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NLEG STUDIE - HET KONINKRIJK VAN GOD  

INLEIDING 
 
Veel Christenen begrijpen niet het belang van Het 
Koninkrijk van God.  Het gevolg daarvan is een s
evangelie plus grote gevaren vanwege de 
onwetendheid.  Jezus benadrukte dat met de g
van de zaaier: 

lap 

elijken

Mattheus 13:18  Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier.  19  Bij een ieder, die het woord van 
het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is 
de langs de weg gezaaide.  
Het woordje “verstaat” betekent hier: 
• bij elkaar plaatsen of brengen 
• het inzicht (als het ware) plaatsen bij wat gezien wordt  
Het is dus belangrijk om begrippen bij elkaar plaatsen, samen te voegen in de gedachten, te 
begrijpen en zo inzicht verkrijgen.  En dat is meer dan ooit nodig als het gaat om het Koninkrijk van 
God! 
Er zijn tientallen boeken geschreven over aanbidding, de Gemeente, de Heilige Geest, de gaven, 
en het testen van gaven.  Soms zijn bepaalde boeken maar op een paar teksten gebaseerd.  
Verbazingwekkend genoeg is er nauwelijks een boek in het Nederlands te vinden dat de principes 
van het Koninkrijk van God uitlegt!  Dat is een groot gebrek!  En de duivel wil niet dat deze kennis 
bij de gelovigen komt…. Omdat het hem verslaat! 
 
Dit boek beschrijft wat het Koninkrijk van God is en dat we dit niet mogen verwarren met De 
Gemeente, hoewel zij wel een onderdeel is van het Koninkrijk…. De gemeente is het voertuig van 
Het Koninkrijk en elke gelovige bezit zelfs de sleutels!  Maar wat gebeurt er als u sleutels krijgt van 
een auto en weet niet in welke u moet stappen?  Verwarring ten top!  En dat is het geval in 
Nederland.  Veel gelovigen lopen de ene trend na de andere na omdat ze niet beseffen wat het 
betekent een ingezetene te zijn van Het Koninkrijk! 
 
Als een asielzoeker naar Nederland komt heeft hij één doel: zo snel mogelijk de wetten en 
procedures leren kennen om een ingezetene te worden van het Koninkrijk der Nederlanden.  
Zodat hij kan gaan genieten van de bescherming en de zegeningen van de Nederlandse Staat.  
De Nederlandse staat verwacht van de asielzoeker dat deze meewerkt en gehoorzaamt aan alle 
regels en wetten en zich dienstbaar zal opstellen. 
Voor wedergeboren gelovigen is het niet veel anders.   
Ik bid dat uw inzicht zal toenemen in de betekenis een hemelburger te zijn! 
Fil 3:20  Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij 
ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus (HB). 
 
Veel Christenen krijgen geen antwoord op hun gebed omdat ze verkeerd bidden.  Vanwege het 
gebrek aan kennis!  Ze bidden daarom 

• Dat God gaat doen wat hij al lang beloofd heeft te doen  
• Dat God gaat doen wat zij eigenlijk moeten doen! 

Mattheus 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 
 
De grootste doelstellingen van het Koninkrijk van God zijn de veranderingen in onze 
levenshouding, gedachteleven en de groei van de innerlijke, geestelijke mens die meestal niet met 
het oog waargenomen kan worden maar wel door de vrucht die in de loop der tijd zichtbaar wordt. 
En het Koninkrijk van God is meer dan een vernieuwd hart: het is de soevereine heerschappij en 
vrijwillige onderwerping aan God en de door God aangestelde dienaren.  Dit Koninkrijk brengt 
mensen voort die leven door het volbrachte werk van Christus en dit nieuwe leven weer doorgeven 
aan anderen door een levensstijl van aanbidding (Open 5:10).  Overal waar de burgers van het 
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Koninkrijk gaan, fungeren ze als vertegenwoordigers (ambassadeurs) van de Koning (2 Cor 5:20) 
om het door de satan gestolen gebied en mensen terug te winnen! 
 
 
 
INHOUD 
 
1. DE ONZICHTBARE KONINKRIJKEN EN HUN VORSTEN 
 
2. DE PRINCIPES EN DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK 
 
3. DE GEMEENTE EN HET KONINKRIJK  
 
4. MACHT, GEZAG & KRACHT IN ZIJN NAAM 
 
5. GEESTELIJKE STRIJD EN DE WAPENS VAN HET KONINKRIJK  
 
6. DE GELIJKENISSEN VAN HET KONINKRIJK 
 
7. DE AMBASSADEURS VAN HET KONINKRIJK 
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1 -  DE ONZICHTBARE KONINKRIJKEN EN HUN VORSTEN 
 
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van de betekenissen van de volgende begrippen 

• Natuurlijke en geestelijke wereld 
• Koninkrijk 
• De regeerders van de Koninkrijken 
• De inwoners van de Koninkrijken 
• De zes ingredienten die nodig zijn voor een stabiel Koninkrijk 
• Welk tijdperk wordt het zichtbaar? 

 
SLEUTELVERS 
Mat 13:11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het 
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.   
 
INTRODUCTIE 
Er is een natuurlijke wereld die we kunnen waarnemen, kunnen zien, horen, ruiken en betasten.  
Maar er is ook een geestelijke wereld.  Zelfs onze voorvaderen geloofden dat al.  En vandaag de 
dag neemt de belangstelling voor het bovennatuurlijke alleen maar toe.  De geestelijke wereld kun 
je niet direct met je zintuigen waarnemen maar de uitwerking ervan wel.  Deze geestelijke wereld 
bestaat uit twee koninkrijken: het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van Satan.  Beide rijken 
hebben hun vorsten en inwoners. 
 
HET KONINKRIJK VAN GOD 
Wat betekent het woordje “koninkrijk”? 
In het Hebreeuw (OT) staat “malkoet” wat betekent: koningschap, koninklijke macht, regering, 
koninkrijk, heerschappij 
In het Grieks (NT) staat “basileia” (denk aan baseliek) wat betekent  koninklijke macht, 
koningschap, heerschappij.  Het betekent niet alleen het gebied onderworpen aan de heerschappij 
van een koning maar het spreekt ook van het recht of de volmacht om over een koninkrijk te 
regeren.  Dus over de   
• De koninklijke macht van Jezus als de overwinnende Messias  
• De koninklijke macht en waardigheid verleend aan gelovigen in het koninkrijk van de Messias  
Het gaat dus in de eerste plaats om de heerschappij van God! 
Ps 22:28  Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken. 
Openb 11:17 Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 
opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 
 
BENAMING 
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ook nog anderen benamingen zoals Nederland, Holland, etc. 
• Zo is er ook maar één Koninkrijk van God maar het wordt in de bijbel op verschillende 

manieren omschreven b.v. als het Koninkrijk der hemelen.  Dit kan ook als het “originele 
systeem” of  “het concept” vertaald worden.  Er zijn veel overeenkomstige teksten te vinden in 
de evangelien waar beide termen door elkaar gebruikt worden.  Bijvoorbeeld Jezus zelf 
noemde ze beide in Mat 19:23-24 en Marc 10:23-25  en Mat 11:12 met Luc 16:16.  Gods 
Koninkrijk regeert al in de hemel; daar werkt het al compleet…. Omdat daar de onderdanen 
volkomen gehoorzamen.  Anderen benamingen geven ook de Eigenaar aan: het Koninkrijk van   

• De Vader (Mat 26:29) 
• De Heer en Heiland Jezus Christus (2Pet 1:11) 
• Christus en God (Ef 5:5) 
• De Heere en Zijn Gezalfde (Open 11:15) 
• De Zoon van Zijn liefde (Col 1:13) 
Al deze namen geven het Eigenaarschap van Het Koninkrijk aan en ze betekenen allemaal 
hetzelfde: het Koninkrijk van God.  Deze laatste benaming zullen we gemakshalve in deze studie 
hanteren.   
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NATUURLIJKE EN GEESTELIJKE 
De natuurlijke wereld is de maatschappij waarin wij leven: zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, etc.  Het 
land, de stad waarin we leven is een deel van de natuurlijke wereld.  Jij bent een inwoner van het 
Koninkrijk der Nederlanden wat een deel is van de Europese Gemeenschap.  Je kan de mensen 
(nog wel!) herkennen die een deel van jouw omgeving zijn.  En met ze communiceren en hun 
gedrag waarnemen.   
Maar er is ook een andere wereld waarin we leven.  Dat is de geestelijke wereld.  Die kan je niet 
met je ogen zien, maar is net zo reeel als de natuurlijke wereld.  Paulus spreekt in Het Boek 1Cor 
15:40  Er zijn hemelse en aardse lichamen , maar de glans der hemelse is anders dan die der 
aardse.   
Mensen bestaan niet alleen uit een lichaam, maar hebben ook een ziel en geest (1Thes 5:23). 
Zonder ons vleselijke lichaam zouden we niet op deze aarde kunnen wonen, vandaar dat Paulus 
spreekt in HB in 1Cor 15:46  Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke. 
 
WAT ZIJN DE INGREDIENTEN VAN EEN KONINKRIJK? 
Er zijn natuurlijke koninkrijken op deze aarde zoals Belgie, Nederland, Engeland, etc.   
Er zijn een aantal zaken nodig om zowel een aards als hemels koninkrijk te laten functioneren: 

a. Een koning(in) die regeert met gezag (Joh 1:49 en Mat 28:18-20) en haar burgers 
beschermt 

b. De gezanten van de koning op verschillende niveaus zoals ministers, geheime dienst, 
burgemeesters e.d. (Heb 1:14, 2Tim 2:12, Openb 5:10, Ef 4:11-12) 

c. Een gebied waarover geregeerd wordt (Ps 2:8 en Mat 6:10) 
d. Wetten of principes die opgevolgd dienen te worden (Mat 5 t/m 7) om de veiligheid te 

garanderen 
e. Onderdanen of burgers die onderworpen zijn aan de wetten van het Koninkrijk (Deut 4:40, 

Ef 2:19,  Fil 3:20) 
f. Deze burgers onderhouden een bepaalde levensstijl die overeenkomt met de doelstellingen 

van de regering (Jes 60:1-5, Joh 10:10, 11:25, Rom 5:21 en 8:18) 
We zullen voornoemde punten stuk voor stuk gaan bekijken.  Maar laten we eerst eens vaststellen 
wie de eigenaar van het koninkrijk is.  Een natuurlijk koninkrijk is dus een gebied of mensen 
waarover een koning(in) regeert.  De bijbel spreekt over de koninkrijken van deze wereld.  En deze 
koninkrijken zijn momenteel onder heerschappij van de satan.  Mat 4:8  Wederom nam de duivel 
Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 
heerlijkheid, 9  en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.  
In de toekomst zullen de koninkrijken weer onder de heerschappij van God komen, lezen we in 
Openb 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, 
zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en 
Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.   
(Jezus heeft op Golgotha de prijs betaald om de wedergeboren mens de heerschappij weer terug 
te geven.  Daarom is het Koninkrijk van God vandaag gedeeltelijk zichtbaar; alleen in de gebieden 
waar mensen zich vrijwillig onderwerpen aan de regels van God).   
 
A - GOD IS ONZE REGERENDE KONING 
Er is geen koninkrijk mogelijk zonder een koning!  Wat is een koning eigenlijk?  Een soevereine 
vorst over een natie, stam of land.  Soeverein betekent dat hij ultieme macht heeft en de hoogste 
autoriteit en vrij is van controle van buitenaf. 
Het Koninkrijk van God wordt geregeerd door God de Vader, Gods Zoon en Gods Heilige Geest. 
Gods Persoon schiep de hemelen en de aarde en deze zijn dus Zijn eigendom. 
De Koning der Koningen (1Tim 6:15) werd op aarde geboren en wij kunnen zijn stamboom lezen in 
Mat 1:1-17 en Luc 3:23-38. 
Luc 1:33 leert ons dat Jezus zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en 
zijn koningschap zal geen einde nemen .   
Natanael had hij het bij het rechte eind in Joh 1:49  - Natanael antwoordde Hem: Rabbi , Gij zijt de 
Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israel!    
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Ps 145:13 leert ons dat Zijn heerschappij tijdloos is en regeert over alles.  Uw koningschap is een 
koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.  Waarom zien we dat nog 
maar in beperkte mate?  Dan zullen we even terug moeten grijpen in de bijbelse historie:  
Satan wordt de god van deze eeuw genoemd in 2Cor 4:4.  Hij is de vijand (Mat 13:39) en de 
Beelzebul, de overste van de boze geesten (Mat 12:24).  In hoofdstuk vier zullen we verder op zijn 
karakter en tactieken ingaan.  Het volstaat hier om te vermelden dat hij oorspronkelijk een gezalfde 
aanbiddingsengel was die deel was van het Koninkrijk der hemelen.  
Hij probeerde een coup te plegen en Gods Koninkrijk over te nemen (Jes 14:12-17 en Ez 28:12-
19).  In zijn rebellie sleepte hij een derde van de engelen mee toen God hem uit het Koninkrijk der 
hemelen stootte (Openb 12:4).  En zij vormden het rijk van satan.  Sindsdien is er een strijd tussen 
het rijk van de duisternis (Col 1:13) en het koninkrijk van God.   
 
God schiep de aarde en gaf het gezag over aan Adam en Eva om de aarde te onderwerpen en 
over de dieren te heersen (Gen 1:28).  Zijn voerden in zekere zin een koningschap uit maar 
verspeelden dat aan de satan.  De duivel is de bezetter en onderdrukker die de heerschappij 
gestolen heeft zoals de Duitse bezetters in de 2e wereldoorlog en de aarde lijdt (Jes 24:5-6) 
daaronder.  Jezus kwam om de macht van de satan te onttronen (Heb 2:4).  En de autoriteit terug 
te geven (Mat 16:19) aan de mens die Hem wil gehoorzamen en liefhebben: de Gemeente.  Indien 
de gelovigen strijden in liefde en volharden, zullen zij ook met Hem als koningen heersen zegt 
2Tim 2:12.  Er is dus een geestelijke oorlog aan de gang tussen het rijk van de duisternis en het 
rijk van het licht (Col 1:13 en Ef 6:12, Hand 26:18).  Toen de geallieerden Normandie binnenvielen 
op D-day duurde het nog een jaar eer Nederland bevrijd werd op V-day.  In deze tijd leven we nu: 
de bevrijding is een feit maar nog iedereen is op de hoogte en Gods leger moet de gebieden 
terugnemen door de prediking van het evangelie van Het Koninkrijk.  De overwinning op Golgotha 
was D-day en als de Gemeente haar werk gedaan heeft zal V-day aanbreken: de 2e komst van 
onze Koning der Koningen! 
 
B – DE GEZANTEN VAN DE KONING 
We zien in het Koninkrijk der Nederlanden allerlei functies aan het hof en in de regering die de 
instructies van de Koning(in) uitvoeren.  Dit tot welzijn van het land en haar burgers.  Dit is ook zo 
in het Koninkrijk van God en het rijk der duisternis. 
Allereerst is er een “geheime dienst” die onzichtbaar opereert in beide rijken.  In het rijk van satan 
zijn dat de boze geesten.  Zij kunnen binnendringen, kwellen, ziek maken, manipuleren, verleiden 
en daarbij mensen gebruiken die bij het rijk van satan behoren.  Zij bedenken en activeren vele 
kwade daden die door mannen en vrouwen gedaan worden.  Vlak voor het einde van de wereld 
zal satan twee speciale geestelijke wezens in zijn koninkrijk gebruiken die de antichrist en valse 
profeet genoemd worden.  Zij zijn een onderdeel van het definitieve plan van satan om het 
Koninkrijk van God schade toe te brengen.   
 
Het Koninkrijk van God heeft ook gezanten.  Dat zijn engelen die de burgers van Gods Koninkrijk 
bedienen.  Deze engelen zijn geestelijke wezens die de wil van God uitvoeren net zoals de 
demonen de wil van satan uitvoeren.  Net zoals de kwade en goede engelen zijn alle mensen òf 
burgers van het rijk van satan òf van het Koninkrijk van God.    
De burgers in het Koninkrijk van God werken ook middels een gezagstructuur.  Er is in de 
Gemeente van God lokaal leiderschap; dat is te vergelijken met de burgemeester en wethouders 
van een stad.  Oudsten en diakenen dragen verantwoording (1Tim 5:17) voor het lokale welzijn 
van de burgers. 
Daarnaast is er ook een vijfvoudige bediening die zowel de lokale als regionale Gemeente zegent 
(Ef 4:11-13) en altijd bedoelt is de Gemeente toe te rusten tot bediening.  Alle leiderschap in het 
Koninkrijk van God is er niet om te heersen maar om te dienen.  Jezus gaf daar zelf een geweldig 
voorbeeld in Mat 20:25-28.  
 
C –EEN GEBIED WAAROVER GEREGEERD WORDT 
Het Koninkrijk van God zal zichtbaar worden waar mensen zich aan Gods wil onderwerpen.  Het 
vraagt om volkomen toewijding en volledige toewijding aan de Koning der Koningen.  Het vraagt 
ook om een zekere vechtlust om de strijd tegen satan en zijn trawanten aan te gaan, vandaar dat 
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Jezus zegt in Mattheus 11:12  Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het 
Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.      
God is geest (Joh 4:24).  Daarom is Zijn koninkrijk ook een geestelijk koninkrijk zoals aan het begin 
van dit hoofdstuk genoemd uitgelegd werd.  Dit Koninkrijk wordt vandaag alleen maar zichtbaar als 
de burgers van Het Koninkrijk van God zich laten leiden door de inwonende Heilige Geest.  
Daarom legde Jezus in Luc 17:21 aan de farizeeen uit dat het niet gaat om uiterlijkheden maar dat 
“het Koninkrijk Gods is binnen ulieden” (SV).  En doordat onze oude mens gekruisigd en we met 
Christus zijn opgestaan, mogen we een NIEUW LEVEN leven!  Een nieuwe natuur, die merkbaar 
en tastbaar wordt rondom de gelovigen heen onder invloed van de Geest van God die door de 
gelovigen werkt. 
Jezus was de zichtbare uitdrukking van het Koninkrijk van de onzichtbare God (Col 1:5 en Heb 
1:3).  De schepping ziet hunkerend uit naar het moment waarop zal blijken wie de zonen van God 
zijn schepping  leert Rom 8:19 in HB.  Daarom is het zo belangrijk dat het Koninkrijk van God door 
het hedendaagse Lichaam van Christus – De Gemeente – zichtbaar wordt.  De Gemeente is dus 
niet zelf Het Koninkrijk maar “het voertuig” ervan!  God wil zich manifesteren door Zijn Heilige 
Geest!  Merkbaar worden dus!  Paulus had een ervaring met God en kon darom ook zeggen dat 
Hij met Christus gekruisigd was (Gal 2:20).  En in de opstanding van Christus hebben we een 
plaats, positie in de hemel gekregen (Ef 2:6).  We mogen dagelijks leven en wandelen met 
Christus! 
De Gemeente dient derhalve niet alleen onderwijs te geven aan de hemelburgers, maar deze ook 
aan te moedigen en te leren een Koninklijke levensstijl te onderhouden!  Door de principes en 
patronen van haar Koning Jezus Christus te praktiseren!  Niet-geestelijke mensen zullen dit niet 
begrijpen (1Cor 2:14).  
We worden in Ef 6:10 opgeroepen met de woorden: Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  Daarna volgt de uitleg over de geestelijke wapenrusting en het gebed.  Maar 
het woordje “voorts” houd in, dat er nog iets aan voorafgaat: een onberispelijke levensstijl van een 
hemelburger die functioneert op aarde (Ef 5 en 6).  
 
D – WETTEN OF PRINCIPES DIE OPGEVOLGD DIENEN TE WORDEN 
Wat verwachten men zoal van een koning of koningin?  Bijvoorbeeld koningin Beatrix?  Dat zij – 
samen met haar ministers - het land zodanig bestuurt, dat de Nederlandse staatsburgers goed 
gaat, er gezondheidsvoorzieningen zijn, een onderwijssysteem, sociaal stelsel, werkgelegenheid, 
ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid, etc.   
Dit alles is duidelijk en toegankelijk vastgelegd in de grondwet.  Deze wetten dienen uitgevoerd en 
gehoorzaamd te worden door de burgers ter bescherming van zichzelf.  Dit alles lijkt heel veel op 
het Koninkrijk van God. 
De Christenen leven namelijk ook onder een koning zegt David in Ps 44:4  Gij toch zijt mijn 
Koning, o God.  Ps 103:19 leert De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap 
heerst over alles. 
En Zijn wetten zijn gegeven tot welzijn van de mens en Jac 2:8 leert  Indien gij echter de 
koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij 
wel.   
1Tim 1:17  De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en 
heerlijkheid in alle eeuwigheid!  Hem eren begint met het bidden van het Onze Vader en erkennen 
van Gods heerschappij in ons gebed: Ps 5:2  Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn 
God, want tot U richt ik mijn gebed.  Samengevat: 
1. God is de Koning in Zijn Koninkrijk en heeft alle heerschappij (1Kron 29:11) 
2. Hij bepaalt de regels, zowel in de hemel als op de aarde (Deut 10:14 en Gal 3) 
3. Hij oordeelt diegene die Zijn wetten breken en beloont wie ze onderhouden (2Thes 1:5-8) 
 
Wetten zijn dus nodig om de veiligheid van de bewoners te garanderen.  Helaas voelen steeds 
minder mensen zich in Nederland veilig, simpelweg omdat de wetten van dit land met voeten 
getreden wordt.  Een eenvoudig voorbeeld: als men b.v. harder dan 50 km per uur in de stad gaat 
rijden, komt de veiligheid van het verkeer in gevaar.  Zo heeft ook God wetten aan het volk 
gegeven tot welzijn (Spr 29:18) van de burgers van Zijn Koninkrijk.  Deze wetten kon echter 
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niemand houden waardoor de veiligheid en het welzijn van het volk in gevaar komt.  Daarom heeft 
God een verlosser gezonden (Mat 5:17) die op Zijn beurt Zijn Geest heeft gegeven aan de mensen 
die Hem gehoorzaam zijn (Han 5:32).  Waardoor men graag aan God wil gaan gehoorzamen (Jer 
31:33). 
 
E – DE BURGERS VAN GODS KONINKRIJK  
Mensen dragen een bepaalde nationaliteit.  Die krijgen ze van het land waarin ze geboren worden. 
Zo zijn er Belgen, Nederlanders, Engelsen, etc.  In deze koninkrijken regeert een vorst met unieke 
wetten en regels die alleen van toepassing zijn voor dat land.  De koning of koningin heeft de 
heerschappij over het gebied en haar inwoners en de macht van zowel leven als dood. 
Een interessant aspect in dit geheel is een ambassade van dat land wat ergens in een vreemd 
land gestationeerd is.  Als hulp en ondersteuning van de burgers in den vreemde.  
De ambassadeur geniet diplomatieke onschendbaarheid; m.a.w. hij valt niet onder de wetten van 
dat vreemde land.  Zo zijn de gelovigen ook ambassadeurs, vertegenwoordigers van het Koninkrijk 
van God en leven we als vreemdelingen en bijwoners temidden van een ontaard geslacht.  Echter 
voor God zijn we dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods (Ef 2:19).       
Als we kijken naar de geestelijke koninkrijken zijn er twee koninkrijken met beide unieke inwoners: 
Het Koninkrijk van Satan met de Satan als vorst en helpers die demonen genoemd worden of boze 
geesten.  De inwoners zijn de mensen die in zonde leven (Ps 51:5) en die rebelleren tegen Gods 
Woord, dus daarmede ongehoorzaam zijn aan Gods wetten en instructies.  
Het Koninkrijk van God bestaat uit God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.  Zij hebben 
assistenten die engelen genoemd worden.  De inwoners zijn de mensen die er in geboren (1Joh 
3:9) worden en die in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven (Luc 8:21). 
 
Je kan dus alleen in het Koninkrijk van het licht kan komen door wedergeboorte (Joh 3:3 en 7) 
door de Koning Jezus te aanvaarden en Hem uit liefde te gehoorzamen.  Veel gelovigen begrijpen 
helaas de principes van het Koninkrijk van God niet en de duivel zal dan het zaad (Mat 13:19) 
wegstelen uit het hart.  Daarom is zo belangrijk om te weten wat we het “Onze Vader” bidden en 
vragen “Uw Koninkrijk kome”!  Want dan nodig je God uit om jouw leven te gaan regeren met Zijn 
principes.  Dat maakt Zijn koninkrijk intern en persoonlijk.  Hij is jouw persoonlijke Koning en jij 
bent het onderwerp van Zijn heerschappij.  Als je bidt “laat uw Koninkrijk in mijn hart komen en 
mijn leven regeren zoals dat gebeurt in de hemel” zal de kracht van het Koninkrijk van God 
zichtbaar worden.  Zijn heerschappij is perfect; helaas zijn wij onvolmaakt.  Maar als wij Zijn 
heerschappij volkomen toelaten zal de heerschappij van de hemel in ons aardse leven 
doordringen. 
 
TOEGANG TOT HET KONINKRIJK 
Een van de gelijkenissen legt uit dat alle mensen of tot het rijk van satan behoren of het Koninkrijk 
van God.  Jezus vergeleek de wereld met een veld.  Mat 13:38  leert dat de akker is de wereld; het 
goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze. 
Net zoals mensen die in Nederland geboren worden Nederlanders zijn, zo worden mensen in het 
rijk van satan geboren.   
Ps 51:5  Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren , in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen .   
Rom 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde 
de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 
Rom 3: 23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 
Omdat alle mensen geboren zijn met een zondige natuur, waren de gelovigen eens burgers van 
het rijk der duisternis.  En het Woord van God, de bijbel, geeft de oproep aan de mens om van het 
rijk der duisternis naar het rijk van God te emigreren door de Verlosser aan te nemen en zo het 
proces van wedergeboorte aan te gaan: 
Titus 3:5  heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben , doch naar 
zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige 
Geest,   
Joh 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,  tenzij iemand 
wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien .     
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Kolossensen 1:13  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het 
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.  De nieuwe burgers in het Koninkrijk van God moeten echter – 
net als de asielzoekers in Nederland die zich willen laten naturaliseren – de regels en de taal van 
het Koninkrijk leren.  Dat is een proces!    
 
F - DE BURGERS ONDERHOUDEN EEN BEPAALDE LEVENSSTIJL 
De Nederlandse regering wil graag haar burgers zoveel mogelijk zegenen.  Maar vraagt ook van 
ons dat wij ons goed gedragen ten aanzien van onze medemens.  Onze wetten kunnen heel 
anders zijn voor bepaalde allochtonen, die daar prompt moeite mee hebben en zich soms niet 
kunnen of willen aanpassen.  Toch zal men zich naar de Nederlandse wet dienen te voegen, daar 
die altijd bedoeld is om de mens te beschermen en zegenen. 
We ontvangen in Jes 60:1-5 een geweldig uitdaging om als Kinderen van het Koninkrijk van God 
op te staan en ons licht te laten schijnen in een duistere wereld.  Dat licht is Gods glorie door Zijn 
Geest in en over ons! 
We weten hoe het vroeger was en het nu gaat!  Rom 5:21 HB  Eerst was de zonde oppermachtig 
en had de dood het laatste woord. Nu is de genade aan de macht en worden mensen 
vrijgesproken. Nu geeft onze Here Jezus Christus ons eeuwig leven. 
Daar hoort een nieuwe levensstijl bij die Ef 4:22-24 beschrijft: 22 dat gij, wat uw vroegere wandel 
betreft,  de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,  23  dat gij 
verjongd wordt door de geest van uw denken,  24  en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil 
van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.   
 
GODS KONINKRIJK IS NOG NIET VOLLEDIG ZICHTBAAR 
Sommige denken dat Het Koninkrijk van God pas gerealiseerd gaat worden als Jezus terugkomt 
op de wolken.  En dat het nu weinig zinvol is om over na te denken.  Ja, wij beseffen dat Gods 
Koninkrijk nog niet in alle volheid zichtbaar is wanneer we bidden "Uw koninkrijk kome".  Maar het 
Koninkrijk van God is gekomen toen Jezus naar deze aarde kwam maar nog niet volledig 
zichtbaar.  Die volledige zichtbaarheid komt inderdaad bij de wederkomst van Jezus. 
Onderstaand schema verduidelijkt het een en ander: 
 
                            Opstanding van Christus     Opname Gemeente   KOMENDE TIJDPERK 
 
 
 
 
                             Tijdperk van de Gemeente    1000-jarig rijk      dood overwonnen 
 
               HUIDIGE TIJDPERK   23a                                      23b                        24 
 
Is het Koninkrijk van God toekomstig?  Ja en nee!  We leven nu in een voorproefje van het 
Koninkrijk van God namelijk aan het einde van het tijdperk van de Gemeente.  Het tijdperk van de 
Gemeente is een overlapping van twee tijdperken:het huidige en komende tijdperk.  Daarom is het 
Koninkrijk van God nog niet ten volle zichtbaar.  
Deze fasen worden beschreven in HB 1Cor 15:22-26    22  Zoals alle mensen, als nakomelingen 
van Adam, sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt.  23  Ieder 
op zijn beurt, natuurlijk. Eerst is Christus Zelf levend geworden. En als Hij terugkomt, zullen allen 
die bij Hem horen, ook levend worden.  24  Daarna komt het einde. Wanneer Christus alle 
vijandige overheersing, gezag en macht heeft uitgeschakeld, zal Hij Zijn koningschap aan God de 
Vader overdragen.  25  Christus moet net zo lang regeren tot Hij alle tegenstanders heeft 
onderworpen.  26  De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. 
We onderkennen drie fasen van opstanding of leven, dus ook drie fasen van overwinning over de 
dood: 
• De opstanding van Jezus is het begin van de uiteindelijke opstanding.  Joh 14:19 leert Nog een 

korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. (lees 
ook Fil 3:10 en Ef 2:5). 

• Voor de wederkomst van Jezus zal de Gemeente opgenomen worden; de parousia. 
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• De dood zal uiteindelijk door Jezus overwonnen worden en het Koninkrijk overgedragen aan 
God.  Dit komt overeen met Openb 20:10 en 14 

Het loon van de zonde is de dood leert Rom 6:23 en de dood komt dus vanwege de zonde.   
Jezus heeft op Golgotha de gelovigen bevrijd, leert Heb 2:14 Omdat wij mensen van vlees en 
bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven 
en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. 
God wil de aarde regeren maar de mens wijst Hem af, zoals altijd al gebeurde. 
God riep Zijn mensen al  in het Oude Testament op om Hem te volgen.  Hij bevrijdde ze van de 
slavernij van Egypte en leidde ze 40 jaar door de woestijn.  Dankzij Zijn goede zorg leden ze geen 
gebrek en Hij voorzag in manna en water uit de rots.  En leidde ze naar het beloofde land, alwaar 
aangekomen Hij de Koning voor ze wilde zijn.  Zijn volk schreeuwde echter (1Sam 8:5-6) om een 
aardse koning.  God zag het ongeloof en de rebellie en sprak daarom in 1Sam 8:7b maar Mij 
hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn. 
God zond hen een andere Koning, Zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem.  De wijzen uit het 
oosten vroegen naar de koning der Joden (Mat 2:2) om Hem te aanbidden.  De Joodse koning 
Herodes probeerde de jonge Koning Jezus te doden.  Uiteindelijk werd Jezus volwassen en na de 
vervulling met de Heilige Geest (een kenmerk van het Koninkrijk van God) ging hij het land door en 
predikte: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mat 4:17).  Maar Hij werd 
afgewezen door de Joden.  Jezus werd uiteindelijk voor een Romeinse rechter gebracht en de 
Joden riepen in Johannes 19:15 ”Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot 
hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: “Wij hebben geen koning, alleen 
de keizer!”.  Zij kroonden hun Koning met doorns en kruisigden Hem. En Pilatus liet ook een 
opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeer, de Koning 
der Joden (vers 19).  Ook vandaag heeft Jezus geen uiterlijk of aards koninkrijk.  Hij regeert in de 
harten van diegenen die Hem aanvaarden en zich met Hem verbinden.  Paulus spreekt over in 
1Tim 1:17 als de Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en 
heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 
 
OORLOG TUSSEN BEIDE KONINKRIJKEN 
Er is sinds de val van satan een oorlog aan de gang tussen beide koninkrijken.  De bijbel beschrijft 
deze strijd tussen satan en Jezus in Joh 10:10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten 
en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.    
Dat deze strijd ook de burgers raakt zal duidelijk zijn uit Efeze 6:12  want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Dat de Gemeente Gods daar een belangrijke rol in speelt komt later nog aan de orde: Efeze 3:10  
opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. 
Satan probeert mannen en vrouwen aan de zonde gevangen te houden in zijn koninkrijk middels 
misleidende methoden haalt hij mensen over om toe te geven aan de lust van zonde.  De zonde 
brengt namelijk scheiding tussen God en mens.  Maar Jezus heeft duur betaald en ons niet alleen 
gekocht, maar ook betaald!  1Cor 6:20  Want gij zijt gekocht en betaald.  Verheerlijkt dan God met 
uw lichaam.  Dat zullen wij doen!  En wel dankende.  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning 
geeft door onze Here Jezus Christus (1Cor 15:57)!   
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VRAGEN 
 
LES 1 - DE ONZICHTBARE KONINKRIJKEN EN HUN VORSTEN 
 
1 - Schrijf het centrale themavers op 
 
 
 
2 - Wat zijn de twee verdelingen die in 1Cor 15:44-49 gemaakt worden? 
 
 
 
3 - Noem de twee onzichtbare koninkrijken die aanwezig zijn deze wereld. 
 
 
 
4 - Wie zijn de vorsten van deze koninkrijken? 
 
 
 
5 - Wie zijn de inwoners van de koninkrijken? 
 
 
 
6 - Hoe kan je in zo’n koninkrijk burger worden? 
 
 
 
7 - Wat is het verschil tussen het Koninkrijk van God en het Koninkrijk der hemelen? 
 
 
 
8 - Leg uit wat het woord “koninkrijk” betekent. 
 
 
 
9 - Noem de vijf “ingredienten” voor een koninkrijk. 
 
 
 
10 – Waarom is het belangrijk om de werking van het Koninkrijk van God te weten? 
 
 
 
11 – Wat is het verschil tussen een koning en een president? 
 
