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Het koninkrijk van God

Vier Bijbelstudieavonden over het koninkrijk van God:

16 januari – Wat is het koninkrijk van God?

13 Februari – De verschijningsvormen van het koninkrijk

12 maart – Het koninkrijk en de Heilige Geest

9 april – Het koninkrijk en jouw erfenis 

Avond 2: De verschijningsvormen
van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God
Avond 2: De verschijningsvormen

van het koninkrijk

Het eerste dat opvalt in het Nieuwe Testament is dat we de ene keer lezen dat 
het Koninkrijk al gekomen is en dan weer dat het nog niet gekomen is en wij om 
haar komst moeten bidden:

- In het Onze Vader: ‘ laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op 
aarde zoals in de hemel.’ (Mattheus 6:10).

- In Jezus‘ woorden: ‘ Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is 
het koninkrijk van God bij jullie gekomen.’ (Mattheus 12:28).

Hoe zit het nu? Is het koninkrijk al gekomen of moet het nog komen? 
Waaruit blijkt de aanwezigheid ervan in het heden en hoe zal het er straks 
uitzien? Dit zijn de vragen waarop we een antwoord zoeken.
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Het koninkrijk van God

Het raamwerk van het koninkrijk van God bestaat uit heerschappij, plaats, 
mensen en beloften (avond 1). We behandelen vanavond de tweeledige komst 
van het koninkrijk:

1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk in nederigheid.

1b. Heerschappij: het komende koninkrijk in heerlijkheid.

De consequenties van deze tweeledigheid van het koninkrijk voor:

2. Mensen: hoe kan je deel krijgen aan het koninkrijk?

3. Beloften: zijn het koninkrijk en de gemeente identiek?

4. Plaats: Het koninkrijk en de wereld.

Avond 2: De verschijningsvormen
van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk 
in nederigheid

Het koninkrijk van God had in Jezus dagen een andere gedaante dan na zijn 
hemelvaart en straks ook na zijn wederkomst. Het is echter hetzelfde koninkrijk.

De aanwezigheid van het koninkrijk van God komt tot uiting in:
- de aanwezigheid in de persoon van Jezus zelf (de koning)
- in zijn vervulling van de Wet en de profeten
- in zijn overwinning op de machten zonde, dood en satan
- in zijn onbegrensde wondermacht
- in zijn onbeperkte volmacht het evangelie te verkondigen
- in zijn zaligspreking en mededeling van het heil aan de zijnen
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Het koninkrijk van God1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk 
in nederigheid

Het huidige koninkrijk kenmerkt zich door nederigheid:
- Christus heeft zijn majesteit en glorie afgelegd om deze wereld binnen te 
treden en ons te verlossen. 
‘ Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte 
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. ’ (Filippenzen 2:5-11).
- Nederigheid en dienstbaarheid is de hoogste roeping in het koninkrijk
‘ en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn’
(Marcus 10:44, zie ook de voetwassing in Johannes 13).
- Genade wordt geschonken om te geloven én te lijden:
‘ Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook 
omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien 
voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.’ (Filippenzen 1:29-30).
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Het koninkrijk van God1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk 
in nederigheid

De nederigheid van het koninkrijk komt tot volle uiting in het lijden en sterven 
van de koning. Waarom moest koning Jezus lijden en worden gekruisigd?
a) Om te bewijzen hoeveel God van ons houdt: 
‘ God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
goddelozen (zondaars) waren.’ (Romeinen 5:8).

b) Om ons met zijn bloed te reinigen van zonde:
‘ Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7).

c) Om de prijs te betalen waarmee Hij ons bevrijdt uit slavernij:  
‘ Want de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.’ (Marcus 10:45).

d) Om de crisis op te heffen van het oordeel:  
‘ Er is dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn.’
(Romeinen 8:1).
.
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Het koninkrijk van God1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk 
in nederigheid

e) Om ons te bevrijden van de machten Zonde, Dood en Satan: 
‘ De Zoon is een mens geworden als wij, om met zijn dood definitief af te 
rekenen met de heerser over de dood, de duivel.’ (Hebreeën 2:14).

f) Om in de kosmische strijd de overwinning te behalen: 
‘ Hij heeft zich ontdaan van de krachten en machten. Hij heeft hen openlijk te 
schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. ’ (Kolossenzen 2:15).

g) Om de ruil te voltrekken: Jezus op onze plaats, wij op zijn plaats:
‘ God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de 
zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. ’               
(2 Korinthe 5:21).

h) Om de oude Adam te vervangen voor de nieuwe Adam:
‘ De eerste Adam werd een levend, aards wezen, maar de laatste Adam werd 
een levendmakende Geest…hemels. ’ (1 Korinthe 15:45-47).
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Het koninkrijk van God1a. Heerschappij: het huidige koninkrijk 
in nederigheid

Betekent dit dat alle voordelen van de verzoening volledig nu al op aarde 
worden gerealiseerd? Absoluut niet, omdat:

- we nog moeten sterven. (Hebreeën 9:27).

