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Kernwoorden bij de vraag van de rijke jongeling 
(bij de prediking uit Lucas 18:18-30; 14 januari 2007 EDRN & EDR3) 

J.C. Bette 
 
Wat is het Koninkrijk van God? 
De bijbelleraar Sidney Wilson leerde mij in een ver verleden deze meest eenvoudige definitie: het 
koninkrijk van God is dat koninkrijk, waar God koning is. Centraal staat dus de persoon van de 
koning! Het koninkrijk van God bevindt zich overal waar Jezus Christus is. Het is boven ons, in 
de hemel. Het ligt voor ons in de toekomst van de nieuwe wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. En het wordt zichtbaar gedurende ons leven op deze aarde, namelijk in de navolging van 
Jezus Christus en in de kracht van zijn Geest.  
 
Het woord dat in het Grieks voor koninkrijk gebruikt wordt is basileia en betekent ‘koningschap’ 
en ‘koninkrijk’. Het Grieks heeft geen aparte woorden voor ‘koningschap’ (de functie van koning 
zijn) en ‘koninkrijk’ (gebied waarover een koning heerst); het ene woord basileia omvat beide 
betekenissen. Voor de vertaling zal de context duidelijk moeten maken of op een bepaalde plaats 
misschien meer gedacht wordt aan de functie (bv. Openb.17:17 en 18) of aan het gebied (bv. 
Matt.4:8 of Marc.6:23). Vaak is de keuze echter moeilijk en zou men graag één Nederlands woord 
kennen dat zowel ‘koningschap’ als ‘koninkrijk’ omvat. In het NT komt basileia meestal voor in 
de uitdrukking hē basileia tou theou, waarmee iets bedoeld moet zijn als ‘de invloedssfeer van 
Gods koningschap’ of ‘de erkende reikwijdte van Gods koningschap’, maar wat gewoonlijk 
vertaald wordt met ‘het koninkrijk van God’. (Mattheüs spreekt meestal van ‘het koninkrijk der 
hemelen’, wat de joodse tendens om het uitspreken van Gods naam te vermijden weerspiegelt.) 
Dit koninkrijk wordt meestal gezien als een zaak van de toekomst, waarin uiteindelijk de 
heerschappij van God ten volle erkend en zichtbaar zal zijn (bv. Matt.6:10), maar Jezus geeft aan 
dat in Zijn tijd op aarde de verwerkelijking van dit koninkrijk al tegenwoordig is: het koninkrijk 
van God is nabij (Marc.1:15), is over Jezus’ toehoorders gekomen (Matt.12:28), en is zelfs 
temidden van Zijn toehoorders (Luc.17:21). Min of meer synoniem met ‘het koninkrijk van God’ 
is ‘het koninkrijk van Christus’, die het ‘koninkrijk’ van God gekregen heeft (Luc.22:29), en het 
later ook weer aan Hem zal teruggeven (1Cor.15:24). 
 
Wat is eeuwig leven? 
De nadruk op de in Jezus Christus aangebroken heilstijd (al is het: ál wel, maar nog niet geheel en 
al) is zo overheersend, dat in het Evangelie naar Johannes het ‘eeuwige leven’ gegeven is met het 
toebehoren aan Christus (Joh.3:16; 5:24-29). Daarbij is het eeuwige leven te beschrijven als het 
‘kennen’ van God en ‘van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft’ (Joh.17:3).  
 
In het algemeen geeft het in het Grieks voor ‘eeuwig’ gebruikte woord aiōnios aan dat iets of 
iemand ‘zonder begin of zonder einde in de tijd’ is. In die zin wordt het gebruikt voor de 
‘eeuwige’ God (Rom.16:26) en de ‘eeuwige’ Geest (Hebr.9:14). Wanneer men naar het verleden 
kijkt, geeft aiōnios aan dat er geen duidelijk begin is aan te wijzen (Rom.16:25; Tit.1:2). Meestal 
is de blik op de toekomst gericht, waar het bestaan van een andere orde zal zijn en het eindige, 
vergankelijke verdwenen. Het nieuwe leven dat Christus de mens aanbiedt is ‘eeuwig’(bv. 
Matt.19:16; Joh.3:15v.). Volgens Joh.17:3 is ‘eeuwig’ leven het kennen van de Vader en de Zoon. 
Het leven dat God aanbiedt is, in tegenstelling tot het aardse leven, eeuwig, onvergankelijk, niet 
onderhevig aan verval. De onzichtbare heerlijkheid in Christus is in tegenstelling tot de zichtbare 
aardse werkelijkheid ‘eeuwig’ (2Cor.4:18). 
 
