
Het Koninkrijk van God is nabij gekomen! Kringavonden seizoen 2018-2019 
 

1. Op zoek naar het Koninkrijk van God! 
We gaan dit seizoen starten met het thema: het koninkrijk van God. Wat is Gods koninkrijk? Is het iets wat nog 
moet komen, of is het er al? En als het er al is, waar is het dan? Wie woont daar? Gaan wij daar ook naartoe?  
Allemaal vragen waar we het komend seizoen antwoorden op gaan zoeken.  
 

Waar denken jullie aan bij het Koninkrijk van God? 
 

Als je om je heen kijkt, zie je, dat de meeste mensen niet op zoek zijn naar Gods Koninkrijk, maar dat ze op zoek 
zijn naar de dingen van de wereld, mooie spullen, mooi huis, dure auto, allemaal dingen waar je mee voor de 
dag kunt komen; waarmee je indruk kunt maken. Zien jullie dat ook? Wat vind je daarvan? Hebben deze dingen 
eeuwigheidswaarde? 
 

Zoek eerst het Koninkrijk van God.  Matth. 6:33 
 

Wat is het Koninkrijk van God? Rom. 14:17, 1 Cor. 4:20  
 

Waar is het koninkrijk van God? Luc.17:20-21, Marc. 1:15 
 

Het koninkrijk van God op aarde. Matth. 3:2, Psalm 47:3 
 

Het koninkrijk van God in de toekomst. Matth. 6:10, Matth.10:7 
 

Leg uit dat het Koninkrijk van God tegelijkertijd dichtbij en ver weg is. 
 

Als wedergeboren christen maken we nu al deel uit van het Koninkrijk van God. Maar de definitieve doorbraak 
van Gods Koninkrijk zal er pas zijn als Jezus terugkomt en Zijn wil, zowel in de hemel als op de aarde, gedaan 
wordt. 
 
2. De voorwaarden om Gods Koninkrijk binnen te gaan! 
Joh.3:3  
Matth. 22:1-14  Vers 4 zegt: Maar niemand wilde. Is dit niet wat wij ook vaak meemaken als we evangeliseren? 
Hoe zou het komen dat sommige mensen boos worden als je ze het evangelie vertelt? 
 

De koning stuurde voor de 3e keer zijn knechten uit en zei, nodig iedereen uit. Dat betekent dat de uitnodiging 
ook voor ons geldt, ook wij zijn uitgenodigd. Wat doen wij ermee? 
 

Waarom werd die "arme stumper" die geen bruiloftskleed aan had weggestuurd? We moeten met Jezus 
bekleed worden. Gal. 3:27,  Rom. 13:14 
 

Ben je bereid om al je rechten op te geven om Jezus te volgen? Wat vind je op dit moment moeilijk om op te 
geven? (Geld, tijd, kind, vrouw, man, hobby, carrière enz.) 
 

Je komt het koninkrijk van God alleen binnen door de Here Jezus Christus. Joh. 14:6  
Hij vraagt van ons om het bruidskleed aan te trekken.  Jes. 61:10 
 

Maak de keuze voor Jezus zodat je gekleed bent op de juiste manier, met de liefde van Jezus. Dan maken we 
deel uit van de bruid en mogen we uitzien naar de bruiloft, omdat we voldoen aan de voorwaarde om het 
koninkrijk binnen te komen. 
 
3. Het Koninkrijk draait om Jezus! 
Iemand zei eens in het OT staat Israël centraal en in het NT de gemeente. Dat lijkt logisch, maar is niet waar. 
In de bijbel staat niet een volk centraal maar een persoon: Jezus! De bijbel draait om Koning Jezus.   
 

Abram die zijn zoon moest offeren verwijst naar Jezus.  Gal. 3:16 
Exod. 12:21-23  Deze geschiedenis spreekt over het feit dat wij door het bloed van Jezus vrij gekocht zijn. 
 

Verwijzingen in de bijbel naar Koning Jezus. Bijvoorbeeld Jozef, Jona zijn het type van Jezus.  
Waar spreekt de grote verzoendag van? Lev.16: 20:22  
Waar spreekt het boek Handelingen over, waar spreekt het boek openbaring over? 
 

Het hele Koninkrijk draait om Jezus, dat is de kern van de boodschap.   
 

Waar hebben wij het over, waar piekeren wij over. Wat heeft ons hart? Is Hij het middelpunt van ons leven? Is 
Hij de grote liefde van ons leven? Neem eens de tijd om over deze vragen na te denken. 
 



4. De Koning van het Koninkrijk! 
Als je aan mensen op straat zou vragen wie Jezus is? Wat voor antwoorden zou je dan krijgen?  
Johannes ontmoette Jezus die hij gekend had, terwijl het een totaal andere was. Openb. 1:12-18 
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de titel "de Mensenzoon"? 
 

Wij geloven allemaal in God, en dat is fijn, maar dat doet de duivel ook. De vraag is veel meer;  is Hij de Koning 
van je leven. Waaruit blijkt dat? 
 

