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Het goede nieuws over 

het Koninkrijk van God 
 

Oplossing! 

Realiseerde u zich dat Jezus Christus zei dat het einde pas zal komen 

als het koninkrijk van God als een getuige aan de wereld wordt 

gebracht?? 

 
“De wolf zal bij de lammeren wonen ... ze zullen geen kwaad doen of 

vernietigen in al mijn heilige bergen.” (Jesaja zei het 11:6, 9) 

 
Door 

Bob Thiel behaalde zijn Ph.D. 
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Waarom kunnen mensen hun problemen niet oplossen? 

Weet je dat de eerste en laatste woorden van Jezus in het Evangelie gaan over 
Het goede nieuws boven Conkrijk Van God? 

Weet u dat Gods Koninkrijk de focus is van de apostelen en hun eerste 
volgelingen? 

Behoort Gods koninkrijk aan Jezus toe? Leeft Jezus nu in Gods koninkrijk bij 
ons? Is Gods koninkrijk in de toekomst een echt koninkrijk? Gelooft u in de 

leringen van het Evangelie? 

Wat is heerschappij? Wat is Gods koninkrijk? Wat leert het Evangelie? Wat 
onderwees de vroegchristelijke kerk? 

Weet u dat de toekomst pas zal komen als Gods koninkrijk als getuige naar de 
wereld is gezonden? 

De voorpagina toont een wolf die in een worm ligt met een neusafdruk en een grafisch 

beeldhouwwerk. De foto op de achterflap is het gebouw van de oorspronkelijke kerk van 

Jerossia in Jeruzalem in 2013. Dit is Bob Thiel. 
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Geplaatstop 
 

1. Is er een menselijke oplossing? 

2. Welk evangelie predikte Jezus? 

3. Was het Koninkrijk van God bekend in het Oude 

Testament? 

4. Onderwezen de apostelen het evangelie van het 

koninkrijk? 

5. Bronnen buiten het Nieuwe Testament leerden 

het koninkrijk van God 

6. De Grieks-Romeinse Kerk leert het belang van het 

koninkrijk, maar... 

7. Waarom het koninkrijk van God? 

 

Contactgegevens 
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1.  Is er een menselijke oplossing? 

De wereld wordt geconfronteerd met veel problemen. 

Veel mensen hebben honger. Veel mensen worden onderdrukt. Veel 
mensen worden geconfronteerd met armoede. Veel landen hebben 
schulden. Kinderen, inclusief pasgeborenen, zijn het slachtoffer. 
Geneesmiddelresistente infecties zijn een punt van zorg voor veel artsen. 
Luchtvervuiling in geïndustrialiseerde steden is ongezond. Allerlei politici 
dreigen met oorlog. Terroristische aanslagen gaan door. 

Kunnen wereldleiders de problemen waarmee de mensheid wordt 
geconfronteerd oplossen? 

Veel mensen denken van wel. 

Een nieuwe uitgebreide versie 

Op 25 september 2015, na de toespraak van paus Franciscus in het 
Vaticaan, stemden de 193 landen van de Verenigde Naties (VN) voor de 
implementatie van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bekend als de 
"New Global Ag " . De 17 doelen van de Verenigde Naties: 

Doel 1. Armoede overal uitroeien 

Doel 2 : Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeter 
voeding, en promoot duurzame landbouw 

Doel 3. Zorg voor een gezond leven en bevorder een goede 
gezondheid voor mensen van alle leeftijden 

Doelstelling 4 : Zorg voor kwalitatief en geïntegreerd onderwijs en 
bevorder levenslang leren voor iedereen 

Doel 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle 
vrouwen en meisjes 

Doel 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van 
water en sanitatie 
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Doel 7. Toegang tot veilige, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen garanderen 

Doel 8. Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en 
waardig werk voor iedereen 

 Doel 9 Bouw een sterke infrastructuur, promoot inclusieve en 
duurzame industrialisatie en promoot innovatie 

Doel 10. Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen 

Doel 11 : Bouw inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame 
steden en menselijke nederzettingen 

Doel 12. Zorgen voor duurzame consumptie- en 
productiepatronen 

Doelstelling 13. Noodrespons op klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan 

Doel 14 : Behoud en gebruik de oceanen en mariene hulpbronnen 
duurzaam voor duurzame ontwikkeling 

Doel 15 : Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik 
van de ecosystemen op aarde, beheer duurzame bossen, 
bestrijding van woestijnvorming, stop bodemdegradatie en 
ontbossing en verlies van biodiversiteit. 

Doel 16 : vreedzame en verenigde samenlevingen bevorderen 
voor duurzame ontwikkeling, gerechtigheid voor iedereen bieden 
en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle 
niveaus opbouwen. 

Doel 17 : Versterking van de implementatie en revitalisering van 
de wereldwijde samenwerking voor duurzame ontwikkeling 

ook bekend als 2030 voor duurzame ontwikkeling . Het heeft tot doel 
menselijke kwalen aan te pakken door middel van wetgeving, onderwijs 
en internationale en interreligieuze samenwerking. Hoewel veel van zijn 
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doelen goed zijn, zijn sommige van zijn methoden en doelen slecht (zie 
Genesis 3:5). Deze tijdlijn komt overeen met de encycliek Laudato Si van 
paus Franciscus . 

Het "Nieuwe Wereldplan" kan de "Nieuwe Katholieke Weg" worden 
genoemd omdat het woord "katholiek" "universeel" betekent. Paus 
Franciscus roept op tot adoptie 
"Tekens van grote hoop" door het Wereldprogramma . 
Als vervolg op de VN-overeenkomst werd in december 2015 in Parijs een 
bijeenkomst gehouden ( formeel de 21e bijeenkomst van de partijen bij het VN-
kaderverdrag inzake klimaatverandering genoemd ). Paus Franciscus 
prees ook de internationale overeenkomst en adviseerde landen om "de 
weg vooruit te bewandelen met ernst, met een groeiend gevoel van 
solidariteit". 
 
Bijna elk land ter wereld heeft zich aangesloten bij de Overeenkomst van 
Parijs, die milieudoelstellingen en financiële verplichtingen heeft. . Als de 
klimaatverandering niet wordt aangepakt, zal de mensheid "zich 
terugtrekken", zei hij. 
 
Hoewel niemand vervuilde lucht wil inademen, hongerig, arm en in 
gevaar is, zal de mensheid proberen de doelen van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en/of de Overeenkomst van Parijs te halen om de 
problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd op te lossen? 
 
Record van de Verenigde Naties 

De Verenigde Naties werden opgericht op 24 oktober 1945, na de 
Tweede Wereldoorlog, in een poging dergelijke conflicten te voorkomen 
en de wereldvrede te bevorderen. Toen de VN werd opgericht, waren er 
51 lidstaten. 193 nu. 

Er zijn honderden en duizenden wereldoorlogen geweest sinds de 
oprichting van de Verenigde Naties, maar we hebben niet gehad wat zou 
kunnen worden omschreven als de Tweede Wereldoorlog. 

Sommigen beweren dat internationale samenwerking zoals de VN vrede 
en welvaart kan brengen, samen met de interreligieuze en ecologische 
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onderwijsprogramma's die paus Franciscus en vele andere religieuze 
leiders willen promoten. 

De VN heeft echter een slechte staat van dienst op dit gebied. Naast 
talloze gewapende conflicten sinds de oprichting van de Verenigde 
Naties, zijn miljoenen mensen hongerig, ontheemd en/of extreem arm. 

Meer dan tien jaar geleden besloten de Verenigde Naties de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te implementeren . Het had 
acht 'ontwikkelingsdoelen' maar faalde, aldus de VN. Daarom zijn in 2015 
de zogenaamde "17 Sustainable Development Goals" aangenomen. 
Sommigen zijn optimistisch. Sommigen beschouwen het als een 
utopische droom. 

Op Utopia zei paus Franciscus op 6 mei 2016 dat zijn kerk streeft naar een 
humanitaire Europese utopie die het continent kan helpen. De droom van 
de paus verandert echter in een nachtmerrie (zie Openbaring 18). 

Samenwerking en succes kan gebeuren, maar... 

Merriam Webster's woordenboek definieert utopie als "een denkbeeldige 
plaats van perfecte regering, wetgeving en sociale omstandigheden." De 
Bijbel leert dat de mens zijn eigen problemen niet kan oplossen: 

23 Heer, ik weet dat de weg van de mens niet in hem is. Het is niet 
de taak van de toerist om hun reis te plannen. (Jeremia 10:23, 
kat. 

De Bijbel leert dat internationale samenwerking niet werkt: 

16 Vernietiging en lijden liggen op hun pad. 17 Hij kent de weg van 
de vrede niet. 18 Er is geen vrees voor God in zijn ogen. (Romeinen 
3:16-18). 

Veel mensen proberen echter hun visie op een utopische samenleving 
waar te maken, soms zelfs met religie. Maar bijna niemand stemt ermee 
in om Gods weg te bewandelen. Er is geen vooruitgang in de richting van 
de doelstellingen van de Verenigde Naties of het Vaticaan. Er zullen 
enkele (en veel goede) doelen zijn, evenals enkele tegenslagen. 
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In feite zullen, misschien na het grote conflict, bepaalde internationale 
overeenkomsten worden overeengekomen en geratificeerd (Daniël 9:27). 
Wanneer dit het geval is, geloven veel mensen ten onrechte dat mensen 
een meer vreedzame en utopische samenleving zullen creëren. 

Velen zullen worden verwelkomd door deze internationale "Utopia-
progressie" (zie Ezechiël 13:10) en door verschillende tekenen en 
wonderen (2 Thessalonicenzen 2:9-12). Maar de Bijbel zegt dat wat de 
leiders ook zeggen, deze vrede niet zal duren (Daniël 9:27; 11:31-44) (1 
Thessalonicenzen 5:3; Jesaja 59:8). 

 

Afgezien van Jezus (zie Johannes 15:5; Mattheüs 24:21-22), is het idee dat 
mensen een utopie kunnen creëren in deze "slechte eeuw" een vals 
evangelie (Galaten 1:3-10). 

Als mensen geen utopie kunnen bewerkstelligen, zijn er dan wel utopieën 
mogelijk? 

Ja. 

Gods koninkrijk zal deze planeet voor eeuwig beter maken. 
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2. Welk evangelie predikte Jezus? 

De Bijbel leert dat een utopische samenleving genaamd het Koninkrijk 
van God de menselijke regering zal vervangen (Daniël 2:44; Openbaring 
11:15; 19:1-21). 

Toen Jezus zijn openbare bediening begon, begon hij met de prediking 
van het goede nieuws van het koninkrijk van God . Mark zei: 

14 Nadat Johannes in de gevangenis was geworpen, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. 
15 Jezus : Bekeer u en geloof in het evangelie. (Marcus 1:14-15). 

woord evangelie komt van het Griekse woord euangelion , dat "goed 
nieuws" of "goed nieuws" betekent. In het Nieuwe Testament wordt het 
Engelse woord voor het koninkrijk van God ongeveer 149 keer genoemd 
in de DIEM en 151 keer in de Bijbel . Het komt van het Griekse woord 
koninkrijk, dat heerschappij of koninkrijk betekent. 

Het koninkrijk van de mens, evenals het koninkrijk van God, heeft een 
koning (Openbaring 17:14), bestrijkt een geografisch gebied (Openbaring 
11:15) en heeft regels (Jesaja 2:3-4; 30:9). het. Thema (Lukas 13:29). 

Dit zijn de eerste openbare leringen van Jezus die door de pers zijn 
opgetekend: 

23 Jezus reisde door Galilea, onderwees in de synagogen en 
predikte het goede nieuws van het koninkrijk (Matteüs 4:23). 

Mattheüs schrijft ook: 

35 Jezus ging alle steden en dorpen rond, onderwees in de 
synagogen en predikte het goede nieuws van het koninkrijk 
(Matteüs 9:35). 

Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus voor altijd zal regeren: 
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33 Hij zal voor altijd over de nakomelingen van Jakob heersen, en 
aan zijn koninkrijk zal geen einde komen (Lukas 1:33). 

Lukas vermeldt dat Jezus werd gestuurd om het koninkrijk van God te 
prediken. Let op wat Jezus leerde: 

43 Jezus zei tegen hen: - Ik moet het koninkrijk van God ook in 
andere steden prediken, omdat het voor mij is gezonden. (Lucas 
4:43) 

Heb je het goede nieuws gehoord? Wist u dat Jezus hem stuurde om het 
koninkrijk van God te prediken? 

Lucas vermeldt ook dat Jezus ging om het koninkrijk van God te prediken : 

10 De apostelen kwamen terug en vertelden hun alles wat ze 
hadden gedaan. Hij nam ze mee naar een eenzaam 
woestijnstadje genaamd Bethsaïda. 11 De mensen die dit wisten, 
volgden hem. Hij ontving hem en vertelde hem over het 
koninkrijk van God (Lukas 9:10-11). 

Jezus leerde dat het koninkrijk van God de focus van zijn volgelingen zou 
moeten zijn: 

33 Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid (Matteüs 
6:33). 

31 Maar zoek het koninkrijk van God, en al deze dingen zullen je 
helpen. 32 Schaapjes, wees niet bang, want je Vader wil je het 
koninkrijk geven (Lukas 12:31-32). 

Christenen moeten eerst het koninkrijk van God zoeken. Ze doen dit door 
het tot hun eerste prioriteit te maken om te leven zoals Christus het 
bedoeld heeft te leven en te leven in afwachting van Zijn wederkomst en 
Zijn koninkrijk. De meeste belijdende christenen zoeken echter niet alleen 
eerst het koninkrijk van God, ze weten zelfs niet wat het is. Velen geloven 
dat betrokkenheid bij de wereldpolitiek is wat God van christenen 
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verwacht. Door het koninkrijk van God niet te begrijpen, kennen ze het 
niet 

Leef zoals je bent of begrijp waarom mensen gebrekkig zijn. 

Merk op dat het koninkrijk aan een paar schapen wordt gegeven (zie 
Romeinen 11:5). Er is nederigheid voor nodig om deel uit te willen maken 
van de echte kleine kudde. 

Het koninkrijk van God is nog niet op aarde gevestigd 

Jezus leerde dat zijn volgelingen moesten bidden voor het komende 
koninkrijk, dus ze zijn er nog niet: 

9 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden . 10 Uw 
koninkrijk kome. Uw wil geschiede (Matteüs 6:9-10). 

Jezus stuurde zijn discipelen om het koninkrijk van God te prediken: 

1 Jezus riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht en 
gezag om alle demonen uit te drijven en ziekten te genezen. 2 Hij 
zond hen om het koninkrijk van God te prediken (Lukas 9:1-2). 

Jezus leerde dat zijn aanwezigheid niet het enige koninkrijk was, omdat 
dat koninkrijk toen niet op aarde was gevestigd en daarom in die tijd geen 
demonen in zijn naam uitdreef: 

28 Maar wanneer ik door de Geest van God demonen uitdrijf, is 
het koninkrijk van God tot u gekomen (Matteüs 12:28). 

echte koninkrijk ligt in de toekomst - niet nu, zoals Mark aangeeft: 

47 Als je ogen je beledigen, wend ze dan af. Want het is beter met 
één oog het koninkrijk van God binnen te gaan dan met twee 
ogen, maar het is beter teleurgesteld te zijn... (Marcus 9:47). 
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23 Jezus keek om zich heen en zei tegen zijn discipelen: - Hoe 
moeilijk is het voor de rijken om het koninkrijk van God binnen te 
gaan! 24 De discipelen stonden versteld van zijn woorden. Jezus 
antwoordde opnieuw: - Mijn zoon, hoe moeilijk is het voor 
degenen die in de rijken geloven om het koninkrijk van God 
binnen te gaan! 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door 
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het 
koninkrijk van God binnen te gaan. (Markus 10:23-25). 

25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer van de vrucht van 
de wijnstok drinken, totdat ik drink van de nieuwe dingen van het 
koninkrijk van God. (Marcus 14:25). 

43 Jozef van Arimatea, een van de gemeente die wachtte op het 
koninkrijk van God, kwam en werd opgelucht... (Marcus 15:43). 

Jezus leerde dat het koninkrijk niet van deze wereld is: 

36 Jezus antwoordde: - Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als 
mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren 
vechten , zodat ik niet aan de Joden zou worden uitgeleverd. 
Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier.' (Johannes 18:36). 

Jezus leerde dat het koninkrijk zou komen na Zijn terugkeer als Koning: 

31 Wanneer de Mensenzoon in zijn heerlijkheid is en alle engelen 
met hem, zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. 32 Zoals 
herders hun schapen van hun bokken scheiden, zo zullen alle 
volken voor hem samenkomen. 33 Hij zet de schapen rechts en de 
bokken links. 34 De koning zei tegen degenen aan de rechterkant: 
"Kom, jullie die gezegend zijn door mijn Vader, beërf het 
koninkrijk dat voor jullie is bereid vanaf de grondlegging van de 
wereld" (Matteüs 25:31-34). 