 
 
12 – Welke vier boeken vertellen de geschiedenis van het aardse leven, bediening en onderwijs 
van Koning Jezus? 
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2 – DE PRINCIPES EN DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK VAN GOD 
  
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van de betekenissen van de volgende begrippen 

• Wat zijn sleutels tot het Koninkrijk? 
• Wat zijn de patronen en principes van Het Koninkrijk? 
• Het belang van principes, patronen en de wet 
• Aan wie zijn deze sleutels gegeven? 
• Welke deuren kunnen er mee geopend worden? 
• Hoe het Koninkrijk van God binnen te gaan? 
• Een continue groei en ontwikkeling is noodzakelijk 

 
SLEUTELVERS 
Mat 16:18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.  19  Ik zal u de sleutels geven van het 
Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat 
gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.   
 
INTRODUCTIE 
Je ziet soms mensen met grote sleutelbossen rondlopen.  Sommigen willen daarmee laten zien 
dat ze gezag hebben ontvangen om bepaalde deuren te openen.  Zoals in bedrijven of in een 
gevangenis.  Maar bijna elk mens hier vanavond heeft een sleutel in zijn zak, van zijn auto, fiets of 
huis!  Sleutels openen de deuren van je huis of van je mobiliteit.  Tegenwoordig breken dieven in 
de huizen in om snel een autosleutel te bemachtigen en zo (kostbare) auto’s te stelen.  Als je de 
sleutel in je bezit hebt, kun je controle uitoefenen! 
Meestal is het de bedoeling dat bij het ontvangen van een sleutel, je tevens vertrouwen of 
bevoegdheid krijgt om ruimten te betreden.  De officiële handeling bij oplevering van een huis of 
auto is de overdracht van een sleutel.  Misschien heb je het huis een jaar tevoren al gekocht en 
vindt nu pas de overdracht plaats.  Je hebt nu pas bevoegdheid om het object te gebruiken.  Zo 
ook in Mat 16:19.  Petrus ontving niet direct de sleutels van Jezus maar pas op de 1e Pinksterdag.  
Toen vond de officiële overdracht plaats en was de Gemeente een feit! 
De bevoegdheid om binnen te treden is niet iedereen gegeven; vandaar dat Jezus sprak in Marc 
4:11  U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt 
alles in gelijkenissen.   
  
In de vorige les hebben we de aanwezigheid van het eeuwige Koninkrijk van God en van de 
Koning der Koningen Jezus Christus behandelt.  In dit hoofdstuk zullen we ontdekken hoe we de 
toegang tot dit Koninkrijk zullen verkrijgen, welke sleutels er nog meer zijn maar eerst beginnen we 
met de patronen, principes en voorschriften die er zijn in Het Koninkrijk van God. 
 
PATRONEN EN PRINCIPES 
We zien een regelmatig terugkerend patroon in de evangeliën en het boek Handelingen: elke keer 
als het evangelie van het Koninkrijk van God gepredikt wordt, brengt het herhaaldelijk gevoelige 
klappen aan het rijk der duisternis.  En het wordt altijd gevolgd door redding, genezing, bevrijding, 
etc.  Hoe werkt dat?  Hoe zit het patroon in elkaar?  Hoe werkt Gods plan, Gods wil?  Waarom is 
het nodig om het “het onze Vader” te bidden?  Om het ontwerp, het plan van God te ontdekken en 
realiseren!  Het ontwerp van de tempel stond nauwkeurig gedefinieerd in een plan lezen we in 
1Kron 28:19  Alles staat in een geschrift, ontvangen uit de hand des HEREN, waarin Hij mij 
onderrichtte aangaande de gehele uitvoering van het ontwerp.    
 
Een allochtoon zal bij emigratie naar Nederland alle wetten, regels en de taal van Nederland leren 
om ingeburgerd te raken.  Als hij dat niet doet, zal hij buiten de maatschappij leven en van vele 
dingen geen weet hebben.  Zo dienen de Kinderen van het Koninkrijk ook de regels van Koninkrijk 
te leren en een “inburgeringscursus” (Fundamenten training) te volgen!  Om vertrouwd te raken 
met de levensstijl van het nieuwe Koninkrijk.  De bijbel is het geschreven instructieboek wat ons 
leert hoe de Koninkrijksprincipes werken.  Eerst zullen ons verdiepen in de werking van principes  
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In het Hebreeuws staat voor het woord “ontwerp” ook “plan of patroon”.  Een patroon is een 
origineel model van iets wat geschapen is met als doel het na te maken.  Een naaister kan vele 
identieke jurken maken van hetzelfde patroon!   
Een principe is een waarheid of methode of regel die gehanteerd wordt als de basis voor een actie 
of onderneming.  In het algemeen is een hoofdprincipe samengesteld uit andere onderliggende 
principes die weer gerelateerd zijn aan het hoofdprincipe.  Denk aan het wonder dat een vliegtuig 
de wet van de zwaartekracht kan overwinnen als de wetten van de aërodynamica op de vleugels 
van toepassing zijn waardoor er “lift” aan de vleugels gegeven wordt.  Maar zodra de snelheid 
wegvalt, stort het vliegtuig neer.  Alle principes werken dus op elkaar in.  Zo ook in het koninkrijk 
van God!   
 
BIJBELS PATROON 
Een bijbels patroon is een geestelijk  model dat in de bijbel gegeven wordt om dit op te volgen, dus 
te imiteren.  Het leven Jezus is een patroon, een voorbeeld hoe een gelovige dient te leven. 
 
BIIJBELS PRINCIPE 
Een bijbels principe is een geestelijke waarheid die onderwezen wordt in de Bijbel.  Zulke principes 
hebben dikwijls onderliggende principes die ook weer van toepassing zijn in vele verschillende 
situaties.  Een voorbeeld is Luc 6:38  Geeft en u zal gegeven worden:  een goede, gedrukte, 
geschudde,  overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat,  waarmede gij 
meet, zal u wedergemeten worden. 
Het bevat onderliggende waarheden dat als wij geld, materie, vriendschap of liefde geven, wij dat 
ook weer zullen ontvangen als een resultaat van het geven.  En wij kunnen alleen vergeving 
ontvangen als wij zelf weer vergevingsgezind zijn. 
 
In de bijbels lezen we regelmatig de resultaten van ongehoorzaamheid van de mens.  En worden 
telkens herinnerd om Gods standaarden te hanteren i.p.v. eigen ontwikkelde patronen zoals in Ez 
43:7-12.  Er staat in interessante oproep in vers 10 Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israels van 
de tempel (opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden) en laten zij het model nameten.   
De aanbidding van Israël werkte niet omdat men dit deed naar eigen maatstaven i.p.v. Gods 
maatstaven! 
Wanneer dus mensen hun eigen patroon van samenkomen ontwikkelen, hun eigen religie of 
denominatie aanhangen die afwijkt van Gods principes, dan wordt een valse standaard gecreëerd.  
Jezus sprak daarover in Mat 15: 9  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden 
van mensen zijn.    
Daarom is het belangrijk de bijbelse principes van Het Koninkrijk van God te leren en hanteren.  
Helaas meten bepaalde leraars zich met anderen leraars i.p.v. zich te spiegelen aan Gods 
standaards; Paulus schreef over hen in 2Cor 10:12  Want wij durven ons niet tellen onder of stellen 
naast sommigen van hen, die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich 
met zichzelf, zonder het zelf te begrijpen.   
Jezus heeft ons een geweldig mooi patroon gegeven, een principe in Joh 13:15  want Ik heb u een 
voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.    
En ook andere mannen en vrouwen van God hebben dat in de bijbel gedaan als voorbeeld: 
1Cor 11:1  Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.   
Efeze 5:1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen,   
Filippensen 3:17  Weest allen mijn navolgers, broeders,  en ziet op hen, die evenzo wandelen , 
gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. 
1Pet 5: 2  hoedt de kudde Gods, die bij u is……  maar als voorbeelden der kudde. 
1Tim 4:12  Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de 
gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.      
Maar er zijn helaas ook voorbeelden te vinden hoe het niet moet: 
1Cor 10:11  Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.    
2Pet 2:6  en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten 
voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,   
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DE PRINCIPES VAN HET KONINKRIJK ZIJN NIET VOOR IEDEREEN 
Mat 13:10 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in 
gelijkenissen?   11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van 
het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.   
Kennis over het Koninkrijk van God wordt alleen aan jou gegeven en niet aan hen die Jezus niet 
willen volgen.  Jezus citeerde de profetie uit Jesaja in vers 14  En aan hen wordt de profetie van 
Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende 
zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;  15  want het hart van dit volk is vet geworden, en 
hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met 
hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
zou genezen.  16  Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.  17  
Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij 
hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.   
Het lijkt of Jezus niet wilde dat dingen van Zijn Koninkrijk zomaar weggeven worden, de zoeker 
moet zelf ontdekken hoe het werkt!  Het principe van openbaring is dat je zelf gaat ontdekken! 
Daarom adviseert Jes 55:6  Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij 
nabij is en Mat 7:7  Bidt en u zal gegeven worden;  zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 
opengedaan worden.  God laat zich niet ontdekken totdat je hem zoekt; zoek Hem daarom met 
heel je hart!  Hij wil zich alleen openbaren aan wie Hem echt wil leren kennen. 
 
PRINCIPES ZIJN AFKOMSTIG VAN WETTEN 
De natuurkunde leert ons principes waardoor deze wereld kan functioneren.  Principes zijn altijd 
afgeleid van wetten.  Er zijn talloze natuurwetten zoals de zwaartekracht, de stofwisseling,  etc. die 
het leven op aarde mogelijk maken.  Deze natuurwetten zijn door de Ontwerper van het heelal en 
de aarde – God – gedefinieerd.  Als je niet let op de zwaartekracht valt continue alles uit je 
handen.  Daarom moet je de dingen voorzichtig neerzetten; daarbij houd je onbewust rekening met 
de wet van de zwaartekracht.  Zo dienen wij ook, bewust of onbewust, rekening te houden met de 
wetten van het Koninkrijk van God.  Hanteren we die niet correct, dan zullen de gevolgen daarvan 
merkbaar zijn in onze levens: schade! 
Het is alsof we de handleiding van een apparaat negeren.  Daardoor kan het apparaat stuk gaan.  
We lezen in de gebruiksaanwijzing van bepaalde apparaten dat het bij onoordeelkundig gebruik de 
garantie vervalt.  Hoe komt dat?  De ontwerpers hebben het apparaat met een bepaald doel 
gemaakt en niet het doel waarvoor jij het wil misbruiken.  Ontwerpers begrijpen de principes en 
wetten om het product te laten werken.  Apparaten zijn gemaakt volgens de standaard van de 
ontwerper.  Zo kan je met een strijkbout niet het badwater van de badkuip verwarmen; er volgt 
kortsluiting zodra deze het water raakt.  Het is levensgevaarlijk als je ook nog in dat bad zit (niet 
doen dus!).  Plus je recht op garantie vervalt!  Zo ook in het Koninkrijk van God.  
 
DE MENS IS NIET GESCHAPEN OM TE ZONDIGEN 
We weten dat de eerste mens zondigde en dat dit scheiding bracht tussen God en mens.  Tot 
groot verdriet van de heilige God die een liefdevolle relatie met de mens onderhield maar 
allergisch is voor zonde. 
In de hof van Eden waren ook al principes: men mocht niet van die ene boom eten.  Helaas deed 
men dat toch: een daad van ongehoorzaamheid, dus zonde.  We hebben genoemd dat de mens 
niet is geschapen om te zondigen en dat hij stuk zal gaan als hij dat toch doet.  Ernstige gevolgen 
als scheiding van God en dood zijn het gevolg.  Het zal duidelijk zijn dat God ons daarom 
waarschuwt tegen de zonde b.v. in 1Cor 6:10  Dwaalt niet! Hoereerders,  afgodendienaars, 
overspelers, schandjongens,  knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 
oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.     
Galaten 5:21  nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 
gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 
Deze teksten zeggen ons dat we onszelf onterven van het Koninkrijk van God als we deze dingen 
doen.  Hoe komt dat?  Het principes van het Koninkrijk God is leven!  En ook nog een vreugdevol 
leven.  En het rijk der duisternis is de dood.  De principes van het Koninkrijk van God worden 
geïnitieerd door de Heilige Geest lezen we in Rom14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 
eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap,  door de Heilige Geest.   
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DE WET 
Wetten zijn nodig om orde te houden in een koninkrijk, dus ook in het Koninkrijk van God. 
Ezra 7:25  Gij nu, Ezra, stel naar de wijsheid van uw God, die gij bezit, regeerders en rechters aan, 
opdat zij rechtspreken over het gehele volk dat in het gebied over de Rivier woont, over allen die 
de wetten van uw God kennen; en hem die ze niet kent,  zult gij ze bekendmaken.  26  Aan ieder 
die de wet van uw God en de wet van de koning niet volbrengt,  zal stipt recht geoefend worden:  
hetzij ter dood, hetzij tot verbanning,  hetzij tot geldboete of tot gevangenzetting.  27  Geprezen zij 
de HERE, de God onzer vaderen, die de koning zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van 
de HERE, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken,   
De wet is heilig leert Rom 7:12  Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig 
en goed.  De wet is ook nodig om onze overtredingen, zonden te leren kennen Psalmen 51:3  (-) 
Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij.  De wet maakt dus de 
overtredingen bekend.  Gelukkig heeft God ook een Koning gegeven die de toegang van Zijn 
Koninkrijk mogelijk maakte lezen we in Gal 3:19  Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen 
te doen blijken is zij erbij gevoegd , totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is 
op last van God  door engelen in de hand van een middelaar gegeven.   
Deze teksten beschrijven duidelijk hoe het nieuwe leven in en de toegang tot het Koninkrijk 
gerealiseerd wordt: 
Kolossensen 2:13  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem,  toen Hij ons al onze overtredingen 
kwijtschold,   
Hebreen 9:15  En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had 
ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de 
belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.   
Samengevat we mogen in het Koninkrijk van God leven volgens de principes van de wet die 
vanwege onze liefde voor Hem vanuit ons hart onderhouden leert Jer 31:33  Maar dit is het 
verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik 
zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij 
zullen Mij tot een volk zijn.   
 
HOE WERKT HET? 
Ps 103:19  De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.   
Jezus als Koning wist alles en ook jij kan gezag hebben over jouw verantwoordelijkheden en 
daarin zijn als een soort koning over jouw verantwoordelijkheden!  Daarom noemt Hij je “vrienden” 
omdat je alles weet volgens Joh 15:15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat 
zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord 
heb, u heb bekend gemaakt. 
De meeste huwelijken vandaag zijn experimenten; men hoopt dat het werkt… maar helaas weet 
men niet hoe het principe van het Goddelijk huwelijk werkt en na enkele jaren komt er een crisis.  
Simpelweg omdat men niet weet hoe een Goddelijk huwelijk werkt! 
Alles werkt volgens principes.  Principes die de ontwerper van een apparaat bedacht en/of 
toegepast heeft.  Principes zijn ook voorschriften.  Een wasmachine moet je volgens de juiste 
voorschriften aansluiten; zowel de aanvoer, de afvoer en de elektra.  Verwissel ze niet, anders heb 
je een groot probleem!  Tank niet de verkeerde brandstof in je auto.  Etc!  Daarom moet je het 
handboekje van je auto goed lezen en de instructies opvolgen om hem in goede staat te houden.  
Je hebt er uiteindelijk duur voor betaald.  Zo Heeft de Koning duur voor jou betaald!  En verwacht 
dat jij Zijn voorschriften stipt naleeft.  Dus wetten zijn principes om iets in leven te houden.  
Overtreed je de principes of wetten, dan gaat het apparaat of de mens kapot. 
 
VOOR-SCHRIFT 
David zei: Heer leer mij uw voorschriften, Heer ik wil geen experimenten!  Ps 25:4  HERE, maak 
mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,  Ps 25:5  leid mij in uw waarheid en leer mij,  want Gij zijt 
de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.  Ps 143:10  Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt 
mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.   
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Leer mij de wetten, de handleiding om het product te bedienen!  Je gaat veel makkelijker ergens 
mee om als je de handleiding kent.  Want het concept van de ontwerper komt in je hoofd als je zijn 
handleiding leest!   
Een woord is een geëxposeerde gedachte… als ik spreek..  een gedachte is een stil woord 
Toen God de problemen openbaarde en wilde oplossen stuurde hij geen kracht… het is niet 
nummer 1… maar Zijn Woord.... Joh 1:1  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God 
en het Woord was God.  Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond  
Logos is expressie van gedachte; een uitgedrukte gedachte.  Dus in de beginne was de 
uitgedrukte gedachte van Gods woord en het werd vlees.  Jezus was Gods gedachte uitgedrukt in 
vlees op 2 benen.  Het Woord is de gedachte van God, wie Mijn woord hoort en doet... 
Daarom kan alleen de Gemeente gebouwd worden op Gods woord!  Dat is een voor-schrift!  
Principes vereenvoudigen het leven: als je ze toepast hoef je minder te bidden… bidden is niet 
vragen dat God wat gaat doen wat Hij niet wil doen.  Hoe meer principes je leert vanuit Gods 
woord hoe minder je hoef te bidden voor richting! 
Principes vereenvoudigen het leven… als je benzine meter leeg staat hoef je niet te  bidden of 
vasten... maar tanken.  Zo moet het in de Gemeente zijn!  Principes zijn om de Gemeente en het 
leven te beschermen.  Als je het overtreedt dan beschadig je jezelf 
Ps 119:1 ¶ Welgelukzalig zijn degenen, die oprecht leven, die wandelen in de wet des Heren. 
De satan is de prins der duisternis... een prins is de eerste die regeert met onkunde!  Wat je niet 
weet kan je niet regeren.  Je grootste vijand is onwetendheid: duisternis is onwetendheid! 
Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen 
hebt, verwerp Ik u.  Hoe meer kennis over Het Koninkrijk van God, hoe minder de duivel je kan 
beheersen!  Kennis houdt de satan weg! 
Samengevat: de bijbel is Het Boek van principes.  Ongehoorzaamheid brengt de dood maar 
gehoorzamen brengt leven in het Koninkrijk van God!  De weg tot leven is de principes van de 
Koning volgen!  Dit zijn essentiële sleutels om het Koninkrijk van God te realiseren leert Mattheus 
7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt:  Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 
wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.     
 
EEN VOORBESCHIKT KONINKRIJK 
Jezus sprak van Zijn Gemeente die strijdlustig de boodschap van het Koninkrijk over de wereld 
zou gaan verspreiden (Mat 16:18).  Voordat Jezus naar de hemel ging vertelde hij zijn discipelen 
het volgende: Luc 22:29  En Ik beschik u het Koninkrijk,  gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft. 
De GNB vertaling legt dit in begrijpelijk Nederlands uit “En jullie geef ik het koninkrijk, zoals mijn 
Vader het mij heeft gegeven”.  Het grond “beschik” spreekt over een per testament afstaan, 
contractueel overdragen.  Zoals bij de aankoop van een huis een officiële overdracht plaatsvindt.  
Pas als je de sleutels ontvangt kun je deur van het gekochte huis openen.  Zo kan je ook niet 
zomaar een deur van het Koninkrijk binnenstappen: er zijn sleutels nodig om deze deur te openen 
leert Mat 16:18 en die worden via een officiele overdracht aan Petrus gegeven.  Hij is een van de 
geestelijk fundatiestenen van de eerste Gemeente.  Dit betekent dat hij een belangrijke rol zal 
spelen in de groei en ontwikkeling van de Gemeente zal spelen.  In de eerste hoofdstukken van 
Handelingen zien we hem in actie door het werk van Gods Geest.  En de Gemeente groeien en 
ontwikkelen.  Jezus sprak van Zichzelf dat de Gemeente niet zonder Hem gebouwd kon worden 
maar dat een “rotsman” als Petrus een belangrijk steen(tje) zal bijdragen in de bouw van Zijn 
Gemeente.  Maar Jezus zelf is de Hoeksteen waarop de structuur is vastgelegd. 
In Ef 2:20 lezen we dat de Gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
Jezus maakte drie opmerkingen over Zijn Gemeente: 

1. Hij zei dat poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen.  Dit betekent dat de 
Gemeente op tegenstand moet rekenen van het rijk der duisternis, maar gaf gelijk de 
verzekering dat de vijand niet zou overwinnen. 

2. En Jezus beloofde ook de sleutels van Zijn Koninkrijk aan de Gemeente te geven. 
3. En dat de Gemeente geestelijk gezag zal ontvangen die invloed heeft zowel in de hemel 

als de aarde.  
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WAT BETEKENT HET ALS JE SLEUTELS BEZIT? 
Zoals reeds vermeld heeft in de natuurlijke wereld diegene die de sleutels heeft, gezag en 
autoriteit over het bezit (auto, huis, kluis, gebouw, etc.).  Vanwege de jou toegekende positie heb 
je de sleutels ontvangen en kan je binnengaan en gebruik maken van het voorwerp. 
De autoriteit waar Jezus over sprak is geestelijke autoriteit.  Hij gaf aan de Gemeente de 
geestelijke sleutels van Zijn Koninkrijk.  Jezus zei “Ik” zal ze u geven.  De kracht en autoriteit van 
de Gemeente komt vanuit de Geest van Jezus.  Het woordje “zal” betekent dat dit nog niet op dat 
specifieke moment gebeurde.  Het gebeurde pas toen de Heilige Geest (de Geest van God) aan 
de gelovigen werd gegeven in Han 2:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest 
over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het 
uiterste der aarde.     
 
De Gemeente heeft een positie van gezag en autoriteit die verleend is door God.  Het is het 
instrument waardoor de geestelijke deuren van het Koninkrijk naar alle naties open kunnen 
zwaaien.  En Petrus zou de eerste zijn van de Gemeente die gebruik zou maken van deze 
sleutels.  Hij zou als eerste de deuren openen naar de heiden naties. 
De kerk zou het vermogen ontvangen om de geestelijke krachten van redding, heling en zegen te 
ontbinden en de krachten van het rijk der duisternis te binden.  In elke situatie zullen de gelovigen 
deze sleutels dienen te hanteren om overwinning te verkrijgen. 
 
DE 3 SLEUTEL TOT HET KONINKRIJK VAN GOD ZIJN BEKERING, WATER & GEEST 
Petrus ontving de sleutels uit de handen van de Heer Jezus om deuren van het koninkrijk te 
openen en de drie belangrijkste sleutels zijn:  
Han 2:38  En Petrus antwoordde hun: 
1. BEKERING Bekeert u  
2. DOPEN DOOR ONDERDOMPELING IN WATER en een ieder van u late zich dopen op de 
naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden 
3. DOOP HEILIGE GEEST en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.   
 
Johannes 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar,  Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan 
Water heeft hier een tweeledige betekenis: de doop door onderdompeling maakt je een lid van het 
Lichaam van Christus maar ook het water dat de stromende Geest van God voorstelt in Joh 4:14  
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in 
eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, 
dat springt ten eeuwigen leven.   De stroom van de Geest van God! 
Met andere woorden: er is ergens een geestelijke evangelie verkondiging aan de gang! 
 
DE SLEUTEL VAN REDDING VAN DE ZONDAREN IS WEDERGEBOORTE 
Wedergeboorte is niet alleen bekering van zonde maar ook de doop door onderdompeling en de 
doop in de Heilige Geest.  Door deze 3 deuren ben je volledig in het Koninkrijk van God geboren! 
Gebaard worden is niet voldoende, een pasgeboren baby wordt de navelstreng doorgeknipt en 
eventueel geholpen om te gaan ademen!  De adem van Gods Geest is broodnodig om je in het 
geestelijke leven te houden na je bekering!  We zien deze volgorde – patroon – telkens opnieuw in 
het Woord van God.  
Direct na de uitstoting van Gods Geest kwamen mensen tot bekering in Handelingen 2.  Niet 
alleen Petrus maar ook andere apostelen brachten de boodschap van het Koninkrijk van God met 
gezegende resultaten lezen we in Han 8:12  Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het 
evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich 
dopen, zowel mannen als vrouwen.  Dit deden ze in voorbeeld van Jezus o.a. in Markus 1:15  en 
Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie.  Bekering is nodig om toegang te krijgen tot het Koninkrijk van God.  De enige toegang 
is erin geboren worden legde Jezus uit aan Nicodemus in Joh 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot 
hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,  tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 
Gods niet zien.  
Door in Nederland geboren te worden, ben je Nederlander.  Helaas ontvang je bij je fysieke 
geboorte ook het zondepakket lezen we in Ps 51:5  Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in 
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zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.  Zonde scheidt ons van God en brengt de dood lezen we 
in Rom 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de 
zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 
Om Nieuw Eeuwig Leven te ontvangen moeten we opnieuw, geestelijk geboren worden in het 
Koninkrijk van God lezen we in  Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest 
geboren is, is geest.  7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren 
worden.            
Door deze transfer ontsnap je daarmede uit het rijk der duisternis en wordt een burger van het rijk 
der hemelen (Fil 3:20).  Het plan van God is om de verloren mens te redden lezen we in Col 1:13  
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon 
zijner liefde. 
De sleutel van het Koninkrijk is bekering lezen we ook in de geschiedenis van de twee 
moordenaars die naast Jezus gekruisigd waren in Luc 23:42  En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, 
wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.  43  En Hij zeide tot hem: Voorwaar,  Ik zeg u, heden zult gij 
met Mij in het paradijs zijn.   
Jezus waarschuwde ons dat er vele valse leerstellingen zouden komen rondom de toegang tot het 
Koninkrijk in Luc 7:3  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg,  die tot 
het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14  want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.  15  Wacht u voor de valse profeten, die in 
schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 
Een door Jezus bloed gereinigd en Gods Geest geheiligd leven en wandel is een waarborg voor 
een ruime toegang tot Zijn Koninkrijk (2Pet 1:9-11).  
Omdat het niet zichtbaar is, is het een zaak van geloof dat je van God ontvangt door 
wedergeboorte: HB Jac 2:5  Luister naar mij, broeders. God heeft de armen uitgekozen om rijk in 
het geloof te zijn. Het Koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan allen die 
Hem liefhebben. 
Jezus gebruikte ook drie gelijkenissen om de toegang tot het Koninkrijk uit te leggen: die van het 
verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon in Luc 15:1-32. 
 
BIJVERSCHIJNSELEN VAN HET KONINKRIJK VAN GOD 
Jezus beloofde interessante “bijverschijnselen” als we het evangelie van het Koninkrijk prediken.  
Wij lezen dat b.v. in Marc 16:15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt 
het evangelie aan de ganse schepping. 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft,  zal veroordeeld worden.  17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,  18  
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade 
doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.   
Als tekenen – dus bewijzen van de kracht - van het Koninkrijk zullen de zieken genezen en 
gebonden bevrijd worden.  Helaas zien we dat vele gelovigen vandaag de dag de wonderen 
volgen i.p.v. andersom.  Je bent pas volwassen in het Koninkrijk van God als je niet meer Gods 
handen (Mozes) maar Gods Hoofd zoekt!  Mat 12:38 Toen antwoordden Hem enige der 
schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden : Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.  
Een slechte generatie zoekt wonderen.... men wil alleen de buitenkant, het resultaat, maar niet het 
principe… het voor-schrift… de informatie vooraf! 
Maar als we eenvoudig en in geloof de boodschap van het Koninkrijk van God verkondigen zullen 
tekenen en wonderen de gelovige volgen!  Ook vandaag! 
 
DE SLEUTEL VAN GENEZING VAN ZIEKEN 
Direct na de uitstorting van Gods Geest zien we naast bekering van 3000 mannen ook wonderen 
en tekenen plaatsvinden (Hand 2:43) en direct in Handelingen lezen we een gedetailleerd verslag 
over de genezing van een verlamde man.  Jezus zegt in Lukas 10:9  en geneest de zieken, die er 
zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.     
Als het Koninkrijk van God dichtbij komt, dus merkbaar wordt, zal dit gevolgen hebben: de 
genezing van de zieken.  Dit omdat de satan geboden wordt en de kracht van heling (de Heilige 
Geest) ontbonden wordt. 
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Daarom kregen de discipelen de opdracht van Jezus in Mat 10:7  Gaat en predikt en zegt:  Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, 
drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.   
En toen de discipelen de opdracht van Jezus (Marc 16:15-18) gehoorzaamden, werd het Koninkrijk 
van God zichtbaar en merkbaar in vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de 
Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.  
Want Wie is de bron die meewerkt?  Petrus wist dat als “rotsman” heel goed lezen we in Hand 
9:34  En Petrus zeide tot hem: Eneas,  Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. 
En hij stond onmiddellijk op.  Het Koninkrijk van God werd daardoor zichtbaar met grote resultaten: 
35  En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Here.   
Is dit ook voor vandaag?  Ja, volgens Heb 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en 
tot in eeuwigheid.  En Jezus zelf gaf het voorbeeld voor de Gemeente - die Het Lichaam van 
Christus is op aarde – om de satan te binden en de heling te ontbinden lezen we in Han 10:38  van 
Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is 
rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was 
met Hem.  Wat was de hoofdsleutel?  De Heilige Geest, God zelf!  Dus als de Gemeente zich 
uitstrekt naar de Heilige Geest zullen de resultaten zichtbaar worden! 
 
DE SLEUTEL VAN BEVRIJDING VAN GEBONDEN 
Is een gevolg van de tegenwoordigheid van het Koninkrijk van het van God!  Jezus sprak over de 
uitwerking van het Koninkrijk van God als sleutel tot bevrijding in Lukas 11:20  Maar indien Ik door 
de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.  Dus ketenen 
van duisternis worden verbroken en de ZEGEN van God  gebracht.   
In Mat 10:8 lezen we over de opdracht om boze Geesten uit te drijven.  Ook in vele andere teksten 
zien we de bediening van bevrijding gerealiseerd worden.   
Het is een opdracht voor de gelovige burger van Het Koninkrijk van God wat gevoelige klappen 
uitdeelt aan het rijk der duisternis lezen we in Marc 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de 
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij 
spreken. 
 
DE SLEUTEL TOT DE STICHTING VAN DE GEMEENTE 
De apostelen predikten hoe toegang te krijgen tot het Koninkrijk in Hand 2:38  En Petrus 
antwoordde hun:  Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.   
Dit deden de toehoorders met als gevolg dat er een Gemeente ontstond die alles (niet alleen 
materiele maar ook geestelijke bezittingen) gemeenschappelijk hadden 44  En allen, die tot het 
geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk.  Zij deelden hun 
materiele bezittingen uit en deden nog een paar zaken gemeenschappelijk  6 en  voortdurend 
waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun 
maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47  en zij loofden God;   
Opnieuw gebeurde dat in Hand 8:12  Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het 
evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich 
dopen, zowel mannen als vrouwen.   En we lezen dat weer in Han 11:20-21.  En dat bleef maar 
doorgaan.  En nu nog steeds!  Zo is de NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap ook ontstaan 
doordat de boodschap van het Koninkrijk van God gepredikt en gepraktiseerd werd. 
 
SLEUTELS EN PATRONEN SAMENGEVAT 
Al met al zijn dit een paar sleutels die het Koninkrijk van God openen en zichtbaar maken!   
Jezus had de sleutel van het huis van David ontvangen lezen we in Jesaja 22:22  En Ik zal de 
sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand 
opent.   
Helaas hebben de wetgeleerden in het Nieuwe Testament de sleutel weggenomen zei Jezus, 
verstopt als het ware en mensen zelfs de toegang tot het Koninkrijk van God geblokkeerd.  In 
sommige kerken is dat nog zo…..  Lukas 11:52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der 
kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij 
tegengehouden.  Daarom is het zo belangrijk om Gods volk kennis te geven van de principes van 
het Koninkrijk van God.  En voorziet de NLEG in een basis Fundamenten studie die de burgers 
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van het Koninkrijk in basiskennis voorziet volgens Heb 6:1  Laten wij daarom het eerste onderwijs 
aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament 
te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2  van een leer van dopen en van 
oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel;  3  en dat zullen wij 
doen, indien God het vergunt.  
Kennis opent de deuren van en geeft inzicht in de patronen van het Koninkrijk van God!  Daarom 
heeft God Zijn Woord gegeven….. Mat 16:19  Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der 
hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde 
ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 
 
ZEER BELANGRIJKE SLEUTEL 
Een zeer belangrijke sleutel kunnen we nog vinden in Openbaringen 3:7  En schrijf aan de engel 
der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige,  de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft , die 
opent en niemand zal sluiten , en Hij sluit en niemand opent.  8  Ik weet uw werken: zie, Ik heb een 
geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, 
maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend .   
In vers 8 lezen we dat de Heer een geopende deur kan en wil geven.  Het Boek omschrijft dit mooi 
en passend: 8  Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat Ik 
zei en bent Mij niet ontrouw geworden. Daarom heb Ik een deur voor u geopend die niemand 
sluiten kan.  Met andere woorden: gehoorzaam zijn aan Gods Woord en trouw blijven, ook in 
moeilijke situaties openden deuren van het Koninkrijk van God!  Helaas zijn we veel Christenen die 
vandaag de dag voortijdig afhaken omdat ze dingen niet bevallen of aanstaan.  
De goede voorbeelden zijn gegeven door de apostelen als Paulus en Petrus die ook in moeilijke 
omstandigheden dit konden continueren.    
  
PETRUS   
Wat ben ik dankbaar dat Petrus de opdracht van Jezus gehoorzaamde en realiseerde wat Jezus 
de apostelen beloofde in Hand 1:8  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over 
u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het 
uiterste der aarde.  Door het werk van Gods Geest zien we een interessant patroon in het leven 
van Petrus na de doop met Gods Geest in Hand 2:1-4 wat wij als Gemeente van Christus kunnen 
herhalen door de kracht van Gods Geest en de boodschap van het Koninkrijk van God: 
 
JODEN IN JERUZALEM EN JUDEA 
Omdat hij de sleutels had ontvangen, kon hij de deuren van het Koninkrijk openen (deur van 
redding).  Hij opende die voor het eerst in Hand 2:14-41.  Op de 1e Pinksterdag opende hij de deur 
van redding voor de Joden. 
 
SAMARIA 
In Hand 8 werden de Samaritanen gedoopt in de naam van de Here Jezus (Hand 8:16) maar 
hadden nog niet de doop in de Geest ontvangen.  Petrus en Johannes kwamen en baden voor ze 
en de deur werd geopend voor de Sameritanen.   
 
