3 december 2017

Vraag 83 Wat zijn de sleutels van het koninkrijk van de hemel?
De verkondiging van het heilig evangelie en de kerkelijke tucht. Door beide wordt het koninkrijk
van de hemel voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten.
Vraag 84 Hoe wordt het koninkrijk van de hemel door de verkondiging van het heilig evangelie

geopend en gesloten?

Leiden heet sleutelstad, met dank
aan zgn. schutspatroon Petrus
(Pieterskerk), die van de Heer Jezus
de sleutel van Gods koninkrijk kreeg
toevertrouwd. Via Petrus geeft God
ons de sleutel van zijn koninkrijk.

Gods koninkrijk op slot
Helemaal aan het begin van de Bijbel kom
je het koninkrijk van God al tegen. Toen
was er geen sleutel nodig om het
koninkrijk van God binnen te gaan, want
er was helemaal geen slot! Alles was
koninkrijk van God. De weg was altijd
open. God en mens waren in liefde samen.
Dat wij er voor kozen om de duivel te
geloven in plaats van God, heeft alles
veranderd. Toen zeiden we eigenlijk: God,
wat ons betreft bent U koning áf. Maar
niet Hij maar wij moesten de grens over.
Een engel bewaakte de ingang. Het
paradijs ging op slot en wij hebben geen
sleutel om binnen te komen.

De sleutel die past
Er is maar één sleutel om het slot van
Gods koninkrijk te openen. Petrus leerde
van God zelf dat Jezus de Christus is, de
sleutel van Gods koninkrijk. En hij krijgt
van Jezus de sleutel van het Koninkrijk in
handen. Petrus mag ‘bepalen’ wie er in
Gods koninkrijk binnen mag komen en wie
niet. Dat heeft alles te maken met wat hij
zojuist beleed: Jezus is de sleutel, de
Christus!

De sleutel gebruiken
De ‘verkondiging van het evangelie’ is een
sleutel van het koninkrijk van God. Met de

Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, allen samen en ieder persoonlijk,
verkondigd en in het openbaar verklaard, dat al hun zonden hun door God om de verdienste van
Christus werkelijk vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof
aannemen. Maar aan alle ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaard, dat de toorn
van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis
van het evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven.
Vraag 85 Hoe wordt het koninkrijk van de hemel gesloten en geopend door de kerkelijke tucht?
Volgens het bevel van Christus worden zij die onder de naam van christen zich in leer of leven
onchristelijk gedragen, eerst bij herhaling broederlijk vermaand.
Wanneer zij toch in hun dwalingen of schandelijk leven volharden, worden zij aangeklaagd bij de
gemeente of bij hen die door de gemeente daarvoor aangewezen zijn.
Wanneer zij zich ook aan hun vermaning niet storen, worden zij niet langer tot de sacramenten
toegelaten en zo uit de christelijke gemeente en door God zelf buiten het rijk van Christus
gesloten.
Zij worden weer als leden van Christus en van zijn gemeente aangenomen, wanneer zij werkelijk
beterschap beloven en bewijzen.

Bijbel open mag het helder en duidelijk
worden gezegd: iedereen die zijn schuld
voor God erkent en niet langer meer wil
leven in vijandschap tegen God, mag zich
laten ‘schoonmaken’ van al zijn zonden en
binnen komen in Gods koninkrijk.
Maar de sleutel van het koninkrijk van
God doet ook wat voor wie niet geloven.
De sleutel wil het koninkrijk gráág openen,
maar wie zich niet tot God bekeert en niet
gelooft in de Here Jezus, voor die zal de

deur gesloten blijven!

Dat is het gewicht van de verkondiging.
Daarin klinkt door, als het goed is, dat het
God ernst is en het evangelie gaat over
leven en dood.
Door de verkondiging spreekt God zelf.
Zoals Jezus zegt in Matteüs 10,40: ‘Wie

jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij
ontvangt ontvangt hem die mij gezonden
heeft.’ Dat vraagt veel van wie Hij zendt,
maar ook van wie deze gezondene hoort!

Tucht = trekken
Het is waar dat God alleen de harten van
mensen kent. Toch geeft de Here Jezus
zijn leerlingen een grote verantwoordelijkheid voor elkaar. Ze moeten op
elkaar letten, voor elkaar zorgen.

Lees de Bijbel: Matteüs 7,3-5; Matteüs
16,13-19; Matteüs 18,10-20; Johannes
20,21-23; 1 Korintiërs 5; 2 Korintiërs 2,5-11;
2 Tessalonicenzen 3,13-15; 1 Petrus 2,4-8.
Lees de belijdenisgeschriften: Dordtse
Leerregels I, artikelen 1-4.

De vermaning is niet alleen nodig als er
iets tegen jou direct gedaan wordt, maar
ook als je ziet dat een broeder of zuster
van God weg dwaalt.
Jezus zegt in Matteüs 18 op welke
manier je met elkaar om moet gaan.
Elkaar vermanen is liefdevol aan elkaar
‘trekken’ om de goede weg te
bewandelen: de weg die is tot eer van
God.
Het is waar dat we altijd moeten denken
aan wat Jezus zegt over de splinter en de
balk (Matteüs 7,3-5). Maar als je echt
liefde hebt voor God en de ander, ga je
niet over hem/haar roddelen o.i.d., maar
dan zul je alles doen wat je kunt om
ervoor te zorgen dat hij zich omkeert, zijn
zonden loslaat en God weer gaat volgen.
Als dat gebeurt, zegt Jezus, heb je je
broeder gewonnen!
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omkijken naar elkaar. Laten we bidden
dat God ons gebruikt om mensen te
mogen brengen naar zijn koninkrijk.

archief van hand-outs: www.cgkleiden.nl