Omdat het Koninkrijk van God er niet is, kunnen we de ware utopie pas 
zien als deze is gevestigd. De meeste mensen begrijpen Gods koninkrijk 
niet, ze begrijpen niet hoe Zijn liefdevolle regering werkt. 
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Het koninkrijk van God zal niet komen "totdat de heidenen volledig zijn 
gekomen" (Romeinen 11:25) - het is nog niet gekomen. 

Wat zei Jezus over het koninkrijk? 

Jezus legde uit wat het koninkrijk van God is: 

26 Hij zei: "Het koninkrijk van God is als een man die zaad op de 
grond zaait, 27 die 's nachts slaapt en overdag wakker wordt, en het 
zaad groeit, maar hij weet het niet." 28 Maar de aarde bracht voor 
hem vrucht voort: eerst de stengel, de rijstaren en daarna de 
rijstaren. 29 Als de tarwe rijp is, zullen ze de oogst in gelijke mate 
binnenhalen, want de oogst is gekomen.' (Marcus 4:26-29). 

18 Jezus: - Wat is het koninkrijk van God? Waar vergelijk ik het 
mee? 19 Het is als een mosterdzaadje. Het groeide uit tot een 
grote boom en de vogels maakten nesten in zijn takken.' 20 En hij 
zei: Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? 21 Ze zijn 
als zuurdeeg, totdat een vrouw drie meelkorrels neemt en 
zuurdesem neemt. (Lukas 13:18-21). 

Deze gelijkenissen zeggen dat in het begin het koninkrijk van God klein zal 
zijn, maar het zal groot worden. 

Lucas schrijft ook: 

29 Ze zullen komen uit het oosten, westen, noorden en zuiden en 
leven in het koninkrijk van God (Lukas 13:29). 

Daarom zal het koninkrijk van God mensen van over de hele wereld 
hebben. Het is niet beperkt tot de voorouders van de Israëlieten of tot 
een bepaalde stam. In dit koninkrijk wonen mensen van over de hele 
wereld. 

Lukas 17 en het Koninkrijk 
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Lucas 17:20-21 is voor sommigen verwarrend. Maar voordat we daartoe 
komen, let eens op wat mensen werkelijk eten in Gods koninkrijk: 

15 "Zalig zijn zij die brood eten in het koninkrijk van God!" (Lucas 
14:15). 

Zoals mensen zullen eten in het (toekomstige) Koninkrijk van God, is het 
niet iets dat in hun hart wordt bewaard ondanks de verkeerde/verkeerde 
vertaling van Lukas 17:21 die het tegenovergestelde zegt. 

Moffatts commentaar op Lukas 17:20-21 kan sommigen helpen te 
begrijpen: 

20 Toen de Farizeeën vroegen wanneer het koninkrijk van God zou 
komen, antwoordde hij: ‘Het koninkrijk van God zal niet komen 
zoals jullie denken. 21 Niemand zal zeggen: Zie, het koninkrijk van 
God is in uw midden. (Lucas 17:20-21, Moffat; zie ook vertalingen 
NASB en ESV) 

Merk op dat Jezus sprak tot onbekeerde, vleselijke en hypocriete 
Farizeeën. - Jezus antwoordde hen - - De Farizeeën van Jezus. Ze 
herkenden hem niet. 

Zijn ze naar de kerk geweest? Nee! 

Jezus sprak ook niet over een kerk die spoedig gebouwd zou worden. Hij 
sprak niet eens over wat er in zijn hart was of wat er in zijn hart was. 

Jezus had het over Zijn Koninkrijk! De Farizeeën vroegen hem niet naar de 
kerk. Ze wisten niets over de nieuwtestamentische kerk. Ze vroegen niet 
om een fijn gevoel. 

Als men denkt dat het koninkrijk van God de kerk is, als het koninkrijk van 
God "is" in de Farizeeën, is de kerk dan in de Farizeeën? Natuurlijk niet! 

Is zo'n conclusie niet een beetje belachelijk? Hoewel sommige 
protestantse vertalingen een deel van Lukas 17:21 weergeven als "het 
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koninkrijk van God is in u" (NIV), vertaalt de New Jerusalem Catholic Bible 
het ook correct als "het koninkrijk van God is met u." 

Jezus was een van de Farizeeën. Nu dachten de Farizeeën dat ze uitkeken 
naar het koninkrijk van God. Maar ze hadden het mis. Jezus legde uit dat 
het geen lokale overheid zou zijn, of beperkt tot de Joden zoals ze 
dachten (of de kerk zoals sommigen denken dat het vandaag is ). Het 
Koninkrijk van God zal niet een van de vele menselijke en zichtbare 
koninkrijken zijn waar mensen naar kunnen wijzen of naar kunnen kijken 
en zeggen: "Hier, daar." of 'het koninkrijk daar'. 

Zoals Jezus zelf tegen Pilatus zei, werd hij geboren om de koning der 
koningen te worden (Johannes 18:36-37). Merk op dat de Bijbel de 
woorden "koning" en "koningschap" door elkaar gebruikt (bijv. Daniël 
7:17-18 , 23 ). De komende koning van Gods koninkrijk stond naast de 
Farizeeën. Maar ze weigerden Hem als hun Koning te aanvaarden 
(Johannes 19:21). Als Hij terugkeert, zal de wereld Hem verwerpen 
(Openbaring 19:19). 

In het volgende vers van Lukas 17 beschrijft Jezus zijn tweede komst, 
wanneer Gods koninkrijk over de aarde zal heersen (vervolgens met 
Moffat in dit hoofdstuk): 

22 Hij zei tegen zijn discipelen: "Er komt een dag dat jullie zullen 
verlangen naar de dag van de Zoon des Mensen en er altijd naar 
zullen verlangen." 23 De mensen zeiden: "Hier is hij! Hier is het! 
Maar ga niet naar buiten en ren niet achter hen aan, 24 want zoals de 

bliksem vanuit de hemel naar de andere kant flitst, zo zal de 
Mensenzoon zijn op zijn tijd. 25 Maar hij moet eerst veel lijden 
doorstaan en door de huidige generatie worden afgewezen. 
(Lucas 17:22-25, Moffat). 

Over bliksem gesproken , Mattheüs 24:27-31 beschrijft zijn tweede 
heerschappij over de wereld. Jezus zei niet dat zijn volk hem niet zou zien 
als hij terugkwam. 
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Mensen zullen hem niet als hun koning accepteren (Openbaring 11:15) en 
zullen tegen hem vechten (Openbaring 19:19)! Velen geloven dat Jezus de 
Antichrist vertegenwoordigt. Jezus zei niet eens dat het koninkrijk van 
God in deze Farizeeën was - hij zei ergens anders dat ze niet in het 
koninkrijk zouden zijn vanwege hun hypocrisie (Matteüs 23:13-14). Jezus 
zei ook niet dat de kerk een koninkrijk zou zijn. 

Het koninkrijk van God is wat mensen op een dag zullen binnengaan. Zelfs 
Abraham en de andere aartsvaders niet (Hebreeën 11:13-40). 

De discipelen wisten toen dat het koninkrijk van God niet onder hen was, 
en het moet er zo uitzien, wat volgt op Lukas 17:21: 

11 Nadat hij dit had gehoord, vertelde hij nog een gelijkenis, 
omdat hij in de buurt van Jeruzalem was, dus men dacht dat het 
koninkrijk van God snel zou verschijnen (Lukas 19:11). 

Het was duidelijk dat het koninkrijk eraan kwam 

Hoe weet je dat het koninkrijk nabij is? Bij het beantwoorden van deze 
vraag somde Jezus profetische gebeurtenissen op (Lucas 21:8-28) en 
leerde toen: 

29 Kijk naar de vijgenboom en alle bomen. Wanneer 30 spruiten 
ontkiemen, zult u zien en weten dat de zomer nabij is. 31 Daarom, 
zodra u deze dingen ziet aankomen, weet dan dat het koninkrijk 
van God nabij is (Lukas 21:29-31). 

Jezus wil dat Zijn volk profetische gebeurtenissen volgt om te weten 
wanneer het Koninkrijk zal komen. Jezus zei tegen zijn volk aan de andere 
kant om de profetische gebeurtenissen te observeren en erover te 
mediteren (Lukas 21:36; Marcus 13:33-37). Ondanks Jezus' woorden 
keken velen niet naar de wereldgebeurtenissen die verband houden met 
de profetie. 

In Lukas 22 en 23 laat Jezus Christus opnieuw zien dat het koninkrijk van 
God iets is dat in de toekomst vervuld zal worden: 



18 
 

15 Ik verlangde ernaar om met je te eten voordat ik deze pijn 
kreeg. 16 Maar ik zeg u de waarheid: ik zal het niet meer eten 
voordat het in het koninkrijk van God is vervuld. 17 Hij nam de 
beker aan, dankte en zei: ‘Neem deze en verdeel hem onder 
elkaar. 18 Maar ik zeg u de waarheid: ik zal de vrucht van de 
wijnstok niet drinken totdat het koninkrijk van God komt. (Lucas 
22:15-18). 

39 Maar een van de misdadigers die met hem gekruisigd was, 
sprak kwaad over hem en zei: Als u de Christus bent, red uzelf en 
red ons. 40 Zijn vriend schold hem uit: - Vrees je God? Maar je 
bent ook alles. 41 We verklaren een rechtvaardig man, omdat we 
het verdienen, maar we zullen worden beloond naar wat we 
hebben gedaan, maar hij heeft de persoon geen kwaad gedaan. 42 

Aan Jezus : - Heer, denk aan mij wanneer u naar uw koninkrijk komt 
. 43 Jezus zei tegen hem: - Amen, ik zeg je dat je me vandaag in de 
hemel zult zien. (Lucas 23:39-43, Aramees in gewoon Engels). 

Markus was gedood, stierf het koninkrijk van God niet onmiddellijk . 

43 Jozef van Arimatea, een van de gemeente die wachtte op het 
koninkrijk van God, kwam en werd opgelucht... (Marcus 15:43). 

51 Hij kwam uit de Joodse stad Arimatea, die ook het koninkrijk 
van God bewaakte (Lukas 23:51). 

Na de opstanding (1 Korintiërs 15:50-55) worden christenen 
wedergeboren en gaan ze het koninkrijk van God binnen, zoals Johannes 
schreef: 

3 Jezus zei tegen hem: "Ik zeg u de waarheid, tenzij een mens 
opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien." 
4 Nicodemus zei tegen hem: - Hoe wordt een man geboren als hij 
opgroeit? Zal hij voor de tweede keer in de baarmoeder van zijn 
moeder geboren worden? 5 Jezus antwoordde: - Ik zeg u de 
waarheid, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan 
hij het koninkrijk van God niet binnengaan (Johannes 3:3-5). 
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Alleen Gods volk zal na duizend jaar het laatste koninkrijk van God zien. 

Na de opstanding leerde Jezus Christus opnieuw over het koninkrijk van 
God. 

3 Hij verscheen ook in vele dwalingen na de verdrukking, maar 
leefde en zag ze veertig dagen en sprak over het koninkrijk van 
God (Handelingen 1:3). 

De eerste en laatste preek van Jezus gaat over het koninkrijk van God! 
Jezus kwam om over dit koninkrijk te onderwijzen. 

Jezus vroeg de apostel Johannes ook om te schrijven over het 
duizendjarige koninkrijk van God op aarde. Let op wat Johannes schreef: 

4 Ik zag de zielen van hen die zich niet hadden neergebogen voor 
het beest of zijn beeld, en geen merkteken op hun voorhoofd of 
op hun handen hadden gekregen omdat ze over Jezus en het 
woord van God spraken. Zij zullen duizend jaar met Christus 
regeren (Openbaring 20:4). 

Vroege christenen leerden dat Gods duizendjarige koninkrijk op aarde zou 
zijn en de wereldregeringen zou vervangen zoals in de Bijbel wordt 
onderwezen (zie Openbaring 5:10, 11:15). 

Waarom, als Gods koninkrijk zo belangrijk is, hebben de meesten er niet 
veel over gehoord? 

Omdat Jezus het een mysterie noemde: 

11 Jezus zei tegen hen: - Het is u gegeven het geheim van het 
koninkrijk van God te kennen. Maar alle dingen zijn in 
gelijkenissen met dingen buiten (Marcus 4:11). 

Het ware Koninkrijk van God vandaag is het geheim van Gods vele 
plannen ( zie ook het gratis boek op www.ccog.org : Het geheim van Gods 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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plan Waarom heeft God alles geschapen? Waarom heeft God jou 
geschapen? ). 

worden gepredikt . 

14 Het goede nieuws van dit koninkrijk zal aan de wereld worden 
gepredikt als een getuigenis voor de hele wereld , en dan zal het 
einde komen (Matteüs 24:14). 

Het prediken van het goede nieuws van Gods koninkrijk is belangrijk en 
moet in deze laatste dagen worden gedaan. Dit is "goed nieuws" omdat 
het echte hoop biedt voor menselijke ziekten, ongeacht wat politieke 
leiders leren. 

Als je de woorden van Jezus in overweging neemt, zou je zeker moeten 
weten dat de ware christelijke kerk dit goede nieuws van het koninkrijk 
vandaag moet verkondigen. Dit zou de focus van de kerk moeten zijn. Je 
moet veel talen gebruiken om het goed te doen. Dit is wat de 
voortgaande Kerk van God probeert te doen. Dit boekje is daarom in vele 
talen vertaald. 

Jezus leerde dat de meesten zijn weg niet zouden accepteren: 

13 Ga door de smalle poort naar binnen. Want de poort is goed, en 
de weg die naar het verderf leidt is breed, en velen zullen er 
binnengaan. 14 Smal is de poort en smal is de weg die naar het 
leven leidt. (Matteüs 7:13-14). 

Het goede nieuws van Gods koninkrijk leidt tot leven! 

Het is vermeldenswaard dat, hoewel de meeste christenen het idee lijken 
te negeren dat de prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk van 
God de primaire focus van Christus was, seculiere theologen en historici 
begrijpen dat dit is wat de Bijbel eigenlijk leert. 

Maar Jezus zelf wilde zijn discipelen het evangelie van het koninkrijk van 
God leren (Lukas 9:2 , 60 ). Omdat het toekomstige koninkrijk gebaseerd 

https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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is op Gods wetten, zal het vrede en voorspoed brengen - en ware 
gehoorzaamheid aan deze wetten in deze tijd zal tot vrede leiden (Psalm 
119:165; Efeziërs 2:15). 

Dit evangelie van het koninkrijk is geschreven in het Oude Testament. 
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3. Was het Koninkrijk van God bekend in het 
Oude Testament? 

De eerste en laatste preek die Jezus schreef was de prediking van het 
goede nieuws van het koninkrijk van God (Marcus 1:14-15; Handelingen 
1:3). 

Het Koninkrijk van God zou bekend zijn bij de Joden in de dagen van 
Jezus, zoals geschreven in de Heilige Schrift, die we het Oude Testament 
noemen. 

Daniël leerde over het koninkrijk 

De profeet Daniël schreef: 

40 Het vierde koninkrijk zal zo hard zijn als ijzer, want ijzer 
verplettert alles. Dit koninkrijk zal afbrokkelen zoals ander ijzer. 41 

Omdat je ziet dat het ene deel leem is en het andere deel ijzer, zal 
het koninkrijk verdeeld worden. Maar zoals je ijzer vermengd met 
klei ziet, heeft het de kracht van ijzer. 42 Zoals een teen, een deel 
van ijzer en een deel van klei, zo is het koninkrijk sterk en deels 
zwak. 43 Als je ijzer ziet vermengd met klei, dan vermengt hij het 
met mensen. Maar het plakt niet aan klei zoals ongelegeerd ijzer. 
44 In de dagen van deze koningen zal de God des hemels een 
koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. Dit 
koninkrijk zal niet aan anderen worden overgelaten. Hij zal al 
deze koninkrijken verpletteren en vernietigen, maar hij zal voor 
altijd standhouden (Daniël 2:40-44). 

18 Maar de heiligen van God zullen het koninkrijk ontvangen en 
het koninkrijk voor altijd behouden. (Daniël 7:18). 

21 “Ik zag het. Deze hoorn vocht met het heilige volk en versloeg 
hen, totdat de 22 Ouden kwamen, er een oordeel was om het heilige 
volk van de grote God te oordelen, en het was tijd voor het volk 
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om het koninkrijk van het koninkrijk over te nemen. . (Daniël 
7:21-22). 

We leren van Daniël dat er een tijd zal komen dat het koninkrijk van God 
de koninkrijken van de wereld zal vernietigen en voor altijd zal duren. We 
leren ook dat de heiligen hun rol zullen spelen bij het ontvangen van dit 
koninkrijk. 