HEIDENEN 
In Hand 10 predikte Petrus het evangelie voor het eerst aan de heidenen in het huis van Cornelius 
en Gods Geest viel en men begon in tongen te spreken.  Hij vroeg in :47 Zou iemand het water 
kunnen weren….?  En opende de deur voor de heidenen. 
Deze drie deuren naar de volkeren gingen open omdat Petrus gehoorzaam was aan de opdracht 
van Jezus.  Het begon met gebed.  Dit patroon is vandaag de dag nog steeds herhaalbaar.  Het 
Koninkrijk van God is binnen u: breng het naar buiten!  
Bedankt Petrus dat je zo’n mooi voorbeeld hebt gegeven hoe met de sleutels van Het Koninkrijk 
van God deuren te openen. 
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VRAGEN BIJ LES 2 
 
1. Schrijf het sleutelvers op 
 
 
 
2. Wat betekent het woord patroon? 
 
 
 
3. Wat betekent het woord principe? 
 
 
 
4. Wat is een bijbles patroon? 
 
 
 
5. Wat is een bijbels principe? 
 
 
 
6. Wat wordt bedoeld met patronen en principes van het Koninkrijk van God? 
 
 
 
7. Welke drie hoofdsleutels verlenen de toegang tot het Koninkrijk van God? 
 
 
 
8. Waarom werken deze sleutels vandaag ook nog? 
 
 
 
9. Waarom is kennis belangrijk? 
 
 
 
10. Wat zijn de consequenties van kennis? 
 
 
 
11. Noem enkele redenen waarom we weinig opwekking zien in Nederland. 
 
 
 
12. Is de garantie op je nieuwe strijkijzer nog van toepassing als je deze gebruikt om het badwater 
in de badkuip te verwarmen en daardoor stuk gaat?          Leg uit waarom: 
 
 
 
13. Welk patroon zie je in het leven van Petrus?  En hoe breng je dat in verband met de 
      sleuteltekst? 
 
 
 
14. Noem enkele mooie “bijverschijnselen” van het Koninkrijk van God. 
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3 – DE GEMEENTE ALS ZICHTBARE UITWERKING VAN HET  
       KONINKRIJK VAN GOD 
 
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van de betekenissen van de volgende begrippen 

• Hoe is de Gemeente verbonden met Het Koninkrijk van God? 
• De Gemeente en bijbelse vergelijkingen als de boodschappers van het Koninkrijk 
• Wie zijn deel van de Gemeente en wat zijn de condities van lidmaatschap? 
• Het Koninkrijk brengt de Gemeente voort 
• De Gemeente getuigt van het Koninkrijk 
• De Gemeente is het instrument van het Koninkrijk 
• De Gemeente is ook verantwoordelijk voor het Koninkrijk 

 
SLEUTELVERS 
1Pet 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilige natie , 
een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10  u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens 
zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.  
 
INLEIDING 
In deze tekst zien we dat de Gemeente een uitgeroepen, uitgekozen groep van mensen is, 
geroepen tot aanbidding van de Koning.  Zij zijn het volk van God dat vroeger tot het rijk der 
duisternis behoorde en nu uitgeroepen om in het Koninkrijk van het Licht dienen om de boodschap 
van het Koninkrijk van God te brengen!  Zij volgen de patronen van de wereld niet meer maar zijn 
gehoorzaam aan de instructies en patronen van God.  Het meeste opwindende is dat die 
Gemeente vandaag bestaat uit u en mij!  Tesamen met alle gelovigen vormen wij het huisgezin 
van God (Ps 68:6).   
In de vier evangelieen van het Nieuwe Testament wordt de term “Gemeente” alleen gevonden in 
Mat 16:18 en 18:17.  Een reden hiervan is dat de Gemeente als Lichaam van Christus pas startte 
na de hemelvaart van Jezus en wel met de uitstorting van de Heilige Geest op de 1e Pinksterdag 
(Hand 1:4)!  Er zijn een aantal factoren die dat bepaald hebben: 
• Christus zelf heeft verklaard dat de Gemeente pas later zou ontstaan 
• De Gemeente zelf is gebaseerd op dood, opstanding en hemelvaart van Jezus, en eerder dan 

Pinksteren was niet mogelijk (Gal 3:23-25) 
• Er kon geen Gemeente zijn totdat deze volledig gekocht en betaald was met het bloed van 

Christus (Han 20:28)       
 
In het vorige hoofdstuk hebben we behandeld hoe Jezus tot Petrus sprak in Mat 16:18  En Ik zeg 
u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het 
dodenrijk zullen haar niet overweldigen.  Echter pas na de opstanding van Jezus en Zijn 
hemelvaart begon het nieuwe tijdperk van de Gemeente.  Dit tijdperk word ook wel genaamd: 

• Het tijdperk van de Heilige Geest 
• Het tijdperk van Genade 
• De tijd van de Heidenen  

We zien dat De Gemeente altijd Gods plan geweest is (Ef 1:9) 
• En dat het geheim bleef tot in de laatste tijden (Ef 1:10 en 3:5 en 3:9) 
• Het was een nieuw concept voor de discipelen (Han 1:6-8) 
• En het luidde een nieuwe fase in van Goddelijke openbaring (Ef 3:6) 
• Het omvatte niet alleen de Joden, maar alle mensen (Ef 2:1-17 en 3:6) 

Jezus had aan Zijn discipelen regelmatig onderwijs gegeven over De Gemeente maar sprak er niet 
veel over.  Alleen in Mat 16 en Mat 18.  Een van de gelegenheden lezen we Mat 16:18.  De 
Gemeente zelf, haar taak, omvang, doel en tijdperk bleef een mysterie tot de uitstorting van de 
Heilige Geest.  Jezus zegt dat Hij zelf de Gemeente zal bouwen en ook het fundament is.  Het 
fundament is dus niet de persoon Petrus, maar de belijdenis die Petrus maakte in vers 16: Gij zijt 
de Christus, de Zoon van de levende God! 
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DE NATUUR VAN DE GEMEENTE 
Het Griekse woord voor Gemeente is ekklesia (Mat 16:18 en Hand 2:47).  Dit woord betekent: een 
vergadering van uitgekozen burgers, uit hun huizen geroepen naar een openbare plaats. 
De Gemeente bestaat uit de UNIVERSELE Gemeente wie bestaat uit gelovigen, overal in elk land 
van elke leeftijd en de LOKALE Gemeente in een stad die dan bestaat uit allerlei gelovigen van 
verschillende denominaties in de stad die Jezus als Heer belijden. 
Het woord “gemeente(n)” komt meer dan 100 maal voor in het Nieuwe Testament en duidt dan 
meest op gelovigen in een lokale Gemeente.  In het boek Efeze wordt dikwijls over de universele 
Gemeente gesproken.  Meestal wordt in het Nieuwe Testament de nadruk gelegd op de 
waarneembare werking van de Gemeente op een bepaalde tijd, plaats of samenleving. 
 
DE OPDRACHT VAN DE GEMEENTE 
Na Zijn opstanding gaf Jezus de opdracht aan Zijn volgelingen om discipelen te maken en hen te 
onderwijzen wat hij hen had bevolen (Mat 28:16).  Handelingen begint met het ontstaan van de 
eerste, vroege Gemeente onder leiding van de tegenwoordigheid van de Heer zelf door de 
tegenwoordigheid en kracht van de Heilige Geest. 
 
DE SAMENKOMSTEN VAN DE GEMEENTE 
De eerste Gemeente kwam bijeen in de tempel en de Joodse synagoge, maar ook in huizen van 
de gelovigen (Han 5:42).  Later kwam men bijeen op de eerste dag van de week om gezamenlijk 
te aanbidden  (1Cor 16:2).  Door deze bijeenkomsten werden de gelovigen getraind en ontwikkeld 
in het praktisch dagelijkse geloofsleven, getrouwe bediening en om een getuige te zijn van de 
naam van Jezus.    
 
DE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE 
Veel gelovigen zijn teleurgesteld in het leiderschap van de Gemeente en de vraag is dikwijls of dit 
wel of niet terecht is.  Daarom is het belangrijk om eerst te bekijken welke hierarchien er zijn : 
1. HIERARCHIE = Hoofdkwartier dat alles regelt (bv het Leger des Heils of de RK-kerk; ons 

hoofdkwartier is echter boven: Christus is hoofd Gemeente. 
2. AUTOCRATIE = onafhankelijk; men heeft met niemand wat te maken; dat is zeer gevaarlijk!  

De Pinkstermensen zijn dikwijls het ergste; er soms “pinksterpaus” die alles regelt en 
controleert. 

3. Geen controle op de leiding kan leiden tot misleiding: en bekend triest voorbeeld daarvan is 
Jim Jones die vele mensen zelfmoord liet plegen. 

4. BUREACRATIE = bestuur in handen van aantal mensen zonder roeping; beslissen stemmen.  
Veronderstel dat Mozes moest stemmen in de woestijn.  Veel ambtenaren; sommige kerken 
kunnen elke 3 jaar andere voorganger stemmen.  Een belangrijk argument daartegen is de 
vraag: kun je een vader uit een gezin zomaar wegstemmen?  

5. DEMO(N)CRATIE = het volk regeert en niet een persoon; dus van onder naar boven.  In 
Nederland hebben we zowel een goed als slecht voorbeeld: alles mag; wij hebben gekozen 
voor abortus, slap strafrecht, enz.  Wat is de dan de beste structuur? 

6. THEOCRATIE = God roept bepaalde personen als bestuurders zoals in de 1e Gemeente. 
De vroege, eerste Gemeente organisatie was flexibel om tegemoet te komen aan de veranderende 
behoeften.  Bedieningen zijn te onderscheiden in apostelen, profeten en profetessen, 
evangelisten, herders en oudere zusters, leraars, voorgangers, oudsten en diakenen en 
diakonessen (Ef 4:11; 1Tim 3:1-13; Titus 2:1-3; Han 21:9; Rom 16:1).  Ondanks dat de organisatie 
verschillend is per denominatie, blijft het patroon en doel van de Nieuw-Testamentische 
organisatie hetzelfde.  Een gezonde Gemeente heeft als basis een vijfvoudige bediening waarin 
het leiderschap elkaar aanvult. 
  
5-VOUDIGE “HAND”BEDIENING GEEFT GRIP 
De bedieningen in Efeze 4 zijn specifieke leiderschaps posities, waarin God ons roept om een 
stabiele Gemeente met “grip” te zijn.  De nadruk ligt op de zalving (olie-uitgieting) van God, 
waardoor men in zo’n taak kan functioneren (b.v. 1Sam 10:6).  Je kan er dus niet voor leren! 
Het hart verandert van zo’n persoon (1Sam 10:9) en zo ontvangt b.v. 
1. de leraar een leergierig hart om het Woord van God duidelijk en compleet te onderwijzen 
2. de herder een herdershart om de schapen van God te weiden 
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3. de evangelist een bewogen hart om het verlorenen van God te bereiken 
4. de profeet een verlangend hart om Gods stem te vernemen en dat uit te spreken 
5. de apostel een dynamisch hart om nieuwe dingen met God te ondernemen 
     (de apostel heeft van alle vier overige bedieningen iets). 
Dit alles heeft te maken met de zalving (uitgieting van de Geest over ons leven) waarin wij mogen 
gaan bewegen en ontwikkelen (1Joh2:20 en 27).   
Alleen Jezus had alle vijf bediening in de volheid aanwezig.  Meestal zien we in de bediening 
geroepen met 2 of soms 3 bedieningen waarvan er 1 het sterkst naar voren komt. 
 
WAAR PLAATSEN WE DE EVANGELIST, LERAAR, HERDER, PROFEET, APOSTEL? 
Dat is belangrijk te weten, want als een Christen zijn roeping/zalving, leert kennen en verstaan zal 
hij/zij: 
1. Meer gaan bewegen en groeien in die roeping 
2. Anderen zullen dat gaan zien en erkennen 
3. De mensen zullen weten wat ze kunnen verwachten en er ontstaat vraag/aanbod 
4. De mensen zullen op hun juiste plaats en effectief kunnen werken 
5. Als iemand buiten zijn roeping werkt, kan hij niet het overwinnend Geestvervulde leven leiden 
6. Als we genadegaven niet erkennen, zullen we de vijf-voudige bediening niet zullen zien werken. 
7. En daarmede het werk van de Geest, de zegen en ontwikkeling van mensen beknotten. 
 
TEAM BEDIENING 
Het woord oudste, opziener, bisschop betekent: geestelijk volwassen leider.  De zalving op het 
leven van een oudste is Gods legitimatie van algemeen gezag. Oudsten geven: 

• Zorg, richting, leiding en onderwijs (1Tim 5:17 en Hand 20:28-30) aan de kudde 
• Zijn een voorbeeld voor  anderen (1Pet 5:1-3) door hun beproefd karakter (1Tim 3:2-7)  
• Werden aangesteld door de apostelen (Hand 14:23) als plaatselijke leiders 

En alleen dan pas, als hun zalving stroomde in hun beproefd karakter en levenswandel.   
Zodat de Gemeente gevoed en getraind kan worden. 
 
BIJBELSE VERGELIJKINGEN VAN DE GEMEENTE 
1. De familie van God waar bij elke gelovige een kind is (Rom 8:14-16) 
2. De wijnstok waarbij elke gelovige een rank is (Joh 15:1-6) 
3. De kudde van God waarbij elke gelovige een schaap is (Joh 21:15-17 en Hand 20:28) 
4. De bruid van Christus waarbij elke gelovige een deel is (Ef 5:2-32)  
5. Het Lichaam van Christus waarbij elke gelovige een lichaamsdeel is (1Cor 12:18, 20-21, 26) 
6. De tempel van God waarbij elke gelovige een levende steen is (1Cor 3:9-17 en Ef 2:20-22) 
7. Een koninklijk priesterschap waarbij elke gelovige zowel koning als priester is (1Pet 2:9 en 

Openb 1:6) 
8. Gods leger waarbij elke gelovige een soldaat is (Ef 6:11-12 en 2Tim 2:3-4) 
9. De brenger van het Koninkrijk dat bestaat uit het volk van God (1Pet 2:10)  
Bijna de helft van de vergelijkingen hebben met het Koninkrijk te maken.  De Gemeente is n.l. het 
voertuig waardoor het Koninkrijk van God tot uitdrukking wordt gebracht op aarde.   
 
DE BOODSCHAPPERS VAN HET KONINKRIJK VAN GOD OP AARDE 
De Gemeente bestaat dus uit geroepen heiligen, die het Woord van God lezen, bestuderen, 
prediken en uitvoeren.  De leden hebben grote liefde voor God, elkaar en de samenleving.  Ze 
onderhouden een sterk gebedsleven middels een intieme relatie met de Heilige Geest die ze leidt 
geven hun tienden en offers.  De leden zijn actief in evangelisatie en zending en vormen zo het 
leger van God om het rijk der duisternis gevoelige klappen te geven.  Zij demonstreren een 
afhankelijkheid en toewijding aan de andere leden van het Lichaam van Christus, zowel hun eigen 
Gemeente als andere delen in de stad.  Zij hebben geen gebouwen nodig, maar als zij samen 
komen zijn zij het gebouw van God waar God zelf in hun midden is als ze in Zijn Naam 
bijeenkomen (Mat 18:19-20).  De lokale kerken werken samen in de vijf-voudige bediening en 
maken gebruik van elkaars bedieningen als herder, evangelist, leraar, profeet, apostel (Ef 4:11) en 
trainen de heiligen voor bediening (Ef 4:12).  Samengevat zijn zij het zout der aarde en het licht 
van de wereld (Mat 5:13-14).  En het is een machtig instituut op aarde.  Zij getuigt van het 
Koninkrijk, is een instrument van het Koninkrijk en verzorgt het Koninkrijk door de bedieningen van:  
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1. Prediken van het Woord (2Tim 4:1-3) 
2. Het verspreiden Gods glorie (2Cor 4:6-7) 
3. Zijn als Jezus in deze wereld (1Joh 2:6) 
4. De werken van Jezus doen (Joh 14:12) 
5. Dus de zieken genezen (Luc 10:9) 
6. Het verlorene zoeken om te redden (Luc 19:10) 
7. Een getuigenis zijn voor de waarheid (1Tim 3:15) 
8. De heiligen trainen voor bediening (Ef 4:12) 
9. Aanbidden, prijzen en eren van God (Col 3:16) 
10. Een voorbidder zijn voor God (Ef 6:18-20 en Mat 21:13) 
11. Het kwade overwinnen door het goede (Rom 12:21) 
12. Het delen van geestelijke gave (Rom 1:11) en de Geestes gaven praktiseren (1Cor 12:7-14)  
13. Dienaren zijn in Goddelijke openbaring (1Cor 4:1-2) 
14. Discipelen maken (Mat 28:18-20) 
15. Het verspreiden van Gods koninkrijk (Mat 6:10) 
16. Het wederstaan van de vorst van het rijk der duisternis (1Pet 5:8-9 en Jac 4:7) 
17. Het binden en ontbinden met de sleutels van het Koninkrijk (Mat 16:19) 
18. Prediken het evangelie van het Koninkrijk (Mat 24:14, Mat 28:18-20, Luc 16:16,  Hand 8:12) 
19. Zij demonstreren het Koninkrijk van God door rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de 

Heilige Geest (Rom 14:17).   
20. Zij demonstreren het Koninkrijk Gods niet in woorden, maar in kracht (1Cor 4:20).   
 
DE GEMEENTE IS NIET HET KONINKRIJK 
De eerste predikers in het boek Handelingen predikten niet het concept van de Gemeente maar de 
boodschap van het Koninkrijk van God (Han 8:12, 29:8, 20:25, 28:23 en 31).  Het is onmogelijk om 
in de teksten waar het woord “Gemeente” wordt gebruikt, dit te vervangen met “Koninkrijk van 
God”.  Alleen in het boek Openbaringen zou dit kunnen, maar dan ook wordt er gesproken over 
regeren als koningen. 
De gelijkenis van het onkruid in de akker spreekt in Mat 13:41 over het goede zaad, de kinderen 
van het Koninkrijk (:38).  Dat is niet de Gemeente want de gelijkenis spreekt over het feit dat de 
akker de wereld is en niet de Gemeente.  Zowel goed als kwaad groeien beide in de wereld op, 
zelf bij de komst van het Koninkrijk van God.  Bij deze gelijkenis wordt gesproken over het 
toekomstig oordeel, waarin goed en kwaad van elkaar gescheiden wordt.  
Samengevat is het Koninkrijk van God de dynamische heerschappij of regering van God.  De 
Gemeente zijn de mensen van het Koninkrijk; het volk van God dus, maar niet het Koninkrijk zelf.  
De Gemeente en het Koninkrijk zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden maar dus niet 
hetzelfde. De acties van het Koninkrijk vormen de Gemeente, maar de Gemeente produceert geen 
Koninkrijk.  Zonder het Koninkrijk is er geen Gemeente en zonder de Gemeente geen Koninkrijk!  
Maar de twee blijven duidelijke realiteiten: de heerschappij van God en de gemeenschap van 
mensen. 
 
ISRAEL EN HET KONINKRIJK 
In Hand 1:6 vroegen de discipelen aan Jezus: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor 
Israel?  Het Koninkrijk van God en het Koninkrijk Israel klonken tot dan gelijkwaardig in de oren 
van de discipelen.  Had God niet Koning David gekozen en zijn nakomelingen om over Zijn volk te 
regeren en dat voor altijd te vestigen?  Voor een Israeliet was het vanzelfsprekend om in het 
Koninkrijk te zijn!  Echter de meeste Joden erkenden het koningschap van Jezus niet (Joh 18:33-
37 en 19:19).  En de vraag van de discipelen beantwoordde Jezus ook niet in Han 1:7  Hij zeide tot 
hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking 
aan Zich gehouden heeft.  Het bleef onduidelijk hoe en wanneer het herstel van het Koninkrijk 
Israel plaatsvindt, maar wel zeker is de belofte in vers 8  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer 
de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en 
Samaria en tot het uiterste der aarde.  De deuren van het Koninkrijk gaan stap voor stap open voor 
zowel de Joden, Sameritanen en de heidenen en ook in deze volgorde! 
Het was het patroon van Paulus om eerst het evangelie in de synagogen te prediken zoals in 
Efeze (Hand 19:8-10) totdat dit niet meer ging vanwege de weerstand van de Joden tegen de 
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boodschap van het Koninkrijk.  Zij wilden dit exclusief voor de Joden en niet voor de heidenen.  Na 
2 jaar prediking van het Koninkrijk nam Paulus weer afscheid in Han 20:10.       
Alleen dus een wedergeboren Jood als Paulus kon de werkelijke waarde van het Koninkrijk van 
God inschatten omdat hij Jezus als Koning en Heere diende en verwachtte (Openb 11). 
De Gemeente opereert als het Lichaam van Christus en realiseert zo het Koninkrijk van God in 
woord en daad.  En heeft de sleutels van Jezus via Petrus in ontvangst genomen zoals we in het 
vorige hoofdstuk gelezen hebben.  
 
DE TOEGANG TOT HET KONINKRIJK 
De inwoners van het Koninkrijk van God zijn de mensen die er in geboren (1Joh 3:9) worden en 
die in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven (Luc 8:21). 
Je kan dus alleen in het Koninkrijk van het licht kan komen door wedergeboorte (Joh 3:3 en 7) 
door de Koning Jezus te aanvaarden en Hem uit liefde te gehoorzamen.   
Je komt er dus niet in door religieus gedrag, naar de kerk te gaan of geld te geven maar 
simpelweg door als de tollenaar te zeggen in Luc 18:13  O God, wees mij, zondaar, genadig!  Dit in 
tegenstelling tot de farizeeer die zich beriep op zijn goede daden.  Die goede daden zijn voor God 
als een oude lap (Jes 64:6). 
“Wat moeten wij doen Petrus om tot behoudenis te komen?” riepen de Joden na de prediking.  Het 
antwoord is te vinden in Hand 2:38 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.       
Het is onze onderworpenheid aan God en de kracht van de Geest die ons andere mensen maakt! 
En geboren worden in het Koninkrijk van God maakt ons volgens Fil 3:20 burgers van een rijk in de 
hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten .     
1Pet 1:11  Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze 
Here en Heiland, Jezus Christus.   
Wedergeboorte opent de deuren van het Koninkrijk van God op aarde zoals dit besproken is in het 
vorige hoofdstuk plus dat het eeuwig leven brengt in het Koninkrijk der hemelen!  Joh 14:2  In het 
huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. 
   
HET KONINKRIJK BRENGT DE GEMEENTE VOORT 
De Gemeente is de zichtbare realisering van het Koninkrijk van God op aarde.  De Gemeente op 
zich is onvolmaakt omdat het bestaat uit onvolmaakte mensen.  De gelijkenis van het visnet geeft 
een duidelijk het karakter van de Gemeente weer en haar relatie met het Koninkrijk.  Het Koninkrijk 
is in actie zoals het sleepnet (Mat 13:47-51) in de zee.  En vangt zowel de goede als de slechte 
vissen.  En aan de kust gekomen dient er een selectie plaats te vinden en de vis in twee groepen 
verdeeld te worden.  Zo zal het Koninkrijk van God een gemengde Gemeente produceren die 
zowel goedwillende als kwaadwillende mensen zal bevatten.  Dit was al te zien bij de discipelen 
van Jezus.  De toekomstige, definitieve komst van het Koninkrijk van God betekent een oordeel 
over de mensheid (het onkruid) en de Gemeente (sleepnet).  Tot die tijd zullen in de Gemeente 
ook onechte kinderen van God te vinden zijn.  Samengevat betekent ingang in het Koninkrijk 
deelnemen in de Gemeente, maar toegang tot de Gemeente betekent nog niet automatisch dat je 
toegang hebt tot het Koninkrijk.    Jezus waarschuwt in Mat 7: 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt:  
Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in 
de hemelen is.  22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw 
naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan?  23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen:  Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij 
werkers der wetteloosheid.   En ook het boek Filippensen 3:18  Want velen wandelen (ik heb het u 
dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus.   
Alleen zij die dus de wil van God uitvoeren, dus praktiseren, zullen ware leden van de Gemeente 
zijn!  En het ware volk van God zijn.  De dynamische heerschappij van God openbaart zich als 
mensen zich gaan onderwerpen aan God: daarin vormt de Gemeente!  En brengt ze in een nieuwe 
gemeenschap met elkaar en met God.   
De tegenwoordigheid van het Koninkrijk betekent de vervulling vand oud-messiaanse profetien 
over Israel, maar omdat Israel dat afwees kunnen de heidenen nu de kinderen van het Koninkrijk 
worden.  De Gemeente is het zichtbare resultaat van de komst van Gods Koninkrijk in deze wereld 
door de bediening van Jezus. 
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DE GEMEENTE GETUIGT VAN HET KONINKRIJK 
Het is de opdracht van de Gemeente om een getuige te zijn van het Koninkrijk.  De Gemeente kan 
het Koninkrijk niet zijn of het Koninkrijk bouwen, maar er wel om bidden (Onze Vader) en van 
getuigen.  Het is dus een opdracht om er over te spreken: Marc 13:10  En aan alle volken moet 
eerst het evangelie gepredikt worden.  Mattheus 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in 
de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde 
gekomen zijn.  Markus 1:15  en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is 
nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. 
Jezus zelf gaf dus het voorbeeld in Mat 9:35  En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde 
in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle 
kwaal.  Lukas 4:43  Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van 
het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.  Lukas 8:1  En het geschiedde 
kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van 
het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem, 
Jezus gaf aan de twaalf en (twee en)zeventig discipelen de opdracht om te getuigen van het 
Koninkrijk.  En dit wordt nog versterkt door de activiteiten van de apostelen in het boek 
Handelingen.   Het getal zeventig staat symbolisch voor alle toenmalige naties zoals de Joden 
indertijd geloofden dat er zeventig naties waren die allemaal bereikt moesten worden met het 
evangelie.  Helaas accepteerden de Joden de boodschap van het Koninkrijk niet.  Jezus sprak 
daarover in Mat 21:43  Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden 
en het zal gegeven worden aan een volk , dat de vruchten daarvan opbrengt.   
Ook deze gelijkenis spreekt ervan in Mat 8:11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west 
en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen;  12  maar de 
kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het 
geween zijn en het tandengeknars.   
De apostelen predikten net als Jezus de boodschap van het Koninkrijk van God Lukas 16:16  De 
wet en de profeten gaan tot Johannes ; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het 
Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.  Hand 8:12  Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, 
die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, 
Het Koninkrijk van God is tegengesteld aan dat van een werelds koninkrijk: het spreekt van niet 
heersen maar dienen en in Luc 17:33  Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het 
verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.  2Cor 6: 9  als niet bekend en 
toch wel bekend; als stervend en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode; 10  als 
bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles 
bezittend.           
 
DE GEMEENTE IS HET INSTRUMENT VAN GOD 
De discipelen proclameerden het goede nieuws van het Koninkrijk en verrichten dezelfde daden die Jezus 
deed en waren daarmede instrumenten van het Koninkrijk van God.  De werken van Jezus gingen bij Zijn 
afwezigheid toch door, want zij genazen ook de zieken en wierpen de demonen uit  Mat 10:8  Geneest 
zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het 
om niet. 
Zij werkten met een gedelegeerde kracht die ze ontvangen hadden van Jezus en voerden simpel zijn 
opdrachten uit!  Lukas 11:20  Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het 
Koninkrijk Gods over u gekomen.  Zij bleven er nederig onder lezen we uit hun verslag in Luc 10:17   En de 
tweeen zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich 
aan ons in uw naam.  
Dat was wat Jezus bedoelde in Mat 16:18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn 
gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.  Omdat kostbare zielen in 
Het Koninkrijk van God worden binnengebracht zullen de poorten van de hel hen niet meer kunnen 
overweldigen!  De dood heeft zijn prikkel verloren…. Mensen zijn bevrijd van hun gebondenheid aan ziekte 
en dood.   
Er is dus sprake van een geestelijk conflict tussen twee rijken.  Jezus spreekt duidelijk over een aanval op 
het rijk der duisternis in Mat 10:7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  8  
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit.  
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Voor Pasen en Pinksteren was de uitvoering van het Koninkrijk beperkt tot de personen van Jezus 
en diegenen die direct contact met Hem hadden.  Alleen diegenen die de boodschap konden 
horen, konden genieten van de zegeningen van het Koninkrijk.  Na Pinksteren waren de 
zegeningen en krachten niet langer gebonden aan een historische persoon of plaats.  Jezus was 
nu verheerlijkt en was opgevaren en had Zijn Geest gezonden, waardoor de tegenwoordigheid van 
Jezus niet langer aan een bepaalde plaats gebonden is.  De zegeningen van het nieuwe tijdperk 
zijn nu beschikbaar voor alle gelovigen, ongeacht de beperkingen van tijd en ruimte. 
En als mensen vervuld zijn met de Geest van God hebben zij toch weer direct contact met Jezus! 
Daarom kon Paulus jaren later de uitwerking van het Koninkrijk goed beschrijven als mede haar 
bron in Rom 14: 17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.     
Ook na Pinksteren bleven de gelovigen in opdracht van Jezus de maaltijd van de Heer 
continueren, maar dan in een nieuwe vorm.  De gelovigen kwamen voor een maaltijd in 
gemeenschap bij elkaar en activeerden de tegenwoordigheid van Christus door de Heilige Geest 
(Han 2:46 en 1Cor 11:20). 
Doch de grootste kracht van het Koninkrijk is vergeving van zonden en een der grootste uitdagingen 
vandaag voor de kerk!  Het is de opdracht van de kerk elke vijandschap tegen het Koninkrijk ten toon te 
stellen: eigen liefde, eigen wil, eigen zin, trots, wrok, etc.  Het Koninkrijks leven wordt geleerd in het gebed 
“Het onze Vader” Mat 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 14  
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 

 
DE GEMEENTE IS OOK VERANTWOORDELIJK VOOR HET KONINKRIJK 
Bijna iedereen is wel eens slordig geweest met de huis- of autosleutels.  Ik hoef u niet te vertellen 
wat voor overlast en vertraging het geeft, wanneer de sleutels zoek zijn!  Zo zij soms ook in de 
Gemeente de “Koninkrijks sleutels” zoek!  Twee belangrijke sleutels zijn gehoorzaamheid aan het 
bewaren van Gods Woord en de het niet verloochenen van Gods naam.  Dat opent de deuren van 
Gods Koninkrijk lezen we in  Openb 3:7  En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit 
zegt de Heilige,  de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft , die opent en niemand zal sluiten, en 
Hij sluit en niemand opent.  8  Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw 
aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord 
bewaard en mijn naam niet verloochend .   
In het Oude Testament werd de heerschappij van God gedemonstreerd door de gehoorzaamheid aan de 
wet.  Israel was daarin de verzorger van het Koninkrijk van God.  Leviticus 26:3  Indien gij in mijn inzettingen 
wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt. 
Door Jezus werk werd God aan de hele wereld gepresenteerd en Het Koninkrijk van God voor iedereen 
benaderbaar!  Zij die het Koninkrijk binnengaan mogen Zijn zegeningen en liefde ervaren.  Pas echter op als 
men de boodschap van het Koninkrijk blokkeert.  Marc 12:9  Wat zal de heer van de wijngaard doen? Hij zal 
komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. 
De discipelen van Jezus getuigden niet alleen van Het Koninkrijk maar waren ook de instrumenten en de 
verzorgers van het Koninkrijk!  Ze verzorgden het Koninkrijk door er goed onderwijs over te geven. 
Jezus heeft de sleutels van Het Koninkrijk gegeven aan Zijn Gemeente…. Wat ze binden of losmaken zal in 
de hemel ook zo zijn! (Mat16:19).  Jes 22:22  En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder 
leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent. 
Luc 11:52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet 
binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.  Helaas hebben de 
wetgeleerden anderen het Koninkrijk belemmerd in te gaan.  En de kennis niet doorgegeven. Kennis is meer 
dan weten… het is een geestelijk bezitten gebaseerd op openbaring!  De sleutels van Het Koninkrijk zijn 
daarom “het geestelijke inzicht dat Petrus in staat stelt zichzelf en daardoor ook anderen door de deur van 
openbaring te leiden”.  Met binden en ontbinden kunt u dus de mensen in uw omgeving Het koninkrijk van 
God onthouden of binnenloodsen!  Het beheer van de sleutels is essentieel…. Raak uw huissleutel niet kwijt, 
anders kunt u uw huis binnengaan!  Raak de sleutels van het Koninkrijk van God niet kwijt!  

 
PIJLER EN FUNDAMENT 
We begonnen met 1Pet 2:9 en 10.  Vers 10 spreekt over de Gemeente, het volk van God dat eens 
het volk van de duisternis was toen we nog leefden onder de vloek van satan maar door de 
ontferming van God gered.  Deze ontferming maakt het mogelijk dat u nu weet: u, eens niet zijn 
volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming , nu in zijn ontferming aangenomen.   
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De Gemeente is de plaats die niet alleen door het Koninkrijk van God geactiveerd wordt, maar ook 
de plaats waar het Koninkrijk van God werkt.  Hoe?  Door zich op de juiste wijze op te stellen en te 
gedragen, dus de verantwoording van het Koninkrijk op zich te nemen en Gods instructies uit te 
voeren.  Dat is waarom Paulus aan Timotheus instructies geeft in 1Tim 3:15  Mocht ik nog 
uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente 
van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.   
Breng de Gemeente van de levende God tot leven: het is een pijler en fundament van de waarheid 
waar de wereld op wacht! 
 
GEESTELIJKE STRIJD 
De Gemeente is Gods leger op aarde en de zichtbare uitwerking van de prediking van het 
Koninkrijk van God.  Efeze 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten.   
Efeze 3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de 
hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,    
Het onzichtbare Koninkrijk van God dring het rijk der duisternis terug.  Gods volk is een machtig 
leger wat toegerust is met een speciale uitrusting en wapens om die strijd te strijden.  Het volgende 
hoofdstuk zal daar dieper op ingaan. 
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VRAGEN BIJ LES 3 
 
1. Wanneer is de Gemeente gestart? 
 
 
 
 
2. In welk tijdperk leven wij nu en welke benamingen heeft dit tijdperk? 
 
 
 
 
3. Hoeveel Gemeenten zijn er in Alphen aan den Rijn? 
 
 
 
 
4. Hoe zit de organisatie van uw Gemeente er uit?  Ziet u een aantal van de vijf-voudige 

bediening uit Ef 4 in werking? 
 