Bespreek Psalm 2, de koningspsalm, in gedeelten Psalm 2:1-3 / Psalm 2:4-9 / Psalm 2:10-12  
 

Jezus is de Koning van het Koninkrijk. Je kunt je niet beschermen tegen de koning. Je kunt alleen bescherming 
vinden bij de koning. Wat we ook gedaan hebben, hoeveel fouten we ook gemaakt hebben. Hij wil ons genadig 
zijn, Hij wil onze Koning zijn. Mag Hij? 
 
5. De gezanten van Gods Koninkrijk! 
In het Koninkrijk der Nederlanden zijn er allerlei functionarissen die de instructies van de Koning uitvoeren. In 
zekere zin is dat ook zo in het Koninkrijk van God. De bijbel spreekt over engelen, die als gezanten van het 
Koninkrijk van God, door Hem gestuurd worden om mensen te helpen. 
 

Ron Brandsteder zong ooit: maar engelen bestaan niet! Mensen die een ervaring met een engel hebben gehad 
zijn meestal erg overtuigd van wat ze gezien of gevoeld hebben. Maar anderen zijn sceptisch en vinden dat 
engelen 'tussen je oren zitten'. Wat denken jullie, zit het bij veel gebeurtenissen tussen je oren? 
 

In de Bijbel wordt meer dan 250 keer over engelen gesproken. Iedereen heeft er ook wel een beeld bij. Wat is 
jullie beeld van engelen? 
 

Engel betekent letterlijk boodschapper. Maar nu in onze tijd, de tijd waarin we de Heilige Geest hebben, hoeft 
God toch geen engelen meer te sturen?  
 

Nog steeds verschijnen engelen aan mensen om een belangrijke gebeurtenis aan te kondigen, maar ook om te 
vertellen wat iemand moet doen, of om iemand te bemoedigen.  
 

Geef voorbeelden van mensen die door engelen geholpen zijn!  2 Kon. 6:14-17 
 

Engelen zijn geschapen. Col. 1:16 
Ze hebben alleen geen lichaam omdat het geestelijke wezens zijn. Engelen zijn dienende geesten.  Hebr.1:1-14 
 

Mag je engelen aanbidden? Openb. 22:8-9 
 

Hebben engelen, net als wij, een eigen wil? Ja kijk maar naar de tegenstander, hij is ook een geschapen engel 
die bewust tegen Gods wil ingaan is.  Jes. 14:12-15, Openb.12:4a 
 

Heel soms zijn engelen zichtbaar en dan nog niet eens voor iedereen. Sommigen mensen hebben, zonder het 
te weten, engelen in huis gehad.  Hebr. 13:2       
Terwijl anderen pas achteraf besefte dat ze een engel hadden gezien, zoals Gideon Richt. 6:22 
 

Wie is de Engel des Heren in het OT? Dat is Jezus zelf, Hij was nog niet als mens op aarde, dus kwam Hij als een 
engel.  Exod. 3:2 
 
6. Het Koninkrijk en de gemeente! 
Matth. 13:24-30  
Wordt met het Koninkrijk van God eigenlijk de gemeente bedoeld? Nee, God’s Koninkrijk en de gemeente zijn 
beslist niet hetzelfde. In deze gelijkenis wordt met de akker, de wereld bedoeld en niet de gemeente. De 
gemeente zijn de mensen van het Koninkrijk, maar zijn niet het Koninkrijk zelf, wel zijn ze onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
 

De gemeente heeft, in Petrus, de sleutels van het koninkrijk ontvangen. Matth.16:18-19  
Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk? Waar heeft Hij ons voor geroepen? Wat is onze taak? Wat is onze 
opdracht? Wat is onze Missie? Wat is het doel van onze gemeente? Is het alleen dat we op zondag bij elkaar 
komen en een goede tijd met elkaar hebben, of is er meer?  
 

Ik geloof dat we krachtig zijn als we samen onze gave inzetten. We hebben elkaar nodig want het koninkrijk 
ben je niet in je eentje. We hebben elkaar nodig om gezond te kunnen functioneren. Wat roept de uitspraak 
“gemeente zijn we samen” bij jullie op? 
 
 



Wij zijn als gemeente geroepen om het Koninkrijk op aarde te bespoedigen. De gemeente brengt het koninkrijk 
door bruggen te bouwen naar mensen die op zoek zijn. Waarin zie je dat wij, als Zout en Licht, bruggen 
bouwen? Op welke manier willen jullie mee bouwen aan Zijn Koninkrijk? 
 

De Here God zegt niet tegen de wereld: Ga naar de kerk, maar Hij zegt tegen de kerk: Ga de wereld in. Laat je 
licht schijnen, waar het nu nog donker is. Hoe doen jullie dat, je licht laten schijnen? 
 
7. De wetten van het Koninkrijk! 
We zien hier in ons koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, dat Koning W.A. er samen met de regering voor 
zorgt dat het de Nederlandse staatsburgers goed gaat. Er zijn allerlei voorzieningen, gezondheid, onderwijs, 
sociale opvang enz. Al deze voorzieningen zijn vastgelegd in wetten! Deze wetten [geboden en verboden] zijn 
er om ons te beschermen! En zo heeft God ook wetten ter bescherming aan ons gegeven.  Spr. 29:18 
Waarom moest de wet er eigenlijk komen? 
 