21e eeuw. 

Let op enkele nieuwe bepalingen: 

12 De tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen die het 
koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar die een uur lang als 
koningen met het beest hebben geregeerd. 13 Ze verenigen zich 
en geven kracht aan het beest. 14 Dezen zullen tegen het Lam 
strijden, en het Lam zal hen overwinnen, want hij is de Heer der 
heren en de Koning der koningen. Degenen die bij hem zijn, zijn 
uitverkoren, uitverkoren en trouw." (Openbaring 17:12-14). 

Daarom zien we in het Oude en Nieuwe Testament het concept dat er in 
de laatste dagen een tiendelig koninkrijk op aarde zal zijn, en dat God het 
zal vernietigen en Zijn koninkrijk zal vestigen. 

Jesaja leerde over het koninkrijk 

God inspireerde Jesaja om het eerste deel van de duizendjarige regering 
te schrijven, bekend als het Millennium van het Koninkrijk van God: 

1 Uit de wortel van de boom zal een staf komen, en uit zijn wortel zal een tak 
groeien. 2 De geest van Jehovah die in hem woont, de geest van 
wijsheid en begrip, de geest van gehoorzaamheid en moed, de 
geest van kennis en de vrees voor Jehovah. 

3 De vreze des HEEREN is zijn wil, en hij zal niet oordelen naar wat 
zijn ogen horen, noch oordelen naar wat zijn oren horen. 4 Maar 
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hij zal de armen met waarheid oordelen en met gerechtigheid 
oordelen 

Voor de zachtmoedigen van de aarde. Hij slaat met de roede in 
zijn mond op de grond en doodt de onderdrukkers met de adem 
van zijn lippen. 5 Waarheid zal zijn gordel zijn, gerechtigheid zal 
zijn gordel zijn. 

6 "De wolf woont bij het lam , en de luipaard eet met de jongen, en 
de jonge leeuw en de jonge stier met het kalf. Een baby leidt hen. 
7 Koeien en beren eten. Zijn kinderen slapen samen. Een leeuw 
eet stro als een os. 8 Een zogend kind speelt in het slangenhol en 
een gespeend kind steekt zijn hand in het slangenhol. 9 Hij zal 
mijn hele heilige berg niet schaden. De aarde zal worden gevuld 
met de kennis van Jehovah, zoals water de bodem van de zee 
bedekt. 

10 "Op die dag, de vertegenwoordiger van de kleuterschool, zal 
het de vlag zijn voor de natie. Want de heidenen zullen Hem 
zoeken, en hun rust zal heerlijk zijn. (Jesaja 11:1-10). 

De reden dat ik zeg dat dit het eerste deel of de eerste fase van het 
koninkrijk van God is, is omdat het de tijd van het vlees is (voordat de 
Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel valt, Openbaring 21). 
Het zal duizend jaar duren. Jesaja gaat verder met het benadrukken van 
het fysieke aspect van dit proces: 

11 Op die dag zal de Heer zijn hand voor de tweede keer uitstrekken 
en zijn volk terugbrengen uit Assyrië en Egypte, uit Pathros en 
Kus, uit Elam, Sinear, Hamath en Hamath . Een eiland in de zee. 

12 Hij zal een banier voor de heidenen oprichten, de 
verschoppelingen van Israël bijeenbrengen en Juda vergaderen, 
verstrooid naar de vier hoeken van de aarde. 13 De jaloezie van 
Efraïm zal worden losgelaten, en de vijanden van Juda zullen 
worden vernietigd. Efraïm benijdt Juda niet, en Juda vervolgt 
Efraïm niet. 14 Maar ze vliegen naar het westen op de schouders 
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van de Filistijnen. Hij plundert de inwoners van het oosten. Hij 
strekte zijn hand uit naar Edom en Moab. Het volk van Ammon 
gehoorzaamt hen. 15 De Heer zal de monding van de zee van 
Egypte vernietigen. Met een sterke wind strekte hij zijn vuist uit 
in de rivier en sloeg hij met zeven stromen , waardoor mensen 
met blote schoenen werden gestuurd. 16 Op de dag dat ze uit het 
land Egypte komen, zal er een hoofdweg zijn voor de rest van het 
volk dat uit Assyrië is vertrokken, net als de Israëlieten . (Jesaja 
11:11-16). 

Jesaja schreef ook: 

2 En het zal geschieden : De berg waarop het huis van Jehovah is 
gebouwd, zal op de berg worden gebouwd en van de berg 
worden verheven. Alle naties gaan daarheen. 3 Veel mensen 
zullen komen en zeggen: "Laten we naar de berg van Jehovah 
gaan, naar het huis van de God van Jakob." Hij zal ons zijn wegen 
leren, en wij zullen in zijn leer wandelen." Want de wet gaat uit 
van Sion , en het woord van de Heer uit Jeruzalem. 4 Hij oordeelt 
de oorlogen van de naties en overtuigt vele naties . Ze sloegen 
hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Naties zullen niet langer de zwaarden tegen elkaar 
heffen of leren vechten. ... 11 De hoop van de mensen zal laag 
zijn, de trots van de mensen zal laag zijn, en alleen de Heer zal op 
die dag verheerlijkt worden. (Jesaja 2:2-4 , 11 ). 

Daarom zal het een vredig tijdperk van vrede op aarde zijn. Ten slotte zal 
hij voor altijd koning zijn en zal Jezus regeren. Volgens verschillende 
passages (Psalm 90:4; 92:1; Jesaja 2:11; Hosea 6:2) leert de Joodse 
Talmoed dat het 1000 jaar zal duren (Babylonische Talmoed: Tract. 
Sanhedrin folio 97a). 

Seiya werd geïnspireerd om het volgende te schrijven: 

6 Want ons is een kind geboren , een zoon is ons gegeven. De 
regering zal op zijn schouders rusten. Zijn naam wordt genoemd 
Wonderbaarlijk, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, 
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Vredevorst. 7 De voortgang van zijn koninkrijk en zijn vrede zullen 
niet eindigen , op de troon van David en zijn koninkrijk, door het 
te vestigen en te vestigen in gerechtigheid en gerechtigheid. De 
ijver van de Almachtige Heer zal het volbrengen. (Jesaja 9:6-7). 

Merk op dat Jesaja zegt dat Jezus zal komen en een regering en een 
koninkrijk zal oprichten. Als de meeste christenen deze passage citeren, 
vooral in december, vergeten ze dat het meer een voorbode is dan de 
geboorte van Jezus. De Bijbel laat zien dat het Koninkrijk van God een 
regering is met wetten die haar onderdanen regeren, en Jezus regeert 
het. Het werd geprofeteerd door Jesaja, Daniël en anderen. 

Gods wet is de weg van liefde (Matteüs 22:37-40; Johannes 15:10), en het 
koninkrijk van God is gebaseerd op deze wetten. Daarom is het Koninkrijk 
van God gebaseerd op liefde, hoeveel mensen in de wereld dat ook 
denken. 

Psalmen en anderen 

Daniël en Jesaja waren niet de enigen die door God werden gevraagd om 
te schrijven over het komende koninkrijk van God. 

Ezechiël werd geïnspireerd om te schrijven dat degenen die verstrooid 
waren uit de stammen van Israël (niet alleen de Joden) verzameld zouden 
worden tijdens de Grote Verdrukking voor het duizendjarige koninkrijk. 

17 Zeg dus: " Dit zegt de Here God: Ik zal u verzamelen uit andere volken, ik zal u 

verzamelen uit het verstrooide land , en ik zal u het land Israël geven." 
Hij vernietigt alle gruwelen en verfoeilijke dingen. 19 Dan zal ik 
hem een hart geven, en ik zal een nieuwe geest in hem geven, en 
ik zal het hart van steen uit zijn vlees verwijderen en hem een 
hart van vlees geven, 20 en hij zal in mij wandelen. Volg mijn regels 
en voorschriften. Doe deze dingen. Zij zullen mijn volk zijn, en ik 
zal hun God zijn. 21 Maar wat betreft degenen die gruweldaden en 
gruwelen in hun hart doen, ik zal hun werken over zich brengen, 
spreekt de Heer Jehovah. (Ezechiël 11:17-21). 
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De afstammelingen van de stammen van Israël zouden niet langer 
verstrooid worden, maar zouden God gehoorzamen en de verfoeilijke 
dingen niet eten (Leviticus 11; Deuteronomium 14). 

Let op het goede nieuws over het koninkrijk van God in de psalm: 

27 Alle hoeken van de wereld zullen terugkeren naar de Heer. Alle naties 
buigen voor u. 28 Maar het koninkrijk is van de Heer en hij heerst 
over de volken. (Psalm 22:27-28). 

6 Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd. Uw roede is de roede 
van gerechtigheid. (Psalm 45:6). 

1 Zing een nieuw lied voor Jehovah. Zing voor de Heer van de 
aarde. 2 Zing voor Jehovah, prijs zijn naam. Predik dagelijks het 
goede nieuws van zijn redding . 3 Verkondig zijn heerlijkheid 
onder de volken en alle wonderen. (Psalm 96:1-3; zie ook 1 
Kronieken 16:23-24). 

10 Al uw werken zullen U loven, o Heer , en uw heilig volk zal U 
danken. 11 Het spreekt van de heerlijkheid van uw koninkrijk, het 
spreekt van uw macht . 13 Uw koninkrijk zal een eeuwigdurend 
koninkrijk zijn, en uw heerschappij zal van generatie op generatie 
voortduren. (Psalm 145:10-13). 

Verschillende oudtestamentische schrijvers schreven ook over aspecten 
van het koninkrijk (bijv. Ezechiël 20:33; Obadja 21; Micha 4:7). 

Toen Jezus daarom het goede nieuws van het Koninkrijk van God begon 
te onderwijzen, kende het publiek de basisconcepten. 
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4. Onderwezen de apostelen het evangelie van 
het koninkrijk? 

Hoewel veel mensen doen alsof het evangelie over Jezus zelf gaat, is de 
waarheid dat Jezus' volgelingen het evangelie van het Koninkrijk van God 
onderwezen. Dit zijn de woorden van Jezus. 

De apostel Paulus schreef over het koninkrijk van God en Jezus: 

8 Hij ging de synagoge binnen en sprak drie maanden vrijmoedig, 
debatteren en overtuigen over het koninkrijk van God 
(Handelingen 19:8). 

25 Nu weet ik zeker dat jullie allemaal mensen zijn die het 
koninkrijk van God zijn gaan prediken (Handelingen 20:25). 

23 Toen hij een dag voor zichzelf had vastgesteld, kwamen er veel 
mensen naar hem toe in het huis waar hij verbleef. Daar legde hij 
het koninkrijk van God uit en verkondigde het. Hij overtuigde hen 
van de wet van Mozes en de profeten. Jezus van 's morgens tot 's 
avonds. . ... 31 Hij predikte het koninkrijk van God en leerde de 
Heer Jezus Christus vrijmoedig, dus niemand hield hem tegen 
(Handelingen 28:23 , 31 ). 

Merk op dat het koninkrijk van God niet alleen over Jezus gaat (hoewel 
het er een deel van is), omdat Paulus over Jezus onderwees los van wat 
hij onderwees over het koninkrijk van God. 

Paulus noemde het ook het evangelie van God, maar het is nog steeds het 
evangelie van het koninkrijk van God: 

9 ... Wij hebben u het goede nieuws van God gebracht . (1 
Thessalonicenzen 2:9 , 12 ). 

Paulus noemde het ook het evangelie van Christus (Romeinen 1:16). Het 
"goede nieuws" dat Jezus sprak, was de boodschap die hij onderwees.  
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Let wel, dit is niet alleen het evangelie van Christus' persoonlijkheid of 
persoonlijke redding. Paulus zegt dat het evangelie van Christus 
gehoorzaamheid aan Jezus, zijn wederkomst en Gods oordeel omvat: 

6 ... God zal uw lijden beantwoorden, 7 en degenen die door ons worden gekweld, 

zullen degenen die het niet weten beantwoorden met de 
machtige engelen van de Heer Jezus in de hemel, 8 met brandend vuur. 

Degenen die het goede nieuws van God en de Heer Jezus Christus 
niet hebben aanvaard. 9 Dezen zullen worden gekweld met 
eeuwige vernietiging, gescheiden van de heerlijkheid van de 
tegenwoordigheid en macht van de Heer. 10 Als hij komt, zal hij op 
die dag verheerlijkt worden onder zijn heilig volk en verbaasd 
staan onder alle gelovigen. Er waren onder u die geloofden (2 
Thessalonicenzen 1:6-10). 

Het Nieuwe Testament laat zien dat dit koninkrijk iets is dat we 
ontvangen en dat het nu bij ons is. 

28 Maar we ontvangen een koninkrijk dat niet wankelt (Hebreeën 
12:28). 

We begrijpen en hopen nu deel uit te maken van het Koninkrijk van God, 
maar we zijn nog niet volledig binnengegaan. 

Er wordt benadrukt dat de mens het koninkrijk van God niet volledig zal 
binnengaan, zoals zal gebeuren na de opstanding : 

50 Mijn broeder, ik bedoel dat vlees en bloed het koninkrijk van 
God niet kunnen beërven. Corruptie erft geen onsterfelijkheid. 51 

Hier is een geheim dat ik je zal vertellen: we slapen niet allemaal, 
maar we veranderen allemaal - 52 In een oogwenk, wanneer de 
laatste trompet waait. Maar de bazuin zal klinken, de doden 
zullen worden opgewekt uit verderf en we zullen veranderd 
worden (1 Korintiërs 15:50-52). 

1 Daarom bid ik voor God en de Heer Jezus Christus. 
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(2 Timoteüs 4:1). 

Naast wat Paulus leert, draagt Jezus het koninkrijk over aan God de 
Vader: 

20 Maar Jezus stond op na de opstanding . 21 Nadat de dood van de 
mens was gekomen, kwam de opstanding van de doden van de 
mens. 22 Maar zoals allen stierven in Adam, zo werden allen 
levend gemaakt in Christus. 23 Maar ieder in zijn eigen volgorde: 
Christus de eerste, en zij die Christus volgen. 24 Daarna zal hij het 
koninkrijk overdragen aan God de Vader, en hij zal alle 
heerschappij, alle autoriteit en alle macht vernietigen. 25 Maar hij 
moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft 
gelegd. (1 Korintiërs 15:20-25). 

Paulus leerde ook dat de onrechtvaardigen (wetsovertreders) het 
koninkrijk van God niet zullen beërven: 

9 Weet u niet dat de goddelozen het koninkrijk van God niet 
zullen beërven? Laat je niet misleiden. Noch de overspeler , noch 
de afgodendienaar, noch de overspeler, noch de homoseksueel, 
noch de verworpene, 10 noch de dief, noch de hebzuchtige, noch 
de dronkaard, noch de lasteraar, noch de lasteraar zal het 
koninkrijk van God beërven (1 Korintiërs 6 :9-10). 

19 De dingen van het vlees zijn openbaar: hoererij, hoererij, 
onreinheid, gruwelen, 20 afgoderij, tovenarij, haat, twist, jaloezie, 
toorn, lust, echtscheiding, ketterij, 21 jaloezie, moord, 
dronkenschap, vreugde en dergelijke. Zoals ik je al eerder heb 
verteld, zullen degenen die dit doen het koninkrijk van God niet 
beërven (Galaten 5:19-21). 

5 Maar u weet dit: de overspeler, de onreine of de hoereerder die 
afgoden aanbidt, zal het koninkrijk van Christus en God niet 
beërven (Efeziërs 5:5). 
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God heeft regels en vereist bekering van zonde om Zijn koninkrijk binnen 
te gaan. De apostel Paulus waarschuwt dat sommigen niet leren dat het 
evangelie van Jezus het antwoord is, maar een ander: 

3 Moge de genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus 
Christus . Voor eeuwig. Amen. 6 Het verbaast me dat je zo snel 
afscheid neemt van degene die je geroepen heeft door de genade 
van Christus. Maar er zijn sommigen onder u die lawaai willen 
maken en het evangelie van Christus willen verraden. 8 Maar als 
wij, of engelen uit de hemel, een ander evangelie prediken dan 
wij u verkondigd hebben, laat ze dan vervloekt zijn. 9 Zoals we 
eerder zeiden, zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander 
evangelie predikt dan wat u hebt ontvangen, laat hem dan 
vervloekt zijn. (Galaten 1:3-9). 

3 Maar ik vrees dat uw geest verdorven zal worden door eenvoud 
in Christus, net zoals de slang Eva verleidde met zijn wijsheid. 4 Als 
zij een andere Jezus prediken die wij niet hebben gepredikt, of als 
zij een andere geest ontvangen die u niet hebt ontvangen, of een 
ander evangelie dat u niet hebt ontvangen, zult u het begrijpen. 
(2 Korintiërs 11:3-4). 