- we nog niet in onze verheerlijkte lichamen zijn. (1 Korintiërs 15:35-58).

- God nog niet alle droefheid, tranen en verdriet heeft weggenomen  
(Openbaring 21:4).

- Jezus stierf voor onze zonde (dader), maar stierf ook om recht te doen 
(slachtoffer). Dat gebeurt dan, Hij erkent de pijn en het verdriet.

- Christus nog in luister moet verschijnen. (Kolossenzen 3:4).
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Het koninkrijk van God1b. Heerschappij: het komende     
koninkrijk in heerlijkheid

Als de Bijbel spreekt over een komst van het koninkrijk in de toekomst, waar 
gaat het dan over?:

1. Dan zal de wil van God op aarde gebeuren zoals in de hemel: 
- ‘ laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 
hemel.’ (Mattheus 6:10). Nu is het nog een vraag, straks is het realiteit.

- ‘ terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan 
Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn 
vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt.’
(Hebreeën 10:12-13).
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Het koninkrijk van God1b. Heerschappij: het komende     
koninkrijk in heerlijkheid

2. Het Messiaanse koningschap over Israël wordt dan hersteld
- ‘ Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles 

vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op 
zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf 
tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.’
(Mattheus 19:28).

- ‘ Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, 
omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel 
van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen 
zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven 
staat: De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs 
nageslacht.’ (Romeinen 11:25-26).



© 2020 – Het Kruispunt in ‘s-Gravenzande

Het koninkrijk van God1b. Heerschappij: het komende     
koninkrijk in heerlijkheid

3. Dan zal Christus over de volken regeren:
- ‘ Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent 

heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw 
rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ (Openbaring 15:4, zie ook 20:2,3,5).

- ‘ Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend 
worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als 
eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het 
einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle 
heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning 
zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’.
(1 Korinthe 15:22-25).

4. De nieuwe hemel en aarde
- ‘ Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…’ (Openbaring 21:1).
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Het koninkrijk van God2. Mensen: hoe kan je deel krijgen aan 
het koninkrijk?

Het Koninkrijk breekt in eerste instantie door in de geestelijke wereld en is 
onzichtbaar en verborgen voor de ongelovigen. 
- Hij zei tegen hen: ‘ Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; 
maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, ’
(Marcus 4:11).
- ‘ maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en 
voor heidenen dwaas. ’ (1 Korinthe 1:23). 

De mens kan deel krijgen aan het Koninkrijk van God, nu en straks door:
bekering en geloof, de wedergeboorte:
- ‘ Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: 
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. ’ (Marcus 1:15).
- ‘ Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden 
veroordeeld. ’ (Marcus 16:16).

We gaan dus twee keer het Koninkrijk van God binnen, nu en straks! 
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Het koninkrijk van God3. Beloften: zijn het koninkrijk en de 
gemeente identiek?

Zijn het koninkrijk en de gemeente, het lichaam van Christus, identiek?
- Nee en het zijn ook geen gelijke grootheden. Het Koninkrijk is het 

koningschap van God over de complete schepping (zie ook definitie avond 1) 
en de gemeente, het lichaam van Christus, is een gemeenschap van 
wedergeboren mensen. Het huis van God op aarde, de bruid van het Lam.

Toch is er een sterke relatie tussen het koninkrijk en de gemeente!
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Het koninkrijk van God3. Beloften: zijn het koninkrijk en de 
gemeente identiek?

De relatie tussen Koninkrijk en gemeente is drieërlei:
1. De gemeente getuigt van het Koninkrijk. 

‘ Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt 
verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’               
(Mattheus 24:14).

2. De gemeente is het instrument van het Koninkrijk. 
‘ Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en 
drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie 
geven! ' (Mattheus 10:8).

3. De gemeente is de beheerder van het Koninkrijk. Ze heeft het gezag, de 
autoriteit van het Koninkrijk. 
‘ Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de 
hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel 
ontbonden zijn.' (Mattheus 18:18).
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Het koninkrijk van God4. Plaats: Het koninkrijk en de wereld

Als de apostelen de opgestane Jezus prediken, verkondigen zij het koningschap 
van Jezus, wat gelijk is aan het koningschap van God (b.v. duidelijk bij Paulus in     
1 Korinthe 15). Jezus predikte het Koninkrijk, de apostelen de Koning; het is 
fundamenteel dezelfde prediking! 

Omdat het over het koningschap van God en zijn Messias gaat, is dit rijk niet op 
één lijn te plaatsen met andere rijken in deze wereld. 
- ‘ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn 
koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten 
hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn 
koninkrijk is niet van hier. ’ (Johannes 18:36).

Daarom ook gaat het ingaan hier en nu gepaard met een geestelijke geboorte: 
- ‘ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk Gods niet zien. ' (Johannes 3:3).