 
 
 
5. Noem minstens drie bijbelse vergelijkingen van de Gemeente. 
 
 
 
 
6. Op welke wijze is de Gemeente een instrument van Gods Koninkrijk op aarde? 
 
 
 
 
7. Uit welke gelijkenis blijkt dat de Gemeente niet hetzelfde is als het Koninkrijk van God? 
 
 
 
 
8. Hoe kun je het Koninkrijk van God binnengaan? 
 
 
 
 
9. Hoe komt het dat er zowel goedwillende als kwaadwillende mensen in de Gemeente zitten? 
 
 
 
 
10. In welke zin is het Koninkrijk van God tegengesteld aan een aards koninkrijk? 
 
 
 
  
11. Waarom, denk je is het belangrijk om zich volgens de regels te gedragen in het huis van God 

(1Tim 3:15)?  
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4 – MACHT, GEZAG EN KRACHT IN HET KONINKRIJK DOOR DE NAAM 
      VAN JEZUS 
 
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van de betekenissen van de volgende begrippen 

• Hoe werkt de macht, het gezag en kracht van het Koninkrijk van God? 
• What’s in a name? 
• De Naam van Jezus 
• De overdracht van macht 
• Wanneer en waarom heeft Jezus toestemming gegeven Zijn naam te gebruiken? 
• Wat kan zoal gedaan worden in de naam van Jezus en met welk doel? 
• Zijn naam is heilig 

 
SLEUTELVERSEN 
Handelingen 8:12  Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het 
Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel 
mannen als vrouwen.   
Luc 9:1  Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en 
om ziekten te genezen.       
Luc 9:2  En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.   
 
INLEIDING 
In de eerste tekst zien we in een adem het Koninkrijk van God verbonden met de Naam van Jezus.  Jezus 
heeft niet alleen het Koninkrijk aan Zijn kinderen gegeven, maar ook het gezag van Zijn Koninkrijk 
overgedragen en de gelovige gemachtigd Zijn eigen, de naam van Jezus te gebruiken.  
Wat gebeurt er precies als wij het Koninkrijk van God prediken?  Welke macht wordt zichtbaar en in welk 
gezag kan men acties ondernemen, waardoor Gods kracht zichtbaar wordt?  De juiste kennis over de macht 
en het gedelegeerde gezag van de Naam van Jezus is noodzakelijk!  De naam van Jezus is een krachtig 
wapen tegen het rijk der duisternis: het is alsof Jezus zelf spreekt als wij spreken in Zijn Naam!  In Luc 9 gaf 
Jezus een voorproefje aan de discipelen wat Hij definitief aan de Gemeente zou overdragen op de 1e 
Pinksterdag.  Het Koninkrijk van God     

 
DEFINITIES 
• Macht is de sterkte/de kracht/het vermogen om iets te bereiken.   
• Gezag is uitoefenen van de ontvangen macht.  Gezag is gelegitimeerde macht.  Hetzij formeel: 

"het wettelijk gezag", hetzij inhoudelijk: de toestemming van de betrokkenen om macht over 
hen uit te oefenen, b.v. "een leraar met gezag".   

• Kracht is het vrijkomen van energie bij de uitoefening van gezag, wat b.v. dingen opzij kan 
duwen.  Zo moet de duisternis wijken voor het licht. 

 
MACHT   
Mat 20:25  Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken 
heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen.    
Voor regeren, heerschappij uitoefenen is macht nodig.  Deze kan gedelegeerd worden aan 
bevoegde ambtenaren.  Wat is macht?  Macht betekent het vermogen te handelen als 
gezagdragend lichaam!  Bij machte betekent in staat zijn om gezag uit te oefenen, dus om 
rechterlijk iets te doen.  Het woord “macht” komt van het Griekse “exousia” wat betekent het recht 
van keuze, de vrijheid om te doen zoals men wenst, toestemming, de mogelijkheid, de macht van 
gezag (invloed) en van recht (privilege) wat van boven wordt gedelegeerd.    
Macht wordt altijd gedelegeerd van boven af (als een verzekeringsagent of vertegenwoordiger 
spreek/beslist men namens firma XYZ of een rechter namens de Koningin).   
Het Koninkrijk van God betekent de heerschappij, de macht van God.  Door de bijbel heen zien we 
dat er telkens sprake is van machtsoverdracht.  God heeft de mens een beperkte macht over de 
aarde gegeven lezen we in Ps 115:16  De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft 
Hij de mensenkinderen gegeven. 
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God heeft de eerste mensen de macht gegeven om te regeren over de aarde, ofwel de 
heerschappij over de aarde (Gen 1:26).  De duivel heeft helaas de deze macht over de aarde 
ontfutseld van Adam en Eva.  Zij moesten nu ook over de zonde heersen (Gen 4:7) maar die was 
sterker dan zij leert Rom 6:12  Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.  De zonde is een koning, een macht!  
Dit hebben we in een vorig hoofdstuk al besproken.  En de duivel kon daarom terecht tijdens de 
verzoeking van Jezus tegen Hem zeggen in Luc 4:6  U zal ik al deze macht geven en hun 
heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.   
Jezus heeft dat niet aanvaard, mede omdat er ook een schuld van zonde betaald moest worden.  
Dit vond plaats op het kruis van Golgotha.  Het Boek beschrijft dit mooi in Col 2: 12  U bent in de 
doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft 
opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen.  13  U was 
dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu 
heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven.  14  Hij heeft 
ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) 
verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan.  15  Op die manier 
ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk 
gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.   
Daarmede had Jezus weer alle macht (het gezag om te regeren) teruggekregen van God (die het 
afgenomen had van satan).  Daarom kon Jezus tegen de discipelen zeggen in Mat 28:18  En 
Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de 
aarde.   
Jezus had alle macht van de Vader ontvangen en droeg dat aan Zijn Lichaam op aarde – de 
Gemeente – over, want zij zijn de ambassadeurs van Zijn Koninkrijk lezen we in Luc 22:29  En Ik 
beschik u het Koninkrijk,  gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft. 
 
GEZAG 
Gezag is de daadwerkelijk uitoefening van gedelegeerde macht.  Een politieagent die optreed in 
het verkeer of bij een aanhouding handelt en spreekt formele taal en oefent op dat moment zijn  
gezag uit. 
Het woord gezag komt (evenals macht) van het Griekse “exousia” wat betekent het recht van 
keuze, de vrijheid om te doen zoals men wenst, toestemming, de mogelijkheid, de macht van 
gezag (invloed) en van recht (privilege) wat van boven wordt gedelegeerd.  
In bijbelse tijden was het gezag van ouders een vanzelfsprekende zaak.  Dat gold in wezen ook 
voor de overheden, al was er wel eens politiek of militair verzet.  Dan ging het erom wie de sterkste 
was.  In het Nieuwe Testament valt een tweeledige houding op.  Enerzijds een nadruk op het 
gehoorzamen aan allen die "boven" je geplaatst zijn, in het bijzonder ook de "overheid".  
Anderzijds een nadruk op het gehoorzamen aan de "Heer" in de hemel waardoor er juist in de 
richting van de "overheid" soms ook een nadrukkelijk "nee" klonk. 
Die tweeledigheid is er ook in andere opzichten, vanwege onze positie t.o.v. de Heer.  De slaaf is 
namelijk ook vrij in Christus, terwijl de heer ook slaaf van Christus is.....  Het kind heeft allereerst 
verantwoording af te leggen aan God, evenals de ouders..... 
Uitgeoefend gezag dient gehoorzaamd te worden.  Daarom is het belangrijk dat er informatie is 
over de op te volgens wetten en instructies.  
Jezus was Iemand met gezag.  Waar kwam dat vandaan?  Het was in elk geval wel duidelijk 
merkbaar want de discipelen volgden Hem, bijna blindelings.  Waar kwam dat gezag vandaan?  
Van de leer van het Koninkrijk van God!  Waar zelfs de demonen zich aan moesten onderwerpen.  
Marc 1:27  En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende : Wat is dit? Een 
nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!   
Elk Koninkrijk heeft regels en structuren om de gezondheid en welvaart van haar inwoners te 
garanderen en de veiligheid te handhaven.  Jezus spreekt in Mat 5 – 7 de Bergrede uit en legde uit 
hoe de structuren van het Koninkrijk van God werken.  Die zijn tegengesteld aan aardse 
koninkrijken. 
Er zijn twee soorten gezag: oorspronkelijke bij een persoon behorend gezag, zoals God die alle 
macht, autoriteit in hemel en op aarde heeft.  En afgeleid gezag, dus gezag wat overgedragen is, 
dus afkomstig van iemand.  We lezen deze principes in Rom 13:1 Ieder mens moet zich 
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onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en 
die er zijn, zijn door God gesteld.     
Gods gezag is absoluut en onconditioneel (Ps 29:10 en Jes 40).  Hij heeft gezag over de natuur 
(Job 38), overheden (Dan 4:17, 34-35) en de historie (Hand 1:7 en 17:24-31) en om mensen naar 
het eeuwig oordeel te zenden (Luc 12:5) 
Jezus heeft hetzelfde gezag als Zijn Vader (Joh 10:25-30) ontvangen evenals de Heilige Geest 
(Joh 16:13-15). 
Ook de gelovige heeft gezag op aarde.  Ps 115:16  De hemel is de hemel van de HERE, maar de 
aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven .      
Telkens is er strijd om het gezag.  Gevaar kan van binnenuit dreigen zoals verdeeldheid.  Jezus 
waarschuwde ertegen in Mat12:25  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder 
koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf 
verdeeld, zal standhouden. 
Een ander gevaar dreigt van buitenaf.  Er is altijd een dreiging van het rijk der duisternis.  Echter 
de Gemeente wordt opgeroepen de goede, dus de juiste strijd te strijden.  1Tim 6:12  Strijd de 
goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis 
afgelegd hebt voor vele getuigen.   
Wat is dat voor strijd?  Ten eerste een strijd van gebed lezen we in Rom 15:30  Maar, broeders, ik 
vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te 
worstelen in den gebede voor mij tot God,  29  Want aan u is de genade verleend, voor Christus, 
niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30  in dezelfde strijd, die gij eens van 
mij hebt gezien en nu van mij hoort 
Ten tweede een strijd om te geloven en ten derde ook een strijd waarin we naast overwinning een 
zekere mate van lijden zullen ervaren.  Centraal in de strijd gaat het om het rijk van God tegen het 
rijk van satan.  Een strijd tussen Koning Jezus en satan die geestelijk uitgevochten dient te 
worden.   
 
KRACHT 
Het woord kracht komt van het Griekse “dunamis”.  En betekent sterkte, kracht, bekwaamheid. 
Gods kracht is oneindig groot maar het werkt alleen als we geloven in de in werking stellen van 
Zijn macht.  Met andere woorden: als de gedelegeerde macht niet uitgeoefend wordt, komt er geen 
kracht vrij!  Dat zou jammer zijn want achter het gezag van de gelovige staat de kracht van God 
die groter is dan die van het rijk der duisternis. 
Wat is dus kracht?  Kracht is macht in actie!  De macht wordt actief, werkzaam in sterkte of 
vermogen.  Denk bijvoorbeeld aan een 220V stopcontact.  Er staat een vermogen, een spanning 
op maar de energie – de kracht -  komt pas werkelijk vrij als een apparaat aangesloten en 
ingeschakeld wordt. 
Een politieagent in uniform is een gezagsdrager en in staat om met 1 vinger een dikke 10-tons 
vrachtwagen te stoppen!  Hoe?  Door de uitstraling van verleende macht wat zichtbaar wordt door 
zijn uniform en gezaguitoefenend handelen. 
De individuele gelovige heeft met het ontvangen van de Heilige Geest het gezag ontvangen van 
Jezus om de kracht van de Heilige Geest van God vrij te zetten.  Dus gezag uit te oefenen.  De 
Gemeente is het machtige leger van God!  Terecht spreekt Paulus in Ef 1:19  en hoe 
overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner 
macht.  Dus macht wordt door gezagsuitoefening tot kracht gebracht.   
In deze tekst lezen we dat er een geweldige kracht beschikbaar is die werkt als de verleende 
macht in werking treedt.  Dus gepraktiseerd wordt.  De kracht komt niet van de gelovige zelf; dan 
zouden we snel moe worden!  Er staat dat het ZIJN kracht is die aan ons gegeven is: de Heilige 
Geest van kracht!  De macht moet “vrijgezet” worden: o.a. door kennis over dit onderwerp!  De vrij 
te komen kracht is dus afhankelijk van de uitgeoefende macht, het gezag.  In Nederland is steeds 
minder gezag merkbaar van de overheid, dus neemt de misdaad toe.  Zo ook als het gezag van 
Koninkrijk van God minder wordt, zal het rijk der duisternis aan invloed toenemen.    
Gods bediening moet in Zijn naam uitgeoefend worden.  Waarom?  Om het rijk der duisternis terug 
te dringen.  Dat kan alleen als het Koninkrijk van God dichterbij komt.  Het Koninkrijk van God 
heeft macht en gezag!   
Samengevat; je kan macht ontvangen hebben maar nu moet het nog zichtbaar gemaakt worden.  
Dit gebeurt door proclamatie, zoals een rechter een vonnis velt.  De rechter heeft macht van de 
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Koningin ontvangen om recht te spreken; hij is officieel aangesteld, beëdigd om de wet ten uitvoer 
te brengen.  Als hij een vonnis velt, doet hij dat daarom niet in zijn eigen naam, maar in naam der 
Koningin.  Dan komt de kracht van het wettelijk vonnis vrij en kan de straf uitgevoerd worden.  
Eerder niet. 
We zien dus de volgorde  macht > gezag > kracht. 
De naam van de gezaghebbende, de Koningin, moet dus genoemd worden om het vonnis te 
bekrachtigen.  Dit kan men vergelijken met het uitspreken van de naam van Jezus. 
 
WHATS IN A NAME? 
Een merknaam vertelt iets over de kwaliteit van een product.  Het identificeert het product, maakt 
het uniek t.o.v. alle andere concurrerende producten.  Zo zijn er veel soorten cola, maar er is 
verschil tussen Pepsi en Coca Cola.  
Onze naam identificeert ons van alle andere personen rondom ons heen.  Onze naam is te vinden 
in het geboorteregister waar het wordt vastgelegd voor de overheid, in ons paspoort of 
identiteitsbewijs compleet met geboortedatum en initialen om persoonsverwisseling te voorkomen.  
Als je niet geregistreerd bent, verkeer je in de illegaliteit.  In de bijbel werd daar nauwgezte mee 
omgegaan lezen we in Nehemia 7:64  Dezen zochten naar het schriftelijk bewijs , dat zij 
ingeschreven waren in het register, maar daar het niet te vinden was, werden zij van het 
priesterschap uitgesloten.   
De mensen die op deze aarde geboren zijn, wonen legaal op de aarde.  Zij hebben een legale 
status ontvangen en blijven op de aarde tot zij sterven.  De demonen hebben geen lichaam, geen 
geboortebewijs en zijn dus illegaal.  Iedereen heef thuist een document dat bewijst dat je hier 
legaal bent; je geboortebewijs , ID of paspoort.  Dat kun je gebruiken om de duivel uit je lichaam, 
huwelijk, huis te zetten!  Ik ben geboren 30-8-50; hier duivel dat is de mijne, waar is de jouwe?  Het 
wordt tijd dat het lichaam van Christus haar gezag uitoefent!  Jouw naam maakt je uniek! 
En als je wedergeboren bent in het Koninkrijk van God ben je helemaal uniek.  De Heer kent je bij 
naam lezen we in Johannes 10:3  Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar 
zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.   
Door je naam krijg je een legale status omdat je naam geschreven wordt in het boek des levens 
lezen we in Openbaring 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal 
zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn 
Vader en voor zijn engelen.  .  
Zelfs in telefoonboeken, waarin hele rijen met gelijke namen te vinden zijn, maken de kleine 
verschillen in initialen de namen uniek, want de personen zijn uniek! 
Onze familie en voornaam vertelt ons iets van onze achtergrond, de familie waar we vandaan 
komen.  In de bijbel kan iemands naam ook iets zeggen over de persoonlijkheid, werk of een 
bijzonder gebeurtenis in het leven (Gen 3:20, 4:25) zoals bij Mozes: uit het water getrokken (Ex 
2:10).  Soms werden namen gegeven vanwege hun uiterlijk zoals Ezau wat harig betekent (Gen 
25:25).  Namen hebben dikwijls ook een profetische betekenis, denk aan Abraham (vader van vele 
naties) en Petrus die eerst Simon heette.  Zelfs God vindt een naam belangrijk en die moest in 
sommige situaties veranderd worden (Gen 17:15, Gen 32:28, Mat 14:18).  Daniel en zijn vrienden 
werden door een overste uit Babel hernoemd (Dan 1:7) in de lokale taal omdat in hun originele 
namen de naam van God terug te vinden was.  
Het geloven in Gods naam heeft bijzondere kracht lezen we in 1Joh 5:13  Dit heb ik u geschreven, 
die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt .    
Ook de naam van Jezus was niet zo maar bedacht door God maar heeft een speciale betekenis 
leert Mat 1:21  Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die 
zijn volk zal redden van hun zonden.  Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen 
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden zegt Hand 4:12.   
Satan moet de naam van Jezus verschrikkelijk haten.  We horen dat dagelijks om ons heen hoe de 
naam van Jezus misbruikt wordt, meestal door onwetende mensen die Hem niet kennen.  De boze 
probeert zo de naam van Jezus te ontkrachtigen en verarmen.  Goed onderwijs over die naam zal 
echter het geloof in die wonderbare naam opbouwen.  In Hand 8:12 zien we de boodschap het 
Koninkrijk gecombineerd en opgevolgd worden met de Naam van Jezus.  Toen men geloof schonk 
aan deze combinatie lieten zowel de mannen als de vrouwen zich dopen. 
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Het Koninkrijk van God kan niet zonder een Koning en deze heeft een naam.  Zijn naam is 
bijzonder lezen we in Mal 1:14 Want een groot Koning ben Ik, zegt de HERE der heerscharen, en 
mijn naam is geducht onder de volken.      
 
DE AANKONDIGING VAN DE NAAM VAN JEZUS 
Toen Maria zwanger was kreeg ze bezoek van een engel.  Ze mocht de verwachte baby niet zo 
maar een willekeurig naam geven.  Nee: de naam van Jezus was al in de baarmoeder 
onlosmakelijk verbonden met het nieuwe Koninkrijk van God en het Koningschap van Jezus lezen 
we in Luc 1:31  En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus 
geven.  32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal 
Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob 
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen .   
“Jezus” betekent “Jehova is redding” en het wordt duidelijk genoemd waarvan hij de mensen zou 
redden in Mat 1:21  Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het 
die zijn volk zal redden van hun zonden.      
 
KONING JEZUS 
Koningen hebben macht om te regeren!  Zij bepalen wat er in hun Koninkrijk wel of niet gebeurt. 
Jezus zou als Zoon van God niet alleen de redder zijn.  Hij heeft ook een aantal bedieningen: 
naast Profeet (zoals aan Mozes al voorzegd werd in Deut 18:17-19), Hogepriester (Heb 3:1) maar 
ook Koning.  De koninklijke titel Christus of Messias betekent “De Gezalfde”.  In het Oude 
Testament werden de profeten, priesters en koningen met olie gezalfd tot hun bediening en 
bekrachtigd met de Heilige Geest.  Toch werd de term “Gezalfde” uitsluitend toegepast voor de 
koning (lees b.v. 1Sam, 2Sam, Daniel en Psalmen).  Jezus werd eerst gezalfd met de Heilige 
Geest alvorens Zijn koninklijke bediening startte (Marc 1:9-11) en aan deze zalving en de Gezalfde 
zelf refereerde Paulus in 2Cor 1:21  Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft 
gezalfd, is God.   
Hoewel Hij de Zoon des mensen is, was Zijn koningschap geen aards koningschap (Joh 18:36 en 
Luc 22:69) maar een Koning die volgens Dan 2:44  Maar in de dagen van die koningen zal de God 
des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de 
heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 
daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.    
Jezus is de Gezalfde Koning van het  
• Koninkrijk van GENADE  wat regeert in de Gemeente die in de wereld geplaatst is (Joh 18:36 

en Mat 16:16-18) 
• Koninkrijk van KRACHT wat regeert in de huidige tijd die spoedig beëindigd zal worden (Mat 

28:18) 
• Koninkrijk van GLORIE wat ten volle geopenbaard zal worden bij Zijn wederkomst (Col 3:4, 

Openb 7:10, 15:3 en 22:1 en Mat 13:43) 
Jezus is de gezalfde Koning van Zijn Koninkrijk en Hoofd van de Gemeente en zegt terecht in Mat 
28:18b  Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.  En gaf in vers 19 de opdracht om 
in de bediening de Naam van God, Jezus en de Heilige Geest te gebruiken: 19  Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb .     
 
WAT DEED JEZUS, ONS GROTE VOORBEELD? 
Na zijn doop door onderdompeling en zalving met de Heilige Geest (een Geest van kracht!) werd 
hij verzocht in de woestijn en startte met Zijn missie: 
Mat 4:23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het 
evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.   
Zien bediening toont een interessant patroon wat bestond uit drie belangrijke hoofdzaken: 
1. LEREN        = educatie, onderwijs over de principes en de MACHT van het Koninkrijk van 

   God, zoals over de LIEFDE en GENADE van God      
2. VERKONDIGEN   = proclamatie als gezaghebbende van het Koninkrijk van God, dus de  

   uitoefening van het GEZAG van God 
3. GENEZEN         = demonstratie als gevolg van het voorgaande waardoor de KRACHT van 
       God vrijkomt en zichtbaar wordt  
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Daardoor wordt de GLORIE van God geopenbaard; Jezus leerde altijd de mensen God te eren. 
Dit patroon leerde Hij ook de discipelen en gaf hen daarbij zowel de (vol)macht en de opdracht om 
het gezag uit te oefenen waardoor de kracht om het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. 
In Luc 10:1 zond Jezus de 72 discipelen uit en gaf hen ook opdracht volgens vers 9  en geneest 
de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.   
Marc 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs 
indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen 
leggen en zij zullen genezen worden.   
 
MACHT PLUS GEZAG VANUIT EEN RELATIE 
Zoals een ambassadeur alleen maar kan functioneren onder de richtlijnen en het gezag van de 
Koningin, zo konden de apostelen alleen maar opereren vanuit hun relatie met Jezus. 
Zij konden de kracht van God zichtbaar maken omdat zij eerst de macht daartoe ontvangen 
hadden in Matt 10:1  En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine 
geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.   
Het gezag werd uitgeoefend tijdens de proclamaties en handelingen om mensen te genezen en 
bevrijden.   
Een paar verzen later kregen zij de opdracht van Jezus: 7 Gaat en predikt en zegt:  Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen.  8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze 
geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.  Zij gehoorzaamden de opdracht en 
zagen bijzondere resultaten.  Het Koninkrijk van de hemel kwam letterlijk naar de aarde toen de 
apostelen in de naam van Jezus de opdracht uitvoerden.  Voor ze echter gingen kregen ze nog 
vele andere belangrijke instructies mee hoe het Koninkrijk van God werkte en dat ze ook te maken 
zullen krijgen met weerstand en lijden.  Pas in Mat 11:1 lezen dat Jezus daarmee klaar was met 
zijn instructies en hen wegzond.  Met gezegende resultaten lezen we in Luc 10:17-19.  Jezus 
herinnert hen de sleutel: ze ontvingen de macht, de mogelijkheid in vers 19  Zie, Ik heb u macht 
(exousia) gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 
(dunamis dus kracht) van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.   Deze tekst wordt niet geheel 
juist vertaald in de NBG; het woord “legermacht” betekent in de grondtekst kracht van het Griekse 
woord “dunamis”.  Het Boek vertaalt dit beter met “Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten 
van de vijand”. 
Dus wij hebben de macht; het gezag gekregen over de krachten van de vijand!  Tegelijk wijst 
Jezus  opnieuw op de kern van de zaak: hun relatie met het Koninkrijk, want hun namen staan 
daar opgetekend lezen we in vers 20  Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 
onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.   
Onze namen staan geboekt in de legermacht van God Koninkrijk!  We staan onder het commando 
en de bescherming van de Heer zelf!  Hij kent ons bij naam!     
Het meest belangrijke is onze vrijwillige keus, de macht om een kind van God te worden in Joh 
1:12  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods 
te worden, hun, die in zijn naam geloven.  Als je in Zijn naam gelooft, heb je de macht, 
mogelijkheid om Zijn kind te worden. 
Terecht spreekt de apostel Paulus in Col 2:10  en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het 
hoofd is van alle overheid en macht.   
En gebied ons twee dingen in Efeze 6:10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner 
macht.   

1. Om krachtig te zijn in de Heer. 
Dus de kracht van Gods Geest komt vrij door RELATIE. 

2. Maar wel in de sterkte van Zijn macht. 
Met dit laatste wordt bedoeld het VERLEENDE GEZAG het KONINKRIJK VAN GOD!  Zet 
het gezag in werking!  Dit laatste wordt dikwijls vergeten of verkeerd begrepen met als 
gevolg dat onvoldoende kracht vrijkomt! 

Telkens demonstreerden de apostelen vanuit hun relatie met Gods Geest de kracht van God en 
tekenen en wonderen waren het gevolg.  Maar zij zorgden eerst dat de principes van het Koninkrijk 
uitgeoefend werden.  Door volgens het begin van Lucas 10 de mensen te zegenen, etc.   
In Handelingen 8 lezen we de geschiedenis Simon de tovenaar die alles wist over het uitoefenen 
van de macht vanuit het rijk der duisternis.  En had grote interesse in de macht van het Koninkrijk 
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van God had maar geen relatie met God!  Hij wilde wel de macht, maar niet de relatie met de 
Geest.  18  En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, 
bood hij hun geld aan, 19  en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen 
opleg, hij de Heilige Geest ontvange.  20  Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten 
verderve , daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.  21  Gij hebt part 
noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God.   
Zijn hart was niet recht want hij had geen relatie met God.  Hieruit kunnen we opnieuw de volgorde 
distilleren: 
• Gods opdrachten gehoorzamen vanwege onze liefde voor God en de relatie met Zijn Geest.  

Dit maakt ons burgers van Zijn Koninkrijk waardoor wij gemachtigd worden. 
• Vervolgens de opdrachten van Jezus proclameren onder het uitspreken van Zijn naam zet het 

gezag van het Koninkrijk vrij. 
• Vervolgens komt de kracht van Gods Koninkrijk vrij.  
Samengevat: God kennen in relatie zet Gods macht vrij  En Gods wil doen (als discipel) onder het 
uitspreken van Zijn naam openbaart Gods gezag en zet Gods kracht vrij.  Dus enkel zonder meer 
de naam van Jezus noemen is niet voldoende; er is een relatie met God nodig anders kunnen er 
vreemde en gevaarlijke dingen gebeuren….  
 
DE NAAM VAN JEZUS GEBRUIKEN ZONDER HEM TE KENNEN IS GEVAARLIJK 
In Handelingen 19 lezen we in vers 13 dat er Joodse geestenbezweerders (de zonen van de 
joodse priester Skevas) probeerden gebonden mensen te bevrijden met de term “Ik bezweer u bij 
de Jezus, die Paulus predikt”.  Zij kregen echter flinke klappen en moesten naakt en gewond het 
huis uitvluchten.  Hoe kwam dat?  De demon weet heel goed hoe gedelegeerd gezag werkt, want 
ze antwoordde “Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij?”.  Het was duidelijk dat de 
zonen van Skevas geen relatie hadden met Jezus!  Ze noemden de naam van Jezus die Paulus 
predikt…. Dus via, via.  En dus was het gedelegeerde gezag van het Koninkrijk van God afwezig.  
En konden ze niet bevrijden plus vonden ze geen bescherming. 
Het is frappant dat Paulus in zijn oude leven – toen hij tegen de Christenen streed en hen 
vervolgde – dit deed omdat er blijkblaar een krachtige invloed van die naam van Jezus uitging 
lezen we in Hand 26:9  Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus , 
de Nazoreeer, fel moest optreden.  En dit wilde stoppen.  Later wilde de overpriesters dezelfde 
belemmeringen leggen op de apostelen lezen we in Han 4:18  En toen zij hen binnengeroepen 
hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam 
van Jezus.  In Hand 5:40 zien we dit opnieuw gebeuren.  Zo zien we altijd een zekere weerstand 
tegen de naam van Jezus.  Satan haat de naam van Jezus.  Zelfs bij het ophangen van ons 
spandoek “Nieuw Leven door Jezus” tijdens onze openluchtsamenkomsten zie we altijd een 
weerstand of probleem opduiken.  Want de macht en kracht van God wordt zichtbaar door de 
naam van Jezus te noemen… als gelovigen een relatie met Jezus hebben.     
 
IN MIJN NAAM 
Jezus geeft wel 7 maal uitleg in Joh 14, 15 en 16 hoe Zijn gezag werkt en gebruikt daarbij de term 
”in mijn naam”.  In Handelingen wordt wel 17 x maal gerefereerd aan de naam van Jezus en vele 
malen handelden (handelingen!) de apostelen "in de naam van Jezus” met grote resultaten.  Ze 
oefenden gezag uit vanuit hun relatie met Jezus.  Zo’n 30 maal lezen we in het Nieuwe Testament 
dat er telkens een oproep wordt gedaan aan de Gemeente om in de Naam van Jezus, Christus 
een bepaalde actie te ondernemen. 
Toen Jezus aan de discipelen en de 1e Gemeente het recht gaf Zijn naam te gebruiken, betekende 
dit dat zij Hem moesten vertegenwoordigen.  Zij handelden in Zijn plaats en als zij baden in de 
Naam van Jezus was het alsof Jezus zelf bad.   
Laten we kijken naar een hedendaagse Koninkrijks situatie.  Wat betekent als je iets mag doen in 
iemands naam?  Waar vinden we dat nog meer?  Koningin Beatrix heeft opdracht gegeven om het 
burgerlijk gezag en de rechterlijke macht uit te oefenen in Nederland.  Een paar voorbeelden: 
• Rechters spreken een vonnis uit “in naam der Koningin”.  Dit staat letterlijk boven elk vonnis en 

zij spreken dit vonnis uit vanwege de bevoegdheden die Koningin Beatrix gegeven heeft.   
• Ook bij adoptie wordt “in naam der Koningin” de adoptie uitgesproken waardoor een 

adoptiekind officieel adoptieouders krijgt en daarbij de naam van de adoptieouders ontvangt.  
Tevens zijn dan alle banden met de geboorteouder(s), de oorspronkelijke familie verbroken. 
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• Gerechtsdeurwaarders kunnen met een dwangbevel beslag leggen op je inboedel als je je 
rekeningen niet betaalt en doen dat dan in naam van de Koningin.   

• Tijdens de watersnoodramp in 1953 reed op zaterdag 31 januari, nog voor de dijkdoorbraak, 
een geluidswagen door Krimpen aan de IJssel, met de oproep om “in naam der Koningin” aan 
alle mannen om te gaan helpen bij de dijk. 

Samengevat kunnen daartoe geautoriseerde overheden ingrijpende besluiten nemen voor de 
burgers die grote invloeden hebben op hen kunnen hebben.  Zij kunnen dat alleen doen in de 
naam van de Koningin.  Het is alsof de koningin zelf dat geboden heeft. 
Zo werkt het ook met het gebruik van de naam van Koning Jezus.  Hij heeft aan Zijn kinderen de 
volmacht, ofwel het gezag gegeven deze naam te gebruiken om officiële Koninkrijks status te 
geven aan bepaalde handelingen.  Ook in gebed. 
 
BIDDEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
Zo gemakkelijk bidden wij “in Jezus naam” zonder dikwijls te beseffen welk gezag dat geeft aan 
ons gebed.  Daarom twijfelen vele gelovigen onnodig aan de verhoring van hun gebed, omdat ze 
niet beseffen hoeveel gezag hun gebed heeft! 
Jezus leert dat we in geloof voor zowel kleine als grote zaken mogen bidden in Joh 14:12  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe , zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13  en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het 
doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14  Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik 
zal het doen.  
Het woordje “vraagt” kan ook vertaald worden met verlangen, bedelen, vorderen of eisen. 
Zo ontvingen de discipelen de volmacht van Jezus om Zijn naam te gebruiken bij gebed in Joh 
15:16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen,  opdat gij zoudt heengaan en 
vrucht dragen en uw vrucht zou blijven , opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn 
naam.    
De discipelen werd uitgelegd dat Jezus hen had uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.  
En ontvingen dezelfde autoriteit in gebed.  Ook leert Jezus hen opnieuw in Joh 16: 23 En te dien 
dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij 
het u geven in mijn naam.  24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij 
zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.  En Jezus gaat nog een stap verder en legt uit dat 
ze niet tot Jezus maar zich rechtstreeks tot de Vader mogen wenden in vers 26  Te dien dage zult 
gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf 
heeft u lief , omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.    
Jezus is de middelaar tussen ons en de Vader en geeft ons, als we Zijn discipelen zijn, volledige 
bevoegdheid om in Zijn Naam te bidden tot de Vader. 
Want Jezus is op gevaren tot de Vader.  En wanneer wij bidden in de naam van Jezus nemen wij 
op aarde de plaats in van Jezus.  Wij gebruiken Zijn volmacht om Zijn wil op de aarde uit te 
voeren.  Als wij bidden “Vader, wij vragen dit in de naam van Jezus” dan bidden wij als de 
vertegenwoordigers van Jezus en zeggen als het ware “Vader, Jezus is aan Uw rechterhand en Hij 
heeft ons volmacht te geven Uw wil op aarde uit te voeren.  Wij brengen deze grote nood voor Uw 
troon en vragen U in Zijn naam om hulp.  Het feit dat wij als Gemeente de naam van Jezus mogen 
gebruiken, bewijst dat God een onvoorwaardelijk vertrouwen in het Lichaam van Christus heeft! 
Samengevat zijn drie dingen om overwinning te behalen: 

1. Wij moeten kinderen van God zijn; dus wedergeboren in het Koninkrijk van God 
2. Wij moeten een relatie met de Heer hebben en onder Zijn gezag staan, dus ambassadeurs 

zijn. 
3. Wij moeten kennis hebben van de macht van de Naam van Jezus en weten hoe die te 

gebruiken.  
 