In Gods Koninkrijk is geen waslijst aan wetten, er is geen waslijst aan geboden en verboden.  
In Gods Koninkrijk is maar 1 wet.  Matth. 7:12  
En er zijn 2 geboden Matth. 22:37-40  
 

Genade is het hart van het evangelie en de hoop voor deze wereld. Efez. 2:8-9 
 

Jezus deed wat ons niet lukte. Leven zoals God het bedoeld had.  Gal. 5:1 
Wat verstaan jullie eigenlijk onder de wet?  Gal.4:7  
Wat verstaan jullie eigenlijk onder genade? 
Genade betekent iets krijgen wat we niet verdienen.  Rom. 6:14 
 

Mozes mocht het beloofde land niet binnengaan vanwege de klap op de rots, ik vond dat altijd erg streng van 
God. Het gebeurde in het laatste jaar voordat ze het land binnengingen. Waarom was God zo streng? 
De wet is door Mozes gegeven, en de genade door Jezus.  Joh.1:17 
De wet heeft beperkingen, de wet is wel heilig, maar maakt je niet heilig. De wet brengt je niet in het beloofde 
land. Dat kan alleen door het offer van Zijn genade. Joh. 3:16 
 

De Heilige Geest helpt je niet om de 10 geboden uit je hoofd te leren, maar Hij leert ons Alzo lief heeft God de 
wereld gehad.  Joh. 3:16 
 

Nergens in de evangeliën lees je dat Jezus mensen veroordeelde omdat ze niet volgens de wet van Mozes 
leefden. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw. Joh. 4:1-42 
De overspelige vrouw, ze was betrapt en de wet zei dat ze gestenigd moesten worden. Jezus nam het voor deze 
vrouw op en schonk haar genade.  Joh. 8:3-11 
 

Nou lijkt het wel alsof Hij haar fouten, het kwaad, goed praatte. Is genade dan hetzelfde als goedpraten?  Nee, 
Hij was genadig, maar dat wil niet zeggen dat Hij het kwaad goedpraatte. Tegen de prostituee zei Hij dat ze 
moest ophouden haar lichaam te grabbel te gooien. Tegen de tollenaar zei Hij dat hij moest stoppen met z’n 
gesjoemel. En tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden zei Hij dat het afgelopen moest zijn met hun schijnheilig 
gedoe. 
 

Jezus wees met name de Farizeeën en schriftgeleerden terecht. Hij wees hen terecht omdat ze alleen maar met 
uiterlijke dingen bezig waren. Matth. 23:26 
 

Genade is gratis, maar het is niet goedkoop, het kostte Jezus alles. Als we dat inzien, als we dat goed beseffen, 
worden we enorm dankbaar voor Zijn genade. 
 
8. De cultuur van het Koninkrijk! 
Als we op vakantie gaan naar het buitenland, hebben we te maken met een andere cultuur. Verbaas je je ook 
wel eens over al die verschillende culturen die er zijn? 
 

De cultuur van Gods Koninkrijk is ook een cultuur waarover je je kan verbazen. Het lijkt wel of alles compleet 
tegengesteld is.  Zo zegt Jezus wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Matth. 16:25   
De eersten zullen de laatsten zijn. Matth. 20:16. of wie onder u allen de minste is, die is groot. Luc. 9:48 
Waarom zou de cultuur in het Koninkrijk van God zo anders zijn? 
 

De Bijbel laat ons de cultuur van het Koninkrijk van God zien,  het laat ons de juiste levensstijl zien, hoe we ons 
moeten gedragen en hoe we met anderen om moeten te gaan. Mattheus legt in de zaligsprekingen de cultuur 
van het Koninkrijk uit . Matth. 5:3-11    
 



De 9 zaligsprekingen beginnen allemaal met gelukkig ben je als… 
Sta kort stil bij de zaligsprekingen. Hoe kun je ze toepassen in je eigen leven? 
 

Als je je houdt aan de lessen die Jezus ons geleerd heeft, al gaan ze recht tegen de wereld in,  dan ben je 
gelukkig, dan ben je zalig. Matth. 5:12 
 
9. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk! 
Je kent ze misschien wel, de verhalen over God, die liefde is, van een God die goed zou zijn en van ons allemaal 
zou houden, een God die de wereld geschapen heeft en wil dat wij ook van Hem gaan houden. Kun je je 
voorstellen dat er mensen zijn die dit onzin vinden? 
 

Helaas zijn er inderdaad mensen die zeggen ja hoor, mooi verhaal, maar kijk eens om je heen, moet je eens 
kijken hoeveel ellende er in de wereld is, oorlogen, hongersnoden,  overstromingen, aardbevingen. Ik kan maar 
moeilijk geloven dat er een God bestaat en dat Hij deze dingen allemaal toelaat. Kun je deze reactie begrijpen, 
wat zeg je tegen iemand die dit zegt? 
 

