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Wat Is het Evangelie van
het Koninkrijk Gods?



De ruïnes van de oude Romeinse Forum liggen in
stilte, een scenario van verval waar keizers van
weleer over zo’n machtig rijk regeerden. De hei-

dense tempels van Jupiter en Venus zijn relikwieën van voor-
bije glorie. Bezoekers staren naar de ruïnes en verbeelden zich
hoe het eruit zou hebben gezien in hun pracht.
Over dit schouwspel zijn de schaduwen van kruisen boven

de vele kerken, die
de stad omringen,
duidelijk zichtbaar.
Voor sommigen zijn
zij een passend sym-
bool van de triomf
van de kerk over het
rijk dat letterlijk
gelovigen vervolgde
en probeerde het
Christendom te
verdelgen. Is het
werk van georgan-
iseerde godsdienst
heden ten dage het
Koninkrijk van God
op aarde? Dit is de
kern dat bepalend is
voor de denkbeelden
van de godsdienstige
wereld van tegenwo-
ordig. Maar is het het-
zelfde Koninkrijk van
God dat de Bijbel
beschrijft?
Heeft het

Christendom blijvende
vrede gebracht aan de

wereld en zijn inwoners zoals voorspeld door de Bijbelse pro-
feten? Is het Koninkrijk van God gevestigd door een georgan-
iseerde kerk of door honderden kleine, verdeelde denomi-
naties? Of is, zoals sommigen geloven, het Koninkrijk van
God eenvoudig de innerlijke inwoning van Gods Geest in
onze harten? Dergelijke aannames hebben dramatisch de
denkwijzen van de godsdienstige wereld gevormd omtrent het
evangelie dat door Jezus Christus werd gebracht.
Wat bedoelde Jezus precies toen Hij over het Koninkrijk

Gods sprak? Verwees Hij naar de Kerk die Hij door Zijn vol-
gelingen oprichtte? Of sprak Hij over iets totaal verschillend?
Dit zijn belangrijke vragen. Velen hebben een eigen

invulling gegeven aan de heldere en onmiskenbare taal die
Jezus gebruikte toen Hij Zijn volgelingen over het komende
Koninkrijk van God instrueerde. Maar door de eeuwen heen is
in de Christelijke wereld, de persoon Jezus, niet als bood-
schapper maar als kern van Zijn boodschap verheven. Om in
staat te zijn de boodschap die Jezus Christus kwam brengen,
het evangelie van het koninkrijk van God, te begrijpen
(Markus 1:14) moet je de bijbelse antwoorden op deze vragen
ontdekken.

WAAR BEGINT HET VERHAAL?
Hoe beschrijft de Bijbel het Koninkrijk van God en wan-

neer is God begonnen informatie over Zijn Koninkrijk aan de
mensheid te openbaren?
Vele nemen aan dat het evangelie van het Koninkrijk van

God begon met de prediking van Christus en Zijn apostelen.
De vier Nieuw Testamentische verhalen over het leven van

Christus en Zijn leerstellingen worden gewoonlijk aangeduid
als de vier Evangeliën. Weinigen nochtans, realiseren zich dat
de hoofdzaken van het evangelie aan de dienaren van God
werden geopenbaard lang voordat Jezus geboren werd. Het
woord “evangelie” is afgeleid van het Griekse woord "evange-
lion“ hetgeen betekent: het goede nieuws. Het verwijst naar
een koninklijke mededeling over een belangrijke gebeurtenis.
Evangelie betekent eenvoudig weg het goede nieuws van God.
Het is Gods boodschap dat Zijn plan en doel voor mensheid
aankondigt en dat plan is het Koninkrijk van God.
God heeft lang voor de geboorte van Christus Zijn doel aan

de mensheid geopenbaard. Daarin vinden wij het begin van
het evangelie. De apostel Paulus zegt dat het evangelie
gepredikt werd aan een man genaamdAbraham. "En de
geschriften. . . predikte het evangelie aan Abraham vooraf,
zeggende, 'In u zullen alle naties gezegend worden'" (Galaten
3:8, klemtoon toegevoegd)
Merk op dat het evangelie gaat over het zegenen van alle

naties door God. Het omvat Gods plan van zegening aan de
hele mensheid voor alle eeuwigheid. Jezus Christus is het
middelpunt in dat plan. Maar het evangelie behelst veel meer
dan alleen de persoon van Christus. Het omvat het volledige
doel van God zoals geopenbaard in de Bijbel. Het geeft aan
hoe de Messias—Jezus van Nazaret—dat plan zal volbrengen.
Laat ons nu nasporen hoe dit goede nieuws vanaf het begin

in de Bijbel zich laat ontvouwen.

Wanneer heeft God Zijn doel om mensen te schapen het
eerst geuit?

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons

Bezoekers verwonderen zich
bij de ruines van Romes hoe
het zou zijn in zijn volle glo-
rie. Is de triumf van het
Christendom bewijs van Gods
koninkrijk op aarde?
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Wat is het Evangelie van
het Koninkrijk Gods?

“. . . Toen het gebouw van de kerk bijna voltooid was, het. . . Doctrine van de regering van
Christus op de aarde was. ..verworpen als een absurde uitvinding van ketterij en fanatiekelingen"
(Edward Gibbon, de Afname en herfst van het Romeinse Rijk, verkorte uitgave, 1967, p. 234)
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beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vis-
sen der zee en over het gevogelte des hemels en over het
vee en over de gehele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat op de aarde kruipt" (Genesis 1:26)

Met dit vers begint de aankondiging van het goede nieuws
over het Koninkrijk van God. Hier drukt God Zijn bedoeling uit
om mensen naar Zijn beeld te maken en om aan hen heerschap-
pij over Zijn creatie te geven. (Les 3 van deze Bijbelstudie
Cursus behandelt in meer detail hoe en waarom God mensen in
Zijn beeld en gelijkenis schiep).
God bood aan de eerste menselijke familie een levenswijze

aan—gesymboliseerd door de boom des levens—dat betekent
dat alle mensen kunnen genieten van een persoonlijke verhoud-
ing met hun Schepper.

Welk geestelijke bestanddeel is essentieel voor het slagen
van de verhouding tussen mens en God?

“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”
(Hebreeën 11:6).

God maakt Zijn zegeningen verkrijgbaar en beloont dege-
nen die Hem gewillig dienen in actief, levend geloof (Jacobus
2:17-23). Dit geloof is mogelijk enkel als een geschenk van
God en is cruciaal voor onze redding (Efeze 2:8). Niemand
die weigert God te geloven en God te vertrouwen kan Hem
behagen. God verwachtte dat Adam en Eva Hem zouden
vertrouwen en hun vertrouwen aan Hem zouden demonstre-
ren door gehoorzaamheid. De Bijbel kenmerkt gehoorza-
amheid gebaseerd op vertrouwen als geloof. Jammer genoeg
onderschatten Adam en Eva zeer het belang vertrouwen te
hebben in God en trouw Zijn instructies op te volgen.

DE KEUZE VAN EEN LEVENSWIJZE?
Vertrouwen in God is het resultaat van een keuze. Gods

levenswijze was niet de enige keuze waarmee onze eerste
voorouders werden geconfronteerd. De slang stelde Eva een
alternatief voor en overtuigde haar dat zijn benadering de
betere weg was. Hij overtuigde haar dat God belangrijke
informatie aan haar had onthouden, dat God haar misleidde
(Genesis 3:1-6) Eva haalde toen Adam over om samen met
haar te rebelleren tegen de instructies van God om van de
boom van de kennis van goed en kwaad te eten (Genesis
2:15-17)
Dientengevolge kon een andere heerser (Johannes12:31),

degene die invloed uitoefent over "alle koninkrijken van de
wereld" (Mattheüs 4:7-9), de mensheid beïnvloeden tot een
ander manier van leven. Deze heerser is "de oude slang, die
genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld ver-
leidt" (Openbaring 12:9).
Mettertijd heeft hij zelfs een vals religieuze boodschap—

een "andere evangelie" (Galaten 1:6-8)—geïntroduceerd dat
indruist tegen het plan van God en Zijn doel met ons.
Wij moeten de betekenis van deze andere levenswijze van

Satan aan de mensheid begrijpen, welke zich verzet tegen de
weg van God. De boodschap van Satan is in aanvaardbare
klinkende taal verhuld die juist aanspreekt tot onze natu-
urlijke verbeelding c.q. denkwijze (2 Korinthiërs 11:13-15).