Wat is behouden worden? 
In het Oude Testament is er één woord dat aan het spreken over heil, bevrijding, redding, 
verlossing en behoud ten grondslag ligt (het werkwoord is jasj’a; het zelfstandig naamwoord is 
jesjoe’a, waarvan de naam Josjua/Jezus is afgeleid). Het gaat daarbij om reddende hulp. De naam 
Jozua/Jezus heeft dus de betekenis: ‘de Here is redding’. In het Grieks worden deze woorden over 
redding doorgaans weergegeven door woorden als sõteria (redding of heil). Jezus Christus wordt 
als Heiland dan Sõtèr genoemd. Het Griekse werkwoord sōizō betekent dus ‘redden, behouden, 
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verlossen’. Het woord houdt in de eerste plaats in ‘in leven behouden’ (zie bv. Marc.5:23), dat wil 
zeggen redden van de dood of verlossen uit (doods)gevaar. Het staat dan ook tegenover het 
‘doden’ (Marc.3:4) en ‘verloren doen gaan, ombrengen; verliezen’ (Luc.6:9). We lezen 
bijvoorbeeld over verlossing uit het gevaar van schipbreuk (Matt.8:25; Hand.27:20,31), 
verdrinking (Matt.14:30), kruisdood (Marc.15:30-31) of de levensbedreigende toestand in de 
eindtijd (Marc.13:13,20). Soms wordt uitdrukkelijk genoemd waarvan of waaruit men verlost 
wordt, bijvoorbeeld ‘uit Egypte’ (Jud.5), ‘uit dit uur’, dat wil zeggen uit de doodsdreiging van dit 
moment (Joh.12:27) en - meer in het algemeen - ‘van de dood’ (Hebr.5:7; vgl. Jac.5:20). 
Vervolgens treffen we het aan in de zin van ‘verlossen van (al dan niet levensbedreigende) 
ziekte’, dat wil zeggen ‘gezond maken, genezen’ (bv. Jac.5:15), of in de lijdende vorm ‘gezond 
worden, genezen, herstellen’ (bv. Marc.6:56; Luc.8:36; Joh.11:12). Op verschillende plaatsen lijkt 
het erop dat met het gebruik van dit woord aan meer is gedacht dan alleen lichamelijk herstel, met 
andere woorden dat het lichamelijk herstel een teken is van geestelijk behoud. Dit is met name het 
geval in de verschillende malen voorkomende zinsnede ‘uw geloof heeft u behouden’ (bv. 
Marc.5:34 par.; 10:52; Luc.17:19; 18:42). In dit opzicht onderscheidt het woord zich van 
therapeuō ‘(be)dienen, verzorgen; (medisch) verzorgen of behandelen, genezen’ en van iaomai 
‘genezen, gezond maken’, de meer algemene woorden voor ‘genezen’. Op verreweg de meeste 
plaatsen waar het woord in het NT voorkomt, gaat het om ‘behouden’ in geestelijke zin, dat wil 
zeggen ‘redden’ van geestelijke ondergang. In dat verband lezen we over redden ‘van zonden’ 
(Matt.1:21), ‘van de toorn (van God)’ (Rom.5:9), ‘van dit verdraaide geslacht’ (Hand.2:40) en 
‘van de dood’, dat wil zeggen de geestelijke dood (Jac.5:20; vgl. Jud.23). Anderzijds is sprake van 
behouden ‘(tot) in Zijn koninkrijk’ (2Tim.4:18), en staat ‘behouden’ op één lijn met ‘ingaan in het 
Koninkrijk van God’ (Marc.10:25-26) en ‘eeuwig leven hebben’ (Joh.3:16-17). Behoud wordt 
toegeschreven aan God (bv. 2Tim.1:9; Jac.4:12), die wil dat alle mensen behouden worden 
(1Tim.2:4), en Christus (bv. Luc.19:10 par.; Joh.12:47, tegenover ‘oordelen’ Hand.4:12), door 
wie de gelovigen tot God kunnen gaan (Hebr.7:25). In het verlengde daarvan worden mensen 
opgeroepen hun geloof of vertrouwen op Christus te stellen opdat zij behouden worden 
(Hand.2:21; 16:31; Rom.10:9,13; 1Cor.1:21). Ook lezen we over ‘behouden worden’ door genade 
(Ef.2:5,8; vgl. Hand.15:11 ‘door de genade van de Here Jezus’), door geloof (Ef.2:8; Jac.2:14), in 
hoop op Christus (Rom.8:24), door (de verkondiging van) het Evangelie (bv. 1Cor.15:2; 
1Thess.2:16; 1Tim.4:16; Jac.1:21) en door de doop (1Petr.3:21; vgl. Tit.3:5).  
 
