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‘Uw koninkrijk kome...’
Matteüs 6 : 10
In het gebed dat wij in het evangelie leren bidden gaan we van het driemaal ‘Uw’
naar het driemaal ‘ons’. De hemel gaat voorop en eerst kijken we in het gebed
dus naar boven. Na het ‘Uw naam’, bidden we om ‘Uw koninkrijk’. Wat bidden wij
met de bede ‘Uw koninkrijk kome’?
De evangelist Matteüs heeft deze bede gemaakt tot hoofdthema van heel zijn
evangelie. Als het gaat om ‘zijn koninkrijk’, of misschien beter ‘zijn koningschap’,
dan gaat het in het evangelie om een heel bepaalde macht temidden van andere
machten. In die spanning staat reeds de ouverture van dit evangelie. Meteen al
aan het begin staat het koningskind in Bethlehem tegenover de moordlustige
koning Herodes. In heel zijn evangelie schildert Matteüs het messiaanse
koningschap met veelkleurige beelden. Temidden van de bestaande machten is
het een volstrekt alternatief koningschap. Een koningschap dat met geen andere
macht te vergelijken is. Met Palmzondag zien we deze koning Jeruzalem
binnengaan. Een intocht die wordt begeleid met het profetische woord van
Zacharja ‘Zie! Jouw koning komt naar jou toe!’. Over een koning die nabijkomt
gaat het. Als wij nu bidden ‘Uw koninkrijk kome’ dan bidden we niet: ‘laat mij in
uw koninkrijk komen’, maar dan bidden we dat temidden van alles wat ons
omgeeft dit koningschap ons mensen nabijkomt in tijd en ruimte. Over het
naderbijkomen van dit koningschap gaat het dus. Dit koningschap is dus niet iets
in de verte, in een soort metawereld. Het koningschap waarover het in deze bede
gaat, breekt een wereld binnen die gedomineerd wordt door allerhande machten.
Zo vertelt de evangelist het. Alle nadruk komt in dit gebed dan ook te liggen op
het ‘Uw’. Het wordt gebeden in de verdrukking van koninkrijken en koninkrijkjes
die aan het langste eind schijnen te trekken. In politieke en economische zin,
maar ook in de persoonlijke levenssfeer. Voortdurend bevinden wij ons immers
in het spanningsveld van machten. Machten die ons beheersen, vaak zonder dat
we het in de gaten hebben. In de werksituatie bijvoorbeeld, met alle belangen
die op het spel staan. Maar hoezeer kunnen ook de macht van de ziekte en de
macht van de dood ons in de greep hebben. Daarmee is de bede ‘Uw koninkrijk
kome’ een geweldig indringende bede. Want we belijden met dit gebed dat
uiteindelijk al de machten die mensen domineren en daarmee kleinhouden niet
het laatste woord zullen hebben.
Over een heel vreemde koning gaat het in het evangelie. Hij is niet op tronen en
in paleizen te vinden, maar bij zieken, hoeren en tollenaars. Zijn komst doet
blinden zien en lammen opstaan. Hij overnacht in het huis van vernederden en
armen. Ja, dat is ook wat de profeet Elia tot rabbi Jozua zegt in een rabbijnse
vertelling. ‘Waar kan ik de koning van hemel en aarde vinden? Bij de poort van
Rome! En hoe zal ik hem herkennen? Hij zit tussen melaatse bedelaars!’ De
hemel wijst ons dus direct naar de aarde, als wij met Jezus mee bidden ‘Uw
koninkrijk kome!’
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