Hij heeft zelfs de meeste mensen overtuigd dat Gods wegen
dwaas zijn (1 Korinthiërs 2:14). Zodoende, is Satan niet
alleen de heerser, maar de "god dezer eeuw" geworden (2
Korinthiërs 4: 4), "de overste van de macht der lucht, die
thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid"
(Efeze 2:2).

Welke profetische woorden heeft God tot “die oude slang"
gezegd”?

“Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit
gedaan hebt,……. zal ik vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de
kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. "
(Genesis 3:14-15).

Hier, vroeg in menselijke geschiedenis, beloofde God hoop
aan de mensheid. Hij beloofde dat het aangewezen Zaad (de
Messias) de mensheid van de macht van Satan zou bevrijden.
Zoals wij ook zullen zien, toont deze vroege profetie ook de
verplichting van God Zijn plan om mensheid in Zijn eigen
geestelijk beeld te vormen tot voltooiing te brengen —Het
vestigen van een koninkrijk dat de vrucht van de boom des
levens in plaats van de vrucht van de misleidingen van Satan
produceren zal. De profetie van een beloofde Zaad initieert
een rode draad die door de hele Bijbel loopt. Het is Gods rots-
vaste belofte van een Verlosser, een Koning die zal regeren
met rechtschapenheid en vrede en verlossing brengt voor
iedereen.

Hoe lang geleden heeft God Zijn Koninkrijk’s plannen
bedacht?

“Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand
zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft
het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der
wereld af"
(Mattheüs
25:34).

God bedacht
Zijn plannen-
reeds voor de
schepping van de
mens. Niets kan
Hem weer-
houden in het
volbrengen ervan.
In de Bijbel legt
God uit waarom
Hij ons schiep en
hoe Hij Zijn
Koninkrijk zal vestigen.

DE NOODZAAK VAN EEN VERLOSSER

Wat is het resultaat van de zonde van Adam en Eva?

"En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de
hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat
zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des
levens te bewaken" (Genesis 3:24).

God verbande Adam en Eva en hun nakomelingen van het
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Gods plannen eer de wereld was
waren bedoeld om Zijn Konink-
rijk op aarde op te zetten. Niets
kan Hem tegenhouden.
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paradijs. Maar iets anders gebeurde met hen dat zelfs een ver-
reikende gevolg had. God ontzegde Adam en Eva en hun
nakomelingen toegang tot de boom des leven totdat het
beloofde Zaad, de Messias (1 Petrus1:18-21) zou verschijnen
en hen zou verlossen en hen permanent zou verzoenen met
God (2 Korinthiërs 5:18-21).
Hun keuze naar Satan te luisteren zette de mens op een

neergaande spiraal van negeren van Gods instructies en lev-
enswijze. Zij verkozen in plaats daarvan "de boom van de
kennis van goed en kwaad". Zij verkozen voor zichzelf uit te
maken wat goed en kwaad is. Zij omhelsden "een weg die
recht schijnt voor de mens", maar zal tenslotte altijd een
overvloed van tragische gevolgen produceren (Spreuken
14:12; 16:25)Het is de weg van zonde, die tot ellende leidt,
geweld en dood (Romeinen 6:23).

Wat gebeurde in het leven van Adam en Eva’s nakomelin-
gen?

" De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en
de aarde was vol geweldenarij.En God zag de aarde aan,
en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg
op de aarde verdorven" (Genesis 6:11-12).

Naar gelang mensen hun beschaving ontwikkelden die
apart was van God, werden de gevolgen van hun eigen lev-
enswijze te kiezen, snel zichtbaar. Met de moord van Kaïn op
zijn broer Abel (Genesis 4:8) nam het geweld toe. Ten tijde
van Noach was de wereld zo ontaard geworden "dat het
berouwde de HERE dat Hij de mens op de aarde had gemaakt
En het smartte Hem in Zijn hart" (Genesis 6:6). Behalve
Noach en zijn onmiddellijke familie verloor iedereen zijn

leven in de
geweldige
vloed die
daarop vol-
gde
(Genesis
7:23).

In hoeverre
komen
Gods
woorden
aan Noach
na de vloed
overeen
met Zijn
oor-
spronke-
lijke
instructies

aan Adam?

". . . naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.
En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op
aarde, ja, wordt talrijk daarop" (Genesis 9:6-7).

Het in herinnering brengen bij Noach dat God mensen naar
Zijn beeld schiep, benadrukte Hij opnieuw de sleutel tot goede
relaties. God wilt dat het gedrag van mensen Zijn karakter en
levenswijze weerspiegelt. Dat is de enige manier waarop een
beschaving vreedzaam en productief kan zijn en de enige weg

om het kwaad te vermijden die de vloed heeft veroorzaakt.
De lessen van het geweld en vernietiging voor en tijdens de

vloed zijn spoedig vergeten door de nakomelingen van Noach.
Genesis 11 beschrijft hoe de mensheid, na de vloed opnieuw
openlijk verzette zich tegen Gods leiding. Op een plaats die
als Babel of Babylon bekend werd, bouwden de mensen een
toren dat hun blijvende besluit symboliseert om een beschav-
ing te bouwen apart van de instructies van God.
Dezelfde naam Babylon (Babel in Hebreeuws) is een bij-

belse benaming voor het koninkrijk van Satan geworden. In
het laatste boek van de Bijbel lezen wij dat het koninkrijk van
Satan aan het einde van ons tijdperk symbolisch gerefereerd
wordt als Babylon (Openbaring 14:8).

HET BEGIN: GOD KIEST ZIJN VOLK
Uit de beschaving die voortkwam uit de Toren van Babel,

riep God een man genaamdAbram. God veranderde de naam
van Abram naar Abraham hetgeen betekent "de vader van vele
naties"(Genesis17:5). De nieuwe naam van Abraham draagt
een geweldige betekenis.

Waarom heeft GodAbraham geroepen?

“De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw
maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u
wijzen zal;
Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw
naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aard-
bodems gezegend worden" (Genesis 12:1-3).

God begon een proces dat uiteindelijk zegeningen naar
iedere inwoner van de aarde zou brengen. Door Abraham en
zijn nakomelingen zou God een tijdelijk fysiek koninkrijk, de
natie van Israël, opzetten.

Beoogde God een persoonlijke verhouding met
Abraham zoals toen Hij met de Adam en Eva had gewild?
"Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen
de Here aan Abram en zei tegen hem, 'Ik ben God de
Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees
onberispelijk'" (Genesis 17:1)

Door de ervaringen als vreemdeling in een nieuw land
leerde Abraham de essentiële lessen God in geloof te
vertrouwen. Dientengevolge is Abraham "de vader van al
degenen die geloven" (Romeinen 4:11)

Werden koningen en een koninkrijk met de roeping van
Abraham geassocieerd?

"Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken
stellen, en koningen zullen uit u voortkomen." (Genesis
17:6)

Via de nakomelingen van deze man beloofde God een
geweldige natie op te richten. Latere profetieën tonen aan dat
het de voorloper zou worden van het eeuwige geestelijke
Koninkrijk van God. Gods beloften aan Abraham spelen een
belangrijke rol in Zijn meesterplan met de mensheid. De
beloften die God deed aan Abraham zijn het fundament van
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De “weg dat recht lijkt in de ogen
van de mens” lijdt tot tragische
resulaten. Het is weg van zonden
die leidt tot geweld, ellende en
uiteindelijk naar de dood.



het Koninkrijk van God. Abraham en de profeten liggen ook
aan de basis van het evangelie. Paulus vertelt ons dat de Kerk
ons "gebouwd is op het fundament van de apostelen en pro-
feten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is" (Ef. 2:20).
Wij kunnen niet volledig de betekenis van het evangelie

begrijpen zonder Gods openbaring aan Abraham en de opvol-
gende profeten te vergelijken met de leerstelling van Jezus
Christus. Dit was ook de benadering die de apostelen van
Christus gebruikten in de prediking van het evangelie aan de
wereld. Elke andere benadering zal leiden tot een onvolledig
verdraaid begrip van het evangelie van Gods Koninkrijk.

