hoe klein
ze momenteel ook mogen zijn. Er doen zich in onze
baan, op school of thuis veel kansen voor om te
groeien en te ontwikkelen – in wat voor omstandig-
heden we ons ook maar bevinden.

12. Wat zal er gebeuren met hen die nalaten te
overwinnen en zelfs niet een beetje groeien – die
nalaten hun geestelijke bruikbaarheid en effec-
tiviteit te doen toenemen? Lucas 19:20-24; Mat-
theüs 25:24-30.

OPMERKING: Degene die niets deed met zijn

geestelijke gave – het pond of talent – komt over-
een met een christen die niet geestelijk overwon en
groeide. Hij ontwikkelde geen karakter.

Deze gelijkenissen laten zien dat de christen die
geestelijk niet groeit, het doel niet zal bereiken! Hij
zou vergeleken kunnen worden met iemand die
meende dat hij niet hoefde te overwinnen en in
geestelijk karakter te groeien. Hij dacht dat hij
"reeds behouden" was. Hij geloofde niet dat er
"werken" nodig waren!

Door niets te doen, verloor hij niet alleen de be-
loning, maar raakte hij ook de vrije gave van eeu-
wig leven kwijt, omdat hij geen geestelijke vrucht
voortbracht. Hij mislukte jammerlijk voor wat be-
treft Gods WERKELIJKE DOEL met zijn leven.

God geeft ons vrijelijk behoud zodat we anderen
kunnen dienen. Als we ons nu niet voorbereiden in
Gods komende Koninkrijk te dienen, kan het zijn
dat zelfs het behoud dat we meenden te hebben van
ons zal worden afgenomen!

Bent u in opleiding om te heersen?

Waarom zullen Abraham, David en de apostelen
posities van verantwoordelijkheid in het Koninkrijk
van God toegewezen krijgen? Gewoon omdat zij
zich tijdens hun sterfelijk leven voorbereidden en
kwalificeerden voor die posities. Zij leerden te
heersen door zich aan Gods heerschappij te onder-
werpen. Zij waren bereid alles te doen wat God zei.
Zij groeiden in het heilige, rechtvaardige karakter
van God.

Christus zal geen wereldheerschappij oprichten
voordat Hij eerst Zijn medewerkers heeft opgeleid.
God zal de onvoorstelbaar grote macht van Zijn
heersende familie niet toevertrouwen aan hen die in
dit menselijk leven er niet naar streefden Hem te
gehoorzamen en de geringe macht die ons allemaal
ter beschikking staat op de juiste wijze te leren ge-
bruiken. God wil weten of we Zijn ongelooflijke
macht in liefde en zelfbeheersing en in overeen-
stemming met Zijn wil zullen gebruiken ten goede
van allen die onder onze autoriteit staan!

1. Door welk geweldig principe kan iemand met
gewone bekwaamheden en bescheiden kansen zich
kwalificeren voor een veel grotere verantwoorde-
lijkheid in het Koninkrijk van God? Lucas 16:10.
Let ook op de verzen 11 en 12.

OPMERKING: We leren te heersen door trouw
te zijn – plichtsgetrouw en eerlijk – in wat we ook
maar doen terwijl we ernaar streven de principes
van Gods wet die we vanuit Zijn woord leren, in
praktijk te brengen. Zelfs de persoon die van
zichzelf of haarzelf denkt maar beperkte bekwaam-
heden en natuurlijke talenten te hebben, kan opge-
leid worden om te heersen – te DIENEN – in Gods
Koninkrijk!

Maar kunt u zich daardoor echt kwalificeren een
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stad te besturen – de complexe administratieve, or-
ganisatorische en persoonlijke problemen aan te
pakken die zich voordoen als verscheidene duizen-
den families bij elkaar wonen?

Ja, dat kan!
God hoeft niet te zien dat u echt tien steden

bestuurt om vast te stellen of u weet hoe u Zijn wet
moet toepassen en in acht nemen. Hij kan op basis
van de eenvoudige beslissingen die u van dag tot
dag neemt, zien of u Hem zult gehoorzamen of de
weg zult gaan van deze huidige boze wereld.

De beslissingen vereist om Gods weg te volgen
zijn echt heel eenvoudig – zij zijn in principe een
zaak van "ja" of "nee" zeggen tegen Gods wet.

De manier waarop u uw vrouw behandelt, uw
man respecteert, uw kinderen en vrienden liefhebt,
laat Christus zien wat voor soort heerser u zult zijn.
Bent u opvliegend, moeilijk om mee om te gaan,
opstandig, niet bereid tot samenwerking, onrecht-
vaardig?