Wat is een "andere" en "in tegenstelling tot" Bijbel? 

Er zijn verschillende gebieden van het valse evangelie. 

In wezen gelooft het valse evangelie dat je God niet hoeft te 
gehoorzamen en te proberen volgens Gods wegen te leven terwijl je doet 
alsof je Hem kent (zie Matteüs 7:21-23). Heeft de neiging egoïstisch te 
zijn. 

6000 jaar geleden misleidde de slang Eva tot een vals evangelie (Genesis 
3) - mensen geloofden dat ze het beter wisten dan God en hun eigen 
beslissingen moesten nemen. Ja, nadat Jezus kwam, was zijn naam altijd 
verbonden met allerlei valse evangeliën - en dat zal zo blijven tot het 
einde van Jezus Christus. 
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In de dagen van de apostel Paulus was het valse evangelie in 
werkelijkheid een gnostische/mystieke mengeling van waarheid en 
dwaling. De gnostici geloofden dat persoonlijke kennis noodzakelijk was 
voor spirituele kennis, inclusief redding. Gnostici geloofden dat de 
handelingen van het vlees geen speciale gevolgen hadden en waren tegen 
gehoorzaamheid aan God in zaken als de zevendedags sabbat. Een van 
deze valse leiders was Simon Magus, die werd gewaarschuwd door de 
apostel Petrus (Handelingen 8:18-21). 

Maar het is niet gemakkelijk 

Het Nieuwe Testament laat zien hoe Filippus onderwijst over het 
koninkrijk van God: 

5 Filippus ging naar de stad Samaria en predikte Christus tot het 
volk. ... 12 Ze geloofden Filippus toen hij het koninkrijk van God 
predikte ... (Handelingen 8:5 , 12 ). 

Maar Jezus, Paulus en de discipelen leerden dat het niet gemakkelijk is 
om het koninkrijk van God binnen te gaan. 

24 Toen Jezus zag dat hij erg verdrietig was, zei hij: - Hoe moeilijk is 
het voor de rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan! 25 

Maar het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van 
een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan. 

26 Degenen die dit hoorden zeiden: "Wie zal er dan behouden 
worden?" 

27 Maar hij zei: God weet wat de mens niet kan. (Lucas 18:24-27). 

22 "Door vele verdrukkingen moeten we het koninkrijk van God 
binnengaan. ( Handelingen 14:22). 

3 Broeders, we moeten God altijd danken 



35 
 

Maar het is het waard, want je geloof neemt toe en je liefde voor 
elkaar neemt toe, 4 dus we zijn trots op onszelf in de kerk van God 
vanwege je geduld en geloof in alle vervolgingen en lijden. Je 
bent volhardend, 5 dit is het bewijs van het rechtvaardige oordeel 
van God, dat je geschikt zult zijn voor het koninkrijk van God. 6 

Want het is goed voor God om te reageren op het lijden dat u heeft gebracht, en 
om bij ons te rusten in de hemelse tegenwoordigheid van de Heer 
Jezus met zijn machtige engelen (2 Thessalonicenzen 1:3-7). ). 

Vanwege de moeilijkheden zullen er in dit tijdperk slechts enkelen 
worden geroepen en gekozen (Matteüs 22:1-14; Johannes 6:44; 
Hebreeën 6:4-6). Anderen zullen later worden genoemd, zoals de Bijbel 
zegt: "zij die dwalen zullen tot bezinning komen, en zij die klagen zullen 
onderricht leren." (Jesaja 29:24). 

De apostel Petrus leerde dat het koninkrijk eeuwig is en dat Gods 
evangelie zorgvuldig moet worden gehoorzaamd, anders zal het oordeel 
komen. 

10 Broeders, wees daarom ijverig om uw roeping en verkiezing te 
rechtvaardigen, want als u deze dingen doet, zult u nooit 
struikelen. 11 Op deze manier zult u gratis het eeuwige koninkrijk 
ontvangen dat onze Heer en Heiland Jezus Christus toebehoort (2 
Petrus 1:10-11). 

17 Maar de tijd is gekomen voor het oordeel in het huis van God. 
Als het bij ons begint, wat gebeurt er dan met degenen die Gods 
evangelie niet gehoorzamen? (1 Petrus 4:17). 

De Bijbel en het laatste boek van het Koninkrijk 

De Bijbel zegt dat "God liefde is" (1 Johannes 4:8, 16), en Jezus is God 
(Johannes 1:1, 14) - de liefhebbende Koning van Gods koninkrijk, wiens 
wetten liefde ondersteunen maar geen haat. (Zie Openbaring 22:14-15). 

De Bijbel laat ook zien dat er een engel zal worden gezonden om het 
eeuwige goede nieuws van Gods koninkrijk aan te kondigen (Openbaring 
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14:6-7), en dan zal een andere engel laten zien dat Babylon, hoewel het 
groot lijkt, is gevallen (Openbaring 14:8-). 9). Deze boodschappen zijn een 
bovennatuurlijke bevestiging van het evangelie waarvan de wereld eerder 
getuige zal zijn, en wordt verondersteld de oorzaak te zijn van de "grote 
schare" die uiteindelijk tot God zal komen (Openbaring 7:9-14) . In 
tegenstelling tot de uiteindelijke macht van Babylon, die zal opstaan en 
vallen (zie Openbaring 18:1-18), is de laatste fase van Gods koninkrijk 
eeuwig: 

15 De zevende engel blies: er werd een luide stem gehoord in de 
hemel: "Het koninkrijk van de wereld is van de Heer en zijn 
Christus, en hij zal voor altijd regeren." (Openbaring 11:15). 

Jezus regeert het koninkrijk! De Bijbel onthult zijn twee titels: 

16 Op zijn mantel en mantel staat deze naam geschreven: Koning 
der koningen en Heer der heren (Openbaring 19:16). 

Regeert alleen Jezus? Kijk naar deze regel: 

4 Ik zag vele tronen, en er zat iemand op, en het oordeel werd 
over hen uitgesproken. Ik heb degenen gezien wiens hoofden 
werden genomen omdat ze over Jezus en het woord van God 
spraken, de zielen van degenen die niet bogen voor het beest of 
zijn beeld, en die geen handen op hun voorhoofd of voorhoofd 
legden. Ze regeerden duizend jaar met Christus. . . 6 Zalig en heilig 
zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede 
dood heeft hier geen invloed op, maar zij zullen priesters van God 
en Christus zijn en zullen duizend jaar met Hem regeren 
(Openbaring 20:4 , 6 ). 

Ware christenen zullen worden opgewekt en duizend jaar lang met 
Christus regeren! Want dit koninkrijk zal eeuwig duren (Pred. 11:15), 
maar dit koninkrijk is slechts voor duizend jaar. Daarom noemde ik het de 
eerste fase van het koninkrijk - de fysieke fase, het millennium, in 
tegenstelling tot de laatste fase, die iets spiritueler was. 
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In het boek Openbaring zijn er verschillende dingen die tussen het 
millennium en het einde van het koninkrijk van God zijn gebeurd: 

7.000 jaar zijn verstreken, zal Satan worden vrijgelaten uit de 
gevangenis en zal hij de naties van Gog en Magog verzamelen om te 
strijden in de vier hoeken van de aarde. Zand in de zee. … 11 Ik zag 
een grote witte troon en iemand erop zitten. Hemel en aarde 
vluchtten voor zijn aangezicht. Er is geen plaats voor hen. 12 Ik zag 
de doden, zowel de grote als de kleine, voor God staan, en het 
boek werd geopend. Een ander boek, "The Book of Life", werd 
geopend. De doden werden geoordeeld naar hun werken volgens 
wat er in het boek stond. 13 De zee wekte de doden erin op, en de 
dood en de onderwereld wekten de doden op. Elk werd 
geëvalueerd op basis van zijn prestaties. 14 Dood en hel werden in 
de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood. 15 Zij die niet 
in het boek des levens zijn geschreven, werden in de poel des 
vuurs geworpen (Openbaring 20:7-8, 11-15). 

Het boek Openbaring laat zien dat er een volgende fase zal zijn na de 
duizendjarige regering en de tweede dood: 

1 Ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. Er was geen zee. 
2 Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God 
neerdalen uit de hemel, voorbereid als een versierde bruid om 
haar man te ontmoeten. 3 Ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, Gods tabernakel is onder het volk, en hij zal onder 
hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en 
hun God zijn. 4 God zal alle jeugd van zijn gezicht wegvagen. Er zal 
geen dood, verdriet of gehuil meer zijn. Er is geen pijn meer, 
maar het verleden is voorbij. (Openbaring 21:1-4). 

1 Hij toonde mij het water des levens, stromend als een 
kristalsteen, voortkomend uit de troon van God en van het Lam. 2 

Midden op de weg en aan weerszijden van de rivier stonden 
twaalf bomen des levens die vrucht droegen, en de bomen 
droegen elke maand vrucht. De bladeren van de boom worden 
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gebruikt om de natie te genezen. 3 Er zal geen vloek meer zijn, maar 
de troon van God en van het Lam zal bij hem zijn, en zijn dienaren 
zullen hem dienen. 4 Hij zal zijn aangezicht zien, en zijn naam zal 
op zijn voorhoofd zijn. Geen 5 nachten. Het heeft geen lamp of 
zonlicht nodig, maar de Here God zal het licht geven. Ze zullen 
voor altijd heersen. (Openbaring 22:1-5). 

latere koninkrijk omvat Gods dienaren en zal voor altijd blijven bestaan. 
De heilige stad die in de hemel is voorbereid, zal van de hemel naar de 
aarde neerdalen. Dit is het begin van de laatste fase van Gods koninkrijk. 
Tijd voor geen pijn meer! 

De zachtmoedigen zullen de aarde beërven (Matteüs 5:5) en alle dingen 
(Openbaring 21:7). Het land met daarin de heilige stad zal beter zijn 
omdat Gods wegen vervuld zullen worden. Weet dit: 

7 Zijn koninkrijk en zijn vrede zullen niet voorspoedig zijn (Jesaja 
9:7). 

Het is duidelijk dat het Koninkrijk van God zal toenemen wanneer de 
laatste fase begint, omdat iedereen onderworpen zal zijn aan het 
Koninkrijk van God. 

Dit wordt de meest glorieuze tijd: 

9 Maar er staat geschreven: "Geen oog heeft gezien, geen oor 
heeft gehoord, het is niet in het hart van de mens opgekomen ." 
10 Maar God openbaarde het ons door zijn Geest (1 Korintiërs 2:9-
10). Het is eeuwige liefde, vreugde en troost. Het wordt een 
goede tijd! Het Koninkrijk van God maakt de eeuwigheid beter. 
Wil je er deel van uitmaken? 
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5. Bronnen buiten het Nieuwe Testament 
leerden het koninkrijk van God 

Dachten de eerste leraren van Christus dat zij het evangelie van het ware 
koninkrijk van God moesten prediken? 

Ja. 

Vele jaren geleden, in een lezing gegeven door professor Bart Ehrman van 
de Universiteit van North Carolina , benadrukte hij herhaaldelijk dat in 
tegenstelling tot de meeste zogenaamde christenen vandaag, en terecht, 
Jezus en zijn eerste volgelingen het koninkrijk predikten. God. Hoewel het 
algemene idee van Dr. Over het Armeense christendom zijn we het erover 
eens dat het evangelie van het koninkrijk is wat Jezus predikte en wat zijn 
volgelingen predikten. Begrijp het. 

De oudste nog bestaande geschriften en preken na het Nieuwe 
Testament 

Het Koninkrijk van God is een belangrijk onderdeel van wat wordt gezegd 
dat het "de oudste complete christelijke preek" is (Holmes MW Ancient 
Christian Sermons. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 102 ). Deze oude 
christelijke preek zegt: 

5:5 U weet, broeders, dat ons leven in deze wereld zinloos en 
tijdelijk is, maar de belofte van Christus is groot en 
wonderbaarlijk: rust in het toekomstige koninkrijk en het eeuwige 
leven. 

Het bovenstaande citaat laat zien dat het koninkrijk niet nu is, maar voor 
eeuwig en altijd. Deze oude preek zegt ook: 

6:9 Als rechtvaardige mensen zoals deze hun kinderen niet kunnen 
redden vanwege hun rechtvaardige daden, welke garantie 
hebben we dan om het koninkrijk van God binnen te gaan als we 
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de doop niet zuiver en rein houden? Als we niet zien dat we een 
heilig en rechtvaardig werk hebben, wie zal dan voor ons 
spreken? 9:6 Laten we elkaar allemaal liefhebben, zodat we 
allemaal het koninkrijk van God kunnen binnengaan. 11:7 Als we 
weten wat juist is in Gods ogen, zullen we zijn koninkrijk 
binnengaan en beloften ontvangen dat "geen oor heeft gehoord, 
geen oog heeft gezien, geen hart is zwanger geworden." 

12:1 Laten we daarom uitkijken naar het koninkrijk van God in 
liefde en waarheid, want we weten niet wanneer God zal 
verschijnen. 12:6 Hij zei: Het koninkrijk van mijn Vader komt eraan. 

Deze woorden laten zien dat liefde belangrijk is door juist te leven, maar 
we zijn het koninkrijk van God nog niet binnengegaan, wat zal gebeuren 
na de dag van Gods verschijning, wanneer Jezus terugkeert. Het is het 
koninkrijk van de vaderen, en Jezus is niet het enige koninkrijk. 

Interessant is dat de oudste nog bestaande christelijke preken in het 
Nieuwe Testament het Koninkrijk van God blijven onderwijzen zoals 
onderwezen door de Kerk van God (die mogelijk afkomstig is van de Ware 
Kerk van God, maar voor zover ik weet beperkt is tot Griekenland en mijn 
sterker kunnen vertellen). 

Kerkleiders uit de tweede eeuw en het evangelie van het Koninkrijk 

Opgemerkt moet worden dat Papias, een hoorder van Johannes en vriend 
van Polycarpus in het begin van de 2e eeuw en door katholieken als een 

heilige beschouwd, het millennialisme leerde. merkt op dat Eusebius 
Papias onderwees : 

...Na de opstanding zullen er duizend jaar zijn, wanneer het 
koninkrijk van Christus op aarde zal worden gevestigd. ( Een deel 
van Papias , VI. Zie ook Eusebius, Kerkgeschiedenis, Boek 3, XXXIX, 
p. 12.) 

Papias , het zal lang duren: 
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Evenzo, zei hij, levert één schoof tarwe tien op 

Duizend korenaren, elke korenaar heeft tienduizend korrels, en 
elke korrel levert tien pond fijn meel op, schoon en mooi. Appels, 
zaden en kruiden zijn hetzelfde. Alle dieren die alleen de vruchten 
van de aarde eten, houden van vrede en harmonie en zijn volledig 
onderdanig aan de mens. [Het getuigenis van deze dingen is 
geschreven door de oude Papias , die Johannes hoorde in het 
vierde boek van zijn boek, en een vriend was van Polycarpus. 
Maar hij componeerde vijf boeken...] ( Part of Papias , IV) 

In de post-Nieuwtestamentische brief aan de Korinthiërs : 

42:1-3 De apostelen ontvingen het goede nieuws voor ons van de 
Heer Jezus Christus. Jezus Christus is door God gezonden. Dus 
Christus is van God, en de apostelen zijn van Christus. Beide 
komen dus uit Gods wil in de voorgeschreven volgorde. Nadat hij 
aldus de belofte had verkregen, goede zekerheid had ontvangen 
van de opstanding van de Heer Jezus Christus en bevestigd was 
door het woord van God met de volle overtuiging van de Heilige 
Geest, ging hij eropuit om het evangelie te prediken met de wil 
van Gods koninkrijk. komen 

Polycarpus van Smyrna was een vroegchristelijke leider die een discipel 
van Johannes was en de laatste van de eerste apostelen die stierf. 
Polycarpus c. 120-135 n.Chr. : 

Zalig zijn de armen en zij die lijden ter wille van de gerechtigheid! 
want van hen is het koninkrijk van God. (Polycarp. Filippenzen, 
Hoofdstuk II. Van de Ante - Nicene Fathers, onder redactie van 
Alexander Roberts en James Donaldson, deel 1. American ed., 
1885) 

Joke , "dan moeten we wandelen in overeenstemming met Zijn 
gebod en eerbied ... Geest "Noch de overspeler, noch de 
overspeler, noch de hoereerder, noch de hoereerder, zal het 
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koninkrijk van God beërven", of degenen die doen wat ongepast 
en ongepast is. onwaardig (Milieu, Hoofdstuk V) 

Laten we hem daarom, zoals hij ons gebood, met alle vrees en 
eerbied dienen, zoals de apostelen die ons het goede nieuws 
brachten en de profeten die de komst van de Heer voorspelden. 
(Milieu, Hoofdstuk VI) 

Polycarpus leerde, net als anderen in het Nieuwe Testament, dat de 
goeden, niet de wettelozen, het koninkrijk van God zouden beërven. 