VOORBEELD: APOSTELEN HANDELDEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
Na de uitstorting van Gods Geest wandelden Petrus en Johannes naar de tempel om te gaan 
aanbidden en kwamen in contact met een verlamde die zij spontaan genazen: een bewijs van de 
aanwezigheid van het Koninkrijk van God.  In welke bevoegdheid traden zij op?  Lees Hand 3:6  
Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus 
Christus, de Nazoreeer:  Wandel!    Zij gebruikten de Naam van Jezus.   
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Er moest wel aan de conditie van geloof voldaan worden.  Geloof in de naam van Jezus.  Petrus 
controleerde dat in vers 4  En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons.  
5  En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen .   
Er staat iets belangrijks: de man had al een zeker geloof, een verwachting iets te ontvangen: een 
aalmoes.  En van die verwachting maakte Petrus handig gebruik.  Om iets anders te geven nl. 
genezing in de naam van Jezus!  Het gezag van het Koninkrijk van God werd zichtbaar en 
merkbaar door deze twee ambassadeurs van het Koninkrijk van God.  En de condities van 
genezing waren aanwezig nl. gezag van het Koninkrijk en geloof (om IETS te ontvangen) in de 
naam van Jezus.  Wat zij zelf hadden en uitspraken over de man!  6  Maar Petrus zeide: Zilver en 
goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer:  
Wandel!  7  En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten 
en enkels stevig,  8  en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel 
binnen, lopende en springende en God lovende.  
We lezen ook nog iets belangrijks: de verlamde had een hulpje nodig om zijn geloof in actie te 
zetten en daarom trok Petrus hem alvast overeind om hem in de conditie van lopen te brengen. 
Wat was de bron van genezing?  Het geloof in Zijn naam!  En op het geloof in deze Naam heeft 
kracht vrijgezet waardoor het geloof in Jezus basis had en volkomen herstel kon realiseren.  Wat 
was het vertrekpunt?  De naam van Jezus!  Dat lezen we later in de uitleg hoe de genezing 
plaatsvond in Han 3:16  En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, 
sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller 
tegenwoordigheid.   
Een interessante combinatie van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovige zullen volgen: 
Gezag van het Koninkrijk werd merkbaar door de Naam van Jezus plus geloof in de naam van 
Jezus!  De discipelen wisten alles van het Koninkrijk van God af want tussen de opstanding en 
hemelvaart hadden ze “extra bijles” gekregen van Jezus hoe Zijn opstandingskracht werkt volgens 
Hand 1:3  HB 3  Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de 
apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij het echt Zelf was. Telkens weer 
sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.  
 
NOG MEER IN DE NAAM VAN JEZUS 
Er werd op de Naam van Jezus gedoopt (Hand 2:38 en 10:48) en zij traden in die bevoegdheid op 
(Hand 9:27).  De Naam van Jezus was gekoppeld aan het Koninkrijk van God (Hand 8:12) en met 
dat gezag moesten de boze geesten uitvaren (Han 16:8). 
Wat is er zo bijzonder aan die Naam?  Jezus zelf gaf de opdracht aan de discipelen om Zijn Naam 
te gebruiken o.a. in: Mat 18:20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in 
hun midden en Marc 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,   
En ook met welk doel, namelijk de verheerlijking van de Vader in Joh 14:13  en wat gij ook vraagt 
in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde .   
En het doel is natuurlijk ook verhoord gebed, wat blijdschap in de hemel en op de aarde bij onszelf 
geeft: Joh 16:24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, 
opdat uw blijdschap vervuld zij. 
Let op: als gelovige heb alleen macht over de boze geesten en niet de geest van een mens zelf: 
die blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes.  Ook na de bevrijding trachten boze geesten terug te 
komen.  Daarom is het zo belangrijk: door wie wordt het huis bewoond?  Is dat de Geest van God?  
Onderhoud een relatie met de Heilige Geest.  Want als er geen relatie is en het huis daardoor 
leeg, wordt het met zo’n mens erger als in het begin (Mat 12:43-45). 
    
HET GEZAG VAN DE NAAM VAN JEZUS 
De proclamatie van de naam van Jezus geeft gezag aan een woord of daad.  Net zoals de rechter 
in naam der Koningin een vonnis kan vellen.  Of een deurwaarder iets in beslag kan nemen in 
naam van der Koningin.  Ook een vertegenwoordiger of verzekeringsagent treed op in naam van 
het bedrijf dat hij vertegenwoordigd.  Hij is gerechtigd transacties af te sluiten in naam van het 
bedrijf.  Hij  heeft dus gedelegeerd gezag en (tot op zekere hoogte) vrijheid ontvangen zaken te 
doen die ten goede komen aan het bedrijf. 
Zo is ook een gelovige een ambassadeur of vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God en 
daarmede ook een gezagdrager.  Alle gelovigen hebben van de Here Jezus zelf de mogelijkheid 
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ontvangen om volledig legaal de Naam van Jezus te gebruiken.  Het is alsof Jezus zelf de 
transactie uitvoert als Zijn Naam gebruikt wordt.  Elke gelovige kan de Naam van Jezus 
bijvoorbeeld gebruiken bij: 
1. Het ontvangen van het Nieuwe Leven (Joh 20:31) 
2. Redding (Mat 1:21; Hand 4:12) 
3. Doop (Mat 28:19; Hand 8:16) 
4. Gemeenschap (Mat 18:5; Luc 9:48) 
5. Aanbidding (Mat 18:20; 2Cor 1:10, Hand 19:17) 
6. Goede daden (Marc 9:41) 
7. Bevrijding van boze geesten (Luc 10:17; Marc 16:17) 
8. Het spreken in nieuwe tongen (Marc 16:17) 
9. Prediking (Luc 24:47; Hand 8:12) 
10. Genezing  (Marc 16:18; Hand 3:6,16 en 4:30; Jac 5:14-16) 
11. Oordeel (1Cor 5:1-5; Hand 13:6-11; 2Thes 3:6) 
12. Gebed (Joh 14:13-15; Joh 15:16; Joh 16:23-26) 
13. Lofprijs (Ef 5:20; Hebr 13:15) 
14. Alle dingen (Col 3:17) 
15. Handelen in bepaalde acties (Hand 9:27) 
16. Lijden in levensgevaarlijke situaties (Hand 15:26, Hand 21:13) 
17. Ontvangen van de Heilige Geest (Luc 11:13; Luc 24:49; Joh 7:37-39; Joh 14:26; Hand 1:4-8) 
18. Het uitoefenen van de werken van Christus  (Marc 16:17-20; Joh 14:12-15) 
Kortom: als u de naam van Jezus gebruikt bij een bepaalde handeling, spreek als het ware Jezus 
zelf!  U bent de vertegenwoordiging van het Koninkrijk van God wat binnen in u is! 
 
GEHEILIGD ZIJ UW NAAM 
In het gebed “Onze Vader” leert Jezus ons bidden in Luc 11:2  Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, 
zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;     
De Naam van God dient geheiligd te worden.  Geheiligd komt van het Griekse “hagiazo” wat 
betekent: erkennen, eerbiedwaardig of heilig zijn.  Dat vraagt om de Naam van God apart te zetten 
van profane dingen en die Naam toewijden aan speciale dingen die God en Jezus voorbedacht 
hebben in de bijbel om Hen te eren in hun Koningschap!  Het betekent ook reinigen: de Naam van 
God mag niet besmeurd raken.  Daar is deze te heilig voor.  Als we bidden “Uw Naam worde 
geheiligd” dienen we dus elke smet en smaad van deze Naam door onze levens te voorkomen en 
de heilige Naam waardig te gebruiken zodat God deze waardig en functioneel acht!  We mogen 
deze Naam uitspreken die Joden niet durven uit te spreken! 
God heeft Jezus verhoogd en hem het hoogste gezag gegeven leert Fil 2:9  Daarom heeft God 
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10  opdat in de 
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn.  Dit houdt in dat de Naam van Jezus bijzondere kracht bevat.  De ongelovige 
mens is door satan geïnspireerd om met dagelijkse vloektaal de Naam van Jezus te misbruiken: 
satan weet dat er gezag in die Naam schuilt indien Hij gebruikt wordt door een geheiligd persoon! 
De Naam van God is heilig.  Ex 20:17 zegt Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel 
gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.  Wij mogen de 
naam van de Heer dus niet zo maar gebruiken, mede omdat er kracht aan ontleend wordt.  Jezus 
heeft ons zelfs geleerd dat gebeden verhoord worden als we bidden in Zijn naam.  Joh 14:13  en 
wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.  
Wij worden ook in Zijn naam gedoopt en daardoor met Christus bekleed zegt Gal 3:27.    
Jezus gaf Zijn discipelen en de Gemeente het gezag om Zijn Naam te gebruiken: gedelegeerde 
autoriteit.  Als wij bidden in Zijn naam dan is het of Jezus zelf bidt.  Wij nemen als het ware de 
plaats in als vertegenwoordigers van Christus op aarde om als ambassadeurs van het Koninkrijk 
van God te functioneren.  2Cor 5:20  Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze 
mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 
Jezus heeft ons het gezag gegeven en wij mogen Zijn heilige naam gebruiken.  Ziekte, duivels en 
demonen moeten wijken voor het gezag van de naam van de Heer!  Marc 16:17  Als tekenen 
zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. 
Han 3:6  Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van 
Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel! 
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Hand 4:30  doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden 
door de naam van uw heilige knecht Jezus. 
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij 
over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 
Al met al redenen genoeg om de naam van de Heer te prijzen vraagt Ps 34:3  Maakt met mij de 
Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. 
Jeremia 10:6  Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht! 
Als er een paar gelovigen bij elkaar komen in een samenkomst vanwege de Naam van Jezus gebeurt er wat 
bijzonders: Mat 19:19  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen 
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20  Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. 
Dit hoofdstuk leert dat we kunnen, mogen en moeten geloven dat we gezag hebben gekregen en dat God 
groter is dan onze noden, ziekten, vrees, o.i.d.  Dan krijgen we ook het besef dat wat we als Zijn kinderen 
onze  dagelijkse dingen mogen gaan verrichten in Zijn naam waardoor ons leven meer waarde zal krijgen 
leert Col 3:17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de 
Vader, dankende door Hem!  Het meest belangrijke is dat volgens Hand 10:43  Van Hem getuigen alle 
profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.  Als wij dit alles 
gaan beseffen, gaan we met een veel diepere dimensie bidden: “Uw Naam worde geheiligd”. 

 
TOT SLOT: WIJ BOUWEN MENSEN 
In het boek Openbaringen 3 staat een definitie beschreven van een kwaliteitsgemeente zoals van 
Smyrna en Filadelfia in vers 7.  Daar vindt men de beschrijving van de Regeerder van het 
Koninkrijk die de sleutels heeft van het Koninkrijk!  7 En schrijf aan de engel der gemeente te 
Filadelfia: Dit zegt de Heilige,  de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand 
zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.   
Een kwaliteit Gemeente onderwijst de principes van het Koninkrijk van God wat we momenteel in 
de zomermaanden doen.  Want een kwaliteits Gemeente wil de gelovige – de inwoners van 
Koninkrijk – ontwikkelt worden.  Daarom is zij bezig met de ontwikkeling, training en opbouw van 
de gelovigen, zij rust de gelovige toe tot bediening en voert daarmee de opdracht uit van Ef 4:12  
om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.  En 
realiseert daarmede een geopende deur.  Zij leert de gelovigen het Woord te bewaren en de Naam 
van de Heer zorgvuldig te gebruiken! 
8  Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand 
kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend.   
Gebruik de kleine kracht die u heeft mijn broeder en zuster, uw inspanning, energie, om de grote 
kracht van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken!  De Koning is de eigenaar van alle kracht 
en komt alle glorie toe! 
Mat 6:13 Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.   
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VRAGEN LES 4 
 
1. Over wie heb jij gezag? Noem eens wat voorbeelden. 
 
 
2. Hoe kun jij macht uitoefenen? Noem eens voorbeelden. 
 
 
3. Noem een ander woord van kracht.  Hoe komt kracht vrij? 
 
 
4. Waar botsen gezag en macht? Noem eens voorbeelden. 
 
 
5. Hoe ga jij met die "botsing" om? 
 
 
6. Welke drie bedieningen had Jezus (Mat 4:23) en hoe werkte dat met vraag 1-3? 
 
 
 
 
7. Geef enkele voorbeelden hoe macht overgedragen wordt. 
 
 
8. Is de Gemeente van vandaag machteloos?  Leg uit van wie zij macht heeft gekregen.   
 
 
9. Wat dient de Gemeente met haar macht te doen? 
 
 
10. Leg uit dat een relatie met God nodig is voor legale uitoefening van macht. 
 
 
11. Van wie heeft Jezus zijn naam gekregen? 
 
 
12. Noem nog andere namen van Jezus. 
 
 
13. Wat gebeurt er wanneer je bid in de naam van Jezus? 
 
 
14. Wat gebeurt er wanneer je in de naam van Jezus spreekt of handelt? 
 
 
15. Noem enkele bijbelse voorbeelden die je in de naam van Jezus kan doen. 
 
 
16. Waarom is de naam van Jezus heilig? 
 
 
17. Wat betekent de Naam van Jezus voor jou na deze les? 
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5 -  GEESTELIJKE STRIJD EN DE WAPENS VAN HET KONINKRIJK 
 
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van 

• Het sleutelvers van deze les 
• De tactiek van de geestelijke strijd en het werk van satan 
• De hiërarchie en structuur van het rijk der duisternis 
• De vijf belangrijke wapens die ons ter beschikking zijn gesteld:  

o Goddelijke principes 
o Wapenrusting 
o Gelovig Gebed en het Onze Vader 
o Gods Woord proclameren door lofprijs en aanbidding 
o Gaven van de Geest 

 
SLEUTELVERS 
Efeze 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten.   
 
INTRODUCTIE 
Dat er een geestelijke strijd tussen twee onzichtbare rijken gaande is, hebben we in de eerste les 
al genoemd.  We strijden niet tegen mensen maar demonische machten.  Die onzichtbaar zijn.  
Toch wil God onze geestelijke ogen openen om inzicht te krijgen wat er gaande is.  Het gebed van 
Elisa is ook mijn gebed voor u: 2Kon 6:17  Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij 
zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden 
en wagens rondom Elisa.  Zo kon de knecht van Elisa een blik in de onzichtbare geestelijke wereld 
werpen.  En dit is soms nodig om inzicht te krijgen. 
  
TACTIEKEN ONDERZOEKEN 
Soms komt de satan als een engel 2Cor 11:14  Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel 
des lichts.  Maar meestal werkt hij ondergronds zoals b.v. de Maffia.  Sommige heren met 
stropdassen lijken legale zakenmensen, maar hebben de drugs en prostitutie onder controle; soms 
hele naties!  En satan kan mensen opwekken als Stalin en Hitler, of een jongen z’n stiefvader laten 
neersteken…..  De geheime dienst (Mosad) van Israël verzamelt informatie over potentiële 
vijanden die het land, volk zouden kunnen schaden.  Het leger kan deze informatie gebruiken om 
de vijand voortijdig uit te schakelen.  Zo kan de Gemeente voortijdig de aanvallen van het rijk der 
duisternis blokkeren, mits zij kennis heeft van zaken.  Daarvoor moeten we eerst enkele zaken van 
het rijk der duisternis bespreken.  Sommige kerken houden er niet van over de duivel te spreken, 
maar het is noodzakelijk om zijn tactiek te leren kennen!  Paulus zegt in 2Cor 2:11 Want zijn 
gedachten zijn ons niet onbekend.  Met “zijn gedachten” wordt de strategie van satan bedoeld; we 
behoren zijn tactieken, zijn trucs te kennen, opdat we kunnen standhouden  tegen de verleidingen 
van de duivel!   Het belangrijkste hoofddoel van de geestelijke strijd is de realisatie van het 
Koninkrijk van God op aarde door het terugdringen van het rijk der duisternis.  Daarom staat er in 
Ef 5:11 een belangrijke opdracht: ontmasker de vijand.  Dus maak zijn strategie zichtbaar.  Dat is 
het doel van deze lessen  En de toepassing in uw leven!  Efeziërs 5:11  En neemt geen deel aan 
de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.  De Gemeente heeft dus als 
doel de werken van duisternis te openbaren zodat er mee afgerekend kan worden.  Daar is soms 
de gave van het onderscheiden van geesten een welkom hulpmiddel in (zie verderop over “gaven”) 
Ontmaskering betekent de ware identiteit onthullen.  In dit geval van de duisternis.  Hoe werkt die 
strategie van satan?  Bijna altijd heel geleidelijk, soms in nauwelijks merkbare stappen van: 
1. Lust, verzoeking, 
2. Bevruchting 
3. Ongehoorzaamheid 
4. Dood  
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1 - DE GEUR VAN LUST, VERZOEKING  
Jac 1:13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want 

God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14  
Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen 
begeerte.  Zelfs een legitieme lust kan satan op een illegale manier gebruiken! 

• Denk aan honger.  Het verlangen naar eten is op zich niet verkeerd; integendeel, het is 
door God gegeven.  Echter vraatzucht is zonde. 

• Het verlangen naar seks is niet verkeerd…. maar als je het buiten het huwelijk brengt of 
je vrouw schade brengt…. is seks niet goed! 

• Slapen is heerlijk maar als je de hele dag ligt te maffen van luiheid is het zonde! 
• Geld is niet verkeerd maar de lust ernaar is verkeerd! 1Tim 6:10  Want de wortel van alle 

kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof 
afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 

Satan weet dat onze verlangens door God ingegeven zijn… maar wil ze onder ZIJN controle 
brengen!  Dat is de kern van verleiding!   Satan wil dat jouw verlangens jou onder controle hebben 
i.p.v. dat jij je verlangens onder controle hebt!  Hij wil dat het verlangen jou compleet in de macht 
krijgt: dat heet VERSLAVING! 
 
2 - BEVRUCHTING  
Illegale ontwikkeling van verlangens leidt tot bevruchting.  Je kan er niets aan doen als een vogel 
per ongeluk op je hoofd land (verzoeking), maar wel voorkomen dat hij een nestje in je haar bouwt!  
Beet!  Een visser heeft geen bloot haakje in het water maar doet er aas omheen!  Satan wil je naar 
de disco/bar trekken zodat  je verslaafd raakt, je geld verliest  en eindigt in een opvangcentrum!  
Het haakje is?  B.v. seks buiten het huwelijk.  Dat sloopt uiteindelijk levens.  We lezen dat in de 
geschiedenis van koning David.  Hij ontdekte in 2Sam 11 een mooie vrouw die aan het baden was: 
Bathseba in bad!….. Hij kon weglopen maar liet zich verleiden om niet alleen te kijken (daar kon hij 
in principe niets aan doen, alhoewel koningen op het strijdvel behoren te zijn en niet thuis!).  De 
bevruchting kwam toen hij erover na ging denken, de begeerte voeden, bevruchten en de daad 
uiteindelijk doen! 
Een andere aanval op David lezen we in 1Kron21:1  Satan keerde zich tegen Israël en zette David 
aan, Israël te tellen.   David dacht: “ik heb God niet nodig; ik heb mijn grote leger”.   14  Dus bracht 
de Here de pest over Israël, en er vielen van Israël zeventigduizend man. 
 
3 - ONGEHOORZAAMHEID 
Jac 1:15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt 
zij de dood voort.  Jacobus gebruikte de analogie van conceptie, bevruchting, geboorte.  Wanneer 
een kind eenmaal verwekt is, gaat het geboren worden!  Zonde wil ons geestelijk onvolwassen 
laten, een slaaf van onze emoties. 1Sam 15:22  Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer 
welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, 
gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.  
God geeft ons een bijzondere belofte in Fil 2:13  want God is het, die om zijn welbehagen zowel 
het willen als het werken in u werkt.  
GODS WIL IN COMBINATIE MET JOUW WIL GEEFT OPWEKKING! 
WAT IS OPWEKKING?  UITVINDEN WAT GOD WIL EN DAT DOEN! 
 
4 – DOOD 
Jac 1:15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt 
zij de dood voort.  Satan brengt vernietiging maar God is de bron van elke volmaakte gave 17  
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der 
lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 
Satan wil dat wij de goedheid van God missen!  Daarom moeten we alert zijn…. Jezus dacht niet 
bij de verleiding in de woestijn: ik weet niet, komt wel; Hij zei: “satan er staat geschreven!”  Want 
Jezus wilde niet dat de verleiding vrucht baarde!  Jakobus 4:7  Onderwerpt u = GEHOORZAAM  
dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
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HOE GAAT SATAN TE WERK? 
Altijd tegengesteld aan het Koninkrijk van God.  Want hij is een leugenaar en de vader der leugen 
lezen we in Joh 8:44.  Hoe doet hij dat?  Hij zaait: 
1. Verwarring over goed en kwaad; neem je eigen beslissingen maar!  Denk aan Eva in Gen 3: 5  
maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God 
zult zijn, kennende goed en kwaad.  Het bracht Eva  in verwarring waardoor ze de verkeerde 
beslissing nam met grote consequenties. 
2. Verwarring over dood en leven   Gen 3:2  Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van 
het geboomte in de hof mogen wij eten, 3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van 
de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij 
sterven. 4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven.  Alweer verwarring! 
3. Verwarring over waarheid en leugen  

• Relativeren….ach is zo erg niet anderen doen het ook! 
• Subjectivisme…. waarheid is persoonlijk; voor mij waar, voor jou niet 
• Extencialisme…. als het kan ervaren is het waar! 
• Rationalisme…. als je de juiste formule heb is het waar 
• Phenomenalisme…. als het bovennatuurlijk, bijzonder is, is het waar 
• Pantheïsme…. God is schepping; overal is God… in mij = heidens, new age 
• Pragmatisme ….. als het voor je werkt… prima! 

4.  Verwarring van het evangelie van het Koninkrijk 
Satan wil vooral niet dat de gelovige zou weten hoe de koninkrijken van satan en God werken en 
wil de mensen in de Gemeente daarom bezighouden met zielsgerichte leerstellingen.  Met groot 
gevaar lezen we in 1Tim 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen 
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, sommigen 
gaan  met demonen aan de tafel van de Heer 1Cor 10:21  Gij kunt niet de beker des Heren 
drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de 
tafel der boze geesten. 
Gal 3:1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde 
voor de ogen geschilderd is? 2  Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen 
ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? 3  Zijt gij zo onverstandig? Gij 
zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 
 
TEGEN WIE STRIJDEN WE NU? 
Ja, zeker tegen demonische machten maar ook tegen 1Petrus 2:11 vleselijke begeerten, die strijd 
voeren tegen uw ziel.  Menselijke zaken die we ook tegenkomen in 2Cor 10:5  zodat wij de 
redeneringen en elke schans , die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 
bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed 
staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.   
We zien dus in de eerste plaats vier grote bolwerken in de mens zelf: 
• Redeneringen die het geloof verzwakken en het vlees en de ziel versterken. 
• Blokkades tegen de kennis van God en Zijn Koninkrijk. 
• Bedenksels die strijdig zijn met Gods Woord.  
• Ongehoorzaamheid aan de instructies van Gods Woord waardoor Gods kracht niet kan 

werken. 
Daarom zijn de grootste strijdperken een heilig leven leven en gebed.  Daarnaast is er een andere 
dimensie van strijd en elke Gemeente en gelovige heeft de opdracht die te strijden lezen we in Ef 
3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.  En dat dit gebeurt in de hemelse 
gewesten wijst op de geestelijke strijd van gebed. 
Welke overheden en machten komen we tegen in die hemelse gewesten?  Volgens Ef 6:12 zijn 
dat er vier:  

1. Overheden  
2. Machten 
3. Wereldbeheersers van de duisternis 
4. Boze geesten     
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1. OVERHEDEN 
In het Grieks “archas” genoemd wat betekent de gezagsstructuur van het rijk der duisternis met 
satan en zijn generaals (Ef 6:12; Ef 1:21; Col 2:10).  Het  duivelse rijk is goed georganiseerd; de 
Christenen kunnen daar nog wat van leren.  Ze beïnvloeden de regering, niet alleen via extreme 
politieke partijen (openlijk) maar ook heel slinks via het bestuur van de stad.  Er kan zomaar een 
occulte tentoonstelling met goedkeuring van de overheid plaatsvinden, of coffeeshops geopend 
worden die niets met koffie maar wel met drug te maken hebben.  Daarom is het belangrijk om tijd 
voor onderzoek en gebed te nemen om te ontdekken wat er in de stad of het land gebeurt.  Daniel 
was als balling in een vreemd land terechtgekomen en wilde zich bruikbaar voor God opstellen en 
inzicht krijgen wat een geestelijke oorlog tussen geestelijke vorsten teweeg bracht volgens Dan 
10:12  En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniel , want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet 
hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, 
en ik ben gekomen op uw woorden.  13  Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 
eenentwintig dagen tegenover mij;  doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten , kwam mij te 
hulp, zodat ik daar , bij de koningen der Perzen, de overhand behield.  Vanaf de 1e dag dat Daniel 
ZIJN HART erop gezet had om inzicht te verkrijgen en zich voor God te verootmoedigen begon de 
strijd van 21 dagen met de geestelijke vorst van Perzie!  Wilt u inzicht?  Heeft u daar wel voor 
gekozen?  Dan begint de strijd! 
 
2. MACHTEN  
Machten worden in het Grieks “exousias” genoemd.  (Ef 6:12; Ef 1:21; Col 2:10).  Het zijn krachtige 
autoriteiten die lokaal uitwerken en mensen gebonden hebben zodat een seksshop of relaxhuis 
geopend kan worden, of  een coffeeshop, abortuskliniek, of heksenfeesten op lagere scholen 
georganiseerd gaan worden. 
Het zijn dus zichtbare uitwerkingen, krachten die uitgeoefend worden door de duivelse lokale 
overheden.  Soms omdat de Gemeente niet haar gezag heeft uitgeoefend en de duivelse machten 
dat wel gedaan hebben. 
 
3. WERELDBEHEERSERS VAN DE DUISTERNIS 
In het Grieks worden zij “kosmokratoras” genoemd.  De wereld-heersers van de duisternis van 
deze eeuw, de geestelijke wereld-regeerders (Daniel 10:13-21; Ef 1:21; Ef 6:12; Col. 1:16-18).  
Dat zijn demonische generaals die hele continenten in hun macht hebben.  Dezelfde heersers als 
tweeduizend jaar geleden gebruiken vandaag andere methoden; ze passen hun tactiek aan.  Maar 
het idee erachter is hetzelfde: verleiden en misleiden.  Mat 24:12  En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.  Daar zorgen deze wereldbeheersers voor! 
 
4. BOZE GEESTEN  
Boze geesten zijn demonische engelen (onzichtbaar) die mensen of dieren aanvallen en in hen 
gaan wonen.  In het Grieks “pneumatika” genoemd of demonen (Ef 6:12; Ef 1:21; Col 1:16-18).  
We lezen dat demonen uitgedreven worden in Handelingen en ook Jezus deed dat!  Hij gaf de 
gelovigen zelfs de opdracht dit de doen in Marc 16:17.  Maria van Magdala (1e vrouw die Jezus 
ontmoette na Zijn opstanding) was bevrijd van 7 boze geesten.  Lees Marc 16:9.  En Jezus zei ook 
in Mat 12:43-45 dat als het huis leegstaat er zeven andere geesten in terugkomen.  Elk kind van 
God wordt aangevallen; de geesten loeren om binnen te komen.   
• Het zijn gevallen engelen (Jes 14:12-15) die met satan (een opperengel) rebelleerden (Ez 

28:11-19) tegen God en uit de hemel geworpen werden. 
• Gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb 12:4) dus behoeven we niet te vrezen! 
• Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb 12:3-4).  
• Zij hebben dus geen woning en zoeken die in dieren (Mat 8:31) of mensen. 
• Ze hebben macht over iedere onbekeerde (Ef 2:2). 
• Ze dringen illegaal (Joh 10:1) binnen via ongelukken, aanrandingen, erfzonden.  Maar soms 

ook legaal door zondige handelingen die invalspoorten geven.   
• Ze opereren vanuit de hemelse gewesten. 
• Ze zijn pas in de hel na Openbaringen 20. 
• Ze proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden. 
• Volgens Col 2:15 zijn satan en demonen echter verslagen vijanden. 
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Hoe moeten we dat bijbels zien?  We moeten ons goed realiseren dat de definitieve overwinning 
door Jezus zelf nog moet komen.  Het is net zo’n situatie als tijdens de 2e Wereldoorlog toen de 
geallieerden Normandie binnenvielen: dat was D-day.  Het duurde echter nog bijna een jaar eer 
Nederland bevrijd werd: 5 mei 1945.  Dat was voor ons toen V-day!  Jezus heeft D-day al 
gerealiseerd op Golgotha; de grote overwinning V-day is bij Zijn wederkomst.  Tot die tijd is het 
Koninkrijk van God nog niet volledig aanwezig.  En dient de Gemeente continue aanvallend bezig 
te zijn!  
 
DEMONEN BEINVLOEDEN 
Het is beter te spreken over demonische beïnvloeding i.p.v. bezetenheid.  En er zijn ook gradaties 
daarin aan te brengen op b.v. een schaal met een 1 tot 10 verdeling:   
• 1-3 dagelijkse verleidingen zoals Jezus dat zelf ook meemaakte in de woestijn. 
• 4-5 ziekten; lijden van mensen; zoals de gekromde vrouw die toch een dochter van Abraham 

was, dus een gelovige.  Jezus moest haar bevrijden. 
• 6-7 maanzieke knaap; geestelijke ziekten die de mens uiteindelijk willen brengen tot zelfmoord, 

hiervoor is bidden en vasten nodig.  
• 8-9 bezetene van Gardera; 100% bezetenheid is blijkbaar niet mogelijk want hij kon nog op z’n 

knieën vallen voor Jezus! 
De overwinning is gebaseerd op drie belangrijke dingen: 

1. Wat Jezus op Golgotha heeft gerealiseerd met Zijn bloed. 
2. Het Woord van ons getuigenis; dus hoe de gelovige spreekt en leeft. 
3. En de offers die zij voor Jezus brengen. 

We lezen dit in Openb 12:11  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door 
het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.  
Dit laatste getuigt van een keiharde oorlog tussen de twee Koninkrijken. 
 
OORLOG TUSSEN BEIDE KONINKRIJKEN 
Er is sinds de val van satan (dus nog voor de schepping van deze wereld) een oorlog aan de gang 
tussen beide koninkrijken.  De bijbel beschrijft deze strijd tussen satan en Jezus in Joh 10:10  De 
dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed.    
Dat deze strijd ook de burgers raakt zal duidelijk zijn uit het sleutelvers Efeze 6:12  want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Dat de Gemeente Gods daar een belangrijke rol in speelt is al aan de orde geweest in een eerder 
hoofdstuk: Efeze 3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. 
Satan probeert mannen en vrouwen aan de zonde gevangen te houden in zijn koninkrijk.  Middels 
misleidende methoden haalt hij mensen over om toe te geven aan de lust van zonde.  De zonde 
brengt namelijk scheiding tussen God en mens.  Maar Jezus heeft duur betaald en ons niet alleen 
gekocht, maar ook betaald!  1Cor 6:20  Want gij zijt gekocht en betaald.  Verheerlijkt dan God met 
uw lichaam.  Dat zullen wij doen!  En wel dankende.  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning 
geeft door onze Here Jezus Christus (1Cor 15:57)!   
 
DE BOZE IS IN CONFLICT MET JOU 
Sommige Christenen denken dat zij overgeleverd zijn aan de willekeur van satan.  Anderen 
denken weer dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat zij er geen last van zullen hebben.  Weer 
anderen leven in overbodige angst en zien onder elke tafelpoot een demon.   
Een goede balans is daarom broodnodig.  De gezonde basis van een wederom geboren Christen 
is dat deze weet een burger te zijn van het rijk der hemelen na onze bekering.  Omdat hij door God 
is overgeplaatst vanuit het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Col 
1:13).  Omdat je nu een nieuwe Heer hebt en bent ingelijfd in het leger van God mag je 
beschikbaar zijn om andere mensen op deze aarde te zegenen met Gods liefde en hen te 
bevrijden uit het rijk der duisternis.  Dat haat de satan en daarom zal hij er alles aan doen om jou 
uit te schakelen.  
Helaas ontkennen of vergeten veel Christenen dat satan rond gaat als een verleider en als een 
briesende leeuw (1Pet 2:8).  Daarom is het belangrijk de doelen van satan te weten: 
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1. VOORKOMEN VAN REDDING door mensen te verblinden zodat ze de weg naar de hemel niet 
kunnen vinden  2Cor 4:3  Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die 
verloren gaan, 4  ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft 
geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, 
die het beeld Gods is.   Temeer mensen gered worden temeer glorie God krijgt!  Daarom is het 
belangrijk om een krachtig evangelie van het Koninkrijk met gezag te prediken! 

2. GELOVIGEN UITSCHAKELEN door depressie, ontmoediging en/of ziekte.  Waarom?  Omdat 
hij weet dat je dan niets meer voor God kunt doen als je je beroerd voelt!  Dan krijgt God geen 
glorie en dat wil satan niet!  Een krachtig medicijn daartegen is lofprijs en aanbidding plus de 
geestelijke wapenrusting! 

3. GOD TEGENWERKEN door Gods wil in ons leven te frustreren….. Gods wil voor Jezus was 
het kruis en in de woestijn probeerde satan al Jezus op andere gedachten te brengen; hij 
gebruikte zelfs Petrus om Jezus van het kruis af te houden (Mat 16:21-24).   Petrus bestrafte 
Jezus….. maar Jezus doorzag wie er achter zat: satan!  21 Van toen aan begon Jezus 
Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde 
der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage 
opgewekt worden. 22  En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: 
Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23  Doch Hij keerde Zich om en 
zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op 
de dingen Gods, maar op die der mensen. 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.  
Satan wilde Jezus van het kruis afhouden….. en ons ook!  De kracht van het kruis van 
Golgotha!  Lijden is niet leuk.  Denk aan een sportman die lijdt voor z’n prestaties.  Maar 
wanneer hij op het ereplatform staat zegt hij: het was het waard!  Een krachtig wapen is 
volharding en gebed lezen we in Efeze 6:18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en 
smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking 
voor alle heiligen;   

Wanneer je bidt "verlos ONS van de boze" dan denk je ook aan de anderen die bevrijding nodig 
hebben en vraag je God om overwinning, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen!   
 