Christus moet dat nu weten, voordat Hij u een
belangrijke verantwoordelijkheid over veel mensen
toevertrouwt. Het Koninkrijk van God zal deze
wereld vrede brengen, niet nog meer strijd. Zij die
zullen heersen, moeten God nu laten zien dat zij de
weg van vrede leren.

God wil dat wij onszelf leren besturen, voordat
Hij ons autoriteit over anderen geeft!

Wat te denken van financiën? Zou u net zo om-
gaan met de financiën van een stad als veel bestuur-
ders in deze tijd, en uzelf verrijken ten koste van
anderen? God kan dat zien aan de manier waarop u
omgaat met het geld van uw werkgever en de tijd
waar uw werkgever u voor betaalt, de houding
waarmee u de belastingen voldoet die u "aan Caesar
moet betalen", en wat u met Gods tiende doet.

Zoals Jezus zei: "En indien gij niet getrouw ge-
weest zijt ten aanzien van het goed van een ander,
wie zal u het onze geven?" (Lucas 16:12). Als u
leert trouw en loyaal te zijn in de kleine dingen van
het leven, weet God dat u dat ook zult zijn als u
veel grotere verantwoordelijkheden zult krijgen!

Elke christen die geestelijk groeit en ontwikkelt,
heeft zijn hart ook volkomen in het werk dat God
Zijn kerk ter uitvoering heeft gegeven. Onze
"werken" omvatten ons aandeel in het doen van
Gods werk – het tot een getuigenis aan de hele we-
reld verkondigen van het evangelie van het Konink-
rijk van God (Mattheüs 24:14; 28:19-20) om op die
manier de weg voor Christus' wederkomst voor te
bereiden. Gods door de Geest verwekte kinderen
zijn Zijn instrumenten om Zijn grote opdracht aan
Zijn kerk in deze eindtijd uit te voeren!

Jaren van ervaring hebben laten zien dat zij die
zelfgericht zijn, niet geven om het werk van Gods
kerk, niet voldoende uitgaande bezorgdheid hebben
om te willen helpen om Christus' boodschap uit te
dragen naar deze verblinde, misleide, stervende
wereld, uiteindelijk zullen afvallen. Zij die hun hele
"christelijke" leven richten op zichzelf, wier hart
niet opgaat in of betrokken is bij dit grote op de
wereld gerichte werk van God, zullen geestelijk
ineenschrompelen en aan de wegkant neervallen!

Evenals de kerk twee primaire opdrachten heeft
– 1) het evangelie van het Koninkrijk van God aan
de wereld verkondigen; en 2) de door de Geest
verwekte leden helpen om geestelijk te groeien als
onderdeel van hun opleiding voor dat Koninkrijk –
zo hebben ook de leden twee primaire opdrachten:
1) de kerk actief ondersteunen in de verkondiging
van het evangelie; en 2) bereidwillig en actief deel-
nemen aan Gods opleidingsprogramma voor eeu-
wige heerschappij als uit de Geest geboren leden
van het over het universum regerende Koninkrijk
van God!

Vraag God dagelijks voor het begrip en de wijs-
heid om de vermogens, bekwaamheden en verant-
woordelijkheden die u nu hebt op de juiste wijze te
gebruiken en te sturen, zodat u een trouwe en pro-
ductieve knecht van God kunt zijn.

Streef ernaar trouw te zijn inzake datgene wat
God u reeds gegeven heeft, zodat Christus op
zekere dag tot u zeggen kan: "Wel gedaan, gij
goede en trouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw
geweest, over VEEL zal Ik u stellen; …" (Mattheüs
25:21).

Dit leven is onze opleidingstijd. Slechts zij die
nu gehoorzaam zijn aan de autoriteit van Gods
bestuur – die de wetten ervan leren, die elke valse
weg overwinnen, die groeien in Gods heilige,
rechtvaardige karakter, die in de voorbereiding om
in Zijn familie geboren te worden en met Christus
te heersen meer op Hem gaan lijken – slechts zij
zullen dan een positie van heerschappij toegewezen
krijgen.

Ja, u bent geboren met het potentieel om een
eeuwige koning te worden – in het Koninkrijk van
God te HEERSEN! Uw ontzagwekkende bestem-
ming, als u eenmaal God bent, is – als lid van de
familie van God – die van helpen in het besturen
van de aarde en daarna ook het universum.

Het is een adembenemende, opwindende, onge-
looflijke roeping! Een schitterende, fantastische
toekomst! Bent u begonnen om in geestelijk opzicht
naar dat doel te lopen?

Bent u in opleiding om te heersen?
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