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Waarom kan die mensdom nie sy probleme oplos nie? 

Weet u dat die eerste en laaste dinge wat die Bybel toon waarop Jesus gepreek het, die evangelie van 
die koninkryk van God betref? 

Weet u dat die koninkryk van God die klem gelê het op die apostels en die eerstes wat daarna gevolg 
het? 

Is die Koninkryk van God die persoon van Jesus? Leef die koninkryk van God Jesus nou sy lewe in ons? 
Is die Koninkryk van God 'n soort toekomstige werklike koninkryk? Sal u glo wat die Bybel leer? 

Wat is 'n koninkryk? Wat is die koninkryk van God? Wat leer die Bybel? Wat het die vroeë Christelike 
kerk geleer? 

Besef u dat die einde nie kan kom voordat die koninkryk van God as getuie aan die wêreld verkondig 
word nie? 

Op die voorblad verskyn 'n lam wat saam met 'n wolf lê soos saamgestel deur Burdine Printing and Graphics. Die 
foto op die agterblad is deel van die oorspronklike Kerk van God-gebou in Jerusalem wat in 2013 deur Dr Bob Thiel 
geneem is.  
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1. Het die mensdom die oplossings? 

Die wêreld staar baie probleme in die gesig. 

Baie mense is honger. Baie mense word onderdruk. Baie mense staar armoede in die gesig. baie lande is 
in ernstige skuld. Kinders, insluitend ongebore kinders, word mishandel. Medisyne-weerstandige siektes 
betref baie dokters. Groot nywerheidsstede het die lug te besoedel om gesond te wees. Verskeie politici 
dreig oorlog. Terroristiese aanvalle bly aan die gang. 

Kan wêreldleiers die probleme oplos wat die mensdom in die gesig staar? 

Baie dink so.  

Nuwe - agenda 

Op September 25, 2015, na 'n toespraak deur die pous Francis van die Vatikaan, die 193 nasies van die 
Verenigde Nasies (VN) het gestem om die “17 volhoubare ontwikkelingsdoelstellings” van wat soms 
gedoen word, die implementeerder is die Nuwe Universele Agenda genoem. Hier is die VN se 17 
doelwitte:    

Doelwit 1. Beëindig armoede oral in sy vorme  

Doelwit 2. Beëindig honger, bereik voedselsekerheid en verbeterde voeding en bevorder 
volhoubare landbou  

Doelwit 3. Verseker gesonde lewens en bevorder welstand vir almal op alle ouderdomme 

Doelwit 4. Verseker inklusiewe en billike kwaliteit onderwys en bevorder lewenslange 
leergeleenthede vir almal 

Doelwit 5. Bereik geslagsgelykheid en bemagtig alle vroue en meisies 

Doelwit 6. Verseker beskikbaarheid en volhoubare bestuur van water en sanitasie vir almal  

Doelwit 7. Verseker toegang tot bekostigbare, betroubare, volhoubare en moderne energie vir 
almal  



Doelwit 8. Bevorder volgehoue, inklusiewe en volhoubare ekonomiese groei, volledige en 
produktiewe indiensneming en ordentlike werk vir almal  

 Doelwit 9. Bou veerkragtige infrastruktuur, bevorder inklusiewe en volhoubare industrialisasie 
en bevorder innovasie  

Doelwit 10. Verminder ongelykheid binne en tussen lande  

Doelwit 11. Maak stede en menslike nedersettings inklusief, veilig, veerkragtig en volhoubaar  

Doelwit 12. Verseker volhoubare verbruiks- en produksiepatrone  

Doelwit 13. Doen dringend stappe om klimaatsverandering en die gevolge daarvan te bekamp 

Doelwit 14. Bewaar en gebruik die oseane, seë en mariene hulpbronne vir volhoubare 
ontwikkeling  

Doelwit 15. Beskerm, herstel en bevorder volhoubare gebruik van landelike ekosisteme, hou 
volhoubare woude, bestry woestynbestryding, stop en keer agteruitgang van die land en verlies 
aan biodiversiteit stop  

Doelwit 16. Bevorder vreedsame en inklusiewe samelewings vir volhoubare ontwikkeling, bied 
toegang tot geregtigheid vir almal en bou effektiewe, verantwoordbare en inklusiewe instellings 
op alle vlakke  

Doelwit 17. Versterk die implementeringsmiddele en herleef die wêreldwye vennootskap vir 
volhoubare ontwikkeling 

Die agenda is veronderstel om teen 2030 ten volle geïmplementeer te word en word ook die 2030 
Agenda genoem Volhoubare ontwikkeling.  Dit het ten doel om kwale wat die mensdom in die gesig 
staar, op te los deur regulering, opvoeding en internasionale en intergeloofsamewerking. Alhoewel baie 
van die doelstellings daarvan goed is, is sommige van die metodes en doelstellings daarvan sleg (vgl. 
Genesis 3: 5). Hierdie agenda stem ook ooreen met die ensudie Laudato Si van Pous Francis. 