ISRAËL: GODS AARDSE KONINKRIJK
De stammen van Israël, nakomelingen van Jacob, de klein-

zoon van Abraham, werden een letterlijk koninkrijk onder de
leiding van Koning David.
David, een fysieke voorouder van Jezus Christus, be-

schouwde de eeuwige vraag van het doel van de mens toen hij
de glorie van de hemel aanschouwde. " Wat is de mens, dat
Gij zijner gedenkt, " vroeg hij, "en het mensenkind, dat Gij
naar hem omziet? " (Psalm 8:4) Dit is een eeuwige vraag voor
de mensheid. Wij blijven onszelf afvragen, Is dit leven alles
wat er is?
Via David openbaarde God dat Hij dramatisch in

menselijke zaken zou ingrijpen, Hij zou een einde maken aan
" oorlogen tot aan het einde van de aarde," en Hij zal "ver-
heven worden onder de volken" (Psalm 46:1-11)
Door David vestigde God een dynastie van koningen over

Israël. Christus Zichzelf, als "de Zoon van David, de Zoon van
Abraham" (Mattheüs 1:1), was geboren om de troon (Lucas
1:32) van David te beërven. Wij leren van een rechtstreeks
verband tussen de dynastie van koningen die volgens Gods
belofte zou afstammen van Abraham en David en het
Koninkrijk van God gepredikt door Jezus Christus.

Hoe lang zal David’s dynastie over Israël regeren?

"Is het u niet bekend, dat de Here, de God van Israël, het
koningschap over Israël voor altijd (tot in eeuwigheid)
aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen. . .
?" (2 Kroniek 13:5).

De heerschappij van David is bestemd voor altijd. David is
de koning die over Israël zal regeren na de restauratie van het
koninkrijk onder de Messias bij Zijn terugkeer naar aarde
(Ezechiël 37:21-24) De regering van David kan natuurlijk
enkel plaatsvinden nadat God David met alle andere heiligen
bij de terugkeer van Christus uit de doden opwekt.
Het koninkrijk dat God vestigde via David was een voor-

loper van een veel belangrijker Koninkrijk dat Jezus Christus
zal vestigen in de toekomst. Merk op de betekenis die God
hecht aan de dynastie van David: "Die zal Mij een huis
bouwen, en Ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Ik zal
hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn; mijn
goedertierenheid zal Ik niet van hem doen wijken, zoals Ik
haar van uw voorganger heb doen wijken. Ik zal hem voor
immer in Mijn huis en in Mijn koninkrijk aanstellen, en zijn
troon zal vast staan voor altijd." (1 Kroniek 17:12-14).
God claimde het koninkrijk van David als "Mijn Konin-

krijk" —een type, een voorbeeld of voorloper, van het
komende Koninkrijk van God. Besef van de relatie tussen het

tijdelijke koninkrijk van David en het eeuwige Koninkrijk van
God is cruciaal bij het begrijpen van het evangelie die Chris-
tus en Zijn apostelen predikten.

Heeft Paulus het verband begrepen tussen het evangelie en
de beloften van God aan David?

"Paulus, een dien-
stknecht van
Christus Jezus, een
geroepen apostel,
afgezonderd tot
verkondiging van
het evangelie van
God, dat Hij
tevoren door zijn
profeten beloofd
had in de heilige
Schriften (aan-
gaande zijn Zoon,
gesproten uit het
geslacht van David
naar het vlees, naar
de geest der hei-
ligheid door zijn
opstanding uit de
doden verklaart
Gods Zoon te zijn in
kracht, Jezus
Christus, onze
Here" (Romeinen
1:1-4).

Terwijl hij op een
Sabbatdag in Antiochië onderricht gaf, legde Paulus dit begrip
uit: "En van toen af vroegen zij [Israël] om een koning en God
gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin,
veertig jaren lang; en nadat Hij deze verworpen had, verwekte
Hij hun David als koning, wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik
heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn
hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht
heeft God naar de belofte voor Israël de Heiland Jezus doen
komen," (Handelingen 13:21-23 vergelijk ook met 2
Timotheüs 2:8; Openbaring 22:16)

Toen Salomo, de zoon van David, koning werd, op welke
troon zat hij?

"Toen zat Salomo op de troon van de Here als koning in
plaats van David zijn vader. . ." (1 Kronieken 29:23).

Niet alleen achtte God Israël als Zijn tijdelijk koninkrijk,
Hij beschouwde de troon van Israël ook als Zijn troon—de
troon die Jezus Christus zal beërven (Lucas 1:32)
De koningen van de dynastie van David waren allen eigen-

lijk rechtstreeks verantwoording schuldig aan God. Maar
Israël en haar koningen waren niet trouw aan hun verbond
met God. Het voortbestaan van het koninkrijk van Israël was
daardoor van korte duur. Daarmee eindigde ook hun recht-
streekse contact met God.
Na de regering van Salomo splitste de natie van Israël in

tweeën. De 10 noordelijke stammen zijn verder gegaan onder
de naam Israël. Het zuidelijke koninkrijk, bekend als Juda,

Woodcut by Gustave Doré

De mens begon zijn eigen
civilisatie apart van God te
ontwikkelen en de gevol-
gen werden snel duidelij,
te beginnen met de moord
op Abel door zijn broer
Kain. Geweld nam
drastisch toe.
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bleef trouw aan de dynastie van koningen van David. Maar
geen van beide naties volgde daarna hartgrondig de voor-
beelden van Abraham en David. Uiteindelijk vielen zowel
Israël als Juda prooi aan hun machtige buren. Na een serie van
invasies stortte Israël in en werd door de Assyriërs weggevo-
erd in 721 B.C. Het koninkrijk van Juda verviel aan de
Babyloniërs onder Koning Nebuchadnezzar in 587 B.C. Met
hun ondergang hield het tijdelijke koninkrijk van Israël op te
bestaan. Enkel een overschot van de Israëlieten bleef over als
gevangenen en slaven. Onder de gevangenen van Juda die
naar Babylon verbannen werden, was een jonge man van
edele geboorte genaamd Daniël. God gaf hem de gaven om
zekere dromen en visioenen te interpreteren. Via de interpre-
taties van Daniël openbaarde God een verbazingwekkende
hoopvolle toekomst voor Israël.

DANIËL VOORZAG GODS KONINKRIJK

Het profetisch werk van
Daniël begon toen
Nebukadnezzar een trau-
matische droom had. Deze
Babylonische heerser
vroeg aan zijn magiërs om
hem zowel zijn droom
met daarbij zijn interpre-
tatie uit te leggen. God
plaatste in de geest van
Nebukadnezzar om iets te
verlangen van hen dat
menselijk gezien onmo-
gelijk was—nl. zijn droom
te vertellen. God open-
baarde aan Daniël zowel
de droom als ook zijn
profetische betekenis.

Wat heeft Nebukadnez-
zar in zijn droom
gezien?

"Gij, o koning, had een
gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was
hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond
voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het
hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en
armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper,
zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van
leem" (Daniël 2:31-33).

Wat symboliseerden de delen van het standbeeld, die uit
verschillende materialen waren samengesteld?

"Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de
koning zeggen: Gij, o koning, koning der koningen, aan
wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte
en eer geschonken heeft, ...gij zijt dat gouden hoofd. Doch
na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het
uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper,
dat heersen zal over de gehele aarde; en een vierde ko-
ninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles ver-

brijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal
dit die allen verbrijzelen en vergruizelen" (verzen 36-40).

Bijbelse commentatoren zijn het over het algemeen met
elkaar eens dat de delen van het standbeeld verwijzen naar de
vier rijken van Babylon, Perzië, Griekenland en het Romeinse
rijk (Perzië en Griekenland worden zelfs bij naam genoemd in
Daniël 8:20-21) Daniël, in een andere vision in hoofdstuk 7,
zag deze koninkrijken als wilde dieren die andere naties ver-
slinden. De vier koninkrijken dicteerden de gebeurtenissen in
het Nabije Oosten tijdens hun regeringen. Het Romeinse Rijk
groeide en omvatte uiteindelijk het meeste gebied dat uit-
strekte van het Nabije Oosten tot de meest westelijke delen
van Europa. Rome werd berucht door zijn intense vervolging
van Joden en Christenen.
Hoewel geen van deze koninkrijken de hele wereld con-

troleerde, nochtans hebben hun ideeën de menselijke beschav-
ing sindsdien buitengewoon beïnvloed. Dit is in het bijzonder
waar voor Griekenland en Rome, wiens culturen en ideeën
veel van het denken op gebied van regering, godsdienst en
gebruik van de Westelijke wereld gemodelleerd hebben.

Wat zal met de wereldrijken gebeuren die door het stand-
beeld in Nebukadnezzar’s droom voorgesteld worden?

"Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van
mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de
voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen wer-
den tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver
en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een
dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er
geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die
het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de
gehele aarde vulde." (Daniël 2 verzen 34-35, NBG).

In de droom van Nebukadnezzar brokkelde het hele stand-
beeld af toen een "Steen (rots) dat niet door menselijke han-
den werd gehouwen zijn voeten raakte en verbrijzelde. Zijn
overblijfselen werden als stof weggewaaid "zodat dat geen
spoor meer van te vinden was". De koninkrijken van mensen
opererende onder invloed en leiding van Satan zullen op
dezelfde wijze ten einde komen. .