Wat stel je je voor bij het zijn van een ambassadeur? Een ambassadeur is volgens het woordenboek de hoogste 
diplomatieke ambtenaar die vertegenwoordiger is van een regering bij een andere regering in het buitenland.  
En wij zijn geroepen om ambassadeurs van het Koninkrijk van God te zijn.  Jes. 6:8 
 

Als ambassadeurs van het Koninkrijk van God krijgen wij de opdracht om de wereld in te gaan. Joh. 17:18 
 

Als ambassadeurs, zijn wij getuigen van het Koninkrijk van God. Trek de wijk in. Laat je licht schijnen waar het 
nu nog donker is.  Matth. 9:35-38, Matth. 28:16-20 
 

De meesten van ons zijn tot geloof gekomen, door het getuigenis van iemand anders en de Bijbel is heel 
duidelijk wij moeten het Evangelie met de mensen om ons heen delen. Mag ik eens vragen zie je er wel eens 
tegenop om van Hem te getuigen? 
 

Bespreek een aantal tegenwerpingen en probeer daar samen antwoord op te vinden! 
Adam en Eva kregen 2 zoons hoe kan daar iedereen uit ontstaan zijn? Kun je bewijzen dat God bestaat?  Als 
God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende etc. 
 

Ieder mens weet, diep in zijn hart, dat er wel een God is. Maar erkennen dat er een God is, dat heeft 
consequenties. Wat zouden die consequenties zijn? Je moet Hem dan als God aanvaarden. 
 

Het Evangelie, is het beste nieuws dat iemand horen kan. Het is het belangrijkste nieuws dat we aan iemand 
kunnen vertellen. Het gaat immers over zijn of haar eeuwige verblijfplaats. 
 

Op wat voor manier zijn jullie getuige van Koning Jezus? 
Als je denkt aan de bestemming van hen, die Jezus niet kennen, wat doet dat dan met je? 
 
10. Luister naar de Koning, Hij spreekt! 
Joh. 10 :3-4 
De meest voorkomende zin in de Bijbel is, God sprak. Er staat ruim 3000 keer dat Hij spreekt. Hij sprak met 
Adam in de Hof van Eden, Hij zei tegen Abram dat hij zijn land en familie moest verlaten. Hij sprak met Mozes 
van aangezicht tot aangezicht. Hij gaf David raad bij diverse beslissingen. Hij vroeg aan Salomo wat hij wilde 
hebben. Hij riep Samuel uit zijn bed. 
 

Soms hoor je iemand zeggen God zei dit en dat tegen me. Dan denk je wauw, die verstaat Gods stem. God vindt 
hem of haar zeker erg belangrijk! Kon ik dat maar. Hebben jullie ook wel eens die gedachte? Ik ben ervan 
overtuigd dat Hij wil spreken, maar het moeilijkste is om stil te worden en naar Hem te luisteren.  Math.6:6    
 

Gods stem hoor je zelden met je oren.  Je hoort het in je gedachten. In je hart. God is Geest daarom praat Hij 
ook op een geestelijke manier. Je kunt hem dus horen met de oren van je geest. Neem maar eens een liedje in 
je hoofd, je hoort het liedje, zo klinkt Gods stem. Een zachte stem. Een diepe indruk. Een innerlijk gevoel. Zacht, 
liefdevol, soms heel duidelijk, soms heel stil. 
 

Hij spreekt voornamelijk door Zijn woord. Terwijl we lezen kan Hij tot ons spreken.  Ps. 119:24;  Ps. 119:105 
Hij kan tot je spreken in een profetie door dromen, Hij kan zelfs een engel sturen.  Hand. 27:23-24   
Hij spreekt door andere christenen. Spr. 15:22   
Op belangrijke momenten spreekt God op een manier die voor iedereen hoorbaar is. Hand:9:3-6 
 

Luister naar de Koning, Hij spreekt! In de eerste gemeente sprak de Heilige Geest met grote regelmaat. En 
tegenwoordig spreekt de Heilige Geest met grote regelmaat. 



 

God wil de weg die je met Hem gaat bevestigen. Dat doet Hij door je regelmatig te bemoedigen. Luister naar de 
Koning, Hij spreekt! En laten wij net als Samuël zeggen, Ja HERE spreek, ik luister! 
 
11. Dienen in Gods Koninkrijk! 
Dienen in Gods Koninkrijk is een praktische opdracht. Jezus zei in Joh. 13  toen Hij de voeten van Zijn discipelen 
had gewassen, Ik heb jullie een voorbeeld gegeven om de minste te willen zijn. Wees niet te trots om het werk 
van een slaaf te doen. Waarom is het toch voor vele moeilijk om beschikbaar te zijn?  
 

We moeten ons goed realiseren dat dienen niet hetzelfde is als klusjes doen, dienen is niet iets wat je alleen 
maar doet als je wat tijd over hebt. Dienen doe je uit liefde voor Jezus, doe je uit liefde voor elkaar. We zijn 
geroepen om door onze woorden en de dingen die we doen Gods liefde te laten zien. Gal. 6:2   
 

Vind je dienen iets dwangmatigs, of dien je Hem met blijdschap? Wat zijn jullie beweegreden om te dienen? 
Leg uit dat zelfs de kleine dingetjes heel belangrijk voor Hem zijn.  Marc.9:41 
 

Het is eigenlijk juist zo, dat achter de schermen de belangrijkste zaken plaatsvinden, we hebben geen idee wat 
voor grote gevolgen onze kleine daden kunnen hebben.  1 Cor. 15:58   
Noem een aantal voorbeelden. 
 