Het woord sōtēria betekent ‘redding, behoud, verlossing, heil’ en is afgeleid van sōtēr ‘redder, 
behouder, verlosser, heiland’. Het gaat het bij dit woord in de eerste plaats om redding of 
verlossing uit (doods)gevaar - bijvoorbeeld vijanden (Luc.1:71; Hand.7:25), schipbreuk (Hand. 
27:34), overstroming (Hebr.11:7) - of ziekte (niet in het NT). Op verreweg de meeste plaatsen 
waar het woord in het NT voorkomt, gaat het echter om ‘behoud’ of ‘verlossing’ in geestelijke 
zin. Zo vinden we het voor het ‘heil’ dat met de komst van de Messias zou aanbreken (Luc.1:69). 
In het verlengde daarvan gaat het om de ‘redding’ van geestelijke ondergang, ook wel aangeduid 
als ‘eeuwig heil’ (Hebr.5:9). We vinden het woord daarbij tegenover ‘verderf’ Fil.1:28), ‘dood’ 
2Cor.7:10) en ‘toorn’ 1Thess.5:9). De verlossing die Christus geeft, wordt op sommige plaatsen 
beschreven als iets dat reeds in het heden ontvangen wordt (bv. Luc.19:9; 2Cor.1:6; 7:10; 
2Tim.2:10), en wel op grond van de naam van Christus (Hand.4:12). Het Evangelie kan dan ook 
omschreven worden als ‘het evangelie van jullie behoud’ (Ef.1:13), ‘het woord van dit heil’, 
d.w.z. deze heilsboodschap (Hand.13:26) en ‘de weg van (d.w.z. tot) behoud’ (Hand.16:17). In dit 
verband lezen we ook over de ‘dag van het heil’, dat wil zeggen de dag waarop de verlossing zich 
openbaart (2Cor.6:2, een citaat van Jes.49:8). Op andere plaatsen echter blijkt dat deze verlossing 
pas in de toekomst ten volle ervaren wordt, dat het een van de zegeningen is die in verband staat 
met de wederkomst van Christus (bv. 1Petr.1:5,9 en comm.; Openb.19:1). In die zin lezen we over 
‘de hoop van (d.w.z. op) behoud’ (1Thess.5:8), het ‘verwachten’ van het heil (Hebr.9:28), over 
het meer of minder ‘nabij’ zijn van het heil (Rom.13:11), en over een nog toekomstig ‘beërven’ 
van de verlossing (Hebr.1:14).  
 
Uiteraard heb ik deze studie samengesteld uit wat we eerder schreven in de Woordstudies op het Nieuwe 
Testament en in het commentaar bij gekozen bijbelgedeelten in de serie Studiebijbel op het Nieuwe Testament. 