Het volgende zou ook door Polycarpus zijn geleerd: 

De volgende sabbat zei hij : 'Lief kind van God, luister naar mijn 
advies. Ik zweer het je, de bisschop was daar, en nu vermaan ik 
jullie allemaal om de weg van de Heer te bewandelen met 
eerlijkheid en waardigheid... Zie, bereid je opnieuw voor , laat je 
hart niet bezwijken, de nieuwe orde. Over liefde, het komt als de 
bliksem, het grote oordeel van het vuur, het eeuwige leven, het 
onsterfelijke koninkrijk. U weet alles wat God u heeft geleerd, en 
wanneer u de Schriften door inspiratie onderzoekt, open ze dan 
met de pen van de Heilige Geest in uw hart, zodat de geboden in 
u blijven. . _ _ _ 

Melito van Sardis, een leider van de Kerk van God, ca. 170 na Christus, 
leerde: 

Want de Thora waaruit het goede nieuws voortkwam, is de 
waarheid - de nieuwe, de oude, uit Sion en Jeruzalem. Een gebod 
uit genade, een symbool van het eindproduct, het lam in de zoon, 
het schaap in de man en de man in God... 

Maar de Bijbel wordt de interpretatie van de wet en van zichzelf 

Perfectie , als de kerk de schatkamer van de waarheid wordt... 
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Hij heeft ons verlost van slavernij tot vrijheid, van duisternis tot 
licht, van dood tot leven, van slavernij tot het eeuwige koninkrijk. 
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Het Koninkrijk van God is dus niet alleen de moderne christelijke of 
katholieke kerk, maar ook Gods wet. 

Een ander spoort mensen aan om naar royalty's uit het midden van de 
tweede eeuw te kijken: 

niemand van jullie in de steek of kijk niet achterom, maar probeer 
dichter bij het goede nieuws van het koninkrijk van God te 
komen. . _ _ Bewerkt door Alexander Roberts en James 
Donaldson. Amerikaanse editie, 1886) 

Ook, hoewel het niet lijkt te zijn geschreven in een echte kerk, wordt het 
ook wel de Herder van Hermas genoemd in de vertaling van Roberts en 
Donaldson in het midden van de tweede eeuw . 

Christenen, zelfs christenen, wisten iets over het koninkrijk van God in de 
tweede eeuw. 

Zelfs de katholieke en oosters-orthodoxe heilige Irenaeus begreep dat 
christenen na de opstanding het koninkrijk van God zullen binnengaan. 
Let op wat hij schreef, d. 180 na Christus: 

Maar dit is de toestand van de gelovige, omdat de Heilige Geest 
altijd in hem woont, en hij wordt bewaard door de gever en 
ontvanger van de doop, als hij wandelt in waarheid, heiligheid, 
waarheid en geduld. Maar deze geest wordt opgewekt in de 
gelovige, en het lichaam ontvangt de ziel weer, en daarmee de 
kracht van de Heilige Geest, wanneer hij het koninkrijk van God 
binnengaat en God binnengaat. . _ Expositie van de preken van 
de apostel, hoofdstuk 42. Wells, Somerset, okt. 1879. Zoals 
gepubliceerd in de Society for the Advancement of Christian 
Knowledge. New York: MACMILLAN CO. , 1920). 
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Theofilus : 

Ik spreek alleen van zijn goedheid. Als ik zeg dat het een 
koninkrijk is, verwijs ik naar zijn glorie... Maar als hij het vanaf het 
begin onsterfelijk had gemaakt, zou God het hebben gedaan. ... 
Daarom, of ze nu onsterfelijk of onsterfelijk zijn, Hij heeft ze niet 
geschapen, maar, zoals we hierboven zeiden, Hij is vrij van beide. 
Als hij tot onsterfelijkheid neigt en de geboden van God 
gehoorzaamt, zal hij onsterfelijkheid als beloning van hem 
ontvangen en zal God komen. ( Theophilus , Aan Autolycus , 1:3, 
2:27). 

De katholieke heilige Hippolytus schreef in het begin van de derde eeuw: 

Als je in dit leven een vreemdeling bent, zul je het koninkrijk der 
hemelen ontvangen, de hemelse koning kennende. Jullie zullen 
vrienden van God zijn en erfgenamen van Jezus Christus. Want je 
bent God geworden. Maar hij gaf je alles wat je als mens leed, 
omdat je in een sterfelijke staat was, maar wat God gaf, beloofde 
God je te geven, omdat je werd gezuiverd en onsterfelijk 
geboren. (Hippolytus. Weerlegging van alle ketterijen, boek X, 
hoofdstuk 30) 

Het doel van de mens is om een god te worden in het toekomstige 
koninkrijk van God. 

Problemen van de tweede en derde eeuw 

Hoewel algemeen aanvaard, daagde een ketterse leider, Marcion 
genaamd, in de tweede eeuw de wet uit. Marcion onderwees tegen Gods 
wet, de sabbat en het ware koninkrijk van God. Hoewel hij door 
Polycarpus en anderen aan de kaak werd gesteld, was hij enige tijd 
verbonden met de Roomse Kerk en lijkt daar invloed te hebben gehad. 

In Alexandrië (Egypte) werden in de tweede en derde eeuw navolgers 
opgericht. Veel allegorische schrijvers waren tegen de leer van het 
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toekomstige koninkrijk. Let op het verslag over enkele van deze 
gelijkenissen: 

Dionysius werd geboren in een nobele en rijke heidense familie in 
Alexandrië en opgeleid in zijn filosofie. Hij verliet de heidense 
school en werd in plaats daarvan een leerling van Origenes, hoofd 
van de catechistenschool in Alexandrië... 

Clemens, Origenes en de gnostische school ondermijnden de leer 
van goddelijke profetie door allegorische en allegorische 
interpretatie... Nepos verzette zich openlijk tegen de allegoristen 
en voerde aan dat het koninkrijk van Christus hier zou zijn... 

Dionysius debatteerde met de volgelingen van Nepos en in zijn 
verslag ... ' de huidige stand van zaken in het koninkrijk van God'. 
Dit is de eerste vermelding van het Koninkrijk van God dat in deze 
kerk bestaat... 

Nepos sprak hardop over zijn fout en liet zien dat het koninkrijk 
der hemelen geen metafoor is, maar de echte opstanding van de 
Heer tot eeuwig leven... 

Zo ontstond en ontwikkelde het idee van de staat in zijn huidige 
vorm in de gnostische school van Egyptische allegoristen tussen 
200 en 250 na Christus. Voordat de bisschoppen van het rijk op 
de troon kwamen. ... 

Clemens zag het koninkrijk van God als de staat van ware 
intellectuele kennis van God. Origenes toonde het in een 
verborgen geestelijke zin in de duidelijke letter van de Schrift. . _ 
_ . 124-125) 

Daarom, hoewel bisschop Nepos het evangelie van het koninkrijk van God 
onderwees, probeerden de aanklagers er een vals en onwaar begrip van 
te geven. De priester Apollinaris van Herapolis probeerde ook de 
misvatting van de allegorie uit dezelfde periode te bestrijden. Mensen in 
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Gods Kerk hebben de waarheid van het ware Koninkrijk van God door de 
geschiedenis heen bewaard. 

Herbert W. Armstrong onderwees het Evangelie van het Koninkrijk 

eeuw schreef: 

evangelie van Christus verwierpen . . . , moest de wereld een 
andere plaats in de plaats stellen. Ze moesten het faken! Daarom 
horen we over het koninkrijk van God spreken als louter 
godslastering - een aangenaam gevoel in het hart van de mens, 
en we reduceren het tot niets, tot niets! Anderen geloven ten 
onrechte dat "de kerk" de regering is. . . De profeet Daniël, die 
600 jaar voor Christus leefde, wist dat Gods koninkrijk inderdaad 
een koninkrijk was - een regerende regering. 

De mensen van de aarde. . . 

hier. . . Gods beschrijving van wat het koninkrijk van God is: "En in 
de dagen van deze koningen..." - Hier worden tien tenen 
genoemd, een deel van ijzer en een deel van leem. Dit houdt 
verband met de profetieën van Daniël 7 en Openbaring 13 en 17, 
die laten zien dat de verenigde staten van Europa nu worden 
opgericht. . . In jouw ogen! Openbaring 17:12 geeft aan dat dit 
een eenheid zal zijn van tien koningen of koninkrijken 
(Openbaring 17:8) die het oude Romeinse rijk zullen vormen. . . 

Wanneer de Messias komt, zal Hij komen als Koning der koningen 
en over de hele aarde regeren (Openbaring 19:11-16). Zijn 
koninkrijk - het koninkrijk van God - zou volgens Daniël alle 
koninkrijken van de wereld vernietigen. Openbaring 11:15 zegt: 
"Het koninkrijk van de wereld is het koninkrijk van de Heer en van 
Christus geworden, en het zal voor eeuwig en altijd heersen"! Dit 
is het koninkrijk van God. De huidige regering is de laatste, zelfs 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dan zullen ze het 
koninkrijk van de Heer Jezus Christus worden, de Koning der 
koningen op aarde. Dit laat duidelijk zien dat Gods koninkrijk een 
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echte regering is. Ook al was het Chaldeeuwse Rijk een koninkrijk, 
net zoals het Romeinse Rijk een koninkrijk was, zo is Gods 
koninkrijk dat ook. Neem de regering van deze wereld over. 
Geboren om een koning te zijn - een koning! . . . 

Jezus Christus zal 1900 jaar terugkomen nadat hij door de 
heuvels, valleien en straten van Jeruzalem heeft gelopen. Hij zei 
dat hij weer zou komen. Na zijn kruisiging wekte God hem drie 
dagen en dertig nachten op (Matt. 12:40; Handelingen 2:32; 1 
Korintiërs 15:3-4). Hij besteeg de troon van God. Het centrum van 
de regering in het universum (Handelingen 1:9-11; Hebreeën 1:3; 
8:1; 10:12; Openbaring 3:21).  

Hij is de spreekwoordelijke 'man van eer'. 

God - "het land ver weg" - zal koning der koningen zijn voor alle 
naties en dan terugkeren naar de aarde (Lukas 19:12-27) .  

Hij is in de hemel tot "de dag dat hij alle dingen thuisbrengt" 
(Handelingen 3:19-21). Compenseren betekent terugkeren naar 
een eerdere staat of toestand. In dit geval het herstel van Gods 
koninkrijk op aarde en daarmee het herstel van de wereldvrede 
en het herstel van een utopische levensstaat.  

De huidige wereldchaos, toenemende oorlog en conflict zullen de 
grootste ontberingen in de wereld veroorzaken, en geen 
menselijk vlees zal behouden worden tenzij God tussenbeide 
komt (Matt. 24:22). Op zijn hoogtepunt, wanneer de vertraging al 
het leven op deze aarde heeft vernietigd, zal Jezus Christus 
terugkeren. Deze keer komt hij als God. Het komt met de kracht 
en glorie van de Schepper die het universum regeert. (Matt. 
24:30; 25:31.) Hij zal "Koning der koningen en Heer der heren" 
zijn (Openb. 19:15; 12:5). 

Is Christus niet aangenomen? 
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Maar zal de mensheid het uitschreeuwen van vreugde en deze 
met passie en enthousiasme omarmen - zelfs in traditionele 
christelijke kerken? 

Dat zullen ze niet! Ze geloven omdat Satans leugenachtige 
dienaar (2 Korintiërs 11:13-15) hen bedroog en zei dat hij tegen 
Jezus Christus was. De kerk en de natie zullen boos zijn op zijn 
komst (Handelingen 11:15 en 11:18), en het leger zal 
daadwerkelijk tegen hem vechten om hem te vernietigen 
(Handelingen 17:14)! 

De naties zullen betrokken zijn bij de laatste slag van de Tweede 
Wereldoorlog, dus Jeruzalem zal vooraan in de strijd staan (Zach. 
14:1-2) en dan zal de Messias terugkeren. Met de macht van de 
duisternis zal hij "strijden tegen de volken" (vers 3) die tegen hem 
strijden. Ze faalden volledig (Openbaring 17:14)! "Te dien dage 
zullen zijn voeten staan op de Olijfberg", die ver ten oosten van 
Jeruzalem ligt (Zach. 14:4). (Armstrong HW. Het geheim van de 
tijd, 1984) 

De Bijbel verklaart dat Jezus zal terugkeren en triomferen, maar velen 
zullen tegen hem vechten (Openbaring 19:19). Veel mensen (op basis van 
een verkeerd begrip van bijbelse profetieën , maar ook deels door valse 
profeten en mystici) zeggen dat Jezus zal terugkeren als de laatste Anti-
Messias! 

Het volgende is ook van Herbert Armstrong: 

Ware religie - de waarheid van God versterkt door de liefde van 
de Heilige Geest... God en Jezus Christus kennen - de waarheid 
kennen - de warmte van Gods liefde! 

De leerstelling van de Ware Kerk van God is om "naar alle 
woorden" van de Bijbel te leven... 

Mensen veranderen van het pad van "krijgen" naar het pad van 
"geven" - het pad van Gods liefde. 
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Een nieuwe religie regeert de planeet! (Omgeving.) 

De nieuwe burgers zijn het koninkrijk van God. De boodschap dat er een 
nieuwe beschaving zal ontstaan en gebaseerd zal zijn op liefde, is een 
groot deel van de essentie van het evangelie van het koninkrijk dat door 
Jezus en zijn volgelingen werd onderwezen. Dit wordt nog steeds 
gepredikt door de Kerk van God. 

Herbert Armstrong begreep dat Jezus de massa leerde om de "manier van 
leven" die liefde is te verwerpen, zelfs als ze denken dat ze bereid zijn te 
gehoorzamen. Niemand begreep de betekenis van wat Jezus leerde. 

Redding door Jezus maakt deel uit van de Bijbel 

Sommigen die dit lezen vragen zich misschien af over Jezus' dood en zijn 
rol in het heil. Ja, dit maakt deel uit van het Nieuwe Testament en de 
evangeliën door Herbert W. Armstrong. 

Het Nieuwe Testament laat zien dat het evangelie redding door Jezus 
omvat: 

16 Maar ik schaam me niet voor het evangelie van Jezus Christus. 
Want het is de kracht van God tot redding voor degenen die eerst 
onder de Joden en daarna onder de heidenen geloven (Romeinen 
1:16). 

4 Zij die verstrooid waren, predikten overal 

woord _ 5 Filippus ging naar de stad Samaria en predikte Christus 
tot het volk. … 12 Toen ze geloofden dat Filippus het koninkrijk van 
God en de naam van Jezus Christus predikte, lieten ze zich 
allemaal dopen, zowel mannen als vrouwen. ... 25 Toen hij het 
woord van de Heer predikte, keerde hij terug naar Jeruzalem en 
verkondigde het goede nieuws aan vele Samaritaanse dorpen. 26 

Een engel van de Heer sprak tot Filippus... 40 Filippus verscheen in 
de middle of nowhere . Hij ging en predikte in alle steden totdat 
hij bij Caesar kwam. (Handelingen 8:4 , 5, 12, 25, 26, 40 ). 
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18 Jezus en predikte hun de opstanding. (Handelingen 17:18). 

30 Paulus verbleef twee jaar in een huurhuis en ontving iedereen 
die bij hem kwam Hij predikte het koninkrijk van God en leerde de 
Heer Jezus Christus vrijmoedig, en niemand verbood het hem. 
(Handelingen 28:30-31). 

Merk op dat bij de prediking Jezus en het Koninkrijk betrokken zijn. 
Helaas ontbreekt een juist begrip van het evangelie van het Koninkrijk van 
God vaak in de leer van de Grieks-Romeinse Kerk. 

Om ons te helpen deel uit te maken van dit koninkrijk, houdt God zoveel 
van de mensheid dat hij Jezus stuurde om voor ons te sterven (Johannes 
3:16-17) en ons te verlossen door zijn genade (Efeziërs 2:8). Dit maakt 
deel uit van het evangelie (Handelingen 20:24). 

De wereld heeft de Koninkrijksbijbel nodig, maar... 

Werken voor vrede (Matteüs 5:9) en gerechtigheid zijn goede doelen (zie 
Galaten 6:10). Veel wereldleiders, inclusief religieuze mensen, geloven 
echter dat internationale samenwerking vrede en welvaart zal brengen, 
niet het Koninkrijk van God. Zelfs als ze materieel succesvol zijn, zullen ze 
niet alleen niet slagen, maar uiteindelijk zal een menselijke inspanning de 
aarde voortbrengen, en dit leven zal niet duren totdat Jezus terugkeert en 
zijn koninkrijk opricht. Het is een ijdel en vals evangelie om mensen 
zonder God te bouwen (Psalm 127:1). 