Dienen in Gods Koninkrijk is niet gemakkelijk. Om te dienen,  zoals Jezus dat deed, moeten we niet alleen 
beschikbaar en dankbaar zijn, maar moeten we ook trouw zijn. Joh. 17:4 
 

Hoe kun je dienen in Gods Koninkrijk? Dien bijvoorbeeld door die omgewaaide fiets rechtop te zetten. Dien, 
door te helpen als er opgeruimd moet worden. Dien, door te luisteren naar een ander die het moeilijk heeft. 
Dien door iemand, die eenzaam is, eens uit te nodigen op de koffie. Dien, door voor mensen te bidden. 
Iemand zei eens; over dienen moet je niet praten, dienen moet je doen. 
 
12. Nederigheid in Gods Koninkrijk! 
In de wereld zijn de trotse en assertieve mensen, dé mensen die gevolgd worden, terwijl nederige en 
bescheiden mensen gezien worden als zwakke mensen. Is oprechte nederigheid echt een zwakte? En is trots 
eigenlijk wel een teken van kracht? 
 

En één van de moeilijkste dingen in Gods Koninkrijk is het feit dat Hij naar het hart kijkt, en niet naar wat we 
allemaal voor Hem doen.   Matth.5:3 
 

Nederig zijn is het tegenovergestelde van hoogmoedig zijn. De Bijbel hamert er voortdurend op niet trots en 
hoogmoedig te zijn, maar net zo te leven zoals Jezus dat deed, met een nederig hart.  Filip. 2:5-8 
 

Nederigheid is geen zwakheid, maar is juist de kracht om jezelf onder controle te houden. 
 

Nederigheid betekent dus niet dat we zwak zijn, we mogen de waarheid zeggen, we hoeven conflicten niet uit 
de weg te gaan, alleen mogen we niemand veroordelen, en als er op ons gescholden wordt moeten we niet 
terug schelden. 1 Petr.3:9 
 

Nederigheid stelt de ander boven jezelf en dat gaat dwars tegen de regels van de wereld in, dat zijn we niet 
gewend. We zullen onszelf moeten trainen om de ander belangrijker te vinden dan onszelf. Jezus zegt dat Hij 
ons hiervoor verhogen zal!  Spr. 22:4  
 

Hoe kun je nederig zijn in Gods Koninkrijk? Als 1e waardeer anderen meer dan jezelf. Als 2e houdt je in tijdens 
een discussie, zelfs als je weet dat je gelijk hebt. Want wat is je gelijk eigenlijk waard als je daarmee de relatie 
op het spel zet. En kies er eens voor om anderen te laten schijnen, anderen te laten schitteren, ook al weet je, 
dat je hun gemakkelijk kunt overtreffen. 
 

Ik denk dat we kunnen concluderen dat mensen die niet, op wat voor manier dan ook, hun gelijk proberen te 
halen, die niet alle eer naar zich toe willen trekken en anderen respecteren, enorm gewaardeerd worden. 
 

Nederig zijn is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. 
 
13. Liefde in Gods Koninkrijk! 
Joh. 3:16 
De Here God zegt in dit bekende vers, Ik heb de wereld lief en dàt is de boodschap die de wereld nodig heeft. 
De wereld ziet alleen maar egoïsme, zelfzucht en zelfgerichtheid. Wij kunnen de wereld beïnvloeden en 
radicaal veranderen als we Gods liefde werkelijk laten zien. 
 



Jezus vraagt van ons om lief te hebben. Sterker nog Hij gaf ons de opdracht om lief te hebben. Liefde is dus 
geen aanbeveling, liefde is geen voorstel, geen optie. Maar liefde is een gebod!   Matth. 22:37-39  
Voeren wij deze opdracht uit? Confronteren wij de wereld met liefde? 
 

Onze taal kent maar één woord voor liefde, het Grieks kent er meerdere. Het Grieks kent het woord 'eros', dat 
lichamelijke liefde inhoud. Met het woord 'phileo' wordt de liefde tussen vrienden aangegeven. En het derde 
woord kennen we eigenlijk niet in het Nederlands 'agapè'. Wat zal daarmee bedoeld worden? 
 

Agapè omschrijft een liefde die alles, maar dan ook echt alles voor een ander overheeft. Agapè is een 
wegschenkende liefde. Het is een liefde die zegt jij bent er niet voor mij, maar ik ben er voor jou, ongeacht wie 
je bent en ongeacht wat je doet of wat gedaan hebt.  Matth. 5:44.     
Kunnen wij deze liefde opbrengen? 
 

Het is niet moeilijk om mensen lief te hebben die vriendelijk en aardig voor ons zijn. Maar hoe is dat bij mensen 
die we niet mogen?   
 