Wat zal volgen op de vernietiging van deze Satan-beïn-
vloedde beschaving?

"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" (Daniël 2:44).

God zal Zijn beschaving vestigen op aarde, welke door de
mensheid vanaf het begin werd afgewezen. Het
Bijbelhandboek zegt van dit koninkrijk het volgende:"Zijn
eeuwig bestaan” is het universeel zijn van het koninkrijk in
tijd (Daniël 7:14) precies zoals de berg die de aarde vulde is
het universeel zijn daarvan in ruimte. De termijn 'voor eeuwig'
verheft het koninkrijk uit tijd in eeuwigheid. De wereldperio-
den zijn beëindigd en het tijdloze koninkrijk dat geen einde
kent, zal aanvangen. Elk van die wereldperioden werd
opgevolgd door een andere, maar dit koninkrijk zal geen
opvolgers meer hebben".

Israel en Juda vielen ten
prooi aan hun sterkere
buren. Na een reeks inva-
sies werd Israël gedepor-
teerd door Assyrië.
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Jezus Christus zal de koninkrijken van deze wereld vervan-
gen met het Koninkrijk dat Zijn Vader aan Hem zal geven bij
Zijn terugkeer—het Koninkrijk van God. Dit is het goede
nieuws van de profetie van Daniël en hetzelfde goede nieuws
dat Jezus predikte. Dit is waar Zijn evangelie overgaat. Dit is
de boodschap dat Hij Zijn volgelingen geboden heeft om aan
de wereld te prediken.

Hoe zeker is de profetie?

". . . De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na
dezen geschieden zal; de droom is waarachtig en zijn uit-
legging betrouwbaar" (Daniël 2 vers 45).

De profetieën van Daniël over het Koninkrijk kwamen op
een kritisch moment in de geschiedenis van oud Israël. De
Israëlieten hadden hun soevereiniteit verloren door balling-
schap. Nog in het midden van hun ellende en puinhoop open-
baarde God hen, door Zijn profeten, dat een restauratie van
het volk en natie Israëls onder de regering van de Messias zou
plaatsvinden (Jeremia 23:5-8).

DE KONING VAN GODS KONINKRIJK

Werd de geboorte van een Messiaanse Koning geopen-
baard aan de profeten?

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt
hemWonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos
de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk,
doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerech-
tigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de
Here der heerscharen zal dit doen." (Jesaja 9:6-7).

De geschriften van de Hebreeuwse profeten wijzen vaak
naar de komst van deze goddelijk gezalfde Koning, vooral in
Daniël 9:25-26 als de Messias geïdentificeerd. Het Hebreeuw-
se woord voor Messias betekent "gezalfde". In het oude Israël
werden koningen en hoge priesters met olie gezalfd wanneer
zij voor hun ambt werden aangesteld. De Messias is de god-
delijk gezalfde Koning der koningen (Openbaring 17:14).

Zal Jezus, de Messias, regeren over een letterlijk, fysiek
koninkrijk?

"Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de
wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon;
hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem
voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en
koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dien-
den hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,
die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat
onverderfelijk is" (Daniël 7:13-14).

Volgens deze profetie zal God aan Jezus Christus een
eeuwig Koninkrijk geven waarin Hij over "mensen, naties en
talen" zal regeren —fysieke mensen op aarde.

Heeft Jezus beaamd dat Hij geboren werd om een koning
te worden?

"Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning?
Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe

ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen "
(Johannes 18:37).

WELK EVANGELIE ONDERWEES JEZUS?

Wat was het hoofdthema van de boodschap van Christus?

"En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar
Galilea om het evangelie Gods te prediken" (Markus
1:14)."En het
geschiedde
kort daarna,
dat Hij van
stad tot stad
en van dorp
tot dorp trok,
verkondigende
het evangelie
van het Konin-
krijk Gods, en
de twaalven met
Hem" (Lucas
8:1).

Van het begin van de aardse bediening van Christus con-
centreerde Hij zich op het Koninkrijk van God. Hij ging
verder met de boodschap die verkondigd werd door Daniël en
de andere profeten. Gedurende Zijn bediening gebruikte Hij
herhaaldelijk de woorden koning en koninkrijk om het goede
nieuws uit te leggen dat Hij kwam prediken (zie "Het
Koninkrijk in de Evangeliën,")

Welke andere thema was vooraanstaand in de prediking
van Christus?

"De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabi-
jgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie" (Markus
1:15; vergelijk Mattheüs 9:13).

Jezus leerde dat niemand het Koninkrijk van God kan bin-
nengaan tenzij hij zich bekeert: "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.
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? En dan zal
Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van
Mij, gij werkers der wetteloosheid.'" (Mattheüs 7:21-23;
vergelijk Mattheüs 19:16-17; 1 Johannes 2:4)
Jezus Christus gehoorzamen is anders dan simpel in Hem

geloven. Je onderwerpen aan de wil van God vereist een
verandering van hart. Het betekent dat wij God gaan
vertrouwen en vrijwillig van zonde bekeren, die wetteloosheid
is (1 Johannes 3:4), het breken van de wet van God. Hier is
waar bij vele oprechte mensen misverstand over bestaat, niet
alleen over het evangelie, maar ook wat men moet doen om
het Koninkrijk van God binnen te gaan en Zijn geschenk van
eeuwig leven te ontvangen.
Ons geloof in God en ons geloof in de betrouwbaarheid

van Zijn beloften moeten ons motiveren tot een leven van
actieve gehoorzaamheid. Anders is ons geloof dood en nut-
teloos (Jacobus 2:26)

Wat is het Evangelie van het Koninkrijk Gods? 7

De Hebreeuwse profeten refe-
reerden veel naar de komende
goddelijk gezalfde Koning.



Wat was volgens Jezus noodzakelijk om toegang te krijgen
tot Gods Koninkrijk en om eeuwige leven te beërven?

". . . En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat
voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwer-
ven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goe-
de? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt bin-
nengaan, onderhoud de geboden" (Mattheüs 19:16-17).

Welke boodschap was vooraanstaand bij Jezus Christus
na Zijn opstanding?

"Aan wie [de apostelen] 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" (Handelingen 1:3).

Na meer in details het evangelie van het Koninkrijk Gods te
hebben uitgelegd, stuurde Jezus Zijn apostelen uit in de
wereld om de volken die waarheden te onderwijzen (vers 8;
vergelijk Mattheüs 28:19-20).

DE APOSTELEN VERKONDIGEN
HETZELFDE EVANGELIE

Welke boodschap heeft Jezus Zijn aanhangers geboden
te prediken?

Toen riep Hij de twaalven samen en …….. zond hen uit
om het Koninkrijk Gods te verkondigen" (Lucas 9:1-2).

“Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en
dan zal het einde gekomen zijn" (Mattheüs 24:14).

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping"
(Markus 16:15).

Hebben zij gedaan wat Hij gebood?

"Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de
Here medewerkte ...." (Markus 16:20).

"Maar 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" (Handelingen 8:12).

Was het Koninkrijk Gods het doel van de vroege
Christenen?

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar
koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God
vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied
en ontzag" (Hebreeën 12:28).

Wat gaf Petrus als reden voor God om mensen in Zijn
Kerk te roepen?

"Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw
roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit
doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk
worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk
van onze Here en Heiland, Jezus Christus" (2 Petrus
1:10-11).

Heeft Jacobus, halve broer van Jezus, ook aangegeven
dat Gods Koninkrijk het doel is van het christelijk leven?

"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?" (Jacobus 2:5).

Wat zei Jezus zelf wat het doel zou moeten zijn voor elke
Christen?

"Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid
.. . ." (Mattheüs 6:33).

De Bijbel is consistent in te aantonen datGods Koninkrijk
het ultieme doel is voor Christenen. In de vier Evangeliën en
de andere geschriften van de apostelen, wordt de realiteit van
Gods Koninkrijk behandeld als een uitgemaakte zaak.

Was het Koninkrijk Gosd een hoofdthema in de leer-
stelling van Paulus?

"En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maan-
den lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te
overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods"
(Handelingen 19:8).

