Koninkrijksdenken
Waarom leven zoveel christenen “Diep van binnen” helemaal niet veel anders dan de mensen van
de wereld? Omdat er in het menselijke hart gebieden zijn van rebellie tegen God. Het menselijke
hart is eenvoudigweg niet goed (Jer 17,9), daarentegen heeft elke mens de tendens om te
vertrouwen op eigen prestaties (daaruit komt: hoogmoed en zelfveroordeling), ongeloof en luiheid.
Het hart verstopt zich echter graag.
1. De verborgen rebellie in het hart
Of Gods koninkrijk ergens is, wordt bepaald door het antwoord op de simpele vraag wie er heerst.
Wat echt in ons leven heerst, ontdekken we door het antwoord op de vraag: “Wat zou de hel voor
mij zijn?” en de vraag: “en dus stel ik mijn vertrouwen in wie of op wat?”. Zaken of relaties, die op
zichzelf goed zijn, worden afgoden, als ze het hoogste worden in ons leven. Elke zonde heeft als
diepste wortel afgoderij: het dienen van een andere heer.
2. Prestatie-gericht leven
Het leven in het vlees wordt gedomineerd door de eigen prestatie. Het is diep geworteld in je
eigen kunnen, kennen, connecties en ervaringen. Uiteindelijk dient het slechts de aanbidding van
het Ik en het wordt gemotiveerd door 4 afgoden:
Ik voel mij goed op grond van mijn….
MACHT:
Controle, positie, invloed, succes, sterkte
ERKENNING:
Relaties, successen, afkomst, opleiding, uiterlijk
ZEKERHEID:
nanciën, familie, religieuze prestaties
TROOST / COMFORT:
genot, gezondheid, ongebondenheid, vrijheid, huis.
Alle zonden kan je terug herleiden tot deze vier ‘hartsafgoden’.
3. Evangelie-gericht leven
Het is niet een poging om een betere mens te worden, maar een compleet ander levensmodel en
een compleet sterven aan het oude model.
MACHT: God is machtig, daarom hoef ik het niet altijd voor het zeggen hebben of ippen
ERKENNING: God is genadig, ik hoef me dus niet te bewijzen of met anderen te vergelijken, kan
kritiek aannemen en ontspannen.
ZEKERHEID: God is groot, daarom hoef ik niet alles te controleren, kan exibel en zonder zorgen
zijn.
COMFORT: God is goed, daarom hoef ik niet overal naar het goeden te zoeken.
>> Alle zonde is ongeloof aan het evangelie.
4. Rijk leven
Leven in Gods rijk begint bij en heeft constant een nieuwe bekering nodig (Hebr 3,15). God
gebruikt crisis en confrontaties, om de motieven van ons hart te ontmaskeren. Echte verandering
komt enkel door echte boete: Erkenning, treuren over bekentenis en haat tegen de zonde van de
onderliggende afgodendienst. Wat echt belangrijk is zijn niet de symptomen (“ik voel me
benadeeld”) maar de wortelzonde (“Ik ben jaloers”). Boete is genezend en een direct resultaat van
Gods attente liefde (Rom 2,4). Jezus is gekomen, om verlorenen te zoeken, bijvoorbeeld jou en
mij.
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5. Uit de mond, uit het hart
Een paar tips gaan ons leven niet veranderen. Wel kunnen wij ons leven richting geven. De Bijbel
noemt onze tong het roer van ons leven en onze mond de indicatie van wat er in ons hart leeft.
Wat we in ons hart stoppen, komt er via onze mond weer uit. Wanneer wij ons vullen met een de
Schrift, meer dan alle input uit de wereld, zal ons leven vruchtdragen. God troont op onze lofprijs.
Dat betekent dat wanneer wij evangeliegericht leven, we bij elkaar komen om Hem te prijzen,
onze monden te vullen met wie Hij is en wat Hij doet. Zo zullen wij stralen als sterren in het heelal
(Fil 2,15), zullen wij steeds kunnen getuigen van de hoop die in ons leeft (1Pet3,15) en 30, 60,
100-voudig vrucht dragen. (Mt 13,8)
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