HOE OVERWINNING TE VERKRIJGEN? 
Er zijn vijf belangrijke zaken die het rijk der duisternis kunnen verslaan of tegen beschermen: 
1. Goddelijke principes toepassen in je dagelijkse leven 
2. Geestelijke Wapenrusting geeft bescherming 
3. Gelovige Gebed 
4. Gods Woord proclameren door lofprijs en aanbidding 
5. Geestes Gaven 
 
1 – GODDELIJKE PRINCIPES TOEPASSEN IN JE DAGELIJKSE LEVEN 
Als burger van het Koninkrijk van God dien je je te houden aan de regels en principes van het 
Koninkrijk.  Als je die overtreedt, kan je schade lijden aan je ziel (Marc 8:36). 
Daarom is het belangrijk om een geheiligd leven te leven.  Jac 1:27  Zuivere en onbevlekte 
godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf 
onbesmet van de wereld bewaren.  
We worden geroepen om licht in de duistere wereld te brengen, maar dan dienen we rein te zijn 
lezen we in Fil 2:15  opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods 
te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de 
wereld,   
In Efeze 6 lezen we belangrijke principes om staande te blijven in de geestelijke strijd: een ethisch 
leven volgens de principes en leefstijl van het Koninkrijk van God (zie de volgende lessen), de 
geestelijke wapenrusting plus gebed. 
Het gaat daarbij om het principe dat we STAANDE moeten blijven op het fundament van Jezus om 
de duivel te kunnen WEDERSTAAN; dit door je allereerst te onderwerpen aan God volgens Jac 
4:7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.   
Dat de juiste levensstijl in het Koninkrijk van God van essentieel belang is, blijkt uit het 
schriftgedeelte over de wapenrusting in Ef 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
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zijner macht.  11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels.   
Voor de regel “weest krachtig in de Here” staat het woordje “voorts”.  Dit betekent dat er iets aan 
die geestelijke strijd voorafgaat; iets heel belangrijks: een heilig leven volgens de Koninkrijks 
principes die beschreven staan in de voorafgaande verzen en zelfs hoofdstukken zoals beginnend 
bij hoofdstuk 4:17. 
Als deze principes niet uitgeleefd worden heeft de wapenrusting en strijdend bidden weinig zin! 
 
2 - DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING 
Als Christen zou het meer natuurlijk zijn als wij de satan zouden verslaan in plaats van hij ons.  
God heeft ons bepaalde principes in Zijn Woord gegeven die de gelovige kan beschermen tegen 
het kwaad en overwinning geven ook in verleiding (1Cor 10:13).  Op Golgotha is door Jezus reeds 
de overwinning behaald en Hij heeft de demonen en machten openlijk tentoongesteld (Col 2:15).  
Als Christen hebben we wapens gekregen zoals de Naam van Jezus, het bloed van Jezus, het 
Woord van Jezus.  God heeft ons een wapenrusting gegeven om krachtig in de Here te zijn en in 
de sterkte zijner macht en te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.   
Ef 6:10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.  11  Doet de wapenrusting 
Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet 
te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  13  Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak 
geheel vervuld hebbende, stand te houden.  14  Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de 
waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15  de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;  16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17  en neemt de helm 
des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.  18  En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen.   
 
De meeste van deze wapens zijn defensief ter bescherming maar we hebben ook aanvalswapens 
als het werk van Gods Geest wat vrijkomt door het brengen van Het Woord van God als we 
vooruitlopen met onze evangelie voeten!  De wapenrusting heeft als grootste doel ons geschikt te 
maken voor krachtig gebed!  Want uiteindelijk is het gebed de strijd lezen we.  Gebed brengt ons in 
de tegenwoordigheid van God en daarom begrijpt u ook nu waarom we de wapenrusting zo nodig 
hebben: satan wil ons schaden in onze gedachten, hart, lendenen, voeten, etc.  Maar met de 
wapenrusting kunnen we weerstand bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 
hebbende, stand te houden (Ef 6:13).  En aanhoudend te bidden en smeken bij elke gelegenheid 
in de Geest, wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen (:18).   
Let wel dat God een gehele, complete uitrusting heeft gegeven.  Dus als we iets zouden weglaten, 
hebben we geen dekking op dat gebied!  Daarom trek de complete (:13)uitrusting aan:      
1. Zijn onze lendenen (:13) OMGORD MET DE WAARHEID die vrij kan maken en vrij houden 

(Joh 8:32)?  Want de waarheid houd de gehele wapenrusting op haar plaats.  Bestudeer het 
Woord van de Waarheid (2Tim 2:15) en volg het gezonde onderwijs van gezalfde leraren (Han 
2:42).  

2. Is onze borst bekleed met het PANTSER DER GERECHTIGHEID (:14) om ons meest vitale 
deel: het geestelijk hart te beschermen?  Dit wordt ook genoemd het harnas van geloof en 
liefde (1Thes 5:8) wat in het Koninkrijk van God betekent dat de vervulling van de gehele wet 
de liefde is (Mat 22:37-40) en de toegang tot het Koninkrijk alleen mogelijk is door geloof en 
gerechtigheid (Rom 10:4-10).      

3. Zijn onze VOETEN GESCHOEID MET DE BEREIDVAARDIGHEID OM HET EVANGELIE VAN 
VREDE (:15) te brengen en de mensheid daarmee te zegenen?  De boodschap van redding 
door Jezus Christus brengt vrede met God (Rom 5:1-5).  De uitbreiding van het Koninkrijk is in 
grote mate afhankelijk van deze bediening; bent u bereid mee te helpen?  Dan zegt Rom 10:15 
Hoe liefelijk zijn de voeten van hen,  die een goede boodschap brengen.  Je komt vooruit in het 
Koninkrijk van God door deze wandelgang.      
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4. Hanteren wij het SCHILD VAN GELOOF (:16) waarmee wij al de brandende pijlen van de boze 
kunnen doven die hij op ons afvuurt om dit schild te laten zakken en zo kwetsbaar te maken?  
De constante aanvallen van de vijand zullen proberen je te ontmoedigen en demoraliseren.  
Maar het schild van geloof zal bescherming bieden tegen deze aanvallen.  Het absorbeert de 
vuurkracht van de vijand!  Het schild is ook een aanvalswapen (geloof dat bergen verzet) en in 
de oude tijd drukte men de vijand tegen de grond met zijn schild!  Dat is het doel van jouw 
geloof.  Doe het niet in eigen kracht (Spr 3:5-8) maar in geloof om de vijand te overwinnen.   

5. En dragen wij de HELM VAN HET HEIL (:17) om gezond en reddend te kunnen denken dus 
onze gedachten te bewaken?  Bedenk dat je niet alleen gered bent van het oordeel maar dat je 
een burger bent geworden van het Koninkrijk van God en dat je gedachten continue vernieuwd 
worden door Zijn Woord (Rom 12:1-2) als je de informatie van het Koninkrijk tot je neemt en 
het plan van God ontdekt.   

6. Hanteren wij het ZWAARD VAN DE GEEST (:17), dat is het woord van God om profetisch te 
spreken en zegenen?  Laat het niet bot worden want het heeft een belangrijke bediening in je 
leven om vleselijke en geestelijke zaken te scheiden (Heb 4:12).  Het zwaard dood niet alleen 
de vijand maar sterkt ook de strijder volgens Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.  En het is een bescherming tegen het kwaad als je het opbergt in de 
schede van je hart  volgens Ps 119:11  Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet 
zondige.    

• Dragen we deze wapenrusting om CONTINUE TE BIDDEN IN DE HEILIGE GEEST VOOR 
ONZE NAASTEN (:18)?  Dat is het doel van deze wapenrusting om een krachtig gebed te 
laten klinken in de hemelse gewesten voor onze naasten!  Ef 6:18  En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen.   

De wapenrusting is het karakter van Christus waarmee we bekleed zijn (Galaten 3:27  Want gij 
allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed) en die ons de overwinning wil 
geven in de voorbede (1Cor 15:57  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze 
Here Jezus Christus).  Als wij bijbelse principes hanteren is dat de weg der bevrijding niet alleen 
voor onszelf maar voor de hele Gemeente en haar leiders volgens 2Cor 1:11  terwijl ook gij ons te 
hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig 
dank gebracht worde voor ons. 
 
3 – GELOVIG GEBED 
Geloof is nodig om gebed kracht te geven.  We lezen dat o.a. in  
Mat 21:22  En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. 
Jakobus 5:15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. 
Hebreen 11:6  maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God 
komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.   
Deze drie teksten leren ons dat een gebed niet voldoende is; een gelovig gebed is een sleutel voor 
genezing, bevrijding, redding, etc.  Dus bouw uw geloof op door het Woord van God te 
proclameren leert Rom 10:17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 
Christus.   
Met gebed bent u in staat om zaken te binden en ontbinden want is het een sleutel lezen we in Mat 
16:19  Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, 
zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de 
hemelen.  Dit hebben we reeds behandeld. 
Evenzo hebben we reeds besproken dat we mogen bidden met gezag namelijk het gebruik van de 
naam van Jezus.  We gaan er van uit dat dit u bekend is! 
 
KONINKRIJKS GEBED 
Bidden kan het beste op een bijbelse manier; dus bidden overeenkomstig de beloften die God 
belooft heeft.  Bidden kan soms moeilijk zijn en de discipelen wisten dat ook: daarom vroegen ze 
om een gebedscursus aan de Heer: Lu 11:1  En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, 
dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield , tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes zijn discipelen geleerd heeft.   
Prompt leerde Jezus hun een krachtig Koninkrijks gebed.  Meer nog, een gebeds patroon hoe we 
dienen te bidden: het “Onze Vader”.  Het is een enorm krachtig gebed wat helaas dikwijls misbruikt 

NLEG STUDIE -  KONINKRIJK VAN GOD                                                                               blz 49  



is als een “formulier”gebed dat opgedreund wordt.  Jezus leerde dit gebeds”concept” aan Zijn 
discipelen, toen ze aan Hem vroegen “Heer leer ons bidden”.  Het gebed kunnen we verder lezen 
in Mat 6:9  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10  uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  11  Geef ons heden 
ons dagelijks brood;  12  en vergeef ons onze schulden,  gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren;  13  en leid ons niet in verzoeking , maar verlos ons van de boze.  Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid . Amen.   
Er wordt ACHT maal het woordje ONS gebruikt in het Onze Vader; dat houd dus in dat we SAMEN 
als GEMEENTE in actie moeten komen om als Gods leger te strijden tegen de satanische 
machten door gebed.  Zach 10:5 en zij zijn als helden, die door het slijk der straten treden in de 
strijd; ja, zij strijden, omdat de HERE met hen is.   
 
GODS KONINKRIJKSLEGER 
Elke nieuwe soldaat gaat naar een opleidingskamp waar hij gedrild wordt en klaargemaakt om de 
vijand te bevechten.  De eerste vier petities van het "Onze Vader" lijken op die militaire training: je 
wordt namelijk geleerd om de basisprincipes van geestelijke strijd eigen te maken: 
1. Je bent als Gods kind ingelijfd in Zijn Koninkrijk, in Zijn gezin en Zijn leger samen met andere 

gelovigen (Onze Vader) 
2. En wil graag God aanbidden en kent de kracht van Zijn Naam en de naam van Jezus 

(Geheiligd zij Uw Naam) 
3. Je leert Gods Koninkrijks principes kennen en toepassen                          

(Uw Koninkrijk kome) 
4. Je leert gehoorzamen aan de opdrachten van de Koning (Uw wil geschiede) 
5. Als nieuw getrainde soldaat heb je nu dagelijkse voeding en vitaminen nodig om sterk te zijn in 

de strijd (Geef ons heden ons dagelijks brood) 
De laatste drie verzoeken brengen ons nu in strijd en conflict met de vijand: 
6. Je past de grootste en centrale kracht van Het Koninkrijk van God toe (Vergeef ons en laat ons 

vergeven) 
7. Je leert waakzaamheid en bescherming omdat je een heilige roeping hebt ontvangen (leid ons 

niet in verzoeking) 
8. Om uiteindelijk naast jezelf ook andere mensen te verlossen door een overwinning (maar 

verlos ons van de boze)! 
Ontdek deze interessante volgorde in het Onze Vader van punt 1-8.  Als men geen overwinning 
verkrijgt dient men na te gaan of men wel voldoende beschermd is, er genoeg “gegeten” is en of er 
zaken openstaan waar vergeving voor gevraagd of geschonken moet worden!  Als satan terrein 
verliest wordt het Koninkrijk van God zichtbaar!  Mat 12:28  Maar indien Ik door de Geest Gods 
de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.   
WELKOM OP DE MEEST BELANGRIJKE SAMENKOMST: DE BIDSTOND VAN DE GEMEENTE! 
 
GODS KONINKRIJK IS MOMENTEEL NOG NIET VOLLEDIG AANWEZIG 
Wanneer je bidt “Uw Koninkrijk kome” doe je dat omdat iets nog niet compleet functioneert in je 
leven of je omgeving.  Je vraagt dat de  heerschappij van het Koninkrijk van God in jouw leven en 
omgeving zichtbaar gaat worden.  Mensen kunnen vanwege verschillende redenen om de 
manifestatie van Gods Koninkrijk bidden zoals: 

• Diegenen die met schuld rondlopen, zij vragen om de vergevende kracht van Gods Koninkrijk 
• Diegenen die bezig zijn om anderen te kunnen vergeven, zij vragen om de liefde van Gods 

Koninkrijk  
• Diegenen die ziek zijn en soms geen hulp meer vinden bij de medische wetenschap, zij 

verlangen naar een wonder van Gods Koninkrijk   
• Diegenen die terminale kanker hebben en veel pijn lijden, zij verlangen naar een pijnloze dood 

en het hemelse Koninkrijk 
• Diegenen die overspannen en gestrest zijn, zij vragen om de rust van Gods Koninkrijk 
• Diegenen die ontslagen, maatschappelijk mislukt of werkeloos zijn, zij vragen om de nieuwe 

kansen van Gods Koninkrijk  
• Diegenen die leeg zijn of geen fut meer hebben, zij vragen om de kracht van Gods Koninkrijk 
• Diegenen die gefrustreerd en depressief zijn, zij vragen om de vreugde van Gods Koninkrijk 
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• Diegenen die met verslavingen kampen, zij vragen om de bevrijdende kracht van Gods 
Koninkrijk 

• Diegenen die stukgelopen huwelijken hebben, zij vragen om de vrede en herstel van Gods 
Koninkrijk 

• Sommige ouders met probleemkinderen vragen om de bijzondere wijsheid van Gods Koninkrijk 
• Sommigen die bankroet zijn vragen om de bovennatuurlijke voorzieningen van Gods Koninkrijk  
• Sommige politici vragen om de heerschappij van Gods Koninkrijk 
• Sommige pasbekeerden die gestruikeld zijn vragen om vergeving vanuit Gods Koninkrijk (1Joh 

2:12) 
• Sommige Christenen kunnen niet stoppen met slechte gewoontes, zij zeggen net als Paulus in 

Rom 7:19 “Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat 
wil ik nu juist niet” zij verlangen naar de verlossing door het Gods Koninkrijk. 

• Sommige kinderen met allerlei noden vragen om de vaderlijke liefde van Gods Koninkrijk (Mat 
19:14) 

• Sommige christentieners vragen om de kracht van Gods Koninkrijk om de duivel te verslaan 
(1Joh 2:14) 

• Sommige ouderen vragen om de goede dingen van Gods Koninkrijk (Tit 2:2-3)   
• Sommige geestelijke leiders vragen om een dieper inzicht in Gods Koninkrijk (1Joh 2:13-14) 
• Sommige brave Christenen die geen slechte dingen gedaan hebben maar toch de kracht van 

God missen in hun leven, zij vragen naar meer openbaring van Gods Koninkrijk in hun leven  
• Sommige bewogen Christenen die de bijbel bestuderen en bemerken dat zij meer van Gods 

Woord  en Geest nodig hebben om te voorzien in de dagelijkse noden van de mensen rondom 
hen heen verlangen naar de manifestatie van het Koninkrijk van God. 

• Sommige Christenen die niet tevreden zijn met het werk van Gods Geest door hun leven, 
vragen naar meer openbaring van Het Koninkrijk van God 

• Etc...... elk mens en ook elke christen is een kandidaat om te bidden “Uw Koninkrijk kome o 
God!  Uw heerschappij over mijn leven.... 

Luc 9:23 vertelt ons dat Jezus tegen allen zegt die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet 
zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. 
Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het 
verliezen”.   
 
HET “ONZE VADER” BIDDEN HELPT GODS KONINKRIJK TE REALISEREN 
Jij kan invloed uitoefenen op je dagelijkse leven en omgeving als je het “Onze Vader” gaat bidden.  
Je stelt je beschikbaar aan God als kanaal om “Zijn Koninkrijk” door jou leven te realiseren!  Zoals 
het in de hemel werkt kan dit ook op de aarde zichtbaar worden!  Het Koninkrijk van God naar 
deze aarde brengen is voor een gedeelte jouw keus! Natuurlijk zal God Zijn Koninkrijk compleet 
brengen bij de wederkomst van Christus, maar we hebben het vandaag al nodig!  En Jezus wil dat 
geven, vandaar dat Hij dit gebed ons wil leren.  
Soms pakken dingen heel anders uit als je dit gaat bidden, omdat we nog geen inzicht hebben in 
de toekomstige ontwikkeling van Gods plannen voor ons leven.  Je kan zelfs allerlei tegenslagen 
krijgen in je leven, zoals Jozef die als slaaf door zijn broers verkocht werd naar Egypte.  Maar 
uiteindelijk werkte God dat ten goede uit voor Jozef en zijn familie volgens Gen 50:20  Gij hebt wel 
kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden 
het geval is: een groot volk in het leven te behouden. 
Als je al een Christen bent geworden is dat de eerste fase van Gods plan (Ef 1:4) voor jouw leven.  
Je mag Zijn kind worden en zijn (Ef 4:5).  Helaas blijven veel gelovigen daar steken omdat ze niet 
geleerd hebben te bidden voor de volgende fases van hun leven.  Als we bidden “Uw Koninkrijk 
kome” vragen wij Gods heerschappij in ons leven en vervulling van onze roeping omdat God al 
een voorbestemd plan voor ons leven heeft (Ef 1:4-5) en Hij wil jou dat laten weten (Ef 1:9 en 11 
en Hand 22:14)!  Wij moeten als serieuze Christen ernst maken met ons leven en beseffen dat 
verkeerde besluiten ons onder het oordeel van God kunnen brengen (Han 2:1-4). 
Jouw keuze is bepalend om Gods plan te realiseren! 
Als je bidt “Uw Koninkrijk kome” dan geef je daarmee aan dat besloten hebt om volgens Gods 
principes te leven en God te eren met alles wat je doet! 
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Als je bidt “Uw Koninkrijk kome” dan moet je beseffen dat dit niet plotseling zal gebeuren maar in 
een geleidelijk proces van bewust worden en leren.  Net als je diploma op school behalen dat heel 
wat jaartjes kan vergen!   
Het kan een tijdje duren eer je in Gods Koninkrijk opereert maar het begint met een besluit, met 
een gebed..... je plant het zaad van Het Koninkrijk van God in je leven!  Het vraagt tijd en geduld 
zoals in de geschiedenis van het mosterdzaad in Marc 4:28  De grond brengt vanzelf vrucht voort; 
eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.  29  Wanneer dan de vrucht rijp 
is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.  30  En Hij zeide: Hoe 
zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen?  31  Het 
is als een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle 
zaden op de aarde,  32  en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, 
en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen.   
 
 
4 – GODS WOORD PROCLAMEREN DOOR LOFPRIJS EN AANBIDDING 
In de vorige les hebben we reeds behandeld dat Gods kracht vrij komt door bijbelse proclamatie. 
Als koninklijke priesters hebben we deze bediening leert 1Petrus 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren 
geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilige natie , een volk Gode ten eigendom, om de 
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 
licht 
Gebed nodigt Gods heerschappij uit en aanbidding zet Zijn regering vrij.   
We kunnen bijbelteksten citeren of ze zingen als lofprijs en aanbidding.  Aanbidding heeft een 
verbinding met besturen, regeren.  Want koningen behoren geëerd en geprezen te worden.  Denk 
aan onze Koningin Beatrix die geëerd en met respect behandeld wordt; de mensen in Nederland 
zijn dankbaar (als het goed is) voor wat zij en de regering doet voor de burgers van dit land. 
Ook wij worden opgeroepen om God op de juiste wijze te eren als wij in een stabiel, onwankelbaar 
Koninkrijk willen leven, lezen we in Heb 12:28  Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met 
eerbied en ontzag.  Dit doen wij in onze priesterlijke bediening  
Ware aanbidding reflecteert de natuur van de God die wij aanbidden.  Aanbidding is het hart van 
Geest-vervuld leven.  Jezus zei in Joh 4:23  maar de ure komt en is nu , dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke 
aanbidders; 24  God is geest en wie Hem aanbidden , moeten aanbidden in geest en in waarheid.  
De Heilige Geest helpt ons God te aanbidden. 
De Joden moesten naar een tempel om te aanbidden.  De inwoners van het Koninkrijk echter zijn 
sinds de uitstorting van Gods Geest zelf tempels van de Heilige Geest geworden!  1Cor 3:16  U 
weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont!  Wij zijn geschapen om op aarde 
met God te regeren en God te aanbidden.  En een oprechte levensstijl te leven die past bij een 
aanbidder volgens 1Tim 2:8  Daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij 
eerlijk en oprecht zijn, zonder enige twijfel of wrok in hun hart. 
Aanbidding zet de heerschappij van God vrij.  Deze conclusie kunnen we trekken uit Ps 93:2  Uw 
troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij en Ps2:3  Nochtans zijt Gij de Heilige, die 
troont op de lofzangen Israëls.  Het woord “troont” slaat op “onder ons zijn’ en “regeren”. 
We lezen de uitwerking van lofprijs ook in Ps 47:1  Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode 
toe met jubelgeroep.  2  Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht , een groot Koning over de 
ganse aarde.  3  Hij brengt volken onder ons, natiën onder onze voeten.   
Heel de schepping dient dankbaar te zijn en ook de trouwe dienaars van de Heer behoren Hem te 
danken en te spreken van Zijn wereldwijd koningschap, te vertellen van Zijn machtige daden, om 
alle mensen Zijn macht bekend te maken, Zijn grote luister, Zijn groot koningschap.  Deze 
opdracht lezen we in Ps 145:10  Al uw werken zullen U loven, HERE , uw gunstgenoten zullen U 
prijzen;  11  zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid 
gewagen, 12  om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke 
heerlijkheid van zijn koningschap.  13  Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw 
heerschappij is over alle geslachten .   
Het rijk der duisternis zal wijken voor de tegenwoordigheid van God en bovendien wort u zelf 
gezegend door  lofprijs en aanbidding.  Daarom leert Ef 5:19  en spreekt onder elkander in 
psalmen,  lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.  Zingt liederen 
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met sterke bijbelse proclamaties, leer daarom het Woord van God te citeren en zingen zegt Col 
3:16  Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en 
terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw 
harten.   
 
Laten wij eens zien hoe het uitwerkt in het Nieuwe Testament: na 10 dagen gebed (Han 1:14) viel 
Gods Geest (Hand 2) en werd de aanbidding door de tegenwoordigheid van Gods Geest nog 
sterker.  Men dacht dat de aanbidders dronken waren geworden (Hand 2:13).  En Petrus legde uit 
dat het de vervulling van de belofte was (Hand 2:17).  En het is ook voor ons vandaag (Hand 
2:18). 
Er zijn nog andere voorbeelden te vinden van de kracht van lofprijs zoals toen Paulus en Silas in 
de gevangenis zaten en desondanks tot God gingen bidden en zingen met bevrijdende gevolgen 
in Hand 16:25 ¶ Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de 
gevangenen luisterden naar hen.  26  Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de 
grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van 
allen raakten los.   
 
In het Oude Testament zien we dezelfde dingen gebeuren: Gods tegenwoordigheid komt telkens 
als mensen Hem aanbidden.  En geeft zelfs complete overwinning op de vijand.  Dat lezen we o.a. 
in 2Kronieken 20 over de strijd van het volk Israël.  In plaats van vechten gaan ze bidden en 
vasten (2Kron 20:3-13) en vervolgens sprak God een duidelijk profetisch woord (14-17) en men 
ging opnieuw aanbidden, loven en prijzen (18-20).  Toen zij optrokken tegen de vijand met lofprijs 
werd die door de Heer zelf verslagen! 
Een geweldig mooi voorbeeld wat nederige aanbidding, vasten en lofprijs kan uitwerken! 
 
Samengevat: AANBIDDING ziet de dingen zoals ze zouden moeten zijn: God wordt rechtvaardig 
geëerd als Soevereine Schepper en Verlossende Redder.  Hij alleen is het waard om geprezen, 
aanbeden, geëerd en verhoogd te worden.    
En GEBED ziet de dingen zoals ze zijn: mensen die op onwettige wijze (met opzet of onwetend) 
Gods wetten overtreden en Zijn schepping vernietigen.  Gebed gelooft en staat erop dat dit moet 
veranderen.   
 
5 – DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 
De gelovigen hebben een bijzondere gereedschapskist: de Geestes gaven!  Sommigen mensen 
proberen een spijker met hun handen in te slaan.  Dat is vermoeiend, kan zelfs niet.  Zo gebruikt 
de Gemeente dikwijls haar instrumenten niet of niet voldoende.   
Met een hamer kan je bouwen maar ook slopen; met gaven moet je dus ook verstandig omgaan!  
Daarom zijn er verschillende gereedschappen voor verschillende doeleinden! 
1Cor 12:1-11  Ten aanzien van de uitingen des Geestes, broeders, wil ik u niet onkundig 
laten…….  Want de geestesgaven zijn een krachtig instrument, meer nog een krachtig wapen, om 
het rijk der duisternis terg te dringen! 
Veel mensen – zelfs in de traditionele kerk - gaan vandaag met hun geestelijke en lichamelijke 
problemen naar waarzeggers, occulte genezers, etc. en verwachten van hen oplossingen.  Dit zijn 
echter de oplossingen vanuit het rijk der duisternis en brengt ze alleen maar dieper in de ellende.  
De beste oplossing is te vinden bij God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. 
De gaven zijn gegeven om bovennatuurlijke oplossingen voor problemen te vinden; rechtstreeks 
van de troon van God!    
 
OVERZICHT VAN DE GEESTES GAVEN 
Het overzicht van de gaven van de Heilige Geest vinden we in 1Cor 12:7-10.  Hieronder een 
opsomming waarbij de gaven gegroepeerd zijn naar openbarings-, kracht- en uitingsgaven. 
Deze groepen vertegenwoordigen resp. de ogen, handen en mond van God.  We hebben de 
tegenwoordigheid van God nodig om het rijk der duisternis terug te dringen.  Daarom zijn de 
volgende gaven essentieel en werken door en voor de gelovigen:                                 
1. Wijsheid                        |  open-              
2. Kennis                           | barings-         OGEN            
3. Onderscheid                 |  gaven            van God              
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4. Geloof                              )                   
5. Genezingen                     ) kracht-           HANDEN  
6. Krachten                          ) gaven             van God                                
7. Profetie                            | uit-                                                      
8. Tongen                            | tings              MOND  
9. Vertolking v. tongen         | gaven            van God 
 
WAT KUNNEN WE MET DEZE GAVEN DOEN OF BEREIKEN? 
• EEN WOORD VAN WIJSHEID is weten wat Gods Geest wil!  Het betekent hoe te handelen in 

een situatie of met een probleem om te gaan met een wijs, diep volledig inzicht zoals God dat 
heeft.  Algemene wijsheid is een belofte voor iedereen die God zoekt voor het (Ps 19:7 en Jac 
1:5).  Je ontvangt een woord van wijsheid ook maar voor een bepaald iets, het is niet een hele 
encyclopedie.  Zeer belangrijk voor het nemen van strategische beslissingen in het Koninkrijk 
van God! 

• WOORD VAN KENNIS is informatief: het geeft informatie, kennis, feiten, openbaring over een 
specifiek probleem of situatie.  Het geeft echter geen richting, dit komt door het woord van 
wijsheid!  Heeft dus niets te maken met bijbelkennis maar bovennatuurlijke kennis door de 
Heilige Geest!  Een openbaring over sommige feiten die wij niet weten maar God wel!  God is 
almachtig, weet en kant alles.   Een woord is een deel, fragment van een zin, daarom is een 
woord van kennis een fragment van de kennis van God! 

• ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN is het onderkennen of gedrag danwel Goddelijk, 
menselijk of zelfs satanisch is.  Deze gave is zeer welkom om het rijk der duisternis te 
ontmaskeren.  Pas op, deze gave is niet om fouten te vinden in andere personen maar er juist 
uit te halen!  Dus niet oordelen maar elkaar te helpen!  Door de Heilige Geest krijgt men inzicht 
in de tegenwoordigheid en oorsprong van geesten.  Dus niet door iemand te analyseren.  Er 
zijn drie soorten geesten die de geest van onderscheid kan analyseren: de Heilige Geest, de 
menselijke geest en een boze geest.  In de laatste categorie ook mogelijk de identiteit. 

• GAVE VAN GELOOF is een zeker weten en uitspreken dat Gods werk gaat gebeuren!  We 
onderscheiden drie soorten bijbels geloof, nl reddend geloof, de vrucht van geloof dat 
vertrouwen in God uitwerkt en de gave van wonderwerkend-geloof voor wonderen.  Deze 
laatste is van toepassing bij deze gave.  Deze gave is niet constant op alle gelovigen maar 
bedoeld voor speciale gelegenheden door de Geest ingegeven.  Het is onze plicht om de 
vrucht van geloof in alle omstandigheden te hebben.  Maar het is de bijzondere werking van 
Gods Geest om iemand wonderwerkend geloof te geven.   Deze gave werkt dikwijls samen 
met werking van krachten en gaven van genezingen.  Om de tekenen en wonderen de 
gelovige (Marc 16:17) te laten volgen in de praktisering van het Koninkrijk van God! 

• GAVEN VAN GENEZINGEN geven zonder gebruik van geneesmiddelen de gezondheid terug 
aan de mens die satan gestolen heeft.  De basis van alle genezing is dat Jezus heeft er voor 
betaald om aan ons te geven!  De gaven van genezingen demonstreren de Kracht van het 
Koninkrijk,  tonen de liefde van de Here Jezus waardoor de mensen ook Hem gaan volgen en 
voorzien in de nood van de mens die dokters niet kunnen oplossen.  Er staat tweemaal een 
meervoud: gavEN en genezingEN omdat er verschillende gaven voor verschillende 
genezingen zijn, afhankelijk van de soorten ziekten als doofheid, onvruchtbaarheid, blindheid, 
kanker, hart, etc.  Er zijn drie manieren waarop god genezing wil geven door: op zieken de 
handen leggen (Marc 16:18), oliezalving + gebed + zonden belijden (Jac 5) door oudsten en de 
gaven van genezingen (1Cor 12:9) door gelovigen door wie de Heilige Geest uitkiest.  Alweer 
het is het Koninkrijk van God in actie! 

• WERKING VAN KRACHTEN (dunamis) is een wonderlijk ingrijpen van Gods Geest om een  
tijdelijke bovennatuurlijke overschrijding van natuurwetten.  Zoals het weer, voorzieningen, 
situaties, etc.  Werkt in het dagelijks leven en met deze gave zal een wonder ook uitgewerkt 
moeten worden; daden, acties.  Meer nog dan genezing.  Opnieuw is het Koninkrijk van God in 
actie! 
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• PROFETIE is een boodschap voor het volk rechtstreeks van God door de Heilige Geest.  Onze 
profetie is onvolkomen en dient daarom getoetst te worde.  Het is voorwaardelijk, dus jouw 
gehoorzaamheid bepaalt het eindresultaat!  Profetie is de aanvullende lokale instructie voor de 
realisatie van het Koninkrijk van God. 

• SPREKEN IN TONGEN is spreken met God in een andere taal.  Het kan ook een 
rechtstreekse boodschap van God voor zijn de Gemeente.  Dan is er vertaling nodig.  Men kan 
ook in nieuwe tongen zingen en spreken.  Het is de universele wereldwijde “taal” van het 
Koninkrijk van God met verschillende accenten. 

• VERTOLKINGEN VAN TONGEN zijn de vertalingen van tongen zodat andere toehoorders in 
het Koninkrijk van God kunnen verstaan wat God zegt. 

 
SAMENGEVAT 
Er is een geestelijke strijd gaande tussen twee koninkrijken.  1Joh 5:9  zegt dat de gehele wereld 
in het boze ligt.  Gal 1:4 spreekt over de tegenwoordige boze wereld.  Satan regeert met zijn 
trawanten in deze wereld, maar Jezus spreekt ook in 1Joh 4:4 dat hij die in u is, is meerder is dan 
die in de wereld is.  De kracht van Gods Geest is krachtiger dan de boze geesten!  Tevens heeft 
Jezus ons verteld in Mat 11:12 dat het Koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld en 
geweldenaars grijpen ernaar.  We moeten dus het “geweld” van het zwaard van Gods Woord 
gebruiken en het vuur van Gods Geest.  We kunnen op verschillende manieren het Koninkrijk van 
God in deze wereld presenteren met als gevold dat door Gods kracht relaties, huishoudens, 
steden en naties zullen schudden door het werk van de Heilige Geest in mensen (Luc 16:16).  De 
grond van het gezag ligt in het kruis van Christus.  Het lijden en sterven en het vloeien van het 
bloed van Jezus hebben tesamen met de opstanding van Jezus een wettelijke prijs betaald voor 
de zonde van de mensheid.  Waardoor er volkomen verlossing en genezing mogelijk is geworden!  
Bevrijding van slavernij en volledig herstel net God.  Waardoor we met Jezus kunnen regeren niet 
alleen in de toekomende tijd maar ook vandaag in Zijn Koninkrijk wat baan breekt door de 
presentatie van de gelovigen.  Luc 16:16  De wet en de profeten gaan tot Johannes ; sinds die tijd 
wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.  Het Koninkrijk van 
God dient met een geestelijke passie gepresenteerd te worden! En het zal met de prediking van 
het Koninkrijk een bewogen gebed, confrontatie met demonen, verwachting van wonderen en een 
brandend hart voor evangelisatie vragen.  We dienen tevens rekening te houden dat de 
overwinning niet altijd onmiddellijk zichtbaar zal zijn en dat met een zeker lijden rekening 
gehouden dient te worden volgens 2Thes 1:5 een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat 
gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt. 
 