"En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken,

HetKoninkrijk in de Evangeliën
De Zondervan grafische encyclopedie van de Bijbel zegt

dit over het Koninkrijk van God: "Het woord 'koninkrijk'
komt vijfenvijftig keer voor in Mattheüs; twintig keer in
Markus, zesenveertig keer in Lucas en vijf keer in Johannes.
Wanneer voor het gebruik van dit woord een ruimere
betekeniswordt aangemeten zodat verwijzingennaar secu-
laire koninkrijken en voor parallelle verzen van dezelfde uit-
spraken van Jezus, de zinsnede 'het Koninkrijk van God' en
gelijkwaardige uitdrukkingen (b.v., 'het Koninkrijk van
hemel,' 'Zijn koninkrijk') ook meetellen, komt het
aantalongeveerop tachtigkeer.. .Deze statistieken tonende
geweldige positie van dit begrip in de leer van Jezus. . . Daar
is, derhalve, weinig twijfel mogelijk dat 'het Koninkrijk van
God' het hoofdthemawas van Zijn leer" (het Vol. III, Zonder-
van, 1976 p. 804).
En Jezus vergeleek het krijgen van behoudmet het binnen-
gaanvanhetKoninkrijk (Mattheüs 19:16, 23-24) enHij legde
het verwerpen van behoud uit in termen van uitsluiting van
het Koninkrijk (Lucas 13:28). De boodschap van behoud
wordt ook genoemd "het woord van het Koninkrijk"
(Mattheüs 13:19). De hoop en troost van een Christen kan
men zeggen, ligt in het binnengaan van het Koninkrijk
(Markus 10:15). Het doel van een Christen is "eerst het
Koninkrijk Gods zoeken" (Mattheüs 6:33). Rechtvaardigde
mensen worden "zonen van het Koninkrijk" genoemd
(Mattheüs 13:38). Het thema van vele van de gelijkenissen
van Christus is het Koninkrijk Gods (verzen 44-45, 47).
Sommigevandevelebijbelse termenvoorhetKoninkrijk van
God en referenties ernaar worden uitgelegd in ons gratis
boekje: Het Evangelie van het Koninkrijk. Vergeet niet om
uwgratis kopie aan te vragen.
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kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij
met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende
hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van
Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de
avond toe" (Handelingen 28:23).

"En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen
gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen,
predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende
aangaande de Here Jezus Christus met alle vrij-
moedigheid, zonder enige belemmering" (verzen 30-31).

Paulus benadrukte het thema van het Koninkrijk van God
en zette de leerstelling van Jezus Christus en de andere apos-
telen voort.

Voor welke redenen werd Paulus en zijn metgezellen ver-
volgd?

"Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en
enige broeders voor de stadsbestuurders, en schreeuw-
den: Dezen, die de wereld in opschudding gebracht
hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in
zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met
de geboden van de keizer door te beweren, dat er een
andere koning, Jezus" (Handelingen 17:6-8).

Paulus leerde dat Jezus zou terugkeren als Koning om het
Koninkrijk van God te vestigen. Wegens deze leerstelling
werd hij vals beschuldigd van het aanzetten tot omverwerp-
ing van de Romeinse regering. Hoewel dit onwaar was,
bracht het Paulus en zijn partners in ernstige moeilijkheden.
F.F. Bruce in zijn commentaar op Handelingen zegt: "De
apostelen verkondigden het Koninkrijk van God, een heel
verschillend koninkrijk van enig seculair rijk en zij hebben

zonder enige twijfel aan Jezus de Griekse titel basileus (kon-
ing) gegeven, waarmee ook de Romeinse Keizer door zijn
Griekse onderdanen beschreven werd" (de F.F. Bruce, Het
Boek van handelingen: Het Nieuwe Internationale Commen-
taar op het Nieuwe Testament, 1984, pp. 344-345).
Daar in het evangelie sprake is van een letterlijk Konin-

krijk met Christus als zijn koning, bewerkstelligde dit aan-
klachten van verraad tegen Paulus. De burgers vreesden dat
de Romeinse autoriteiten in zouden grijpen en hard tegen
hen zouden optreden, indien gesprekken over het Koninkrijk
Gods openlijk zou voortduren. Dit incident toont, welke ma-
chtige inslag de boodschap van het Koninkrijk had in de
Romeinse wereld.
Paulus leerde dat mensen valse goden en afgoden zouden

moeten afzweren en onmiddellijk beginnen de geboden van
de levende God te gehoorzamen. Hij daagde hun heidense
bijgeloof uit. De preken van Paulus dat God van plan is om
Jezus Christus te sturen om het Koninkrijk van God op te
richten, bracht op hem en zijn metgezellen dikwijls vervol-
ging (Handelingen 19:25-29)

Waarvoor werd Paulus in rechtszaken beschuldigd?

"En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de
belofte, die door God aan onze vaderen gedaan is;
welke onze twaalf stammen, door voortdurend nacht en
dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o
koning, word ik door Joden aangeklaagd. Waarom wordt
het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt?"
(Handelingen 26:6-8).

Paulus baseerde zijn leerstellingen op de beloften die aan
zijn voorvaders gemaakt zijn. Hij predikte dat mensen overal
voorgoed door het Zaad van Abraham gezegend zouden kun-

Was Jesus the Promised Messiah?

Verwachtte Jezus dat iedereen Zijn gelijknissen over het
Koninkrijk van God zou begrijpen? In Zijn onderwijs

vergeleek Jezus dikwijls het komende Koninkrijk met
dagelijkse situaties in hetmenselijk leven. Deze verhalenwor-
den parabels of gelijkenissen genoemd.

De meeste mensen nemen aan dat Christus deze methode
van onderwijs gebruikte om de waarheid gemakkelijker
begrijpbaar te maken. Jezus zelf zei dat het tegendeel waar
is."En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom
spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? 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.Wantwie heeft, hem zal gegevenworden en hij zal
overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft,
zal hem ontnomen worden. Daarom spreek Ik tot hen in
gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet
horen of begrijpen" (Mattheüs 13:10-13).

Jezus ging er niet vanuit dat iedereen Zijn parabels over
het Koninkrijk zou begrijpen toen niet, in Zijn dagen op aarde
en nu ook niet.“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 geen-
szins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden,
en hun oren zijn hardhorendgeworden, en hunogen hebben

zij toegesloten, opdat zij niet zienmet hun ogen, enmet hun
oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bek-
eren, en Ik hen zou genezen.Maar uw ogen zijn zalig, omdat
zij zien en uw oren, omdat zij horen. 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. . ." (Verzen 14-17).

Jezus legde toen de parabel van de zaaier uit. Het geza-
aide zaad was "het woord van het Koninkrijk" (vers 19). Ver-
volgens gaf Hij de drie meest voor de hand liggende redenen
waarom de meeste mensen niet begrijpen wat Hij noemde
"de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen" (vers 11).

Hij gaf eerst het voorbeeld van een persoon die zo door
Satan bedrogenwordt dat hij de geestelijke diepte niet begr-
ijpt en zelfs de betekenis van de boodschap niet kan vatten
(vers 19). Vervolgens gaf Hij het voorbeeld van één die "strui-
kelt" wanneer "beproeving of vervolging komt" (verzen 20-
21). Dan komt het voorbeeld van één "die het woord hoort
en de zorgen van deze wereld en het bedrog van de rijkdom
verstikken het woord en hij wordt onvruchtbaar" (vers 22).

Als laatste is het voorbeeld van één die hoort en begrijpt
de leer van Christus aangaande het Koninkrijk van God (vers
23) de persoondie hoort en de boodschap gelooft, en handelt
correct om overvloedige geestelijke vruchten te produceren.

Parabels van Christus en het Koninkrijk

Wat is het Evangelie van het Koninkrijk Gods? 9



nen worden zoals beloofd. Hij predikte de belofte dat een
Heerser van David zou komen die op zijn troon voorgoed
zou zitten. Beide beloften verwijzen naar de rol van Christus
in het plan van God. Zelfs waren er in die dagen vele Joden
die de verschijning van deze Heerser verwachtten op grond
van dezelfde belofte en de woorden van de profeten.
Paulus leerstellingen omvatten de belofte dat de mensheid

verzoend zou worden met God door de vergeving van zonde
(Jeremia 31:34; Kolossensen 1:18-23)Het leven, dood en

herrijzenis
van Jezus
Christus
zorgde
daarvoor.
Paulus
leerde dat
Christus
een offer
was voor de
zonde zoals
beloofd
werd in de
Bijbel
(Jesaja
Romeinen
3:23-
25)Paulus
geloofde
en leerde
dat God de
doden zou
opwekken

(Daniël 12: 2-3, Handelingen 23:6)
De boodschap van Paulus omvatte al deze beloften eve-

nals Gods fantastische waarheid dat Christenen deel mogen
nemen in Zijn Koninkrijk, welke de ongehoorzame
koninkrijken van deze wereld gaat vervangen. Paulus vatte
samen door het volgende te zeggen, "Hij heeft ons verlost uit
de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben,
de vergeving der zonden." (Kolossensen 1:13-14)

EEN VALS EVANGELIE KRIJGT VORM
Wij hebben gezien dat Satan de huidige heerser en god van

deze wereld is. Als de verleider van de mensheid raakte Satan
al vroeg in de menselijke geschiedenis diep betrokken in
godsdienst. Hij verleidt de mensheid door het vervalsen en
corrumperen van de leerstellingen van God.