Jezus vraagt van ons om lief te hebben zoals 1 Cor. 13 dat zegt.  1 Cor. 13:1-8 
 

Er zijn zoveel mensen die snakken naar een stukje brood, maar er zijn nog veel meer mensen die snakken naar 
een beetje liefde. Ieder mens hunkert naar liefde en Hij wil ons die liefde geven.    
 

Gods liefde is onvoorwaardelijk en hangt niet af van onze prestaties. Zijn liefde voor ons blijft, daar hoeven we 
nooit aan te twijfelen. Hoe je omstandigheden ook zijn, Zijn liefde verandert nooit. Maar wat denk je,veranderd 
Zijn liefde ook niet als we zondigen? Natuurlijk haat Hij de zonde, maar Hij blijft van ons houden. Rom. 8:39  
 

Wij zijn geroepen om, door onze woorden en de dingen die we doen, Gods liefde aan de wereld te laten zien. 
Want de enige hoop die de wereld heeft is Jezus Christus in ons. Laten we daarom Zijn getuige en een bron van 
zegen zijn.  Efez. 5:1-2  
 

Want als je het hart van iemand kan verzachten door Gods liefde, dan breng je Zijn koninkrijk op aarde. 
 
14. Genezing in Gods Koninkrijk! 
Jezus verbond het koninkrijk van God met het genezen van zieken. Luc. 9:1-2 
 

Wat denken jullie, gebeurde die wonderen alleen toen, of kunnen die ook nu, vandaag nog gebeuren? 
De bijbel zegt heel duidelijk in Hebr.13:8 Jezus is gisteren en vandaag dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dat 
betekent dat alles wat Hij toen deed, ook vandaag wil doen. Hij proclameerde en demonstreerde het koninkrijk 
van God. Maar hield deze opdracht niet voor zichzelf.  Luc. 10: 3-11,  Marc 16:17-18 
 

Geef voorbeelden van mensen die door gebed genezen zijn. 
 

En natuurlijk komt absoluut de vraag dat niet iedereen geneest, en dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat we 
wel de opdracht hebben gekregen om voor zieken te bidden.     
 

Er wordt wel eens gedacht dat Hij de ziekte gegeven heeft, zodat we er iets van kunnen leren. Er zijn zelfs 
voorgangers en pastoraal werkers die zeggen dat zij hun lijden moeten zien als een zegen. Dat is grote onzin, 
want welke vader of moeder zou een ziekte gebruiken om hun kind iets te leren. 
 

Ik geloof dat één van de grootste hindernissen voor een krachtige genezingsbediening van vandaag is, het 
denken dat ziekte ten diepste goed voor ons is, een middel om ons karakter te vormen.  
Nee, je leest nergens dat Hij mensen ziek maakte om ze iets te leren. Maar Hij maakte ze wel beter! 
 

Wel moeten we waarschuwen voor de zogenaamde gebedsgenezers, zij die beloven dat gelovigen altijd zullen 
genezen. Want als dat waar zou zijn, waarom zijn er dan christenen die nog een bril moeten dragen, die kaal  
worden of andere ouderdomsverschijnselen krijgen?  
 

Wij mogen de zieken de handen opleggen maar daarnaast moeten we altijd adviseren om ook een dokter 
te raadplegen.  Luc. 17:14 
 

Natuurlijk blijven er vele vragen liggen. Er zijn zieken die niet genezen. Niet iedereen met wie we bidden staat 
op uit zijn rolstoel. Ziekte is een realiteit! Niemand is gevrijwaard. Ziekte treft schuldigen en onschuldigen. Het 
treft rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is een feit! Maar wat ook een feit is, is dat de ziekte verslagen is. 
Het is ook een feit  dat Hij de overwinning behaald heeft!.    
Hij is de Heelmeester. Exod. 15:26 
 
 



15.  Voorbede in het Koninkrijk! 
Gebed is meer dan een item op je “to do” list. Gebed is het fundament van het christelijk leven. Wat me vaak 
opvalt, als het over gebed gaat, is dat de meeste mensen niet overvallen worden door een golf van 
enthousiasme. Er gaat geen gejuich op als we besluiten om te gaan bidden. Waarom eigenlijk niet? 
 

In Luc. 11 vraagt een discipel, Heer, leer ons bidden. Is dat ook de vraag die bij jullie leeft? 
We hebben genoeg redenen om te bidden, denk aan zieken, hulpbehoevenden of iets binnen de familie. 
 

Mozes was een echte voorbidder zeker tijdens de aanval van Amalekieten.  Exod. 17:8-13    
 

Voorbede gaat niet vanzelf. Voorbede is keihard werken. Het is een last die Hij op je hart legt. Zien jullie 
voorbede als een last van Hem, of vind je het alleen maar lastig? 
 

Toen het volk een gouden kalf had gemaakt, wilde Mozes de straf op hem nemen. Exod. 32:32 
 

Wat een gebed! Wat ging zijn liefde ver voor het volk. Wat een gebedslast rustte er op zijn hart. Het gebed van 
Mozes bracht de Here op andere gedachten.  Ps. 106: 23  
 

Petrus werd gevangen genomen en de gemeente organiseerde een bidstond. God verhoorde hun gebeden en 
een engel bevrijdde Petrus. Zijn jullie wel eens verbaasd als je gebed verhoort wordt? Hand. 12: 6-17  
 

Paulus roept ons op om veel voor andere te bidden, om voor de gelovigen in de gemeente te bidden.  
In Efez. 6:19 vroeg hij zelfs om ook voor zijn bediening te bidden. En als Paulus nou deze voorbede zó nodig 
had, hoeveel te meer geldt dat dan voor onze voorgangers en leidinggevende? 
 