Die “Nuwe universele agenda” kan genoem word die “Nuwe Katolieke agenda ” as die woord 
"Katolieke" beteken "Universele." Pous Francis het die aanneming genoem  
van die Nuwe Universele Agenda ''n belangrike teken van hoop.’’  
As 'n opvolg op die VN-ooreenkoms, there was 'n vergadering in Desember in Parys 2015 (amptelik 
getitel as die 21ste konferensie van die partye aan die VN-raamwerkkonvensie oor klimaatsverandering). 
Pous Francis het ook die internasionale ooreenkoms geprys en lande in kennis gestel"Om noukeurig die 
pad vorentoe te volg en met 'n steeds groeiende gevoel van solidariteit."  
 
Byna die hele land in die wêreld het ingestem tot die Parys-akkoorde, wat spesifieke 
omgewingsdoelwitte en finansiële verpligtinge gehad het. (Toe het die Amerikaanse president Barack 
Obama in 2016 'n dokument onderteken om die VSA hiertoe te verbind, maar in 2017 het die 
Amerikaanse president Donald Trump gesê dat die Verenigde State NIE die ooreengekome ooreenkoms 
met Parys sal aanvaar nie. Dit het internasionale verontwaardiging veroorsaak en dit het gehelp om die 
VSA van Europa en baie ander wêrelddele te isoleer.) Pous Francis het later die mensdom verklaar "Sal 
daal" as dit nie die verandering aan die klimaat aanbring nie. 
 



Terwyl niemand besoedelde lug wil inasem nie, honger ly, verarm word, in gevaar gestel word, ens., Sal 
menslike pogings die doelstellings van die 2030 agenda van die Verenigde Nasies en / of die Parys-
akkoorde die probleme oplos wat die mensdom in die gesig staar? 
 
Die baanrekord van die Verenigde Nasies 

Die Verenigde Nasies is gestig en gestig op 24 Oktober 1945, na die Tweede Wêreldoorlog, om sodanige 
konflik te voorkom en om vrede in die wêreld te bevorder. By die stigting het die VN 51 lidlande gehad; 
daar is nou 193. 

Sedert die ontstaan van die Verenigde Nasies was daar honderde, indien nie duisende, konflikte regoor 
die wêreld nie, maar ons het nog nie gehad wat dit as die derde wêreldoorlog beskryf kan word nie. 

Sommige mense glo dat internasionale samewerking soos die Verenigde Nasies beweer dat die 
kombinasie van die intergeloofs- en ekumeniese agenda wat pous Francis en baie ander godsdienstige 
leiers probeer bevorder, vrede en welvaart sal bewerkstellig. 

Die verloop van die Verenigde Nasies om dit te doen was egter nie goed nie. Benewens die talle 
gewapende konflikte sedert die ontstaan van die Verenigde Nasies, is verskeie miljoene honger, 
vlugtelinge en / of desperaat arm. 

Meer as 'n dekade gelede het die Verenigde Nasies sy Millennium-ontwikkelingsdoelwitte 
geïmplementeer. Dit het agt 'ontwikkelingsdoelwitte' gehad, maar dit het nie volgens die VN self geslaag 
nie. Dus, in 2015, is die sogenaamde “17 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte” aangeneem. Sommige is 
optimisties. Sommige beskou dit as 'n utopiese fantasie. 

Wat die utopie betref, op 6 Mei 2016, het pous Francis gesê dat hy droom van 'n menslike Europese 
utopie dat sy kerk die kontinent kan help bereik. Tog sal die droom van die pous 'n nagmerrie wees (vgl. 
Openbaring 18). 

Daar kan wel samewerking en sukses wees, maar ... 

Merriam Webster's Dictionary verklaar dat utopia ''n denkbeeldige plek is waarin die regering, wette en 
sosiale omstandighede perfek is.' Die Bybel leer dat die mensdom sy probleme nie alleen kan oplos nie: 

23 Here, ek weet dat die weg van die mens nie in homself is nie; Dit is nie by die mens wat loop om sy 
eie stappe te rig nie. (Jeremia 10:23, NKJV deurgaans, tensy anders aangedui) 

Die Bybel leer dat internasionale samewerking sal misluk: 

16 Verwoesting en ellende is in hul weë; 17 En die weg van vrede het hulle nie geken nie. 18 Daar is 
geen vrees vir God voor hulle oë nie. (Romeine 3: 16-18) 

Tog is baie mense besig om hul siening van 'n utopiese samelewing te beywer en probeer soms 
godsdiens ook betrek. Maar byna niemand is bereid om die weë van die een ware God te volg nie. Dit is 
nie dat daar geen vordering gemaak word met die doelstelling van die Verenigde Nasies of die Vatikaan 
nie. Daar is sommige (en baie van die doele is goed), sowel as 'n paar terugslae.  

