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Vraag 83: Wat zijn de sleutels van het koninkrijk der hemelen? 
 
De verkondiging van het heilig evangelie en de kerkelijke tucht. 
Door beide wordt het koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten. 

Vraag 84: Hoe wordt het koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het heilig evangelie geopend en 
gesloten? 

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. 

  

 

  

 

1. De sleutel(s) van Gods Koninkrijk 

• Om de deur van Gods Koninkrijk binnen te gaan is een sleutel nodig.  

o Die sleutel ligt in Jezus’ hand: Hij is het ‘Die opent en niemand sluit en Hij sluit en 

niemand opent (Openb. 3: 7) 

o Jezus draagt die sleutel echter niet alleen, de kerk mag ‘meedraaien’.  

o In Matth. 16: 19 legt Jezus de sleutels van Gods Koninkrijk in de hand van Petrus (en in 

hem in de handen van al de apostelen): 

▪ ‘Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de 

aarde, zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde, zal in de 

hemelen ontbonden zijn’ (Matth. 16: 19).  

o Iets dergelijks zien we ook na de Opstanding als Jezus de discipelen gezamenlijk de 

opdracht meegeeft: 

▪ ‘Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem 

toerekent, blijven ze hem toegerekend’ (Joh. 20: 23) 

o Door het gebruik van de sleutels door vertegenwoordigers van Christus gaat het 

Koninkrijk van God voor sommige mensen open en voor sommige mensen dicht.  

▪ Vgl. Hand. 2: 38 en Hand. 8: 20vv.   

o De sleutel is het Woord van God.  

▪ Vgl. de opmerking van Calvijn: ‘Christus heeft deze macht eigenlijk niet aan 

mensen gegeven, maar aan Zijn Woord. En mensen mogen van dat Woord 

dienaar zijn’. 



o De Catechismus spreekt van twee sleutels (evangelieverkondiging en tucht), maar ten 

diepste is het er één. 

▪ De tuchtoefening is immers niets anders dan een uitvloeisel van de rechte 

verkondiging van het Woord.  

o Dat de eigenlijke sleutelmacht in de handen van Christus ligt, is belangrijk. Mensen 

kunnen zich immers bij het uitoefenen van de sleutels ernstig vergissen, Christus echter 

niet.  

 

2. De verkondiging van het evangelie (de eerste sleutel) 

• De toegang tot het Koninkrijk van God scharniert op de verkondiging van het evangelie 

o Daarmee is het evangelie de belangrijkste boodschap van de wereld: de enige 

boodschap die je kan redden van de hel en brengen in de hemel.  

o God laat deze boodschap brengen door de dienst van mensen: 

▪ ‘Om de mensen tot het geloof te brengen zendt God in zijn goedheid 

verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. 

Door hun dienst worden de mensen opgeroepen tot bekering en tot geloof in 

Christus, de gekruisigde’ (DL I, 3).  

o Dat is een heerlijk, maar ook zeer verantwoordelijk werk dat gedaan wordt namens 

Christus en daarom ook deelt in de volmacht van Christus.  

o De prediking bevat de belofte van het evangelie en –als keerzijde – de verkondiging van 

het oordeel van God over allen en ieder die zich niet van harte bekeert. 

o De kern van de verkondiging is de belofte van de vergeving van de zonde. 

o Deze vraagt een reactie en dient aangenomen te worden door het geloof.  

▪ Hoewel dit aannemen voluit het werk van de Heilige Geest is, werkt de Geest 

niet buiten het Woord: Hij drijft ons uit naar het beloftewoord van God.  

▪ Zo grijpt de belofte ons aan en grijpen wij de belofte aan (Erskine). 

o Hoe meer de belofte aangegrepen wordt en het geloof uit de belofte mag leven, hoe 

meer zekerheid het geloof zal kennen.     

• Degenen die zich niet bekeren willen, sluiten zich van het evangelie van Gods vergeving uit.  

o ‘Ongelovigen en huichelaars’ moet verkondigd worden ‘dat de toorn van God en het 

eeuwige oordeel op hen rusten’ (antw. 84). 

▪ ‘Ongelovigen’ zijn hier niet alleen maar grove zondaars, maar ieder die het 

Woord van God naast zich neerlegt.  

▪ ‘Huichelaars’ zijn zij wiens geloof/bekering niet oprecht is. 

o ‘Wetend de schrik des Heeren’ (2 Kor. 5: 11) dienen verkondigers van het Evangelie 

mensen te bewegen tot het geloof.  

o De dreiging van het oordeel geldt immers ‘zolang zij zich niet bekeren’.  

o De enige uitweg hierbij is: Bekeer u en geloof het evangelie! 

o Hoe wij op dit evangelie reageren bepaalt onze eeuwige bestemming: ‘Naar dit 

getuigenis van het evangelie zal God oordelen’. 

 

 