Gods zegen!             
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VRAGEN LES 5 
 
1. Wat is de sleuteltekst van deze les? 
 
 
2. Welke vier stappen gebruikt satan om je geleidelijk naar de laatste stap van de dood te 

brengen? 
 
 
3. Welke vier verwarringen gebruikt satan bij mensen? 
 
 
4. Hoe weet je dat het leger van satan goed georganiseerd is? 
 
 
5. Leg uit wat boze geesten zijn. 
 
 
6. Noem drie belangrijke dingen waar satan probeert invloed uit te oefenen 
 
 
7. Waarom denk je dat het belangrijk is om als Christen een onberispelijk leven te leven? 
 
 
8. Wat is de wapenrusting en wat is nu precies het doel van deze wapenrusting volgens vers 18? 
 
 
9. Paktiseer je dit punt ook?  Leg uit! 
 
 
10. Wat dienen we te hebben als wij bidden om doorbaken in gebed te realiseren? 
 
 
11. Uit welke twee strategische gedeelten bestaat het onze Vader? 
 
 
12. Waarom is lofprijs en aanbidding zo belangrijk? 
 
 
13. Leg uit wat het nut is van de gaven van de Heilige Geest. 
 
 
14. Welke gave(n) heb je wel eens aan het werk gezien? 
 
 
15. Weet je welke gave iedereen kan uitoefenen? 
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6 -  DE GELIJKENISSEN VAN HET KONINKRIJK 
 
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van 

• Het sleutelvers van deze les 
• De definitie van het woord “gelijkenis”. 
• De reden waarom Jezus gelijkenissen gebruikte om het Koninkrijk van God uit te leggen 
• De grote lijn in de gelijkenissen van Jezus 
• De gelijkenissen zelf om daarmede de Koninkrijks principes te leren kennen 
• De zeven gelijkenissen en de zeven Gemeenten  

  
SLEUTELVERS 
Mat 13:11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het 
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.   
 
INTRODUCTIE 
In de voorgaande lessen heeft u kennis gemaakt met de basisprincipes van het Koninkrijk van 
God.  Gedurende Zijn aardse bediening heeft Jezus een unieke onderwijsmethode gebruikt die 
“gelijkenissen” genoemd worden.  Speciaal bedoeld om diepere geestelijke waarheden van het 
Koninkrijk van God te onthullen.   
In deze les zult u leren welke gelijkenissen Jezus gebruikte en ook waarom Hij dit deed om de 
Koninkrijks principes te onderwijzen.  
 
WAT IS EEN GELIJKENIS? 
Een gelijkenis is een verhaal dat een voorbeeld uit de natuurlijke wereld gebruikt om een 
geestelijke waarheid te verduidelijken.  De werkelijke betekenis ven het woord “gelijkenis” is 
afkomstig van het Griekse woord “parabole” en betekent een naast elkaar plaatsen van dingen of 
situaties om die onderling met elkaar te vergelijken. 
Jezus gebruikte dus alledaagse dingen (b.v. uit de natuur) of situaties (uit het leven) om een 
geestelijke waarheid duidelijk te maken.  Een gelijkenis is dus een aards verhaal met een hemelse 
betekenis!  Het natuurlijke is tastbaar en zichtbaar en het geestelijke kan je alleen waarnemen met 
je geestelijke “sensors”.  Die kan je middels deze gelijkenissen trainen. 
Een gelijkenis is dus geen fabel waarin bepaalde zaken zo sprookjesachtig zijn, dat ze nooit plaats 
zouden kunnen vinden.  Neen, een gelijkenis bevat een reëel verhaal wat we ons echt kunnen 
voorstellen omdat het echt kan plaatsvinden.  Het zichtbare is de spiegel van de onzichtbare 
dingen.  Er wordt door Jezus soms de term “verborgenheden” gebruikt.  Dit zijn dan geen 
raadselachtige, vreemdsoortige, onverklaarbare dingen, maar waarheden die bedekt zijn en om 
opheldering, nadenken vragen.  De beste Leraar laat zijn leerlingen zelf de waarheden ontdekken 
omdat ze dan pas waar worden in ons leven.  En daar is Jezus Heer en Meester in!   
 
HET DOEL VAN DE GELIJKENISSEN 
Jezus’ voornaamste doel met het vertellen van de gelijkenissen, was het Koninkrijk van God uit te 
leggen.   
Voordat Jezus sommige gelijkenissen ging vertellen, legde Hij een duidelijke verklaring af over dit 
onderwerp zoals in 
• Marc 4:30  En Hij zeide: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis 

zullen wij het brengen ?    
• Luc 13:18  Hij zeide dan: Waaraan is het Koninkrijk Gods gelijk en waarmede zal Ik het 

vergelijken?    
• Luc 13:20  En wederom sprak Hij: Waarmede zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?   
Zelfs wanneer een dergelijke verklaring ontbrak, ging het nog steeds over het Koninkrijk van God.  
Elke gelijkenis die door Jezus verteld werd, had in zekere zin te maken met het Koninkrijk van 
God. 
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WAAROM GELIJKENISSEN? 
Waarom heeft Jezus deze unieke onderwijsmethode gebruikt om geestelijke waarheden over het 
Koninkrijk van God kenbaar te maken?  De discipelen vroegen hem dezelfde vraag in Mat 13:10  
En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?    
Jezus antwoordde in vers 11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de 
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.    
En in Luc 8:10 En Hij zeide: U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te 
kennen , maar aan de anderen worden zij gepredikt  in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en 
horende niet begrijpen. 
Kennis betreffende de geestelijke waarheden van het Koninkrijk van God werden aan de 
discipelen gegeven omdat ze geestelijke mensen waren.  Zij die ongeestelijk zijn hoorden dezelfde 
gelijkenis, maar konden dit niet bevatten volgens 1Cor 2:14  Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet 
verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.      
Diegenen die geestelijk zijn, zullen de Koninkrijks principes begrijpen die in de gelijkenissen 
geopenbaard worden.  Zij die vleselijk (dus ongeestelijk) zijn niet.  Jezus gebruikte de gelijkenissen 
ook om grote geestelijke waarheden voor niet-geïnteresseerde mensen te verbergen in Marc 4:12  
dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet 
bekeren en hun vergeven worde. 
 
GELIJKENISSEN VAN HET KONINKRIJK 
Alle gelijkenissen die door Jezus verteld werden, openbaren verschillende facetten van het 
Koninkrijk van God.  We kunnen ze in de volgende groepen opdelen.  Gelijkenissen betreffende: 
1. De beschikbaarheid en de toegang van het Koninkrijk  
2. De afwijzing van de Koning 
3. Het uitblijven van het Koninkrijk 
4. De groei van het Koninkrijk 
5. Het oordeel van het Koninkrijk 
6. De waarde van het Koninkrijk 
7. Het leven in het Koninkrijk 
 
HOE LEES IS GELIJKENISSEN? 
We moeten een duidelijk beeld vormen wat Jezus bedoelt met de gelijkenissen.  Een simpele, 
eenvoudige maar diepe waarheid die Jezus ons leren wil.  Pas op dat je geen dingen gaat “zien” 
die er niet zijn.  Er is een gevaar dat men met "inlegkunde” op een dwaalspoor terechtkomt. 
Het gaat bijna altijd over het Koninkrijk van God.  Met de informatie die we reeds geleerd hebben 
kunnen we zelf een gelijkenis analyseren.  Vraag jezelf dan het volgende af: 

• Wat bedoelt Jezus?  Is er een verband met ander onderwijs in de evangeliën? (zie b.v. de 
kleine teksten onder elke perikoop).  Wat leert Jezus ons? 

• Wie is wie in de gelijkenis?  Probeer de personen te identificeren in de gelijkenis met God, 
Jezus, gewonen mensen, ongelovigen en hypocrieten 

• Wat is wat in de gelijkenis?  Probeer de betekenis van de symbolen te ontdekken die Jezus 
gebruikt.  B.v. het zaad vertegenwoordigt het Woord van God. 

• Tot wie richtte Jezus de gelijkenis?  B.v. de farizeeërs, ongelovigen, discipelen.   
Het thema, de tekst(en) en de waarheid van het Koninkrijk worden in de volgende lijst 
weergegeven die gerubriceerd is naar zeven genoemde onderwerpen.  Bekijk elk onderwerp in je 
bijbel, lees en verklaar voor jezelf de gelijkenis. 
 
1 – DE BESCHIKBAARHEID EN DE TOEGANG TOT HET KONINKRIJK  
 
Jezus heeft de prijs betaald en daarmee mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot het Koninkrijk. 
De volgende gelijkenissen gaan daarover: 
 
• Het bruiloftsmaal (Mat 22:1-14) 
• De grote maaltijd (Luc 14:16-24) 
Met deze gelijkenissen nodigde Jezus de huidige generatie uit om Zijn Koninkrijk binnen te komen.  
De originele uitnodiging werd naar een geselecteerd gezelschap uitgestuurd, namelijk de natie 
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Israël.  Niet alle genodigden reageerden en daarom werd er een nieuwe uitnodiging gestuurd, nu 
naar de heidenen. 
 
• De goede herder (Joh 1:1-16) 
Koning Jezus wordt ook vergeleken met een herder.  Hij leidt Zijn schapen uit religieuze 
gebondenheid en brengt ze in de vrijheid van Zijn Koninkrijk.  Zijn schapen kennen Zijn stem en 
geven gehoor aan de uitnodiging van het Koninkrijk. 
 
• Het verloren schaap (Mat 18:12-14, Luc 15:4-7) 
• De verloren penning (Luc 15:8-10) 
• De verloren zoon (Luc 15:11-32) 
Deze gelijkenissen illustreren hoe de Vader de verloren schapen zoek voor Zijn Koninkrijk, hoe Zijn 
volgelingen de verlorenen zouden zoeken en hoe bekering de sleutel is om erfgenaam te worden 
in Zijn Koninkrijk. 
 
• Het huis op zand en het huis op de rots gebouwd (Mat 7:24-27) 
In deze gelijkenis onderwijst Jezus dat het Koninkrijk gebouwd is op Hem alleen.  Hij vergeijkt 
zichzelf met een rots waarop het leven van een persoon gebouwd kan worden.  Zo’n huis kan elke 
storm weerstaan.  Jezus biedt elk mens de gelegenheid aan om hun leven te bouwen op het 
eeuwige fundament van het Koninkrijk van God.  
 
• De twee poorten (Mat 7:13-14 en Luc 13:24-28) 
Slechts één poort leidt tot het Koninkrijk.  Die poort is Jezus Christus. 
 
• De opgenaaide lap op een kledingstuk (Mat 9:16, Marc 2:21, Luc 5:36) 
• De wijn in de wijnzakken (Mat 9:17, Marc 2:22, Luc 5:37) 
Deze twee gelijkenissen onderwijzen dat Jezus een Koninkrijk aanbood dat nieuw en uniek was.  
Het paste niet binnen de grenzen van oude religieuze tradities of patronen.  En het is niet mogelijk 
om het Koninkrijk van God in te passen in oude gedachtepatronen of levensstijlen. 
 
2 – GELIJKENISSEN DIE DE AFWIJZING VAN DE KONING ILLUSTREREN 
 
Helaas accepteerde Israël Gods Koninkrijk niet omdat ze de Koning zelf afwenen.  De volgende 
gelijkenissen illustreren dat: 
 
• De moordlustige dienstknechten (Mat 21:33-44, Marc 12:1-11, Luc 20:9-18) 
Jezus gebruikte deze gelijkenissen om de natie Israël te openbaren Hem zouden afwijzen als 
Messias en Koning.  God zendt profeten naar deze wereld die het Koninkrijk aanbieden, maar 
Israel doodde deze profeten.  Toen zond God Zijn eigen Zoon.  Ook Hij werd afgewezen en 
vermoord.  
 
• De onvruchtbare vijgenboom (Luc 13:6-9) 
Jezus vertelde een gelijkenis over een onvruchtbare vijgenboom.  De vijgenboom is een beeld van 
de natie Israël.  God heeft Israël uitgekozen om het Koninkrijk aan deze wereld te openbaren.  
Telkens opnieuw probeerde God om de “boom” van Israël tot vruchtdragen te brengen onder de 
natiën door het delen van hun kennis over de ware God maar Israël bleef door en  onvruchtbaar. 
 
• De bruiloft (Mat 22:2-14) 
Jezus gebruikte ook een gelijkenis van een bruiloft om Zijn afwijzing te illustreren.  Slaven werden 
uitgestuurd om mensen uit te nodigen maar in plaats van te komen doodden deze mensen de 
slaven en wezen de uitnodiging af.  Andere slaven kregen toen de opdracht van de Koning om 
willekeurig mensen uit te nodigen.  Dit toont ons hoe het aanbod van het Koninkrijk verworpen 
werd door Israël. 
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3 – HET UITBLIJVEN VAN HET KONINKRIJK 
 
• De talenten (Mat 25:14-30; Luc 19:11-27) 
• De man op een lange reis (Marc 13:34-37) 
• De dienaren (Mat 24:43-51; Luc 12:39-46) 
 
Jezus belichtte vanuit verschillende hoeken hoe het Koninkrijk van God in zijn definitieve vorm er 
in de toekomst zou gaan uitzien.  Het Koninkrijk kon nog niet in haar definitieve vorm gestalte 
krijgen, omdat Israël haar Koning niet accepteerde 
Deze gelijkenissen maken ons ook duidelijk dat Jezus voor een bepaalde tijd afwezig zou zijn.  En 
zij benadrukken het belang dat Zijn volgelingen getrouw hun gegeven taak zouden uitoefenen en 
hun talenten en mogelijkheden zouden gebruiken om het Koninkrijk van God te laten groeien. 
 
• De vijgenboom (Mat 24:32-34; Marc 13:28-30; Luc 21:29-32) 
Jezus vertelde een gelijkenis over een vijgenboom die de tijdsklok aangaf wanneer de uiteindelijke 
vestiging van het Koninkrijk van God een feit zou zijn.  Hij vertelde dat men aan de vijgenboom zal 
kunnen zien als de zomer zou naderen.  Evenzo de bladeren en bloesems daar een teken van zijn 
zo zijn er ook tekenen te zien van de naderende komst van de Koning!  En één van de 
belangrijkste tekenen zijn het volk Israël zelf: sinds 1948 is het volk weer een natie met een eigen 
gebied en regering!      
 
4 - DE GROEI VAN HET KONINKRIJK 
 
Jezus vertelde verschillende gelijkenissen die illustreren hoe het Koninkrijk van God zich zou 
uitbreiden over de wereld. 
 
• De talenten (Mat 25:14-30; Luc 19:11-27) 
Deze gelijkenis openbaart dat het Koninkrijk zal uitbreiden door wijs gebruik van de talenten, 
mogelijkheden en geestelijke gaven die God aan Zijn kinderen heeft gegeven.  
 
• De zaaier (Mat 13:3-8; Marc 4:3-8; Luc 8:5-8) 
Het zaaien van het zaad van het Woord van God  zal het Evangelie van het Koninkrijk verspreiden.  
Dit zal verschillende reacties oproepen, afhankelijk van de houding van de toehoorders.  De vrucht 
hangt niet af van het zaad (dat is perfect en in de kern vol leven) of van de zaaier.  Maar van de 
grond waar het in valt, dus de conditie van het hart (de kwaliteit van de grond). 
 
• De aren en het onkruid (Mat 13:24-30) 
Satan zal er alles aan doen om het Koninkrijk van God in haar functioneren en groei te 
belemmeren.  Hij zal dit o.a. doen door slechte mensen te “zaaien” tussen het goede zaad van 
Gods Koninkrijk.  Het onkruid wat satan zaait, lijkt op het goede zaad.  Pas als de tijd van de oogst 
is aangebroken kan er alleen uit de vrucht – de voortgekomen graankorrel - vastgesteld worden 
dat het voortkwam uit het goede zaad.  Want onkruid produceert geen bruikbare graankorrel! 
 
• Het sleepnet (Mat 13:47-50) 
Het Koninkrijk wordt ook vergeleken met een sleepnet dat neergelaten wordt in de zee.  Allerlei 
soorten vis worden gevangen, maar pas wanneer het net opgetrokken wordt en naar de kust 
gebracht kan men de goede vis scheiden van de slechte.  Het Koninkrijk van God zal zowel de 
goedwillende mensen als kwaadwillende mensen “opvissen”.  Pas bij de definitieve realisatie van 
het Koninkrijk zal blijken wie tot welke categorie behoren! 
 
• Het mosterdzaad (Mat 13:31-31; Marc 4:31-32; Luc 13:19) 
Het Koninkrijk van God zal groeien als een mosterdzaad.  Het zaad is erg klein en heeft visueel 
nauwelijks betekenis.  Maar als het gaat groeien kan men er niet om heen! 
 
• Het zuurdeeg (Mat 13:33; Luc 13:21) 
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Zoals zuurdeeg (gist) in een klomp deeg, het hele deeg zal beïnvloeden en het deeg zal laten 
rijzen, zo zal het Koninkrijk van God zich verspreiden en expanderen over de wereld.  De kracht 
van het Koninkrijk is niet extern maar intern! 
 
5 - HET OORDEEL VAN HET KONINKRIJK 
 
• De tien maagden (Mat 25:1-12) 
• De schapen en de bokken (Mat 25:31-46) 
Jezus vertelde verschillende gelijkenissen betreffende het komende oordeel in het Koninkrijk.  Als 
de oordeelstijd aangebroken is, zullen alleen de schapen van de ware herder, Jezus Christus, 
aangenomen worden. Alle anderen zullen de toegang tot het eeuwige Koninkrijk geweigerd 
worden. 
 
6 - DE WAARDE VAN HET KONINKRIJK 
 
Jezus vertelde diverse gelijkenissen om de grote waarde van het Koninkrijk van God te 
verduidelijken. 
 
• De parel van grote waarde (Mat 13:45-46) 
• De verborgen schat (Mat 13:44) 
Deze gelijkenissen laten zien dat het Koninkrijk van God van zo grote waarde is dat niets anders er 
mee vergeleken kan worden.  Als je alles zou moeten opgeven om het Koninkrijk van God te 
verkrijgen, dan is het dat nog waard! 
 
• De huisheer (Mat 13:52)  
In deze gelijkenis vergelijkt Jezus zich met de verzorger van een magazijn die dingen tevoorschijn 
haalt die nodig zijn in de huishouding.  Een verzorger is een persoon die verantwoording draagt en 
die ervoor kiest om op een bepaald moment oud of nieuw graan, oude of nieuwe wijn te gebruiken.  
Door datgene wat hij brengt zal in de momentele nood van het huisgezin volledig voorzien worden.  
In sommige situaties presenteerde Jezus het Koninkrijk in de traditionele vorm van het Koninkrijk.  
In andere situaties was het compleet nieuw.  Maar in beide gevallen voorzag deze informatie van 
het Koninkrijk in de noden van de inwoners van het Koninkrijk. 
 
7 - HET LEVEN IN HET KONINKRIJK 
 
Vele gelijkenissen van Jezus illustreerden de principes van het leven in het Koninkrijk.  
 
• De twee zonen (Mat 21:28-32) 
Jezus onderwees dat gehoorzaamheid de test is van het zoonschap binnenin de familie van het 
Koninkrijk. 
 
• De barmhartige Samaritaan (Luc 10:30-37) 
In deze gelijkenis wordt het Koninkrijks principe onderwezen om iedereen lief te hebben.  Onze 
buurman is iedereen die in nood verkeert, diegenen waar we nog kennis mee moeten maken en 
diegenen die we in staat zijn om te ontmoeten. 
 
• De twee schuldenaars (Luc 7:41-43) 
Deze gelijkenis onderwijst dat liefde alleen door diegene getoond kan worden die de liefde van het 
Koninkrijk ervaren heeft.      
  
• De farizeeër en de tollenaar (Luc 18:10-14) 
De farizeeër benaderde God op basis van zijn eigen rechtvaardigheid.  De tollenaar erkende dat er 
niets in hem zelf goed genoeg was om voor de Heer te kunnen verschijnen.  In deze gelijkenis 
onderwijst Jezus hoe mensen God moeten benaderen met hun aanbidding, lofprijs, voorbede, 
vragen en dankzegging in het Koninkrijk.  Het onderwijst ook de nederigheid in gebed en 
waarschuwt voor tekenen van eigengerechtigheid.  
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• De hardnekkige weduwe (Luc 18:1-8) 
• De ombeschaamde vriend (Luc 11:5-10) 
Deze twee gelijkenissen geven aan hoe belangrijk het is om te volharden in het gebed. 
 
• De getrouwe beheerder (Mat 25:14-30) 
Deze gelijkenis benadrukt het belang van wijs en rechtvaardig beheer van de schatten van het 
Koninkrijk die God heeft toevertrouwd aan de gelovigen. 
 
• De plaatsen op het bruiloftsfeest (Luc 14:7-11) 
Deze gelijkenis legt het belang van nederigheid uit en dat de promotie in Gods Koninkrijk van de 
Koning zelf komt. 
 
• De wijnstok en de ranken (Joh 15:1-6) 
Deze gelijkenis vertelt ons hoe belangrijk het is om contact te hebben met het hoofdkwartier van 
het Koninkrijk en de relatie met Jezus Christus. 
 
• De arbeiders in de wijngaard (Mat 20:1-16) 
Deze gelijkenis onderwijst dat de eeuwige beloningen niet gebaseerd zijn op aardse standaards. 
 
• De bediende van de meester (Luc 17:7-10) 
Deze gelijkenis onderwijst ons dat het onze verantwoordelijkheid is om die dingen te doen die de 
Koning opdraagt. 
 
• De mens die een toren wil bouwen (Luc 14:28-30) 
• De Koning die zich voorbereid op oorlog (Luc 14:31-33) 
Beide gelijkenissen vertellen ons hoe belangrijk het is om een goed begrip te hebben van de 
toewijding aan het Koninkrijk en haar opdrachten tot een goed einde te brengen. 
 
• Het bruiloftskleed (Mat 22:10-14) 
Deze gelijkenis legt uit hoe belangrijks het is om bekleed te zijn met de gerechtigheid om in het 
Koninkrijk te blijven.  Het is vanwege de gerechtigheid van Jezus (dus geen eigen gerechtigheid) 
dat dit is bereikt. 
 
• De overleggingen van de rijkaard (Luc 12:16-21) 
Deze gelijkenis illustreert de dwaasheid om te vertrouwen op tijdelijke materiele welvaart.  Alleen 
van levensbelang is het eeuwige Koninkrijk van God. 
 
• De balk en de splinter (Mat 7:1-5; Luc 6:41-42) 
Deze gelijkenis leert ons dat we allereerst ons zelf dienen te oordelen alvorens we anderen willen 
oordelen.  
 
• De oogst (Mat 9:37-38; Luc 10:2) 
Met deze gelijkenis van een rijpe oogst (die klaar is om binnengehaald te worden) focusseert 
Jezus zijn discipelen op de noodzaak om het Koninkrijk te expanderen.  Het is deze gelijkenis die 
ons laat zien hoe de discipelen van “vissermannen” transformeerden naar “vissers van mannen”.  
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DE ZEVEN GEMEENTEN EN DE GELIJKENISSEN 
 
Er is een interessante parallel te zien tussen de zeven Gemeenten in Openbaringen en de 
gelijkenissen in Mattheus 13.  Het getal zeven is een getal van God: het is compleet! 
 
 TEKST 

Mat 13  
GELIJKENIS DE ZEVEN GEMEENTEN KENMERK TIJD 

PERK 
TEKST
Open 2

1 Vers 
1-9 
18-23 
 

ZAAIER EN HET ZAAD EFEZE 
De prediking van het Woord, 
vrucht, een deel gaat 
verloren 
 

Begeerlijk 33-100 
na Chr 

vers  
1-7 

2 Vers 
24-30 
36-43 

ONKRUID TUSSEN DE 
TARWE 

SMYRNA 
Overwinnen temidden van 
een boze, verwarrende, 
vijandige wereld 
 

Bitter, smart 100-310 
na 
Christus 

vers  
8-11 

3 Vers 
31-32 

MOSTERDZAAD PERGAMUM 
De groei van de kerk, moet 
wel een levende kerk zijn 

Huwelijk 310-600 
na 
Christus 

vers 
12-17 

4 Vers 
33 

ZUURDESEM IN 3 MATEN 
MEEL 

THYATIRA 
Valse leer, zonde probeert 
de kerk te doordrenken 
Gods zuurdesem is het 
Pinksterbrood!  

Huwelijk 
Purper 
Vrouwelijke 
demon 

500-
1517 na 
Christus 

vers 
18-19 

5 Vers 
44 

SCHAT IN DE AKKER SARDES 
Jezus gaf alles op voor ons; 
wij moeten alles prijsgeven 
voor Hem! 

Ontvluchte 1517-
1900 na 
Christus 

vers 
1-6 

6 Vers 
45-46 

KOSTBARE PAREL FILADELFIA 
Door de Heer gevonden, 
gereinigd; Zijn glorie 
dragend; ik moet alles geven

Broederliefde Eindtijd 
gemeent
e 

vers 
7-13 

7 Vers 
47-50 

SLEEPNET LAODICEA 
Scheiding vurig-lauw; echt-
onecht.  De Heer wil het 
centrum van de kerk zijn!  

Volksregering Eindtijd 
gemeent
e 

vers 
14-22 
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VRAGEN 
 
1. Schrijf het sleutelvers op van deze les. 
 
 
 
 
2. Wat is een gelijkenis? 
 
 
 
 
3. Waarom gebruikte Jezus gelijkenissen om geestelijke waarheden over het Koninkrijk van God 

te onderwijzen? 
 
 
 
 
4. Wat was het hoofddoel van de gelijkenissen? 
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7 -  DE AMBASSADEURS EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN HET KONINKRIJK 
                   
DOELSTELLINGEN VAN DEZE LES    
Het leren kennen van 

• Het sleutelvers van deze les 
• De betekenis van het woord “ambassadeur” 
• De betekenis van het woord “getuigenis” 
• De tekenen van het Koninkrijk 
• De principes van het Koninkrijk in de Bergrede en de zaligsprekingen 
• Het belang om het evangelie van het Koninkrijk in de wereld te verspreiden 

 
SLEUTELVERS 
Mat 10:7  Gaat en predikt en zegt:  Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  8  Geneest 
zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 
geeft het om niet.   
 
INTRODUCTIE 
U heeft al het een en ander geleerd in deze studie over het Koninkrijk van God.  Het bestaan van 
de beide geestelijke koninkrijken van satan en God.  Het verleden, hedendaagse en toekomstige 
Koninkrijk.  Over onze Koning Jezus en de macht die Hij gedelegeerd heeft aan de gelovigen.  En 
dat deze de sleutels ontvangen hebben om deuren te openen.  We zullen nu tot slot behandelen 
hoe we van de Heer een speciale opdracht hebben gekregen.  Die levenslang is.  U bent benoemd 
tot Zijn ambassadeur! 
 
AMBASSADEUR 
Joh 17:18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;   
Een ambassadeur is volgens het woordenboek de hoogste diplomatieke ambtenaar als 
vertegenwoordiger van een regering bij een andere regering.  Dus een gezondene met een 
opdracht om in het buitenland het Koninkrijk te vertegenwoordigen.  In dat specifieke land stelt hij 
zich op de hoogte van de situatie om de missie van zijn Koning uit te voeren en zijn landgenoten 
aldaar van dienst te zijn. 
Paulus beschrijft zijn opdracht aldus in 2Cor 5:20  Wij zijn dus gezanten van Christus,  alsof God 
door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.  
Paulus begint met het noemen van diegene die hem stuurde: Christus en God spreekt Zijn 
boodschap door de mond van Paulus.  En Paulus doet een beroep op de mens en gebruikt 
daarvoor het gezag van de naam van Jezus.   Het woord gezant betekent hier “presbeuo” wat 
gezant of ambassadeur betekent; ouder zijn, voorrang hebben door geboorte of leeftijd.  
Een Christen is ook een gezant, ambassadeur met geloofsbrieven.  Deze brief is zijn levensstijl, 
leven volgens de cultuur van het Koninkrijk van God, terwijl Gods Geest hem leidt lezen we 1Cor 
3:3  daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt 
geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen 
van vlees in de harten.   Hij heeft regelmatig contact met het hoofdkwartier om up-to-date te blijven 
wat er gebeurt en bidt daarom volgens Mat 6:10  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel alzo ook op de aarde.  
 
ALS SCHATRIJKE ERFGENAMEN 
Wij zijn naast ambassadeurs ook erfgenamen van het Koninkrijk die rijk zijn in het geloof leert Jac 
2:5  Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te 
zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?   
De Christen is niet gefocusseerd op aardse rijkdommen maar op de rijkdommen van het hemels 
Koninkrijk.  En verrijkt de hemelse bank met de vruchten die hij of zij produceert.  Mat 3:8  Brengt 
dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt en Jac 3:18  Maar gerechtigheid is een vrucht, 
die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.   
Een ambassadeur heeft niet als eerste doel rijk te worden van zijn baan, maar het Koninkrijk te 
vertegenwoordigen en proberen contacten te leggen die ten voordele van het Koninkrijk zijn.  
Daarom de oproep in Mat 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

NLEG STUDIE -  KONINKRIJK VAN GOD                                                                               blz 65  



ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  20  maar verzamelt u schatten in de hemel, 
waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.  21  
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  De ambassadeur moet bezig zijn met zijn 
missie!  En geen bijbaantje hebben anders kan hij zich niet ten volle wijden aan de bediening van 
het Koninkrijk.  Als de gelovige aardse schatten verzamelt, zullen deze roesten.  De “schatten” van 
het hemels Koninkrijk zijn o.a. te lezen in Rom 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten 
en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap,  door de Heilige Geest.  Dit zijn de 
zaken die op de hemelse bank blijvend worden bijgeschreven leert Joh 15:16  Niet gij hebt Mij, 
maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen,  opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 
vrucht zou blijven.  Soms zijn Christenen gefocusseerd op geld of goud of eer.  Dit laatste kun je je 
niet toe-eigenen in Gods Koninkrijk.  Je kan niet zeggen: “ik heb dit en dat voor de Heer gedaan” 
of “kijk eens hoe mijn gebed uitwerkte?”  Bedenk dat wij slechts tempels van de Heilige Geest zijn 
(1Cor 6:19) en die tempel bevat de glorie, maar is niet de glorie zelf!  Men hoeft zichzelf niet aan te 
bevelen bij mensen; als het goed is zal het Hoofdkwartier daar voor zorgen leert 2Cor 10:18  want 
niet wie zichzelf aanbeveelt,  doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef 
doorstaan.  Met deze aanbeveling van God zullen we ons als ambassadeur kunnen functioneren 
en wel met een levenslange opdracht en toewijding om het Koninkrijk te vertegenwoordigen.  
Als wij eenmaal de opdracht geaccepteerd hebben, kunnen wij niet meer terug leert Luc 9:62  
Maar Jezus zeide tot hem:  Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter 
hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.   
 
GETUIGENIS EN GETUIGE 
Volgens het woordenboek betekent getuigenis: bewijs, een verklaring die men aflegt omtrent een 
persoon of zaak of een openbaring van God aan de mensen.  Een getuigenis wordt afgelegd door 
een getuige.  Dat is iemand die tegenwoordig is bij een handeling of gebeurtenis, iemand die 
daartoe geroepen, een verklaring aflegt betreffende te bewijzen feiten. 
Als ambassadeurs zijn we getuigen van het Koninkrijk van God.  Christenen hebben een basis om 
vanuit te getuigen, n.l. dat God geen vreemde voor hen is:  
• Jesaja 43:12  Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch 

zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God.   
• Jesaja 44:8  Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en 

verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er 
geen. 

• Joh 15:27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.   
De getuigen spreken niet alleen lokaal maar tot het uiterste einde van de aarde leert Han 1:8  
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn 
te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.     
En de boodschap die ze brengen is te vinden in Luc 24:46  En Hij zeide tot hen: Aldus staat er 
geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden,  47  en dat in 
zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen 
bij Jeruzalem.  48  Gij zijt getuigen van deze dingen.   
Toen de discipelen uitgingen om te getuigen, getuigde God voor hen lezen we in Heb 2:4  terwijl 
ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de 
Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.   
We zijn geroepen om ambassadeurs van het Koninkrijk te zijn en getuigenis te geven van de 
boodschap van het Koninkrijk van God en dan zal God zijn getuigen bijstaan met tekenen en 
wonderen!  Het getuigenis van het Koninkrijk wordt dus duidelijk door de levensstijl van haar 
burgers en ook zichtbaar door de tekenen van het Koninkrijk. 
 
DE TEKENEN VAN HET KONINKRIJK 
Als de ambassadeurs goede zorg dragen voor het Koninkrijk zal het vanzelf merkbaar worden 
rondom hen heen.  Zoals we gezien hebben is er de grote opdracht om het evangelie van het 
Koninkrijk te prediken.  En dat in de volheid van haar zegeningen en beloften.  Het wordt ook wel 
“redding” genoemd.  Jezus deed nog meer dan de prediking van het Koninkrijk.  Hij demonstreerde 
de realiteit van het koninkrijk met “tekenen en wonderen”.  Een openbaar bewijs dat het Koninkrijk 
inderdaad naderbij gekomen was.  Ook vandaag is deze belofte voor tekenen en wonderen voor 
gelovigen geldig lezen we in Marc 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 
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mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven….. op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen 
genezen worden.   
Dit is een regelrechte confrontatie van het Koninkrijk van God met het rijk der duisternis.  1Joh 3:8  
omschrijft de missie van Jezus kort en bondig: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij 
de werken des duivels verbreken zou.  Hetzelfde lezen we in Han 10:38  van Jezus van Nazaret, 
hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en 
genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.   
De tekenen van het Koninkrijk van God waren het bewijs dat de duivel terrein verloor.   
En zoals Jezus dat uitlegt in Mat 12:29 en Luc 11:22 kunnen de bezittingen van de sterke geroofd 
worden als deze STERKERE overwonnen is. 
De tekenen van het Koninkrijk van God geven dit weer.  We hebben hier een lijst in de volgorde 
waarin zij kunnen verschijnen: 
 
1 - HET EERSTE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS JEZUS ZELF 
Het eerste teken van het Koninkrijk is de Koning der Koningen (1Tim 6:15) die naar deze aarde 
kwam als de Zoon des mensen.  En overal waar de Koning kwam, manifesteert zich het Koninkrijk 
volgens Luc 17:21 U zult niet kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is het’, of ‘daar is het’. Want het Koninkrijk 
van God is waar Ik ben.  En ook waar een paar gelovigen in Zijn naam bijeen zijn gaat het om de 
Koning zelf volgens Mat 18: 20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in 
hun midden).  Zijn tegenwoordigheid brengt vreugde en vrede en een feestelijke atmosfeer (Joh 
5:11; 16:33 en Mat 2:18-20). 
De ambassadeur heeft een intieme relatie met de Geest van Jezus waardoor de bediening van 
Jezus als het ware “zichtbaar” wordt door de ambassadeur heen.  En de Geest heeft als 
belangrijkste doel volgens Joh 16:14  Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen 
en het u verkondigen.   
 