Voorbede is bidden voor het welzijn van anderen, maar mag je dan niet voor jezelf bidden? Natuurlijk wel maar 
we moeten goed beseffen dat Jezus al voor ons bidt. Rom. 8:34, Hand. 7:25 
 

Ik geloof dat er door voorbede doorbraken, genezingen en bevrijdingen zullen zijn, ik geloof dat er door  
voorbede bekeringen zullen zijn. We zouden eens moeten zien wat er in de geestelijke wereld gebeurt, als we 
bidden, dan zouden we zeer, zeer bemoedigd zijn. 
 
16. Koninkrijk van aanbidding! 
Één van de kenmerken, als inwoner van Gods Koninkrijk, is een leven van lofprijs en aanbidding. 
Aanbidding, we horen het elke week, we vinden dat het belangrijk is, maar wat verstaan jullie eigenlijk onder 
aanbidding? Aanbidding is gericht op Hem, gaat over Zijn liefde, gaat over Zijn kracht. Aanbidding gaat over Zijn 
Koningschap.   
 

Zang en muziek is een goede manier om Hem te aanbidden, zingen is dubbel bidden. 
 

Als je op zondag, in de dienst, de Here aanbeden hebt, doe je dat dan ook van maandag t/m zaterdag? 
 

Aanbidding is niet gekoppeld aan een kerkdienst. In Joh. 4 staat dat Hij aanbidders zoekt, mensen die Hem 
aanbidden in Geest en in waarheid  1 Petr. 2:5 
 

Aanbidding is de sleutel die de deur openzet voor een geestelijke doorbraak. Aanbidding heeft een functie in 
de geestelijke strijd. 2 Kron. 20. We lezen dat het volk tot drie keer toe de Here aanbad. Als eerste in vers 19, 
aanbidden ze voordat de strijd moest gaan beginnen. Dan als 2e toen ze ten strijden trokken vers 21. En toen 
de overwinning behaald werd vers 28. 
Alles wat de Israëlieten moesten doen, was Hem aanbidden. Voor de strijd, in de strijd en na de strijd. 
Kijk ook even naar de verovering van Jericho, in Joz. 6 
 

We hebben een spreekwoord dat zegt, dat we niet moeten juichen voordat de beer geschoten is. Maar de 
bijbel zegt dat we juist wél moeten beginnen met juichen. 
 

Nou zijn er mensen die moeite hebben met jubelen en juichen in de kerk. Zij vinden dat aanbidding altijd 
ingetogen moet zijn. Ze vinden dat juichen niet eerbiedig is. Ik ben het daar niet mee eens. We moeten Hem 
liefhebben met al onze kracht, met heel ons verstand. En daar is ons hele wezen, ons hele lichaam bij 
betrokken. Onze mond Ps. 33:3, Efez. 5:19, Ps. 98:4.  Onze handen Ps. 47:2, Ps. 134:2.  Onze voeten  Ps. 150:4  
Jubelen en juichen niet bijbels? De bijbel staat er vol van! 
 

Hij acteert op aanbidding denk aan Paulus en Silas in Hand. 16:16-40 
 

Aanbidding is dus iets anders dan alleen wat liederen met elkaar zingen. Aanbidding is Hem vertellen hoeveel 
we van Hem houden, het is Hem eren om Zijn persoonlijkheid, om wie Hij is. Als wij Hem aanbidden zal Hij ons 
niet beschaamd achterlaten, maar zul je, in Hem, de overwinning behalen. 
 



17. Wees vol verwachting van het Koninkrijk van God! 
Jezus gaf een demonstratie van Zijn macht. Hij gaf hoop, genas zieken, dreef demonen uit, gebroken harten 
heelde Hij. Hij verbrak de macht van de tegenstander en plunderde zijn koninkrijk. Er was een 
overwinningsroes, de dag des Heren is aangebroken, het koninkrijk van God is gekomen. 
 

Maar dan, in plaats van de overwinning, werd Hij gevangen genomen, ter dood veroordeeld en gekruisigd.     
De discipelen waren teleurgesteld, ontmoedigd, ontgoocheld en verdrietig. 
 

We hebben allemaal onze verwachtingen. Verwachting, daar zit het woordje wachten in, en wachten is  
lastig voor ons. Voor wachten hebben we geen tijd!  
 