Zijn de apostelen een verdraaid evangelie tegengekomen,
gecorrumpeerde versies van de leerstellingen van
Christus?

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u
verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger
reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien
iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij
ontvangen hebt, die zij vervloekt!" (Galaten 1:6-7).

"Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest,

zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verder-
felijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de
Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een
schielijk verderf over zichzelf brengend" (2 Petrus 2:1-2).

Wat was het antwoord van Paulus op een ieder die een
ander evangelie predikte?

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u
verkondigd hebben, die zij vervloekt!

“Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog
eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend
van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"
(Galaten 1:8-9).

Paulus veroordeelde iedereen die een andere evangelie zou
prediken dan hetgeen door hem, de andere apostelen en Jezus
Christus geleerd werd. Hoewel Paulus geen details gaf van
deze valse leer, zien wij, aan verhalen van latere ontwikkelin-
gen, wegen waarin de boodschap van Christus ontaard begon
te worden.

Wie was verantwoordelijk voor deze valse leer?

"En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat
ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door
hen, over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik
vertrouw van u allen, dat mijn blijdschap ook u aller bli-
jdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten
heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij
zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt
kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester" (2
Korinthiërs 11: 3-4 ).

“Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor
als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders,
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun
werken”(verzen 13-15).

Paulus vroeg de ouderlingen van de kerk aan Efeze om
hem te ontmoeten (Handelingen 20:17) net voor zijn arrestatie
in Jeruzalem voor het prediken van het evangelie. Hij waar-
schuwde de ouderlingen: "Ziet dan toe op uzelf en op de
gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners
gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich
door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik,
dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnen-
komen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen mid-
den zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om
de discipelen achter zich aan te trekken" (verzen 28-30).
Een groeiend aantal valse leraren waren de oorzaak

waarom mensen de leer van Paulus en de andere apostelen
verlieten. Ze leerden hun eigen onbijbelse ideeën. Paulus
schreef: "Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog
houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvan-
gen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt
hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar
hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en
vrome taal de harten der argelozen" (Romeinen 16:17-18).
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Christianity, teaching a corrupted
gospel different from that of Christ
and His apostles, became a major
religious movement.



Heeft Jezus Christus dit probleem voorzien?

"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; want eng is de poort, en smal de weg,
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u
komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven"
(Mattheüs 7:13-15).

Jezus wist dat valse leraren zouden opkomen die Zijn leer
zouden vervalsen terwijl zij zelfs beweerden Hem te vertegen-
woordigen. Zulke leraren wonnen langzamerhand een groter
aanhang. Zij werden de velen en precies zoals Jezus voorspeld
had, werden de trouwelingen in vergelijking, de weinigen.
Het duurde niet lang eer dit vals Christendom dat een vals

evangelie verkondigde welk radicaal verschillend was van dat
van Christus en Zijn apostelen, groeide tot een heuse
religieuze beweging. Het resultaat van deze doctrineveran-
deringen in de begineeuwen is als volgt beschreven door een
moderne historicus: "Bekijkt men de Christelijke Kerk aan het
begin van de vierde eeuw, zal enige moeilijkheden worden
ondervonden om in haar de gemeenschap van Apostolische
tijden te herkennen of liever gezegd, wij zullen niet in staat
zijn haar te kunnen herkennen" (Charles Guignebert, De
Vroege Geschiedenis van Christendom, 1927, p. 122, klem-
toon toegevoegd).
In minder dan drie eeuwen was de zichtbare kerk die zich

Christenen noemde niet langer herkenbaar als de kerk die
opgericht werd door Christus en de apostelen. Er waren tijden
waarin degenen die weigerden valse doctrine en een vals
evangelie aan te nemen niet langer openlijk hun identiteit kon-
den bekendmaken zonder vervolging en dood te riskeren.
Tot de dag van vandaag zijn er verkeerde begrippen over

het evangelie en doctrines van Christus in overvloed aanwezig
onder de banier van Christendom. De waarschuwing van
Paulus is nog steeds van toepassing:" Ziet toe, dat niemand u
medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in
overeenstemming met de overlevering der mensen, met de
wereldgeesten en niet met Christus," (Kolossensen 2:8)

Wanneer zal de satanische misleiding ophouden?

"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleu-
tel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij
greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de
satan, en hij bond hem duizend jaren" (Openbaring 20:1-
2).

Onmiddellijk na Christus terugkeer, zal God Satan binden.
Voor de daarop volgende 1.000 jaren zal hij worden verhin-
derd om menselijke zaken te beïnvloeden en komt zijn bewind
van verwarring en misleiding ten einde als "de god van dezer
eeuw" (2 Korinthiërs 4:4) Het podium zal dan klaargezet wor-
den voor een nieuwe Heerser over de aarde, Jezus Christus.

EEN NIEUW KONINKRIJK BEGINT

Wat gebeurt er nadat God de huidige “heerser van deze
wereld" verwijdert? (Johannes 12:31).

". . . En de zevende engel blies de bazuin en luide stem-
men 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!'" (Openbaring 11:15).

Zal een miraculeuze, ongekende gebeurtenis de terug-
keer van Christus vergezellen?

"Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij,
levenden, die achterblijven tot de komst des Heren,
zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestor-
ven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij,
levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here
wezen" (1 Thessalonisenzen 4:15-17).

Verschaft de Bijbel andere details over deze opstanding?

"Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed
kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het ver-
gankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij
niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want
de bazuin
zal klinken
en de
doden
zullen
onver-
gankelijk
opgewekt
worden en
wij zullen
veranderd
worden.
Want dit
verganke-
lijke moet
onver-
ganke-
lijkheid
aandoen
en dit
sterfelijke
moet
onsterfe-
lijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onver-
gankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onster-
felijkheid aangedaan heeft, za het woord werkelijkheid
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de
overwinning!" (1 Korinthiërs 15:50-54).

"De glans der zon is anders dan die der maan en der
sterren, want de ene ster verschilt van de andere in
glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er
wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in
onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en
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Tot en met vandaag gaan er vele
verkeerde begrippen over het evan-
gelie en doctrines van Christus rond
onder het mom van Christendom.



opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid,
en opgewekt in kracht.

Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een
geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk
lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam"
(verzen 41-44).

Zullen de mensen die in deze opstanding opgewekt wor-
den regeren met Christus in Zijn Koninkrijk?

"Zalig en
heilig is
hij, die
deel
heeft aan
de eerste
opstand-
ing: over
hen heeft
de
tweede
dood
geen
macht,
maar zij
zullen
priesters

van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als
koningen heersen, die duizend jaren" (Openbaring
20:6).

De terugkeer van Jezus Christus zal niet alleen het begin
van het Koninkrijk van God inluiden, maar ook de tijd
aangeven wanneer God de doden in Christus zal opwekken
en aan hen eeuwig leven geeft om met Jezus voor altoos te
heersen.

Wie zal in deze opstanding van eeuwig leven in het
Koninkrijk van God zijn?

"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op
mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten
ben met mijn Vader op zijn troon" (Openbaring 3:21).

Zullen de 12 apostelen een speciale rol spelen tijdens het
duizendjarige regering van Christus?

"En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het
Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt
in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de
twaalf stammen Israëls te richten" (Lucas 22:29-30).

Wil Jezus letterlijk terugkeren naar aarde?

"Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,
die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de
Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en west-
waarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de
berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuid-
waarts……de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen
met Hem" (Zacharias 14:4-5, vergelijk Openbaring
5:10).

Deze profetie beschrijft Jezus Christus letterlijke terug-
keer naar de aarde, waar Hij ontmoet en vergezeld zal wor-
den door de herrezen heiligen. Hij zal naar de
Olijfberg terugkeren, die Jeruzalem van de oost-zijde van de
stad overziet.

Wat zal de status van Jeruzalem zijn na de terugkeer
van Christus?

"Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon
binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en
de berg van de Here der heerscharen zal de berg der
heiligheid genoemd worden" (Zacharias 8:3).

Was Jesus the Promised Messiah?