Wereld Babylon probeert een internationaal plan op te bouwen om een 
nieuwe orde in de 21e eeuw te creëren. Dit is wat God sinds het begin van de kerk 
veroordeelt en wil blijven eten. Sinds Satan de demonen 6000 jaar 
geleden misleidde om zijn evangelie te aanvaarden (Genesis 3), geloven 
veel mensen dat God hen beter kent. 

Volgens de Bijbel zal een groep militaire leiders in Europa (ook bekend als 
de koning van het noorden, ook bekend als het beest in Openbaring 13:1-
10) samenkomen met een religieus genie (ook bekend als een valse 
profeet, ook bekend als DE). . De laatste Antichrist en de twee gehoornde 
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beesten (Openbaring 13:11-17) regeren de wereld van "Babylon" vanuit 
de stad van zeven heuvels (Openbaring 17:9 , 18 ) (Openbaring 17 en 18). 
Hoewel de mensheid de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn 
koninkrijk nodig heeft, negeren veel mensen in de wereld deze 
boodschap in de 21e eeuw - ze blijven verschillende versies van Satans 
evangelie geloven. Maar de wereld ontvangt getuigen. 

Onthoud wat Jezus leerde: 

14 Het goede nieuws van dit koninkrijk zal aan de wereld worden 
gepredikt als een getuigenis voor de hele wereld, en dan zal het 
einde komen. (Matteüs 24:14). 

Merk op dat het goede nieuws van het koninkrijk als een getuigenis voor 
de wereld komt, en dan komt de apocalyps. 

Hier zijn verschillende redenen voor. 

Een daarvan is dat God wil dat je het ware evangelie hoort voordat de 
grote verdrukking begint (zie Matteüs 24:21). Daarom is het getuigenis 
van het evangelie een getuigenis en een waarschuwing (zie Ezechiël 3; 
Amos 3:7). Dit zal leiden tot meer bekeringen van de heidenen voordat 
Jezus terugkeert (Romeinen 11:25) en niet genoeg heidenen voordat 
Jezus terugkeert (Romeinen 9:27). 

Een andere is dat de inhoud van de boodschap in tegenspraak is met het 
opkomende beest, de koning van de noordelijke machten, de valse 
profeet en de laatste antichrist. In wezen beloven ze vrede door 
menselijke inspanning, maar het eindigt (Matteüs 24:14) en leidt tot 
vernietiging (zie 1 Thessalonicenzen 5:3). 

Vanwege de valse tekenen en wonderen die ermee gepaard gaan (2 
Thessalonicenzen 2:9), kiest het grootste deel van de wereld ervoor om 
de leugen te geloven in plaats van het evangelie (2 Thessalonicenzen 2:9-
12). Vanwege de onjuiste veroordeling van het duizendjarige koninkrijk 
door rooms-katholieken, oosters-orthodoxen, lutheranen en anderen, 
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geloven velen ten onrechte dat het duizendjarige evangelie een vals 
evangelie is dat wordt geassocieerd met de antichrist. 

Trouwe Filadelfia-christenen (Openbaring 3:7-13) prediken het evangelie 
van het duizendjarige koninkrijk en vertellen de wereld wat er zal 
gebeuren met bepaalde wereldleiders (inclusief het beest en valse 
profeten). 

Ze steunen de aankondiging aan de wereld dat het Beest, de koning van 
de noordelijke mogendheden, samen met de laatste valse profeet van de 
antichrist, de Verenigde Staten en het koninkrijk Groot-Brittannië zal 
vernietigen. Koninkrijk. , Canada, Australië en Nieuw-Zeeland (Daniël 
11:39), zullen ze spoedig de Arabisch/Islamitische groep (Daniël 11:40-43) 
vernietigen die als satans werktuigen werken (Openbaring 16:13-14), en 
uiteindelijk zullen met Jezus Christus wanneer hij terugkeert, zal oorlog 
voeren (Openbaring 16:14; 19:19-20). De trouwe Filadilas (Openbaring 
3:7-13) kondigt aan dat het duizendjarige koninkrijk spoedig komt. Het 
kan veel informatie opleveren en bijdragen aan de vervulling van 
Mattheüs 24:14. We gaan door met het produceren van literatuur (in vele 
talen), helpen met de website en nemen andere stappen in Gods Kerk om 
"kort te werken" (zie Romeinen 9:28) Gods besluit over de pers. 24:14 is 
genoeg om over de toekomst te getuigen. 

consensuspaus en enkele hooggeplaatste Europese leiders die een of 
andere vorm van katholicisme eisen ) houdt er niet van - houdt er niet 
van. De wereld zal leren wat ze doen. Doen (zelfs als je het eerst niet 
gelooft, zie Jesaja 10:5-7). Zij en/of hun aanhangers kunnen valselijk leren 
dat trouwe Filadelfiërs een radicale doctrine (het millennium) van een 
toekomstige antichrist steunen. Elke beschuldiging die zij en/of hun 
volgelingen maken tegen de gelovigen in Filadelfia en de Kerk van God 
gaat door (Daniël 11:29-35; Openbaring 12:13-15). Dit zal ook leiden tot 
het begin van het einde - de grote verdrukking (Matteüs 24:21; Daniël 
11:39; Matteüs 24:14-15; Daniël 11:31), en de tijd van bescherming voor 
de gelovigen in Philadelphia. christenen (Openbaring 3:10; 12:14-16). 

Het beest en de valse profeten zullen geweld, financiële afpersing, 
tekenen, valse wonderen, moord en andere dwang proberen om hem te 
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beheersen (Openbaring 13:10-17; 16:14; Daniël 7:25; 2 Thessalonicenzen 
2:9-10) . . Christenen vragen: 

10 "Heer, Heilige en Rechtvaardige, hoe lang zult u ons bloed 
wreken op degenen die op aarde leven?" . (Openbaring 6:10). 

Jarenlang vroeg Gods volk: "Hoe lang duurt het voordat Jezus 
terugkeert?" dacht dat 

verwachten we de terugkeer van Jezus (en het opgerichte duizendjarige koninkrijk van God) in de 21e eeuw op basis 

van vele geschriften (bijv. Mattheüs 24:4-34; Psalm 90:4; Openbaring 6:2; 
Lukas 21:7-36; Hebreeën 1:1-2; 4:4, 11; 2 Petrus 3:3-8; 1 Tessalonicenzen 
5:4) zien we dat het nu voltooid is. 

Als Jezus niet ingrijpt, zal de wereld al het leven vernietigen: 

21 Maar op die dag zal er een grote ramp zijn, zoals niet meer is 
gebeurd sinds de schepping van de wereld, en ook niet meer zal 
gebeuren. 22 Als die dagen niet waren ingekort, zou niemand 
gered zijn. Maar vanwege de uitverkorenen zal die dag worden 
ingekort. (Matteüs 24:21-22). 

29 En wanneer de verdrukking van die dagen voorbij zal zijn, zal de 
zon verduisterd worden, en de maan zal niet opkomen. De 
sterren vallen uit de lucht en de hemel schudt van kracht. 30 Dan 
zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en 
alle volken van de aarde zullen rouwen, en ze zullen de 
Mensenzoon zien op de wolken des hemels met macht en grote 
heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen sturen met een bazuingeschal, 
en zij zullen de uitverkorenen verzamelen van de vier hoeken van 
de aarde tot aan de horizon. (Matteüs 24:29-31). 

De wereld heeft het koninkrijk van God nodig. 

Ambassadeur van het land 

Wat is jouw rol in het koninkrijk? 
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Als je vandaag een echte christen bent, moet je Zijn ambassadeur zijn. Let 
op wat de apostel Paulus schreef: 

20 Daarom zijn wij de apostelen van Jezus Christus, zoals God ons 
vroeg: wij zijn plaatsvervangers van Christus en wij vragen u: laat 
u met God verzoenen. (2 Korintiërs 5:20). 

14 Sta dan op, omgord uw lendenen met gerechtigheid, en doe het 
borstharnas van de waarheid aan, 15 en laat uw voeten juichen 
over het evangelie van vrede. 16 Houd vooral het geloof als een 
schild, zodat je alle vurige pijlen kunt uitblussen die Satan stuurt. 
17 Neem de redding als een helm en het zwaard van de Geest. 18 Bid 
altijd in gebed en in geest, en schenk aandacht aan alle heiligen 
met geduld en gebed . . Het geheim van het evangelie, 20 Daarom 
ben ik een apostel voor de gevangenen. Ik moet dit vrijmoedig 
zeggen. (Efeziërs 6:14-20). 

Wat is een ambassadeur? Merriam-Webster heeft de volgende definitie: 

1 : Ambtsplicht , in het bijzonder : de diplomatieke 
vertegenwoordiger op het hoogste niveau die door een 
buitenlandse regering of vertegenwoordiger van een land is 
erkend als permanente vertegenwoordiger van een regering of 
leider, of die is aangesteld in een bijzondere en meestal tijdelijke 
diplomatieke missie. 

2a : Gemachtigde of boodschapper 

Als je een echte christen bent, ben je een officiële apostel voor Christus! 
Let op wat de apostel Petrus schreef: 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, uw eigen volk. 10 Eens waren ze geen 
natie, maar nu zijn ze Gods volk, en ze toonden geen genade, 
maar nu tonen ze genade. (1 Petrus 2:9-10). 

Als christenen behoren we tot een heilige natie. 
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Welk land is vandaag heilig? 

Welnu, zeker niet het koninkrijk van deze wereld - maar ze zullen 
uiteindelijk een deel van het koninkrijk van Christus zijn (Openbaring 
11:15). Gods natie, Zijn koninkrijk is heilig. 

Als ambassadeurs zijn we niet direct betrokken bij de politiek van landen 
over de hele wereld. Maar nu moeten we Gods manier van leven leven ( 
zie het gratis boek op www.ccog.org : Christians: Ambassadors of God's 
Kingdom, A Biblical Guide to Living as a Christian ). Hierdoor leren we 
beter waarom Gods weg de beste is, om koningen en priesters te zijn, en 
om op aarde te regeren met Christus in zijn koninkrijk: 

5 Aan hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft 
gereinigd met zijn bloed, 6 en ons tot koningen en priesters heeft 
gemaakt voor God, onze Vader. Amen. (Openbaring 1:5-6). 

10 Hij heeft ons koningen en priesters voor onze God gemaakt. Wij 
zullen de aarde regeren . (Openbaring 5:10). 

Een aspect hiervan in de toekomst is om degenen die dan misschien 
sterven te leren om in Gods wegen te wandelen: 

19 Maar het volk zal in Sion in Jeruzalem wonen. Je huilt niet meer 
. Als uw roep wordt gehoord, zal Hij genade met u hebben. Als hij 
dit hoort, zal hij op je reageren. 20 Al geeft de Heer u het brood 
van de ellende en het water van de ellende , uw Meester zal niet 
langer wankelen, maar uw ogen zullen uw Meester zien. 21 Je oren 
zullen een stem achter je horen zeggen: "Dit is de weg, dus sla 
rechtsaf of sla linksaf. (Jesaja 30:19-21). 

Hoewel dit een profetie is voor het duizendjarige koninkrijk, moeten 
christenen in deze tijd bereid zijn om te onderwijzen: 

12 ... Vandaag moeten jullie leraren zijn (Hebreeën 5:12). 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Maar heilig de Here Jehovah in uw hart, wees altijd bereid om 
met zachtmoedigheid en vrees een antwoord te geven aan hen 
die u een reden voor hoop vragen (1 Petrus 3:15). 

De Schrift laat ook zien dat veel getrouwe christenen veel mensen zullen 
onderwijzen voordat de verdrukking begint: 

33 Wat de wijzen betreft, zij leren velen (Daniël 11:33). 

Daarom moeten we nu leren, groeien in genade en kennis (2 Petrus 3:18). 
Een deel van je rol in Gods koninkrijk is onderwijzen. Voor de meer 
getrouwe Filadelfia-christenen (Openbaring 3:7-13) omvat dit ook het 
ondersteunen van het grote getuigenis van het evangelie vóór het begin 
van het duizendjarige koninkrijk (zie Matteüs 24:14). 

Wanneer Gods koninkrijk is gevestigd, zal Gods volk helpen een gebroken 
aarde te herbouwen: 

12 Degenen onder jullie zullen dingen bouwen die al lang verwoest 
zijn .  
Je kweekt wat er is opgebouwd van generatie op generatie. En hij 
wordt de hersteller van ruïnes, de hersteller van woningen 
genoemd. (Jesaja 58:12). 

Daarom zal Gods volk, dat in deze tijd op Gods manier leeft, de vestiging 
van de stad (en andere plaatsen) tijdens deze herstelperiode 
vergemakkelijken. De wereld zou inderdaad een betere plek zijn. We 
moeten nu de ambassadeurs van Christus zijn, zodat we in zijn koninkrijk 
kunnen dienen. 

De boodschap van de ware Bijbel is variabel 

Jezus zei: "Als u zich aan mijn woord houdt , bent u echt mijn discipelen." 
32 Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u van slavernij 
bevrijden. (Johannes 8:31-32). Het kennen van de waarheid over het 
goede nieuws van Gods koninkrijk bevrijdt ons van de hoop van de 
wereld. We kunnen stoutmoedig een succesvol plan steunen - Gods plan! 
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Satan heeft de wereld misleid (Openbaring 12:9), en het Koninkrijk van 
God is de echte oplossing. We moeten opstaan en de waarheid 
vertegenwoordigen (zie Johannes 18:37). 

De boodschap van het evangelie is meer dan persoonlijke redding. Het 
goede nieuws van het koninkrijk van God zou mensen in deze tijd moeten 
veranderen: 

2 Wandel niet in de wegen van de wereld. Maar verander van 
gedachten door vernieuwd te worden, en je zult de wil van God 
kennen, die goed en acceptabel en waar is. (Romeinen 12:2). 

Ware christenen veranderen om God en anderen te dienen: 

22 Dienaars, gehoorzaam uw heer in alle dingen in de vreze Gods, niet in openbare dienst , maar 
in de vreze Gods, zoals u anderen moet behagen. 23 Wat je ook doet, doe 

het voor de Heer, niet voor mensen . Maar u zult de Here Jezus 
dienen. (Kolossenzen 3:22-24). 

28 Aangezien we een koninkrijk hebben ontvangen dat niet aan 
wankelen kan worden gebracht, laten we het werk doen dat God 
behaagt door Hem te eren en te vrezen. (Hebreeën 12:28). 

Een ware christen is anders dan de wereld. We accepteren Gods 
standaard van 's werelds standaard van goed en kwaad . De 
rechtvaardigen leven door geloof (Hebreeën 10:38), omdat geloof nodig 
is om in deze tijd op Gods manier te leven. Christenen zijn anders dan de 
wereld waarin ze leven, dus hun manier van leven wordt in het Nieuwe 
Testament "de weg" genoemd (Handelingen 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). De 
wereld is egoïstisch, onder Satans heerschappij, bekend als "de weg van 
Kaïn" (Judas 11). 

Het evangelie van het koninkrijk van God is een boodschap van waarheid, 
vreugde en vrede (Romeinen 14:17). Profetische woorden zijn, mits goed 
begrepen, vertroostend (vgl. 1 Korintiërs 14:3; 1 Tessalonicenzen 4:18), 
vooral wanneer we de wereld zien instorten (vgl. Lukas 21:8-36). Een 
ware christelijke levensstijl leidt tot geestelijke vervulling en fysieke 
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zegeningen (Marcus 10:29-30). Dit is een van de redenen dat degenen die 
het ervaren begrijpen dat de wereld het koninkrijk van God nodig heeft. 
Christenen zijn ambassadeurs van Gods koninkrijk. 

Ook al leven we in een materialistische wereld, christenen stellen hun 
hoop op het geestelijke, niet op het fysieke (Romeinen 8:5-8). We hebben 
"de hoop van het evangelie" (Kolossenzen 1:23). Dit is wat de eerste 
christenen begrepen, maar tegenwoordig zeggen niet veel mensen Jezus. 
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6. De Grieks-Romeinse Kerk leert het belang 
van het koninkrijk, maar... 

De Grieks-Romeinse kerken geloven dat ze aspecten van het Koninkrijk 
van God onderwijzen, maar ze worstelen om te begrijpen wat het 
werkelijk is. De Catholic Encyclopedia leert bijvoorbeeld over dit 
koninkrijk: 

In elke fase van de leer van Christus vormen de komst van dit 
koninkrijk, zijn verschillende aspecten, zijn precieze betekenis en 
de manier om het te bereiken de basis van zijn woorden, zodat 
zijn woorden "Evangelie" worden genoemd. . Koninkrijk"... 
begonnen ze de Kerk "het Koninkrijk van God" te noemen. vgl. 
Coll., I, 13; I Thess., ii, 12; Openbaring, I, 6, 9; v, 10, enz. ... wat 
verwijst naar de kerk als de structuur van God ... (Paus H. The 
Kingdom of God. Catholic Encyclopedia, Book VIII. 1910). 