Een belangrijke test om te zien hoe geduldig je bent, zijn die kleine dingetjes, de files, de lange rijen bij de 
kassa, de bus of de trein die vertraging heeft, een lekke band of de telefoon tijdens het eten. Geduld is 
onmisbaar om een sterk en zuiver karakter te ontwikkelen. Jac. 1:4 
 

Als je in de bijbel kijkt kom je er al gauw achter dat bij geloven altijd wachten hoort. Geloven is geduld hebben. 
Geloven is het aan Hem overlaten. Geloven is ons hart vol verwachting op Hem richten, want wat Hij belooft 
heeft zal Hij ook doen, daar moeten we niet aan twijfelen. Jes. 25:9 
 

Alle grote mannen en vrouwen in de bijbel hebben met geduld bereikt wat hun belooft is. 
Abram kreeg op hoge leeftijd toch een zoon.  
Jozef werd uiteindelijk onderkoning en kon zijn volk redden. 
Jozua en Kaleb mochten eindelijk het beloofde land in. 
 

Wachten, verwachten het is allemaal makkelijk als we achterom kijken en Zijn trouw kunnen zien. Maar hoe is 
dat richting de toekomst? Geloof je dat het Koninkrijk spoedig komt? 
 

Geduld is een stille vorm van liefde. Dat de spijker op zijn kop. Denk er maar eens over na. 
 
18. Het Koninkrijk van God komt spoedig! 
De tekenen van de tijd zijn duidelijk, Zijn komst is nabij! We horen van rampen, van oorlogen, verkilling van de 
liefde. We mogen uitzien naar de komst van de Koning, het Koninkrijk van God komt spoedig.  Matth.24 
 

Johannes de doper predikte dat het koninkrijk nabij gekomen was.  Matth.3:1-2 
Toen Jezus gedoopt werd zei Hij dat het koninkrijk nabij gekomen was. Marc. 1:15 
 

Er is bij de Here God bij wijze van spreken een langzame haast om terug te komen. Want even voor de goede 
orde wij wachten niet op Hem. Maar Hij wacht op ons. Hij wacht op onze bekering 2 Petr.3:8-9  
 

Als we om ons heen kijken, en zien, dat er nog zoveel mensen zijn, die Hem niet kennen, dan denk ik dat we 
een enorme taak hebben. En als inwoners van Zijn Koninkrijk zijn wij Zijn handen, Zijn voeten, Zijn ogen en wil 
Hij door ons heen werken in deze wereld. 1 Petr. 2:5, Jes. 60:1  
 

Ik geloof dat het koninkrijk spoedig komt, ik geloof dat Jezus spoedig zijn gemeente thuis haalt. Maar zover is 
het nog niet! De tegenstander gaat nog steeds rond als een brullende leeuw 1 Petr. 5:8 
 

Het zijn z’n laatste stuiptrekkingen. Het is een wanhoopsoffensief. Het Koninkrijk komt spoedig! 
 

Nou kunnen we op 2 manieren wachten. Als 1e wachten in lijden en verdrukking, dat noem ik afwachten. 
Of we kunnen actief wachten. Wat stel je je daarbij voor? 
 

Actief wachten betekent dat we nu al mensen mogen winnen voor het evangelie. Dat we nu al zieken de 
handen mogen opleggen, dat we demonen mogen uitdrijven. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen.  
Iedere christen is bruikbaar, niemand is overtollig. Iedereen mag, NEE, iedereen moet meedoen. Vraag jezelf de 
komende tijd eens af: Wat kan ik doen om de komst van het koninkrijk van God te bespoedigen? 
 
19. Loon en Kroon in Gods Koninkrijk! 
Ik zag een reclame waarin gezegd werd, in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de 
toekomst. En ik dacht geldt dit nou ook voor Zijn Koninkrijk?  Matth. 6:19-20   
 

Een investering in Gods Koninkrijk levert altijd een schat op. Maar hoe verzamel je die schat? En wat is die 
schat eigenlijk? 
 

En de vraag is, krijgt iedereen nou hetzelfde loon in de hemel? Het antwoord is nee, want laten we reëel zijn, 
het zou toch niet eerlijk zijn dat mensen die zich enorm inzetten voor Gods Koninkrijk dezelfde beloning zouden 
krijgen als zij die er maar nauwelijks iets voor doen. 



 

Wel geloof ik dat er een soort minimumloon is.  1 Cor. 3:12-15 
Er is verschil in beloning. Openb. 22:12 
 

De bijbel zegt dat we kransen en kronen zullen ontvangen voor wat we uit liefde voor Hem gedaan hebben. 
 

De Kroon van de Rechtvaardigheid ontvang je, als je Hem op de 1e plaats van je leven hebt gezet. 2 Tim.4:8  
 

Door Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf ontvang je de Onvergankelijke Ere-krans 1 Cor. 9:25  
 

Doe het werk van een evangelist en ontvang de Ere-kroon 1 Thess. 2:1-20  
 

De kroon des levens is een kroon voor doorzetters. Het is een beloning voor het volhouden van je geloof.      
Jac. 1:12, Openb.2:10b 
 

De Krans der Heerlijkheid is voor een ieder die trouw geweest is in het dienen, leiden en voeden van de 
gemeente. 1 Petr. 5:4  
 

Het duurt niet lang meer voordat Jezus terugkomt. En dan zullen we de kransen en de kronen die wij verzameld 
hebben, vol liefde aan onze Heer en Heiland mogen geven om Hem te eren. En Hij zal ons de erekrans 
opzetten, de kroon van het eeuwige leven! 
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