2 – HET TWEEDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS DE PREDIKING VAN HET EVANGELIE 
Een waardige ambassadeur zal zorgdragen dat de opdrachten van het Hoofdkwartier goed bekend 
gemaakt en uitgevoerd worden.  Toen Christus kwam naar deze aarde was dit zo’n geweldige 
boodschap dat geen enkel ander nieuws dit kan evenaren.  Nu het goede nieuws van het 
Koninkrijk gearriveerd is, dient dit aan andere mensen bekend gemaakt te worden.  Dus gepredikt 
en wel speciaal aan de armen volgens Luc 4:18  De Geest des Heren is op Mij, daarom , dat Hij 
Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen en Luc 7:22  En Hij antwoordde en 
zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt : Blinden 
worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden 
opgewekt,  armen ontvangen het evangelie. 
 
3 – HET DERDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS BEKERING EN WEDERGEBOORTE 
Wanneer mensen zich bekeren tot God en hun afgoden verlaten om de levende God te dienen 
(1Thes 1:9-10) gaat dat gepaard met een krachtige, merkbare en zichtbare breuk in hun leven.  
Het nieuwe leven wordt duidelijk zichtbaar voor iedereen die met hen in aanraking komt 2Cor 2:15  
want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 
verloren gaan. 
Gods kracht wordt zichtbaar in het evangelie van het Koninkrijk leert Rom 1:16  Want ik schaam 
mij het evangelie niet ; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.  Deze 
kracht  werkt door in de leven van de nieuw bekeerde die weer anderen heidenen met een 
bepaald doel zal bereiken leert Han 26:18  om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis 
tot het licht en van de macht van de satan tot God,  opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel 
onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.    
Hoe sneller dit gebeurt, hoe sneller zichtbaar het Koninkrijk van God zichtbaar wordt!  2Thes 3:1  
Voorts, broeders, bidt voor ons,  dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt 
worde, evenals bij u.  Dat Woord is zaad met de geweldige kracht om opnieuw geboren te worden 
in het Koninkrijk van God leert 1Pet 1:23  als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad,  door het levende en blijvende woord van God.   
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4 – HET VIERDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK ZIJN DE KINDEREN VAN HET KONINKRIJK  
Wedergeboren mensen die de natuur van het Koninkrijk in zich dragen leert 2Pet 1:4  door deze 
zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de 
goddelijke natuur. 
Zij vertonen bijzondere, Goddelijke karakterkwaliteiten, nl. de vrucht van de Heilige Geest (Gal 
5:22-23) die de zegeningen van het Koninkrijk illustreren.  Waar God regeert, regeert Zijn liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid,  vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing!  Vanwege het feit dat de Geest van het Koninkrijk hen inspireert leert Rom 14:17  
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en 
blijdschap,  door de Heilige Geest.   
Als gevolg van liefde worden goede werken zichtbaar leert Hebr 10:24  En laten wij op elkander 
acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken dus dan zijn deze goede werken 
een teken van het Koninkrijk van God!  Goed nieuws, goede werken, evangelisatie en sociale 
verantwoording zijn onlosmakelijk verbonden met het Koninkrijk van God.  De discipelen in 
Antiochie straalden het karakter van Christus zo uit dat ze werkelijk op Hem leken leert Han 11:26 
en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden.    
 
5 – HET VIJFDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS GENEZING, TEKENEN EN WONDEREN 
Luc 7:22 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij gezien 
en gehoord hebt : Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en 
doven horen, doden worden opgewekt,  armen ontvangen het evangelie;   
Dit is een kort verslag van de uitwerking van het evangelie van het Koninkrijk.  Dit bewijst niet 
alleen dat de Koning al gearriveerd is, maar het geeft ook een voorproefje van het definitieve 
Koninkrijk als Jezus wederkomt naar deze aarde!  Dan zullen ziekte, honger, dood en oorlog 
voorbij zijn.  God wil deze wonderen vandaag al doen, speciaal in gebieden waar het rijk der 
duisternis krachtig teruggedrongen moet worden.  Het is Gods genade en kracht die deze zaken 
realiseren door de gelovigen heen.  Wonderen en tekenen zijn niet alleen bedoeld voor de tijd dat  
Jezus en zijn discipelen op aarde rondwandelden…. Nee Jezus bedoelde meer toen Hij zei in Joh 
14:12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.  Hij dacht al aan Zijn toekomstig Lichaam – de 
Gemeente – die deze unieke bediening ter beschikking heeft om de mensen te zegenen en laten 
zien dat het Koninkrijk van God een hedendaagse realiteit is leert Heb 2:3  hoe zullen wij dan 
ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 
Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,  4  terwijl 
ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de 
Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 
De demonstraties van het apostelschap vraagt om tekenen en wonderen leert 2Cor 12:12  De 
tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en 
krachten.   
En we zien in het boek Handelingen telkens opnieuw dat tekenen en wonderen de apostelen 
volgden….. en ook vandaag gaat dit nog door!  Bedenk daarbij telkens dat Jezus weigerde om 
wonderen te doen om zichzelf te redden (Mat 27:39-44).  De wonderen waren altijd ten voordele 
van anderen, omdat zij uit bewogenheid voor hen verricht werden.  Pas op; blijkbaar is het mogelijk 
bovennatuurlijke wonderen en tekenen te verrichten zonder een echte relatie met de Heer van het 
Koninkrijk te hebben en Jezus waarschuwt daarvoor in Mat 7:22  Velen zullen te dien dage tot Mij 
zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 
uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?  23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen:  Ik heb 
u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.               
Hoeveel te meer mogen we wonderen en tekenen verwachten als we een intieme relatie met de 
Heer onderhouden?     
Het is een belofte van Jezus zelf dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen als wij 
evangelie van het Koninkrijk prediken leert Marc 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de 
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij 
spreken, 18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen 
schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.    
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6 – HET ZESDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS HET UITDRIJVEN VAN BOZE GEESTEN 
In Marc 16:1 hebben we gelezen dat ook de boze geesten zich zullen onderwerpen aan de 
gelovigen als die in de naam van Jezus opereren.  Het verdrijven van de boze geesten was en is 
voor Jezus een realiteit en geen mythologisch sprookje.  Het was een van de belangrijkste 
bedieningen van Jezus, meer nog dan het doen van andere wonderen omdat het realistisch de 
kracht van het Koninkrijk van God demonstreert!  Het is zelfs een bewijs dat het Koninkrijk van 
God zich over u manifesteert leert Mat 12:28  Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten 
uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 
In het Nieuwe Testament zijn demonen soms verbonden met   
• blindheid en stomheid (Mat 12:22  Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom 

was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag.)  
• doofheid (Marc 9:25  En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de 

onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u:  ga van hem uit en 
kom niet meer in hem.) 

• misvorming van het lichaam (Luc 13:11  En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een 
geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.  16  Moest 
deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie , achttien jaar gebonden had 
, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?) 

• geestelijke problemen (Mat 8:28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was 
gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke,  zodat 
niemand langs die weg kon voorbijgaan.)  

• a-sociaal gedrag (Luc 8:27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad 
tegemoet , die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en 
woonde niet in een huis, maar in de graven.  35  En de mensen liepen uit om te zien wat 
gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten 
uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij 
werden bevreesd.) 

Klaarblijkelijk hebben demonen in sommige situaties invloed op de gezondheid van een mens en 
dient in zo’n situatie eerst een geest uitgedreven te worden alvorens men gezondheid uitspreekt 
over de zieke mens.  De gave van het onderscheiden van geesten is daarbij essentieel (1Cor 
12:10).  
Bedenk dat de demonische machten goed georganiseerd en gestructureerd zijn en direct onder 
het commando van de satan staan volgens Ef 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed 
en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.   Maar wees ook nuchter genoeg om 
in te zien dat als mensen niet onder de heerschappij van God zijn, zij behoren tot het rijk der 
duisternis leert Ef 2:2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld,  
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de 
kinderen der ongehoorzaamheid.        
Prediking van het evangelie van het Koninkrijk is de start van bevrijding!  En bevrijding van boze 
geesten is alleen mogelijk in een krachtmeting waarbij het gezag van de naam van Jezus kracht 
vrijzet die de demonen bindt en uitwerpt. 
Mat 16:19  Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden 
zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de 
hemelen.    
 
7 – HET ZEVENDE TEKEN VAN HET KONINKRIJK IS LIJDEN VOOR DE NAAM VAN DE HEER 
Als het nodig was dat Jezus leed, zullen wij ook een zeker lijden moeten doorstaan.  1Pet 2:21  
Want hiertoe zijt gij geroepen,  daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft 
nagelaten , opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.  Inderdaad heeft Jezus ons daarin dus een 
voorbeeld gegeven en straks zullen met de behandeling van de Bergrede daar nog dieper op 
ingaan.  Het lijden hoort er helaas bij als wij waardig worden bevonden voor het Koninkrijk van God 
leert 2Thes 1: 5 een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods 
waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt.   Bij dit lijden gaat het altijd om de naam van de Heer 
en zal het ons uiteindelijk op de één of andere manier zegenen leert 1Petrus 4:14  Indien gij door 
de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 
op u rust.  Er kan soms zoveel druk of strijd komen vanuit het rijk der duisternis, dat we dat op 
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verschillende manieren zullen bemerken.  Laten we echter niet lijden vanwege onze zonden 
volgens 1Pet 4:15  Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, 
of als een bemoeial.   16  Indien hij echter als Christen lijdt,  dan schame hij zich niet, maar 
verheerlijke God onder die naam.   
We moeten ons niet bang laten maken door de tegenstander en als je weerstand ondervindt is dat 
zelfs een duidelijk teken dat we Gods redding en Koninkrijk ontvangen hebben leert Fil 1:28  
zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen.  Hierin is voor hen een 
aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Godswege.  29  Want aan u is de 
genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.   
 
KONINKRIJKSPRINCIPES EN WETTEN VOOR DE AMBASSADEUR 
We spraken over lijden vanwege de naam van Jezus.  Dit klinkt ons vreemd in de oren, want we 
lezen in Rom 8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad.  Bedenk echter dat we gaan van overwinning tot overwinning en daar tussen in is het 
strijdperk van het leven volgens de principes van het Koninkrijk van God!  Deze principes zijn 
essentieel voor het leven in het Koninkrijk en de overwinning van het Koninkrijk. 
Zo is bekering nodig om het Koninkrijk van God binnen te gaan, maar om er in te leven is het van 
belang Gods wil te doen wat Jezus leert in: Mat 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt:  Here, Here, 
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 
is.   
De zonde zal korte metten met ons maken als we deze toelaten in ons leven leert Ef 5:5  Want 
hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is 
een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. 
Als we de echter de wil van God doen, zal het Koninkrijk ons gegeven worden en zullen we de 
vrucht van het Koninkrijk dragen leert Mat 21:43  Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u 
zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan 
opbrengt.   
In Luc 12:22-31 leerde Jezus dat het Koninkrijk van God het centrale vertrekpunt is van de 
gelovige in  Luc 12:31  Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken 
worden.  Als je eerst Zijn Koninkrijk zoekt, dus de principes van het Koninkrijk, de levensstijl van 
het Koninkrijk en het evangelie van het Koninkrijk, dan zullen alle andere noodzakelijke dingen in 
het leven daaruit voortvloeien.  
Daarnaast is het ook zaak de gerechtigheid van God te zoeken leert Mat 6:33  Maar zoekt eerst 
Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.  
Gerechtigheid is de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn, rechtvaardigheid, de toestand die 
voor God aanvaardbaar is.  Dus leven vanuit Gods Geest in rechtschapenheid, deugd, reinheid 
van leven, juistheid van denken, gevoelen en doen. 
Het is onmogelijk dit allemaal te volbrengen in eigen kracht.  Daarom is het nodig te voldoen aan 
twee essentiële Koninkrijks wetten volgens Mat 22:37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.  38  Dit is het 
grote en eerste gebod.  39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.   
40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.    
Jezus heeft de Oud Testamentische wet vervuld en ondergebracht in deze twee belangrijkste 
zaken voor de gelovige: God liefhebben en je naaste liefhebben.  Deze wetten zijn onafscheidelijk 
met elkaar verbonden! 
 
HET TEGENGESTELDE KONINKRIJK 
Het leven in het Koninkrijk van God is blijkbaar compleet tegengesteld aan het leven in het aardse 
Koninkrijk.  Laten we eens een paar voorbeelden bekijken: 
• Mat 16:25  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen ; maar ieder, die 

zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.   
• Mat 20:16  Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.   
• Luc 9:48  en Hij zeide tot hen….. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.   
• Luc 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde,  overlopende 

maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat,  waarmede gij meet, zal u 
wedergemeten worden .   
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• Luc 6:27  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik : Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u 
haten.   

• Mat 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere 
liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten ; gij kunt niet God dienen en 
Mammon.   

• 2Cor 6:8  onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch 
betrouwbaar;  9  als niet bekend en toch wel bekend ; als stervend en zie, wij leven; als 
getuchtigd, maar niet ten dode;  10  als bedroefd, maar altijd blijde ; als arm, maar velen rijk 
makend ; als niets hebbend en toch alles bezittend. 

Het spreekt telkens over een polarisatie; een tegengestelde kracht die nodig is om als zout der 
aarde smaak te geven in deze maatschappij leert Mat 5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu 
het zout zijn kracht verliest,  waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan 
om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.   
 
HET KONINKRIJK VAN EENHEID 
Het is zaak dat de gelovigen zich onderwerpen en verenigen met de Vader om zo een leger te 
vormen wat sterk is in gebed door eenheid in de naam van Jezus:   
Mat 18:9  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen 
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.  20  Want waar twee of 
drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.   
Verdeeldheid zal het Koninkrijk kapotmaken leert Jezus in Mat 12:25  Maar Hij kende hun 
gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en 
geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden .   
 
DE CULTUUR VAN HET KONINKRIJK IN MATTHEUS UITGELEGD 
Zoals reeds genoemd is, leeft de gelovige in een tegengesteld Koninkrijk.  Jezus heeft de cultuur 
van het Koninkrijk duidelijk neergezet in de Bergrede die te vinden is in het evangelie van 
Mattheus.  Deze Bergrede bestaat uit verschillende  gedeelten zoals de zaligsprekingen (5:3-12), 
zout en licht (5:13-16), de ethiek van het Koninkrijk (5:17-48), geestelijke disciplines (6:1-18), 
schatten op aarde (6:19-34), oordeel van goed en kwaad (7:1-6), vragen en ontvangen (7:7-12) en 
de uitdaging om te gehoorzamen (7:13-29).  
Deze Bergrede geeft ons een geheel nieuw inzicht als we die lezen vanuit het perspectief van het 
Koninkrijk van God en we kunnen deze op verschillende manieren uitleggen: 
• Het is een ethische code voor de discipelen en een maatstaf voor de gelovigen. 
• Zij tonen hoe oppervlakkige “geloof” van de Farizeeën schril afsteekt met de krachtige 

boodschap van het Koninkrijk van God en het echte geloof dat Christus geeft en vraagt. 
• Zij laten zien hoe de verwachten in het Oude Testament vervuld worden in het nieuwe 

Koninkrijk. 
• Ze stellen de waarden van het Koninkrijk van God tegenover de waarden van de wereld. 
 
DE ZALIGSPREKINGEN 
De zaligsprekingen vormen een gedeelte van de Bergrede en zijn samen één geheel.  Het 
beschrijft de cultuur van het Koninkrijk van God en het karakter van haar inwoners.  En de juiste 
levensstijl om echt gelukkig te zijn in Gods Koninkrijk.   
Het woord “zalig” komt van het Griekse “makarios” wat betekent gelukkig, gelukzalig, voorspoedig. 
God wil dat we echt gelukkig zijn in Zijn Koninkrijk.  Hij wil zijn kinderen gezondheid geven, zegen, 
vreugde, etc. net als een vader wil dat zijn kind gelukkig is!  En als de mensen in de wereld zien 
dat Gods kinderen echt gelukkig zijn, zal dit als een natuurlijke evangelisatie uit hun leven naar 
anderen stromen.  Jezus zette de ideeën over werelds geluk compleet op hun kop.  Echt geluk is 
niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden maar door dicht bij God te leven en Hem te dienen 
en te gehoorzamen.  Daarom lezen we in Het Boek in Mat 5 vers: 
 
3  "Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. 
In de wereld telt rijkdom, aanzien, trots en onafhankelijkheid.  Maar in het Koninkrijk van God is 
nederigheid de stap naar overwinning van de duivelse aanvallen Jac 4:7  Onderwerpt u dus aan 
God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.  8  Nadert tot God, en Hij zal tot 
u naderen. Reinigt uw handen, zondaars , en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.  9  

NLEG STUDIE -  KONINKRIJK VAN GOD                                                                               blz 71  



Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in 
neerslachtigheid.  10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.   
Het dus niet om aanzien of rijkdom; integendeel leert Jac 2: 5  Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft 
God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het 
Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?    
Jezus leerde Zijn discipelen in Luc 6:20 Zalig, gij armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.   
 
4  Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 
De wereld wil geluk tegen elke prijs.  Dit brengt veelal verdriet door de zonde en uiteindelijk de 
dood.  1Cor 7:10  Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de 
droefheid der wereld brengt de dood.  Deze tekst leert ons dat er twee soorten verdriet zijn, 
waarvan de eerste een zegening is en waarvan Ps 51 een diepzinnige uitleg geeft.  .  Diegene die 
verdriet heeft zal troost ontvangen volgens Joh 16:20  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult 
schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw 
droefheid zal tot blijdschap worden.   En daarbij zal de Heilige Geest als Trooster een belangrijke 
rol spelen Joh 14:16  En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn.   
 
5  Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. 
In de wereld is men uit op macht, en de Gemeente lijkt dikwijls in de minderheid.  Maar Jezus heeft 
gezegd in Luc 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u 
het Koninkrijk te geven.  Jezus gaf ons het voorbeeld van zachtmoedigheid in Mat 11:29  neemt 
mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden 
voor uw zielen  
 
6  Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen 
volkomen tevreden worden gesteld. 
Het najagen van succes, geluk of persoonlijke behoeften geeft slechts een tijdelijke tevredenheid.  
De ambassadeurs van het Koninkrijk behoren daar niet naar te jagen.  Zij behoren het verlangen 
te hebben dat Gods wil wordt uitgevoerd.  En dan zullen zij het plan van God, wat Hij in de hemel 
voor hen heeft voorbereid, in werking zien treden (denk aan het gebed Onze Vader).  En dat zal 
perfecte tevredenheid geven omdat dan de werken van God uitgevoerd worden leert Efeze 2:10  
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 
Tevredenheid zal nog een diepere uitwerking geven in het Koninkrijk van God leert 1Tim 6:6  Nu 
brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. 
Sommige gelovigen zwalken vandaag de dag van Gemeente naar Gemeente of van samenkomst 
naar samenkomst om de “zalving” en “zegeningen” van God te zoeken.  En zij zullen nooit 
geestelijk verzadigd worden.  Omdat zij het Koninkrijks principe van Jezus niet opvolgen om 
hongerig te zijn naar gerechtigheid; het uitvoeren van de wil van God! 
Wanneer je in het natuurlijke hongerig bent blijf je niet passief zitten wachten op voedsel.  Je 
onderneemt actie om je honger te bevredigen door een maaltijd klaar te maken of te kopen.  In de 
geestelijke wereld kan je niet passief stil blijven zitten en afwachten totdat God je een maaltijd 
serveert: je zal actief Gods tegenwoordigheid moeten zoeken in gebed en Zijn Woord eten. 
Luister naar wat Jezus zegt in Het Boek in Joh 6:26  "Ik weet wel waarom u Mij zoekt", antwoordde 
Hij. "U komt niet om de wonderen die u hebt gezien, maar omdat Ik u volop te eten heb gegeven. 
27  Maak u toch niet zo druk om gewoon voedsel. Het is zo verteerd en snel bedorven. Werk voor 
het voedsel, dat blijft en waardoor u eeuwig leven krijgt. Ik zal u dat geven. Dat heeft God Mij 
opgedragen."  28  Zij vroegen: "Hoe kunnen wij doen wat God wil?"  29  Jezus antwoordde: "U 
moet in Mij geloven. Dat is de wil van God, want Ik ben door Hem gestuurd."     
 
7  Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten 
en hulp ontvangen. 
Het wordt steeds moeilijker in de maatschappij om bewogen en liefdevol te zijn omdat men daar 
dikwijls misbruik van maakt.  Als je veel goed doet, zal men je veel misbruiken!  De principes van 
het Koninkrijk van God leren een ambassadeur het tegenovergestelde, nl. dat het een opdracht is 
om in liefde het voorbeeld van God en  Christus te volgen leert  Ef 5:1  Weest dan navolgers Gods, 
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als geliefde kinderen, 2  en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor 
ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.   
Het is een kernmerk van het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde (Col 1:13) en het belangrijkste 
principe leert Rom 13:8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld.    
Dan geldt weer de wet van zaaien en oogsten (Gal 6:7-8).  Hosea 10:12  Zaait in gerechtigheid, 
oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor 
u gerechtigheid laat regenen.   
Vele malen lezen we dat Jezus bewogen was over de mensheid zoals in Mat 9:36  Toen Hij de 
scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren , 
als schapen die geen herder hebben.  
 
8  Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. 
De religieuze leiders in de dagen van Jezus waren bezig met buitenkant geloof in plaats van de 
binnenkant van het hart.  Jezus noemde ze witgepleisterde graven.   
God is op zoek naar mensen die verlangend zijn naar Gods Koninkrijk.  Daarbij is het belangrijk 
dat het hart van die mens volkomen op God gericht is leert 2Kron 16:9  Want des HEREN ogen 
gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 
Misleiding en oplichting zijn in het Koninkrijk van God onaanvaardbaar.  Als we als gelovigen bezig 
houden met deze dingen zijn we het rijk der duisternis aan het promoten en behoren we niet het 
Koninkrijk van God leert 1Joh 3:7  Kinderkens, laat niemand u misleiden . Wie de rechtvaardigheid 
doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;  8  wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel 
zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des 
duivels verbreken zou.  9  Een ieder, die uit God geboren is,  doet geen zonde; want het zaad 
Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.  10  Hieraan zijn de 
kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is 
niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.     
 
9  Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God worden genoemd. 
Het najagen van eigen vrede – zonder zich te bekommeren om de chaos in de wereld – is een 
egoïstisch en dus een werelds principe.  Het Koninkrijk van God bestaat volgens Rom 14:17 leven 
in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.  Jezus kwam om vrede op aarde 
te brengen (Luc 2:14) en ook in de Gemeente dienen we ons bezig te houden volgens Rom 14:19  
Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.        
En buiten de Gemeente wandelen we volgens Efeze 6:15  de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. 
Het is een opdracht om er naar te jagen leert Hebreen 12:14  Jaagt naar vrede met allen en naar 
de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.   
En dat kunnen we doen door God en Jezus beter te leren kennen volgens 2Petrus 1:2  genade en 
vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.   
 
10  Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van 
de hemelen is voor hen. 
Iedereen kan God dienen als het hem of haar enkel en alleen voordeel brengt.  Maar wat te doen 
bij tegenslag, vervolging?  Dan komt het er op toch weer op aan om God trouw te blijven dienen. 
Dan zal onze toewijding blijken.  Helaas haken sommige Christenen af als ze tegenslagen krijgen.  
En het evangelie gaan verdraaien en naar hun eigen hand gaan zetten leert 2Thes 3:2  en dat wij 
bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen.    
Maar juist in crisissen komt het naar boven hoe ons karakter echt is!  Trouw is een zeer belangrijke 
eigenschap die blijkbaar ook aan de gelovigen geleerd moet worden volgens Hand 11:23 om te 
groeien in volwassenheid.  Jezus leert in de gelijkenis van Mat 24:45  Wie is dan de trouwe en 
verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te 
geven?     Alleen de trouwe gelovige is rijp voor bediening.  Spreuken 3:3  Dat liefde en trouw u 
niet verlaten!  Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.   
Door de verdrukkingen heen moeten we dus leren stand te houden.  En we leren alleen dan pas 
trouw in crisissen door de Heilige Geest toe te laten volgens Gal 5:22  Maar de vrucht van de 
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Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,  vriendelijkheid, goedheid, TROUW, 
zachtmoedigheid , zelfbeheersing.  23  Tegen zodanige mensen is de wet niet.   
 
Mat 5:11  Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt 
omdat u bij Mij hoort.  12  Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een geweldige 
beloning voor u klaar.      
Lijden is niet bepaald het meest aangename wat een kind van God meemaakt, maar het hoort er 
blijkbaar wel bij.  In dit hoofdstuk is het lijden voor de naam van de Heer al aan de orde gekomen 
en ook in deze laatste zaligspreking leert Jezus dat de levensstijl van het Koninkrijk van God 
tegenstand zal oproepen.  En een zeker lijden en wel op verschillende manieren.  Hoe moeten we 
daarmee omgaan?  Nuchter blijven en doorgaan in de bediening leert  2Tim 4:5  Blijf gij echter 
nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 
volle.   Ja, het Koninkrijk op aarde is een voorproefje wat nog gaat komen in de hemel.  Het lijden 
zal niet opwegen tegen de zegeningen van straks lezen we o.a. in  
• 1Pet 4:13  Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij 

u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid .  
• Fil 1:29  Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 

ook voor Hem te lijden., 
Mochten wij dus lijden voor de zaak van het Koninkrijk van God, dan hebben wij ook de belofte om 
door Christus zelf vertroost te worden leert 2Cor 1:5  Want gelijk het lijden van Christus 
overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.  6  
Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost,  het is u tot een troost, die zijn 
kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan.   En onze hoop voor u is 
wel gegrond , want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.   
 
HET BELANG OM HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK UIT TE DRAGEN 
Waarom is het uitdragen van de boodschap van het Koninkrijk zo belangrijk?  Omdat Jezus ons 
dat opgedragen heeft in Mat 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.   
De uiteindelijke realisering van het Koninkrijk van God zal niet eerder plaatsvinden totdat de 
ambassadeurs van het Koninkrijk de boodschap gepredikt hebben, lokaal en internationaal.  Merk 
op dat het niet gaat om evangeliseren maar om de prediking van het evangelie van het Koninkrijk 
van God!  In de volgende verzen geeft Paulus de belangrijkste elementen van dit evangelie weer: 
1Cor 15:1  Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook 
ontvangen hebt, waarin gij ook staat,  2  waardoor gij ook behouden wordt,  indien gij het zo 
vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.  3  Want 
voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor 
onze zonden, naar de Schriften,  4  en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de 
Schriften.  
Als het evangelie wordt gepredikt, dient deze boodschap van het Koninkrijk daarin opgenomen te 
worden: de enige wijze waarop mensen vergeving van zonde kunnen ontvangen en de relatie met 
God kunnen herstellen is door het lijden, de dood en opstanding van Jezus Christus! 
Als we dit aannemen en geloven zijn we het Koninkrijk binnengegaan! 
En kandidaten geworden om net als Pauslus te zeggen in 1Cor 4:20  Want het Koninkrijk Gods 
bestaat niet in woorden, maar in kracht.   
Laten we met elkaar leven als ambassadeurs van het Koninkrijk leven volgens de cultuur en ethiek 
die Jezus ons heeft geleerd in Zijn Woord.  Dan zijn wij klaar om als reine kanalen gebruikt te 
worden om Gods kracht in volheid naar de verbroken mens te brengen! 
 
ZEVEN DINGEN IN HET EVANGELIE WAAR HET OM DRAAIT 
• De boodschap van het Koninkrijk van God op een eenvoudige wijze aan andere mensen uit 

leggen en ze daarmee te helpen ondervinden dat de  bijbel waar is  
• Dat geloof in God geen bijgeloof is 
• Ze te vertellen hoezeer God de mensen lief heeft en daarmee de leugen te ontmaskeren dat 

Hij boos op hen zou zijn 
• Ze te laten weten dat Jezus leeft en werkelijkheid is 
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• Ze te vertellen hoe je Hem en Zijn leven kunt ontvangen... door  opnieuw geboren te worden in 
het Koninkrijk van God. 

• Ze voor te leven en uit te leggen dat het ontvangen van de Heilige Geest geen religie is maar 
een realiteit en een diepe relatie  

• Ze na de wedergeboorte en ontvangen van de Heilige Geest aan te moedigen en te leren 
praktiseren hoe in Zijn zegeningen en Koninkrijk te leven 

• Zodat ze vervolgens die zegeningen van het Koninkrijk naar anderen kunnen brengen! 
 
DAAROM LUIDT DE VISIE VAN DE NIEUW LEVEN Evangelie Gemeente: 

VAN GOD GENIETEN 
ZODAT JE HEM KAN DELEN MET ANDEREN 

WAARDOOR GOD VAN JOU GENIET 
OMDAT JE IN ZIJN BEDIENING STAAT! 

 
NOG 5 PUNTEN VOOR EEN WERELD IN NOOD  
• Wij als Christenen hebben de meest geweldige boodschap van het Koninkrijk van God! 
• Wij kunnen functioneren in een bediening, wij kunnen Jezus geven 
• We hebben een motief, dat is de liefde van God die ons dringt 
• Er is een wereldwijde beweging gaande, maar ook lokaal partnerschap als Gemeente; we 

kunnen het niet alleen 
• Er is een moment om te beginnen, namelijk nu... de oogst is rijp 
Hosea 10:12  Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de 
Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen. 
Paulus spreekt over het evangelie van het Koninkrijk van God in 1Tim 1:11  in overeenstemming 
met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.   Het is ook het 
evangelie der heerlijkheid!  God gelooft in ons en wij zijn Rom 8 gekend en geroepen.  Gezalfd!  
We zijn belangrijk voor Hem, want Jezus leert ons in Joh 15:16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 
uitgekozen en u aangewezen,  opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou 
blijven , opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.   hij heeft ons uitgekozen...  
We zijn geroepen door God om de hel te legen en de hemel te vullen!  En Jezus is niet gestorven 
om ons fijn te laten voelen maar om de verlorenen te zoeken en die te redden... als Christenen 
alleen maar nog tegen elkaar te praten over het Koninkrijk van God wordt het een ramp, want een 
Gemeente  die er niet op uit gaat om te redden is zelf verloren! 
Hand 1:1  Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te 
leren, 2  tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, 
door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 3  aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele 
kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende 
over al wat het Koninkrijk Gods betreft.  4  En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun 
Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij 
van Mij gehoord hebt. 5  Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest 
gedoopt worden, niet vele dagen na deze.  6  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen 
Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7  Hij zeide tot hen: Het 
is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich 
gehouden heeft, 8  maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij 
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.  9  
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok 
Hem aan hun ogen 
 
TOT SLOT DRIE DINGEN DIE WIJ VAAK OMDRAAIEN 
We zien in het begin van Handelingen (Han 1:3) hoe de apostelen 40 dagen lang van Jezus diep 
onderwijs kregen…. over het Koninkrijk van God.  Helaas begrepen zij  nog niet alle essenties, 
want zij stelden nog de vraag (in vers 9) over het koningschap van Israël.  Toen zij echter Jezus 
gehoorzaamden, in Jeruzalem als team bleven bidden en wachten, kwam de Heilige Geest met 
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kracht over hen.  Waardoor zij in staat waren het Koninkrijk van God tot realiteit op aarde te 
brengen.  En wie zien de onmiskenbare volgorde:    
1. Zij ontvingen de Geest 
2. Die hen bovennatuurlijke kracht gaf 
3. Zodat zij konden getuigen van het Koninkrijk met groot resultaat   
Helaas worden deze drie zaken nog wel eens omgedraaid en worden mensen er op uit gestuurd 
zonder de Heilige Geest….. ze branden op of af. 
EEN AMBASSADEUR KAN NIET ZONDER DE KONINKLIJKE ZALVING, GODS GEEST!  
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VRAGEN 
 
1. Schrijf het sleutelvers op van deze les. 
 
 
2. Wat betekent het woord “ambassadeur”? 
 
 
3. Wat betekent het woord “getuigenis”? 
 
 
4. Paulus zei dat zijn prediking niet alleen met woorden was maar begeleid werd met…….. 

Waar kwam dat vandaan? 
 
 
5. Noem minstens vijf tekenen van het Koninkrijk van God 
 
 
6. Waarom is de uitbreiding van het Evangelie van het Koninkrijk onze grote verantwoording?    
 
 
7. Waarom wordt het Koninkrijk van God wel eens een tegengesteld koninkrijk genoemd? 
 
 
8. Wat is de grote les van de zaligsprekingen voor wat betreft de wil van God voor ons? 
 
 
9. Waar moeten rekening mee houden als we het evangelie brengen? 
 
 
10. Wat is de grote les van de zaligsprekingen voor jou persoonlijk? 
 
 
11. Welke vorm van lijden als Christen is verkeerd?  Leg uit. 
 
 
12. Waarom moeten we evangeliseren en welk evangelie moeten we dan brengen? 
 
 
13. Waar draait het in het evangeliseren om; welke punten zijn belangrijk om uit te leggen aan de 

mens? 
 
 
14. Wat hebben we nodig volgens Handelingen 1 om er op uit te gaan?  En in welke volgorde? 
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