Van het begin af heeft God Zijn verlangen getoond om een
eeuwige relatie te bouwen met het menselijke ras. Het

EvangelieomvatdrieaspectenvanZijnplanomdezegeestelijke
relatie te bouwen. Alles centreert zich rond Jezus Christus. Een-
voudig gezegd is onze toegang tot deze eeuwige relatie
afhankelijk van:

1.Wat God voor ons gedaan heeft,
2.Wat God voor ons doet en
3.Wat God zal doen voor ons.
Alle drie worden bereikt door Jezus Christus.
Het eerste facet van het evangelie is de rol van het leven,

dood en opstanding van Jezus in ons behoud. Zonder welke er
geenenkelmiddel zouzijnomonsmetGodteverzoenenenom
het proces van behoud te beginnen. Dit is waar demeeste the-
ologen de klemtoon plaatsen, maar dikwijls met de uitsluiting
van twee andere belangrijke aspecten. Velen interpreteren dit
aspect vanGodsplanalsheteindevanhetbehoudenisproces. In
realiteit is het enkelmaar het beginpunt.

Het tweede aspect vloeit van de belofte van Christus omeen
"Helper," de Geest van God, te sturen om de volgelingen van
Christus te leiden in het begrijpen en een leven leiden in de

waarheid van God (Johannes 26) Wanneer iemand in geloof
zich bekeert en het geschenk van Gods Geest ontvangt (Han-
delingen 2:38), begint hij een door de Geest geleid leven. Door
middel vanZijnGeest, zoals Paulus uitlegde, is “Godhet, dieom
zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt"
(Filippenzen2:13).Omons te helpenbehoud te verkrijgen, doet
Christus, als onze Hoge Priester, voorspraak voor ons aan de
rechterhand van de Vader in hemel. Vele passages in het boek
Hebreeën versterken dit punt. Wij worden aangemoedigd,"
Latenwij daarommet vrijmoedigheid toegaan tot de troonder
genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vin-
den omhulp te verkrijgen te gelegener tijd" (Hebreeën 4:16).

Hetderdeaspect vanonze relatiemetGodmogelijkgemaakt
door Jezus Christus is wat plaatsvindt wanneer Christus terug-
keert. In die tijd zullen zij die "in Christus" zijn (Romeinen 8:1),
zij die Gods Geest hebben, het Koninkrijk Gods erven—zullen
onsterfelijke geestelijke wezens worden in de eeuwige familie
vanGod door de opstanding in het eeuwig leven (1 Korinthiërs
15:50-54) Als koningen en priesters zullen zij Christus assisteren
in het regeren over de naties (Openbaring 5:10; 11:15).

Alle drie zijn essentiële onderdelen van het evangelie..

Drie Facetten van het Evangelie

Christus keert terug op de Olijfberg,
ten oosten van Jeruzalem.
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"Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des
Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen
om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet
meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos
hart" (Jeremia 3:17).

"Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil
zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een licht-
glans en zijn verlossing als een brandende fakkel.
Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heer-
lijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die
de mond des Heren zal bepalen…Op uw muren, o Je-
ruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag
en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de
Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem
geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt
tot een lof op aarde" (Jesaja 62:1-2, 6-7).

Jeruzalem, die oude stad waarover zo veel bloed door de
eeuwen heen vergoten is, zal de regering en godsdienstige
zetel van de wereld worden in het Koninkrijk van God.

Zal de Messias andere naties onder Zijn regering bren-
gen?

"En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal
de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoog-
ste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuve-
len. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3
en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten
wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van
de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn
wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit
Jeruzalem" (Jesaja 2:2-3).

Merkt op dat het Koninkrijk Gods, welke door Jezus de
Messias opgezet wordt, controle over de koninkrijken der
wereld zal nemen. Het zal een letterlijk koninkrijk zijn dat
de huidige systemen van regering vervangt, die geweigerd
hebben Gods wetten aan te nemen en af te dwingen. Dit
goddelijke Koninkrijk zal bij de terugkomst van Christus

werkelijkheid worden.

Hoe zal Jezus Christus met mensen omgaan die niet
naar Jeruzalem komen om Hem te vereren?

"Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen
Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen-
trekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here
der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar
wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal
heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heer-
scharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen,
en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen-
trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch
komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen,
die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren"
(Zacharias 14:16-18).

Naties die hun watervoorziening spoedig verliezen,
zullen beseffen dat hun overleving van de welwillendheid
van de nieuwe Koning in Jeruzalem afhangt. Uiteindelijk
zullen alle naties de oproep van Christus beantwoorden en
zullen naar Jeruzalem komen om Gods wegen te leren.

Wat zal met de onvruchtbare droge gebieden rond
Jeruzalem gebeuren?

"Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puin-
hopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar
wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde
zullen er gevonden worden, loflied en geklank van
gezang" (Jesaja 51:3).

"Ik zal op
kale
heuvels
rivieren
doen
ontsprin-
gen en
bronnen
te midden
der
valleien;
Ik zal de
woestijn
tot een
waterplas
maken en
het dorre
land tot
waterbronnen.Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt
en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast
plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens
erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des
Heren dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen
heeft" (Jesaja 41:18-20).

"De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden,
de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal
welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De
heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister
van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen
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Jeruzalem, die oude stad waar over de
eeuwen zoveel bloed werd verspild,
wordt in Gods Koninkrijk het centrum
van de hele wereld.

“De woestijn zal zich verblijden
en bloeien als een narcis, welig
juichen en jubelen”
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de heerlijkheid des Heren, de luister van onze
God…..het gloeiende zand zal tot een plas worden en
het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen
verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn"
(Jesaja 35:1-2,7).

Wat voor effect zullen deze veranderingen hebben op
het landbouw?

"Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat
de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiven-
treder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de
bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daar-
van overvloeien" (Amos 9:13).

Naast deze landtransformaties welke veranderingen vin-
den plaats onder wilde dieren?

"Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter
zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw
en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jon-
gen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen
weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen,
en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een
zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het
nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn
hand uitstrekken" (Jesaja 11:6-8).

Wat zal gebeuren met staat van gezondheid van de
mensen tijdens deze tijd?

"Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren
der doven ontsloten worden; dan zal de lamme sprin-
gen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en
beken in de steppe" (Jesaja 35:5-6).

Zal Christus een einde maken aan oorlog en geweld?

"En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken
over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun
speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander
volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet
meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn
wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand
hen opschrikt; want de mond van de Here der heer-
scharen heeft het gesproken" (Micha 4:3-4).

Zal de wereld tenslotte vrede ervaren?

"Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden
planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet

“Ik zal op de kale heuvels rivieren
doen ontspringen en bronnen te
midden der valleien; Ik zal de
woestijn tot een waterplas maken,
het dorre land tot waterbronnen”

s esus the Promised Messiah?

De apostel Johannes geeft deze essentie weer, in het vol-
gende visioen, “En ik zag een andere engel vliegen in het

midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te
verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle
volk en stam en taal en natie. . ."Merk op de essentie van dat
eeuwige evangelie: " Vreest God engeeft Hemeer,want de ure
van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en
de aarde ende zee endewaterbronnengemaakt heeft" (Open-
baring 14:6-7).

Gods boodschap aan de mensheid is eeuwig en consistent.
Hij heeft altijd het belang benadrukt voor de mens van het
hebben van een relatie met Hem als onze Schepper. Hij zei
tegen Abraham, "Ik zal mijn verbond oprichten tussenMij en u
en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond,
om u en uw nageslacht tot een God te zijn" (Genesis 17:7) God
herhaalde later gelijkwaardige woorden tot de natie van Israël
(Deuteronomium 29:13).

De term Koninkrijk van God impliceert veel meer dan Jezus
Christus bestuur en handhaving van de rechtvaardige wetten
van God over de aarde. Het omvat ook vooral Gods eigen

kinderen, de familie van God. Hij openbaart dat de leden van
die familie, die Hij en passant aan het stichten is, Zijn eigen
zonenendochters zullen zijn diemet Christus zullen delen in de
handhaving van de wetten van God over de naties.

Jezus beloofde, "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te
zitten opmijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten
ben met mijn Vader op Zijn troon " (Openbaring 3:21) Wat
zullen zij dan doen? "En wie overwint en mijn werken tot het
einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen"
(Openbaring 2:26).

Een merkwaardige relatie bestaat tussen Jezus Christus en
degenen die verantwoordelijkheden met Hem zullen delen in
het Koninkrijk van God. "Want het voegde Hem, om wie en
door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heer-
lijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lij-
den heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die
geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich
niet hen broeders te noemen" (Hebreeën 2:10-11).