Hoewel “Kolonel, ik, 13. I Thess., ii, 12; Openbaring, I, 6, 9; v, 10', en als je 
ernaar kijkt, zul je zien dat geen van deze verzen iets zegt over de kerk als 
het koninkrijk van God. Ze leren gelovigen dat ze deel uitmaken van Gods 
koninkrijk of het koninkrijk van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat 
velen het evangelie zullen veranderen of zich tot anderen zullen wenden, 
wat niet waar is (Galaten 1:3-9). Helaas deden ze het anders. 

Jezus leerde: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Niemand komt 
tot mijn Vader behalve ik .' (Johannes 14:6). Petrus leerde : "Verlossing 
wordt in niemand anders gevonden, want er is geen andere naam in de 
hemel waardoor wij gered moeten worden" (Handelingen 4:12). Petrus 
vertelde de Joden dat iedereen moet geloven om zich te bekeren en Jezus 
te accepteren voor redding (Handelingen 2:38). 

In plaats daarvan leerde paus Franciscus dat atheïsten gered worden door 
goede werken zonder Jezus! Hij leert ook dat Joden niet gered kunnen 
worden tenzij ze Jezus accepteren! Bovendien schijnen hij en sommige 
Grieken te geloven dat een buitenbijbelse interpretatie van "Maria" de 
sleutel is tot zowel bijbelse als ecologische en interreligieuze eenheid. Het 
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is triest dat zij en anderen het belang van Jezus en het ware evangelie van 
het Koninkrijk van God niet begrijpen. Veel mensen prediken een vals 
evangelie. 

Veel mensen willen op het oog gaan en in de wereld geloven. Het Nieuwe 
Testament leert dat christenen moeten opzoeken: 

2 Richt je geest op de dingen die boven zijn, niet op de dingen op 
aarde. (Kolossenzen 3:2). 

7 Maar we wandelen door geloof, niet door aanschouwen. (2 
Korintiërs 5:7). 

Paus Pius XI leerde echter zijn visie op de kerk te volgen: 

... De katholieke kerk ... is het koninkrijk van Christus op aarde. ( 
Encycliek Pius Bijna Primus ). 

CatholicBible101 zegt: “ Het Koninkrijk van God werd opgericht door Jezus 
Christus in 33 na Christus in de vorm van de kerk onder leiding van 
Petrus... maar het Koninkrijk van God is geen kerk maar een millennium. 
Rome, maar zal op aarde zijn. Hoewel de kerk van de ware God "de 
sleutels van het koninkrijk" heeft (Mattheüs 16:19), hebben degenen die 
het koninkrijk van de kerk noemen "de sleutels van kennis weggegooid" 
(Lucas 11:52). 

De enige "antichristelijke doctrine" die in de officiële Catechismus van de 
Katholieke Kerk wordt vermeld, is: 

676. Zodra de claim wordt gedaan om in de geschiedenis de hoop 
te realiseren van de chaos die alleen door extern oordeel voorbij 
de geschiedenis zal worden gerealiseerd, begint het bedrog tegen 
Jezus Christus vorm te krijgen in de wereld. De Kerk heeft zelfs 
gewijzigde vormen van dergelijke controle over de zogenaamde 
Staten van de Duizend verworpen... (Catechismus van de 
Katholieke Kerk. Imprimatur Potest + Joseph kardinaal Ratzinger. 
Doubleday, NY 1995, p. 194) 
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Helaas krijgen degenen die dit aanvaarden ernstige problemen bij het 
verbreiden van het goede nieuws van Gods koninkrijk. sommigen nemen 

Verschrikkelijk voor degenen die prediken (Daniël 7:25; 11:30-36). Je 
denkt misschien, maar zal niet iedereen die beweert dat Jezus Heer is in 
het koninkrijk zijn? Nee, dat zullen ze niet. Let op de woorden van Jezus: 

21 " Ik zei tot u: Heer, Heer, wie de wil van mijn Vader in de hemel 
doen, zullen het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. 22 Op die 

dag zeiden veel mensen tegen mij : "Heer, Heer, hebben wij niet in 
uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in 
uw naam vele wonderen verricht?" 23 Ik zei tegen hen: ik heb je 
nooit gekend. Ga weg van mij, zondaars. (Matteüs 7:21-23). 

De apostel Paulus wees er in zijn tijd op dat "het geheimenis der 
wetteloosheid reeds is uitgewerkt" (2 Thessalonicenzen 2:7). Deze 
overtreding houdt ook verband met de bijbelse waarschuwing van 
"mysterie, Babylon de Grote" in de laatste dagen. (Openbaring 17:3-5). 

Het 'geheim van overtreding' verwijst naar bekeerde christenen die 
geloven dat ze de tien geboden niet hoeven te houden. Wet, dus hoewel 
ze denken dat ze de vorm van Gods wet hebben, houden ze niet vast aan 
de vorm van het christendom die Jezus of zijn apostelen ontvingen. 

De Grieken waren als de Farizeeën die de geboden van de Romeinen 
overtraden, maar zeiden dat de traditie het zou accepteren - Jezus 
veroordeelde op deze manier (Matteüs 15:3-9)! Jesaja waarschuwt ook 
dat degenen die beweren God te zijn, in opstand zullen komen tegen zijn 
wet (Jesaja 30:9). Deze wetteloze opstand is helaas wat we tot op de dag 
van vandaag zien. 

Een ander "geheim" is dat de Kerk van Rome gelooft dat haar ecologische 
en interreligieuze militaire agenda een onbijbelse versie van vrede en het 
Koninkrijk van God tot stand zal brengen. De Schriften waarschuwen dat 
de ecologische eenheid die ze proberen te onderwijzen binnen een paar 
jaar van kracht zal worden (let op: New Jerusalem Bible geciteerd , de 
vertaling geaccepteerd door katholieken): 



64 
 

4 Ze aanbaden de draak omdat hij het beest kracht gaf. Hij boog 
voor het beest en zei: "Wie kan dit beest temmen? Wie kan daar 
tegen opboksen? ". 5 Het beest mocht trots en gelasterd zijn en 
tweeënveertig maanden werken. 6 Hij lasterde God, en zijn naam, 
en zijn hemelse tabernakel, en allen die daarin wonen. 7 Het was 
toegestaan om met de heiligen te strijden en hen te overwinnen, 
en te heersen over alle stammen, volkeren, talen en naties. 8 Alle 
mensen van de wereld zullen zich voor hem buigen die nog niet 
zijn geschreven in het boek des levens dat toebehoort aan het 
Lam dat vanaf de grondlegging van de wereld is geofferd. 9 Laat 
degenen die horen horen: 10 Gevangenen die door het zwaard 
sterven, sterven door het zwaard. Daarom moeten de heiligen 
geduld en geloof hebben. (Openbaring 13:4-10, NW). 

De Bijbel waarschuwt voor Babylonische eenheid in de laatste dagen: 

1 Een van de zeven engelen met de zeven schalen kwam en sprak 
tot mij, zeggende: Kom hier, want ik zal u de straf tonen van de 
grote hoer die aan het grote water zat, 2 en alle koningen met 
haar. land- Alle inwoners van de wereld pleegden overspel en 
dronken wijn met overspelige wijn. 3 Hij leidde mij in de Geest de 
woestijn in. Ik zag daar een vrouw rijden op een rood beest met 
zeven koppen en tien horens. Er staat godslastering op 
geschreven. 4 De vrouw was gekleed in purper en purper, 
glinsterend van goud, juwelen en parels . 5 Op haar voorhoofd 
staat een naam, een obscure naam: 'Babylon de Grote, de 
moeder van alle hoererij en immoraliteit op aarde '. 6 Ik zag dat 
hij dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van 
de martelaren van Jezus. Ik was verward toen ik het zag. 
(Openbaring 17:1-6, NW). 

9 'Hij heeft intelligentie nodig. De zeven bergen waarop de 
zevenkoppige vrouwen zitten . . . 18 De vrouw die je ziet is een grote 
stad die heerst over alle heersers van de aarde . (Openbaring 17:9 
, 18 , NW). 
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1 Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Een land 
waar zijn glorie schijnt. 2 Hij riep uit: Babylon is vernietigd, 
Babylon de Grote is vernietigd , de woonplaats van demonen en 
alle onreine geesten, onreine en verfoeilijke vogels. Alle volken 
hebben de wijn van haar hoererij gedronken. Alle koningen der 
aarde pleegden overspel met haar, en alle vissers werden rijk 
door hun overspel. 4 En een andere stem sprak uit de hemel. Ik 
hoorde: " Mijn volk, blijf uit zijn buurt, zodat je niet deelt in zijn 
zonde en gelijk wordt aan het onheil dat je zal overkomen . 5 Zijn 
zonde heeft de hemel bereikt, en zijn zonde is in het hart van 
God. 6 is twee keer zoveel als hij vroeg. Het moet twee keer 
zoveel zijn als het mengsel. 7 Al hun trots en vreugde moet gelijk 
staan aan marteling of pijn. Ik zit al als koningin, zei hij. Ik ben 
geen weduwe, en ik ken haar rouw niet. 8 Maar op die dag zullen 
rampspoed, rampspoed, rouw en hongersnood over hen komen. 
Het zal worden verbrand. De Here God de Almachtige berispte 
hem. 9 'De koningen van de aarde zullen rouwen en huilen om 
haar die overspel heeft gepleegd en zich met haar heeft 
verheugd. Ze zullen rook zien als ze branden (Openbaring 18:1-9, 
NJB). 

laat zien dat er geen eenheid zal zijn wanneer Jezus terugkeert : 

10 Wees voorzichtig! Doe voorzichtig! Vlucht uit het noorden, zegt 
Jehovah, is het ware woord van Jehovah, want ik heb je 
verstrooid naar de vier windstreken. 11 Wees voorzichtig! O Sion, 
met haar dochter Babylon! 

12 Maar zoals de Here God zegt, zo zegt de Here God 

Jij : Wat jou aanraakt, raakt mijn oogappel aan. 13 Daarom zal ik 
mijn hand tegen hem uitstrekken, en zijn slaven zullen hem 
gevangen nemen. Dan weet je dat Jehovah me heeft gestuurd ! 
De Heer zei: "O dochter van Sion ! 15 Op die dag zullen veel naties 
in Jehovah geloven. Ja, hij zal zijn volk zijn en hij zal bij jou wonen. 
Dan zul je weten dat Jehovah me naar je toe heeft gestuurd. 16 De 
Heer zal Juda als zijn deel in het Heilige Land ontvangen, en hij zal 
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ook Jeruzalem uitkiezen. (Zacharia 2:10-16, NIV; de NIV/NIV-
versie merkt op dat dit vers Zacharia 2:6-12 is). 

Ecologische en interreligieuze bewegingen die worden ondersteund door 
de Verenigde Naties, het Vaticaan en veel protestantse en oosters-
orthodoxe leiders worden duidelijk veroordeeld door de Bijbel en moeten 
niet worden aangemoedigd. Jezus waarschuwde voor degenen die 
beweren zijn volgelingen te zijn "die velen zullen misleiden" (Matteüs 
24:4-5). Veel ecologen associëren Openbaring 6:1-2 (hij is Jezus niet) en 
Openbaring 17 met de "witte ruiter". 

leerde dat er geen ware eenheid van geloof zou zijn na Zijn terugkeer : 

13 totdat we allemaal verenigd zijn in ons geloof en kennis van de 
Zoon van God, totdat we volmaakt zijn, compleet met de volheid 
van Christus. (Efeziërs 4:13, NW). 

Degenen die geloven dat deze vereniging zal komen voordat Jezus 
terugkeert, hebben het mis. Wanneer Jezus terugkeert, moet hij zelfs de 
eenheid van de naties die zich tegen hem zullen verzamelen, vernietigen. 

11:15 De zevende engel blies op zijn bazuin en er werd een stem 
gehoord in de hemel: "Het koninkrijk van de wereld is tot de Heer 
en Christus gekomen, en hij zal als koningen heersen tot in alle 
eeuwigheid." 16 De vierentwintig oudsten die voor God zaten, 
bogen hun hoofd, raakten hun voorhoofden aan en aanbaden 
God. 17 Ze zeiden: "Wij danken de Almachtige Heer. van uw 
koninkrijk. 18 Al het volk maakte lawaai, de tijd is gekomen om u 
te onderzoeken en de doden te oordelen, uw dienaren, de 
profeten, de heiligen en degenen die uw naam vrezen, klein of 
groot. . De tijd is gekomen om de aarde te vernietigen. 
(Openbaring 11:15-18, NW). 

19:6 Ik hoorde de stem van vele mensen, zoals het gebulder van de 
zee of het gebulder van de donder, zeggende: Halleluja! De 
heerschappij van onze Almachtige God is begonnen. . . . 19 En zie, 
ik zag het beest en alle koningen der aarde rijden met hun legers 



67 
 

en verzamelden zich tegen zijn leger. 20 Maar het beest deed de 
wonderen met het beest en degenen die het merkteken van het 
beest ontvingen en degenen die bogen voor zijn beeld werden 
gearresteerd met de valse profeet. Beiden werden in het meer 
van brandende zwavel gegooid . 21 De rest werd gedood door het 
zwaard dat uit de mond van de ruiter kwam, en alle vogels aten 
hun vlees. . . 20:4 Ik zag de troon waar hij zat, en hem werd de 
macht van het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van allen die 
werden onthoofd omdat ze over Jezus getuigden en het woord 
van God predikten. Ze weigerden te buigen voor het beest of zijn 
beeld en weigerden een merkteken op hun voorhoofd of handen 
te ontvangen. Hij stond op en regeerde duizend jaar met Christus. 
(Openbaring 19:6 , 19-21; 20:4, NW). 

Merk op dat Jezus het wereldse leger dat zich tegen hem heeft verenigd, 
moet vernietigen. Dan zullen hij en de heiligen regeren. Daarom moet er 
eenheid van geloof zijn. Helaas, zoals de apostel Paulus waarschuwde, 
luistert men naar valse dienaren die denken dat ze goed zijn, maar niet 
gelijk hebben (2 Korintiërs 11:14-15). Als meer mensen de Bijbel en het 
Goede Nieuws van het Koninkrijk van God echt zouden begrijpen, zouden 
minder mensen tegen Jezus vechten.  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7. Waarom het Koninkrijk van God? 

Hoewel mensen graag denken dat we heel wijs zijn, is ons begrip beperkt, 
maar Gods kennis is "oneindig" (Psalm 147:5). 

Daarom was God betrokken bij de schepping van deze planeet. 

Hoewel veel mensen in God geloven, willen de meeste mensen niet 
volgens Zijn ware leiding leven. Let op het volgende: 

8 Hij, de man, liet zien wat goed was. Wat vraagt de Heer van u 
behalve het goede te doen, barmhartigheid lief te hebben en God 
nederig te volgen? (Micha 6:8). 

met is niet iets wat mensen echt willen doen. Sinds de dagen van Adam 
en Eva (Genesis 3:1-6) hebben mensen ervoor gekozen om op zichzelf en 
hun prioriteiten te vertrouwen in plaats van op God, ondanks Zijn 
geboden (Exodus 20:3-17). 

spreekwoorden: 

5 Vertrouw met heel je hart op Jehovah, maar steun niet op je 
eigen kennis. 6 Gehoorzaam hem in al uw wegen, want hij leidt 
uw paden. 7 Doe niet alsof je slim bent. Vrees Jehovah en keer je 
af van het kwaad. (Spreuken 3:5-7). 

De meeste mensen vertrouwen God echter niet met heel hun hart of 
wachten niet tot Hij langskomt. Veel mensen zeggen dat God doet wat Hij 
wil, maar dat doet Hij niet. Mensen worden misleid door Satan 
(Openbaring 12:9) en vallen vanwege de lust van de wereld en de 
"hoogmoed van het leven" (1 Johannes 2:16). 

Daarom hebben veel mensen religieuze tradities en seculiere regeringen 
gecreëerd omdat ze geloven dat ze de beste zijn. Ze bekeren zich echter 
niet (zie Jeremia 10:23) en bekeren zich niet echt. 
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Deze mensen hebben Gods koninkrijk nodig (zie Matteüs 24:21-22). 

Denk aan geluk 

de beroemdste zinnen die hij uitsprak in zijn preek op de Olijfberg . 

