
BK Noord 20150917  hfst. 1 VdVeen, Matt. 3:1-12 en 4: 17   zingen UAM 177: 1,2, 5

 Bekeert u, metanoiete   verandering van gedachten of gezindheid. Meta-morfose. Zie 

Rom. 12: 2 vernieuwing van ons denken.   Anders besturingssysteem. Vanuit je geest wordt 

alles aangestuurd en gekanaliseerd.         

 Een opdracht, waarvoor twee redenen zijn: een positieve en een negatieve 

 1.Want het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Is het nou tegenwoordig of 

toekomstig? Nu of straks? In de persoon van de Here Jezus is God letterlijk en lichamelijk 

dichtbij gekomen. Onder ons, bij ons. De koningszoon, de kroonprins komt eraan, vandaar!   

Later zegt Christus: het koninkrijk is midden ons u. Hij regeert als Koning der Joden vanaf het 

kruis!    Auto-basileia. KvG in eigen persoon, belichaamt het koninkrijk.  Tegelijk: Uw kon. 

Kome! Reeds en nog niet. Discussie met evangelische broeders en zusters!   

Hemelen, een eerbiedige en voorzichtige aanduiding van de Here zonder zijn naam te 

gebruiken of misbruiken. Goed joods. Tegelijk duidt het de oorsprong aan. “Mijn koninkrijk is 

niet van deze wereld”, maar uit de hemel, maar wel VOOR de wereld en in de wereld.  

 Had Joh. de Doper dit “bedacht”? nee, de Koningspsalmen, 1 Sam. 8 de Here is 

koning over Zijn volk.  Van de Here is de aarde en haar volheid, Hij is koning en schakelt Zijn 

verbondsvolk in als koninkrijk van priesters en een heilige natie (Ex. 19). Zijn koninkrijk is 

wereldwijd, niet territoriaal, en is blijvend- eeuwig, Daniël 2:44v. Het KvG is vervulling, zie 

Marcus 1: 15 van het eerder beloofde in de profetiëen, bv. In Dan.2:44 lezen we over dit Rijk 

het volgende: ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk 

oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan ...' Jesaja beschrijft de komst van het 

Vrederijk in twee aspecten (Jes.24:21-23): ‘Op die dag rekent de Heer af: in de hemel met 

het leger van de hemel, op de aarde met de koningen van de aarde. ... omdat de Heer van de 

machten als koning heerst op de berg Sion en in Jeruzalem.' Daarom refereren Jh. De Doper 

en Jezus ook aan iets dat bekend was, vanuit de profeten en de lit. van de intertest. Periode.

 Machtswisseling. Een ander kabinet, met andere minister-president en andere koers 

en aanpak. Je kunt er van alles van vinden, maar het is zo. Een feit, een aankondiging, het 

wordt ons verkondigd of afgekondigd, aangekondigd. Een officiële omroeper en 

boodschapper van hogerhand, kerux.  Urgentie, de Koning komt, Zijn koningschap breekt 

aan en breekt door! Dat geldt nu nog meer dan toen! Des te meer.  Actief en 

bewust die Koning erkennen en eren en dienen.       

 2. De negatieve reden om ons te bekeren vs. 7, 10, 12, het komende oordeel v God.   

“De prediking van Joh. en Jezus daar zit geen millimeter tussen.” Toch zijn er verschillen: 

Jezus spreekt niet over die toorn in elk geval hier niet, bijl, vuur enz.   Jezus doopt niet.  

4: 17 van toen af aan, nl. toen Johannes gevangen genomen was, en Jezus was teruggekeerd 

naar zijn streek, en was gaan wonen in Kapernaum. 4:13. 3 hoofddelen: tot en met 4:16 de 

Persoon van Jezus Messias. Van 4:17 tot en met 16:20 de proclamatie van JM, publiek 

optreden, 16:21 tot einde. Leiden, sterven en opstaan van JM en privéonderwijs aan de lln.

 4:23 het evangelie van het Koninkrijk. (Lc. 3: 18 ook Joh. preekte het evangelie), vgl. 



10:7. Eigenlijk is dat een overzetting van griekse letters, eu-angelion. Net als apostel. 

Betekent: goed nieuws, blijde boodschap. De beloofde heilstijd van de Messias!  