Niet alleen zijn zij de broeders en zusters van Jezus Christus,
maar God de Vader beschouwt hen als Zijn eigen zonen en
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bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet
planten, opdat een ander het ete, want als de levens-
duur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van
het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen
genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen
kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want
zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en
hun nakomelingen met hen" (Jesaja 65:21-23).

"Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op
gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van
kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee
bedekken" (Jesaja 11:9).

Het Koninkrijk van God, onder het toezicht van Jezus
Christus, zal zegeningen van vrede en voorspoed naar de
wereld brengen. God zal herstellen wat Hij verwijderde toen
Hij Adam en Eva uit de tuin in Eden verdreef: toegang tot
de kennis van Hem door middel van de boom des leven
(Openbaring 22:1-2) De universele vrede zal het resultaat
zijn. God zal niemand, man of beest toestaan, enig deel van
Zijn schepping te beschadigen.

Wat is de sleutel van deze fantastische verandering?

"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.Dan zullen zij niet meer een ieder zijn
naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here:
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de
grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik
zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet
meer gedenken" (Jeremia 31:33-34).

Mensen, kunnen op hun eigen, deze ongelofelijke trans-

formatie van gedrag en hart niet realiseren. Het kan enkel
tot stand komen als het resultaat van de werking van Gods
Geest in hun geesten en harten en hen in staat stellen Zijn
geboden van harte te gehoorzamen (Zacharia 4:6; Ezechiël
36:25-37) God zal de natuur van de mens volkomen veran-
deren.

Mensen kunnen dan beginnen hun onbeperkt geestelijk
potentieel te bereiken.God kan dan alle mensen—ieder ras
en natie boetseren—naar Zijn geestelijk beeld, dat was Zijn
oorspronkelijke bedoeling.

“Zie, de dagen komen,” luidt het
woord des Heren, “Dat de ploeger zich
aansluit bij de maaier en de druiven-
treder bij hen die het zaad strooit, dan
zullen de bergen druipen van jonge
wijn en al de heuvels daarvan vloeien”

dochters, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen
enwandelen, en Ik zal hunGod zijn, en zij zullenmijn volk zijn.
En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. (2 Korinthiërs
6:16-18).

Jezus vergeleek het Koninkrijk van God met "een mosterd
zaad. . . Die inderdaad het kleinste van alle zaden is, maar als
het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het
wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken
kunnen nestelen" (Mattheüs 13:31-32).

Het evangelie is het verhaal van God die Zijn familie sticht
door eerst een klein aantalmensen te roependie, net zoals een
mosterd zaad, in aantal en bereik zal toenemen tot de aarde
helemaal gevuld is met de kinderen van God.

Geen wonder dat Jezus zei, "Laat de kinderen tot Mij
komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het
KoninkrijkGods" (Markus 10:14) Het Koninkrijk vanGod zal uit
de kinderen van God bestaan die het geschenk van eeuwig
leven ontvangen als geestelijke wezens bij de terugkeer van
Jezus Christus.

De apostel Paulus beschrijft hoe dit zal gebeuren: "Dit
spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het
Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de

onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede.
Allen zullenwij niet ontslapen,maar allen zullenwij veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit
vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfe-
lijke moet onsterfelijkheid aandoen" (1 Korinthiërs 15:50-53).

Van het begin af heeft God aan de mensheid het meest
onbetaalbare van alle geschenken willen aanbieden: het
geschenk van eeuwig leven als een lid van Zijn familie in Gods
Koninkrijk. Zelfs toenAdamenEvauit het paradijswegens hun
zondenwerden verbannen, had God reeds nog voorzorgmaa-
tregelen genomen voormensen te kunnendelen in een liefde-
volle persoonlijke en eeuwige familie relatie met Hem.

Jezus Christus is zelfs nu bezig met voorbereidingen op het
Koninkrijk en een toekomstmet ons (Johannes 14:1-3). God de
Vader biedt ons de gelegenheid aan omhet Koninkrijk binnen
te gaan als Zijn eigen onsterfelijke zonen. Toen de apostel
Paulus zei, "Gijweet trouwens, hoewij, als een vader zijn eigen
kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en
betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot
zijn eigenKoninkrijk enheerlijkheid" (1 Thessalonisenzen 2:11-
12).

Foto’s: from left, Digital Stock; © 2000 PhotoDisc, Inc. Wat is het Evangelie van het Koninkrijk Gods? 15



SAMENVATTING
Onze wereld wordt beheerst door de grote Verleider, Satan

de duivel. Jezus Christus kwam als drager van het goede
nieuws, het evangelie, van het Koninkrijk van God. Hij is de
"zekere edelman [die] ging in een ver land om voor zichzelf
een koninkrijk te ontvangen en terug te keren" over wie Hij
sprak in een van Zijn parabels (Lucas 19:12) Hij vertelt dat
ons te bidden: "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,gelijk
in de hemel alzo ook op de aarde" (Mattheüs 6:10).
Het is van vitaal belang dat iedereen die vertrouwt op dat

God zich herinnert, zoals de apostel Paulus ons eraan herin-
nert: ". . . Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend
voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de godde-
loosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, recht-
vaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de

zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote
God en Heiland, Christus Jezus" (Titus 2:11-13).

Ondertussen zal "dit evangelie van het Koninkrijk in de
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde gekomen zijn" (Mattheüs 24:14).
Trouwe dienaren van God zullen door blijven gaan met het
volbrengen van Christus gebod naar Zijn aanhangers: "Ga de
ganse wereld in en predikt het evangelie aan elk een" (Markus
16:15).
Om de punten, die in deze les behandeld zijn beter te begri-

jpen, vergeet niet om de volgende gratis boekjes aan te vra-
gen:
• Het Evangelie van het Koninkrijk.
• Wat Is UwBestemming?
• DeWeg naar Eeuwig Leven.
• Bestaat God?
• Gods PlanVolgens Zijn Heilige Dagen
• DeBijbelse Rustdag- Zaterdag of Zondag?
• Verenigde Staten en Brittannië in Bibelse Profetieën

Voor je gratis kopieën neem contact op met onze kantoren
in uw land of de landen dicht bij u in de buurt, die op onze
contactpagina's voorkomen.

De trouwe dienaren en navolgers van Jezus
Christus prediken het evangelie van Het
Koninkroijk Gods in de hele wereld.
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Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp.Wij raden u aan
om de tijd te nemen de antwoorden op deze vragen uit te
schrijven en deze te vergelijkenmet de aangereikte verzen.
Neem a.u.b. schriftelijk contact met ons op met eventueel
commentaarof suggesties enmet vragenoverdeze les ofde
rest van de cursus.
•Wie is de God van de erawaarinwij nu leven?Wie over-

tuigt mensen dat Gods wegen dwaas zijn? (1 Korinthiërs
2:14; 2 Korinthiërs 4:4, Efeze 2:2)
• De nakomelingen van Abraham werden het letterlijke

koninkrijk van Israël.Wiewasgeborenomde troon teerven
en om over dit koninkrijk te regeren? (Mattheüs 1:1; Lukas
1:32; Handelingen 13:21-23).
•Wat zal er met de koninkrijken van deze wereld gebeu-

ren, diedoorhetbeeld indedroomvanNebukadnezzar ver-
tegenwoordigdworden? (Daniël 2:34-35).
• Wat is het "goede nieuws" van de profetie van Daniël?

Wiens koninkrijk zal de koninkrijken van mensen vervan-
gen? (Daniël 2:44).
• Wie was geboren om koning te zijn over alle koningen,

regerend over een fysieke koninkrijk op aarde? (Jesaja : 6-7,
Openbaring 17:14; Daniël 7:13-14).
• Wat was, vanaf het begin de voornaamste taak van

Jezus? (Markus 1:14; Lucas 8:1; Handelingen 1:3; Mattheüs
28:19-20, Lucas 9:1-2; Mattheüs 24:14; Markus 16:15).
•Moetenwij ijverig tegenvalse evangelies zijndiede leer-

stellingenvanChristus zoudenkunnenverdraaien? (Galaten
1:6; 2 Petrus 2:1-2, Galaten 1:8-9). Heeft Christus voor valse
leraren gewaarschuwd? (Mattheüs 7:13-15, Kolossenzen
2:8).
•Wie zalmetChristus in ZijnKoninkrijk opaarde regeren?

(Openbaring 20:6; openbaring 3:21; Openbaring 5:10).
• Hoe zal de aarde onder deze nieuwe regering getrans-

formeerd worden? (Jesaja 51:3; 41:18-20; 35:1-2, 7; Micha
4:3-4; Jesaja 11:9; Jeremia 31:31-34).

Punten ter overweging