Let op enkele van zijn woorden: 

3 "Zalig zijn de armen van geest!" want het is het koninkrijk der 
hemelen. 4 Zalig zijn de ellendigen, want hij zal getroost worden. 5 

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig 
zijn zij die hongeren en dorsten naar de waarheid ! 7 Zalig zijn de 
barmhartigen ! 8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. 10 Zalig is hij die vervolgd wordt ter wille 
van de gerechtigheid! want het is het koninkrijk der hemelen. 
(Matteüs 5:3-10). 

In het koninkrijk van God (zie Marcus 4:30-31), dat volgens Mattheüs vaak 
het koninkrijk der hemelen wordt genoemd (zie Matteüs 13:31), zullen 
deze gezegende beloften worden vervuld. In het koninkrijk van God zal de 
belofte van de zachtmoedigen die de aarde en de heilige God beërven, 
worden vervuld. Wacht op het goede nieuws van het Koninkrijk van God! 

Gods weg is goed 

De waarheid is dat God liefde is (1 Johannes 4:8 , 16 ), en God is niet 
egoïstisch. Gods wet betekent liefde voor God en de naaste (Marcus 
12:29-31; Jakobus 2:8-11). De weg van de wereld is egoïstisch en eindigt 
in de dood (Romeinen 8:6). 

Merk op dat de Bijbel laat zien dat ware christenen de geboden 
onderhouden: 

1 Zij die geloven dat Jezus Christus Jezus Christus is, zijn uit God 
geboren. En iedereen die van een bloedverwant houdt, houdt ook 
van zijn verwant. 2 Hoe weten we dat we van Gods kinderen 
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houden, degenen die God liefhebben en zijn geboden 
onderhouden? 3 Maar dit is de liefde van God. Zijn commando's 

Niet serieus. (1 Johannes 5:1-3). 

"Alle geboden van God zijn waarheid" (Psalm 119:172). Zijn wegen zijn 
heilig (1 Titus 1:15). Helaas hebben velen verschillende "interpretaties 
van de wet" aanvaard en hebben ze zich niet gerealiseerd dat Jezus niet 
kwam om de wet of de profeten te vernietigen, maar om deze te 
vervullen (Matteüs 5:17). Meer dan de meesten van hen. Gedachten (bijv. 
Mattheüs 5:21-28). Jezus leerde dat "wie deze dingen gehoorzaamt en 
onderwijst, groot genoemd zal worden in het koninkrijk der hemelen" 
(Matteüs 5:19). 

De Bijbel leert dat geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:17). Veel 
mensen beweren Jezus te volgen, maar ze geloven zijn leringen niet echt 
(Matteüs 7:21-23) en doen ze niet goed (zie 1 Korintiërs 11:1). "Zonde is 
de overtreding van de wet" (1 Johannes 3:4), en allen hebben gezondigd 
(Romeinen 3:23). Maar de Bijbel laat zien dat barmhartigheid zegeviert 
over oordeel (Jakobus 2:13), omdat God echt een plan voor iedereen 
heeft (zie Lucas 3:6). 

Menselijke oplossingen werken niet als ze niet op Gods manier zijn. In het 
Duizendjarige Koninkrijk zal Jezus regeren met een "roede van ijzer" 
(Openbaring 19:15), en goedheid zal regeren wanneer mensen op Gods 
manier leven. Alle problemen in de wereld bestaan omdat de 
samenleving in deze wereld weigert God en Zijn wetten te gehoorzamen 
. De geschiedenis laat zien dat mensen de problemen van de samenleving 
niet kunnen oplossen. 

6 Want de geest van de mens is de dood, maar de geest van de 
Geest is leven en vrede. 7 Want de geest van de mens is 
vijandschap met God. Omdat ze de wet van God niet accepteren, 
weten ze het echt niet. 8 Daarom kunnen zij die in het vlees zijn, 
de wil van God niet doen. (Romeinen 8:6-8). 
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Christenen moeten zich richten op spiritualiteit, ondanks onze eigen 
zwakheden, zoals het aan de Geest van God is gegeven om dit in deze tijd 
te doen (Romeinen 8:9): 

26 Maar u ziet uw roeping, broeders, want velen zijn niet wijs naar 
het vlees, niet sterk, en velen zijn niet eerbaar. 27 Want God heeft 
de dwazen van de wereld uitverkoren om de wijzen te 
beschamen, en God heeft de zwakken van de wereld uitgekozen 
om de sterken te beschamen. 28 God koos de lage dingen van de 
wereld, het niets en de dingen die niet bestaan, zodat de 
bestaande dingen op niets zouden uitlopen, 29 en niemand zou 
roemen voor zijn aangezicht. 30 Want hij heeft ons tot Jezus 
Christus gemaakt. Hij werd voor ons wijsheid van God, wijsheid 
voor waarheid, heiligheid en heil . (1 Korintiërs 1:26-31). 

Christenen zouden trots moeten zijn op Gods plan! We wandelen 
vandaag door geloof (2 Korintiërs 5:7), en we zien door geloof 
(Kolossenzen 3:2) (Hebreeën 11:6). We zijn gezegend omdat we Gods 
geboden gehoorzamen (Openbaring 22:14). 

Waarom het evangelie van het koninkrijk van God? 

Protestanten hebben vaak het gevoel dat wanneer ze Jezus als hun 
verlosser aanvaarden, ze het koninkrijk van God zoeken. Katholieken 
geloven dat de gedoopten, zelfs als baby's, hun kerk binnenkomen als 
koninkrijken. Katholieken en oosters-orthodoxen geloven over het 
algemeen dat ze door middel van offers... het koninkrijk van God zoeken. 
Grieks-Romeinse protestanten hebben de neiging om de menselijke 
problemen van de wereld op te lossen in plaats van christenen te dopen. 
Ze hebben de neiging zich op de aarde te concentreren (zie Romeinen 
8:6-8). 

Eerst het koninkrijk van God zoeken (Matteüs 6:33) is een levenslang doel 
voor christenen. Het doel is niet om naar de wereld te kijken voor 
oplossingen, maar naar God en Zijn wegen. Het goede nieuws van het 
Koninkrijk van God verandert ons leven. 
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De Bijbel zegt dat christenen met Jezus zullen regeren, maar wist u dat 
echte christenen de stad regeren? Jezus leerde: 

12 "Er was een prins die een koninkrijk voor zichzelf meenam naar 
een ver land, en dan zal hij terugkeren. 13 Hij riep zijn tien dienaren, 
gaf hun tien munten en zei tegen hen: "Doe zaken totdat ik kom." 
14 Zijn burgers haatten hem en stuurden hem achterna met de 
boodschap: Wij willen niet dat deze man over ons regeert. 

15 Hij keerde terug en ontving de Heer 

King beval de werknemers die hem het geld gaven om hem te 
bellen, zodat hij zou weten wat hij uit de deal had gehaald. 16 

Toen kwam de eerste: Meneer, u heeft tien munten. 17 Jezus zei 
tegen hem: - Goede, goede dienaar. Want u zult over tien steden 
heersen vanwege uw trouw. 18 De tweede kwam: _ Meneer, uw 
munt heeft vijf munten. 19 Jezus zei tegen hem: - Jij regeert ook 
over vijf steden. (Lukas 19:12-19). 

Wees toegewijd aan de kleine dingen die je nu hebt. Christenen krijgen 
de kans om een echte stad in een echte stad te regeren. En Jezus zei: 
"Mijn wraak is op mij . God heeft een plan (Job 14:15) en een plaats 
(Johannes 14:2) voor degenen die echt op Hem reageren (Openbaring 
17:14). Het Koninkrijk van God is echt en jij kunt er deel van uitmaken! 

Begin 2016 publiceerde het tijdschrift Science een artikel met de titel "The 
Power of Crowds", waarin werd gesuggereerd dat kunstmatige 
intelligentie en crowdsourcing de "wicked problems" van de mens zouden 
kunnen oplossen. Maar de tekst begrijpt niet wat kwaad is en hoe ermee 
om te gaan. 

Samenwerking zal in de 21e eeuw mislukken, behalve in de ware wegen 
van God, net zoals na de grote vloed, toen mensen samen de toren van God 
bouwden. Babylon werd verslagen (Genesis 11:1-9). 

De problemen van de wereld, in plaatsen zoals het Midden-Oosten 
(ondanks de hoop op materieel gewin, Daniël 9:27a; 1 Thessalonicenzen 
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5:3), kunnen niet door mensen worden opgelost - we hebben vrede in het 
koninkrijk nodig. God (Romeinen 14:17). 

Het probleem van internationaal terrorisme zal, ondanks de mogelijke 
voordelen ervan, niet worden opgelost door de bedriegers van de 
Verenigde Naties (zie Openbaring 12:9) - we hebben vreugde en troost 
nodig van Gods koninkrijk. 

Milieuproblemen zullen niet worden opgelost door internationale 
samenwerking, omdat de naties van de wereld zullen helpen de aarde te 
vernietigen (Openbaring 11:18), maar het Koninkrijk van God zal het 
oplossen. 

Het probleem van overspel, abortus en het verkopen van menselijke 
lichaamsdelen zal niet worden opgelost door Amerika (zie Openbaring 
18:13), maar door het Koninkrijk van God. 

De enorme schulden van de VS, het VK en vele andere landen zullen niet 
via internationale onderhandelingen worden opgelost, maar zullen 
uiteindelijk (na vernietiging volgens Habakuk 2:6-8) uit het Koninkrijk van 
God komen. 

Onwetendheid en onderwijs kunnen niet worden opgelost door de 
Verenigde Naties - we hebben het Koninkrijk van God nodig. De 
godsdienstoorlog wordt niet echt opgelost door een ecologische 
geloofsbeweging die redding accepteert los van de ware Jezus van de 
Bijbel. Zonde is het probleem in de wereld, dus we hebben Jezus' offer en 
zijn terugkeer naar Gods koninkrijk nodig. De moderne medische 
wetenschap heeft niet alle antwoorden op de menselijke gezondheid - we 
hebben Gods koninkrijk nodig. 

Het hongerprobleem zal niet worden opgelost door genetisch 
gemodificeerde organismen, waardoor delen van de wereld het risico 
lopen te verhongeren als gevolg van tekorten aan gewassen - we hebben 
het Koninkrijk van God nodig. 
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Grote armoede in Afrika, Azië en elders, zelfs winst in de laatste dagen 
van "Babylon" (zie Openbaring 18:1-19) zal het probleem van armoede 
niet oplossen - we hebben Gods koninkrijk nodig. . Het idee dat andere 
mensen dan Jezus een utopie tot stand kunnen brengen in deze "slechte 
tijden" is een vals evangelie (Galaten 1:3-10). 

De duizendjarige fase van Gods koninkrijk is het ware koninkrijk dat op 
aarde zal worden gevestigd. Het is gebaseerd op de wet van het 
liefhebben van God en het liefhebben van God als leider. De heiligen 
zullen duizend jaar met Christus regeren (Openbaring 5:10; 20:4-6). Dit 
koninkrijk omvat degenen in de Kerk van God, maar er is geen 
schriftplaats die zegt dat het Koninkrijk van God een kerk is (katholiek of 
anderszins). De kerk van Rome was tegen de leer van het millennium en 
we zullen sterker tegen het evangelie van de Bijbel zijn als we de 
apocalyps naderen. Dit kan belangrijke informatie opleveren om 
Mattheüs 24:14 te helpen vervullen. 

In de laatste fase zal het Koninkrijk van God "het nieuwe Jeruzalem van 
God uit de hemel" omvatten. (Openbaring 21:2), zal er geen limiet zijn 
aan zijn groei. Er zal geen onrecht, verdriet en dood meer zijn. 

Het prediken en begrijpen van het goede nieuws van Gods koninkrijk is 
een belangrijk thema in de Bijbel. De oudtestamentische schrijvers 
leerden hierover. Jezus, Paulus en Johannes leerden erover. De oudste 
bewaard gebleven 'christelijke' preken buiten het Nieuwe Testament 
leren dit. Vroeg in de tweede eeuw leerden christelijke leiders zoals 
Polycarpus en Melito hierover . We blijven dit onderwijzen in de Kerk van 
God. Onthoud dat het Koninkrijk van God het eerste concept is dat Jezus 
predikte in de Bijbel (Marcus 1:13. 6:33). 

Het evangelie is niet alleen het leven en de dood van Jezus. De nadruk 
van het evangelie dat door Jezus en zijn volgelingen werd onderwezen, is 
het toekomstige koninkrijk van God. Het evangelie van het koninkrijk 
omvat redding door Christus, maar ook de leer van het einde van de 
menselijke heerschappij (Openbaring 11:15). 
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Bedenk dat Jezus leerde dat het einde van de wereld niet zal komen 
voordat het evangelie van het koninkrijk als een getuigenis aan alle naties 
is gepredikt (Matteüs 24:14). Dit adres komt ook voor. 

goede nieuws is dat het Koninkrijk van God de oplossing is voor de 
problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd . De meesten 
willen hem echter niet steunen, niet naar hem luisteren of zijn waarheid 
geloven. Gods koninkrijk is eeuwig (Matteüs 6:13), maar "de wereld zal 
voorbijgaan" (1 Korintiërs 7:31). 

Het is belangrijk voor ons in de Kerk van God om het ware evangelie van 
Gods koninkrijk te blijven prediken . We streven ernaar om alles te 
onderwijzen wat de Bijbel leert (Matteüs 28:19-20), inclusief het 
Koninkrijk van God (Matteüs 24:14). Terwijl we op dit koninkrijk wachten, 
moeten we Gods weg leren en volgen en degenen troosten die de 
waarheid willen geloven. 

Zou u de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk niet moeten 
steunen? Gelooft u in het evangelie van het koninkrijk van God? 
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Ga door met gods kerk. 
 
Ga door met gods kerk. Kantoor van De Amerika's.: 1036 W. G. Av., 
Gover Bay, 93433 Verenigde Staten; website ah hian a awm 
www.ccog.org. 
 

Ga door met gods kerk. (CCOG) Op verschillende sites 
 

CCOG.ASIA De site is gericht op Azië. 
CCOG.IN Het staat tegenover Indiaas erfgoed. 
CCOG.EU De site komt uit Europa. 
CCOG.NZ De site is voor mensen uit Nieuw-Zeeland en andere Britten. 
CCOG.ORG Dit blijft de belangrijkste website in Gods Kerk. Hij dient 
mensen over de hele wereld. Er zijn artikelen, links, video's. 
CCOGCANADA.CA Deze site is voor Canadezen. 
CCOGAfrica.ORG Deze site is voor mensen in Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dit blijft de Spaanse 
website van Gods Kerk. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dit is een website in de Filipijnen 
die bekend is met de goden van de poort. A. Hij heeft informatie in het 
Engels en Tagal. 
 

Nieuws en geschiedenis Websites 
 

COGWRITER.COM Deze site is een belangrijk propagandamiddel, met 
nieuws, tradities, historische artikelen, video's en nieuwsupdates. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Deze website is gemakkelijk te onthouden, 
inclusief artikelen en informatie over kerken. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET De website, die nieuws- en 
evangelieonderwerpen bevat, is een website. 
 

Vermaningen op YouTube en BitChoute videokanalen 
 

BibleNewsProphecy de bron is de bron. Er zijn video's van CCOG-
prediking. 
CCOGAfrica de bron is de bron. CCOG-informatie in Afrikaanse talen. 
CCOG Animations Een manier om de aspecten van het christendom te 
onderwijzen.  
CCOGSermones Dit kanaal heeft een boodschap in het Spaans. 
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ContinuingCOG de bron is de bron. CCOG videopreken werden gehouden.  
 
Het schilderij toont enkele van de resterende bakstenen (later toegevoegd) in 
Jeruzalem als senakel, maar de oostelijke berg van Jeruzalem (nu de berg Sion) is 
god Cherkawi. Het betekent: 
 

 
 
Dit kan de eerste echte christelijke kerk zijn. Het is het gebouw waar Jezus "het 
goede nieuws van God" verspreidde en het gebouw in Jeruzalem, waar hij zich 
verheugde in de evangeliën. 
 

 
Omdat je de christelijke gemeenschap van Jezus Christus in Judea hebt 

gevolgd. ( 1 Tessalonicenzen 2:13-14. 

Vecht voor de overtuigingen die aan de mensen worden overgebracht. 

(Johannes 3) Dat is het antwoord. 

Jezus zei tegen hen: "Ik moet het koninkrijk van God aan andere steden 

prediken, dus ik ben gezonden. (Lucas 4:43) Dit is het antwoord. 

Zoek naar zijn koninkrijk, deze dingen komen met je overeen. Kleine 

herders, wees niet bang, want het is de vreugde van jullie heerschappij. 

(Lucas 12:31-32) 

Het goede nieuws van dit koninkrijk zal naar alle volkeren over de hele 
wereld worden gezonden om te getuigen, en dan zal het hiernamaals 
komen. ( Matteüs 24:14) 