 Bekeert u, kan ik dat, moet je niet bekeerd worden?  

https://www.youtube.com/watch?v=wRLvVYTI4LA  

Ds. vdVeen: De Here Jezus zegt tegen ons: Bekeer u! hij ontneemt ons alle grond om 

onbekeerd te blijven. Hij spoort ons aan werk te maken van onze bekering.  

 Bekering is een punt, een moment en een proces, voor sommigen weten nog de 

plaats en tijd, anderen zijn geleidelijk, de lieve Here Jezus is naar binnen geslopen.  “Bekeren 

heeft wel een startpunt, maar…. Geen eindpunt.” “een bekeerde man/vr.” is te eng, we zijn 

allemaal bekerende mensen als het goed is, doorgaande, dagelijkse bekering.  

 Bekeert u is meestal een bevel tot het volk van God, niet tot ongelovigen. Om terug 

te keren, tot de God van wie ze deksels goed de geboden kennen. Het volk van het verbond, 

dat de verbinding had verloren, maar moet en mag terugkomen. In OT en NT een 

werkwoord dat duidt op omdraaien, omkeren, van richting veranderen, naast het ww. en 

zelfst. Nw. Metanoia.   Joden spreken over Tesjoeva doen.      

 3: 8 bekering blijkt ook heel concreet in vruchten, het is heel praktisch, veranderde 

gedachten, een nieuwe geest, en mentaliteit, blijken in daden. Bekering krijgt handen en 

voeten in het dagelijks leven. Ook hier weer een OPDRACHT, 3:9 je kunt niet terugvallen op 

vermeende voorrechten of identiteit of pretenties. Het gaat om een leven naar Gods wil. Zie 

Lucas 3: 11-14 blijkt dus in de omgang met de naaste. Gul, meelevend, rechtvaardig, geen 

misbruik van je positie of macht.       

 Metanoia: is anders gaan denken over God, over jezelf en ook over anderen. Ook dat 

laatste is van belang. Hoe zien we onszelf en noemen we onszelf? Het christendom begon als 

stroming, beweging binnen het Jodendom, ze noemden zich mensen van de weg, of 

discipelen, leerlingen. Pas later kwam het etiket christen en nog bedacht wrschnl. door 

buitenstaanders en gelovigen namen dat als een geuzennaam over. Het maakt nogal wat uit: 

ik ben gelovig en jij ongelovig, ik ben christen, jullie zijn heidenen. Tot op vandaag zijn 

mensen buiten de kerk daar boos over!    Leerlingen, in een leerproces, mensen onderweg, 

dat klinkt toch weer heel anders en hopelijk spoort onze houding en opstelling en toon er 

ook mee.   Hoe kunnen we met Gods ogen naar niet-kerkelijke buren en collega’s kijken, 

maar vluchtelingen en moslims, naar hooligans en beroepswerkelozen? Wat zie Jezus als Hij 

naar ze kijkt? Wie ziet Hij?     …..    schepsel van God, iemand voor wie Hij wilde sterven, 

iemand aan wie God Zijn genade biedt en ook oproept tot omkeer. 

Discipelschap een mooi en bijbels overkoepelend begrip. Heeft te maken met denken en doen, met doorgaand 

leerproces, groeien in geloof en gehoorzaamheid. IN Sliedrecht sloeg het een accolade die de 4 wijken verbond 

in een bewustwording, we zijn er voor het dorp en hebben een roeping.  We zijn er al een beetje mee 

beziggeweest: leer ons zo onze dagen tellen, Ps. 90, geleerd tevreden te zijn, dankdag, Fil. 4, volharden in de 

leer van de apostelen, Hand. 2:42, de gemeente als lerende gemeenschap. Maar er is nog veel af- en aan te 

leren! Matt. 5:1 voor het eerst met die term de discipelen, latinisme. Daar past bij dat Jezus als Rabbi 

rondging, en ging zitten om te onderwijzen. 4: 23 is hij al genoemd als iemand die onderwijs gaf. Pas bij de 

uitzending in Matt. 10 wordt over “de 12” discipelen gesproken.  Zowel discipelschap als KvG komen terug in 

Matt. 28: 18-20. Zingen: UAM 114: 1, 2, 3.    Ds. A.T. van Blijderveen, D.Min. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRLvVYTI4LA