Eintlik, en waarskynlik na massiewe konflik, sal 'n soort internasionale vredesooreenkoms ooreengekom 
word en bevestig word (Daniël 9:27). As dit so is, sal baie mense valslik glo dat die mensdom 'n meer 
vreedsame en utopiese samelewing sal bewerkstellig.  



Baie sal deur sulke internasionale ‘utopiese vooruitgang’ (vgl. Esegiël 13:10) sowel as deur verskillende 
tekens en wonders (2 Tessalonisense 2: 9-12), opgeneem word. Maar die Bybel sê sulke vrede sal nie 
duur nie (Daniël 9:27; 11: 31-44), ondanks wat leiers mag beweer (1 Tessalonisense 5: 3; Jesaja 59: 8). 

Die idee dat die mensdom, behalwe Jesus (vgl. Joh. 15: 5; Matteus 24: 21-22), utopie kan bring in hierdie 
'huidige bose era', is 'n valse evangelie (Galasiërs 1: 3-10). 

As die mensdom alleen nie in staat is om utopie werklik te bewerkstellig nie, is enige vorm van utopie 
moontlik? 

Ja. 

Die Koninkryk van God sal hierdie planeet en later die ewigheid fantasties beter maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Watter evangelie het Jesus verkondig? 

Die Bybel leer dat 'n utopiese samelewing, genaamd die Koninkryk van God, menslike regerings sal 
vervang (Daniël 2:44; Openbaring 11:15; 19: 1-21). 

Toe Jesus met sy openbare bediening begin, begin Hy deur die evangelie van die Koninkryk van God te 
verkondig. Hier is wat Mark berig: 

14 Nadat Johannes in die gevangenis gesit is, het Jesus na Galiléa gekom en die evangelie van die 
koninkryk van God verkondig; 15 en gesê: Die tyd is verby, en die koninkryk van God is naby. Bekeer jou 
en glo in die evangelie ”(Markus 1: 14-15). 

Die term evangelie kom van die Griekse woord wat vertaal is as euangelion, en beteken 'goeie 
boodskap' of 'goeie nuus'. In die Nuwe Testament word die Engelse woord 'koninkryk', verwant aan God 
se koninkryk, ongeveer 149 keer in die NKJV genoem. en 151 in die Douay Rheims Bybel. Dit kom van die 
Griekse woord wat getranskribeer is as basileia wat die heerskappy of koninkryksryk beteken. 

Menslike koninkryke, sowel as God se koninkryk, het 'n koning (Openbaring 17:14), hulle beslaan 'n 
geografiese gebied (Openbaring 11:15), hulle het reëls (Jesaja 2: 3-4; 30: 9), en hulle het onderdane 
(Lukas 13:29). 

Hier is die eerste openbare lering van Jesus wat Matteus aanteken:  



23 En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie 

van die koninkryk verkondig (Matteus 4:23). 

Matteus teken ook die volgende aan: 

35 Daarna het Jesus in al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges onderrig 

gegee en die evangelie van die koninkryk verkondig (Matteus 9:35). 

Die Nuwe Testament wys dat Jesus vir ewig sal regeer: 

33 En Hy sal vir ewig heers oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde 

wees nie (Luk. 1:33).
 

Lukas meld dat die doel wat Jesus gestuur het, was om die Koninkryk van God te verkondig. Let op wat 
Jesus geleer het: 

43 Hy het vir hulle gesê: 'Ek moet die koninkryk van God ook in die ander stede verkondig, omdat ek 
hiervoor gestuur is' (Lukas 4:43). 

Het u dit al ooit gehoor? Het u al ooit besef dat die doel van Jesus om gestuur te word, die koninkryk van 
God was? 

Lukas meld ook dat Jesus wel die koninkryk van God gepreek het: 

10 En die apostels het teruggekom en Hom alles vertel wat hulle gedoen het. Toe neem Hy hulle en gaan 
privaat weg na 'n verlate plek wat behoort het aan die stad genaamd Betsáida. 11 Maar toe die skare dit 
weet, volg hulle Hom; en Hy het hulle ontvang en met hulle oor die koninkryk van God gepraat (Luk. 9: 
10-11). 

Jesus het geleer dat die koninkryk van God die hoogste prioriteit moet wees vir diegene wat Hom sou 
volg: 

33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid (Matteus 6:33). 

31 Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir u bygevoeg word. 32 Moenie vrees nie, 
klein kudde, want dit is u Vader se plesier om die koninkryk te gee (Luk. 12: 31-32). 

Christene moet EERSTE die Koninkryk van God soek. Dit word gedoen deur dit tot hul hoogste prioriteit 
te stel deur te lewe soos Christus hulle sou laat leef en uitsien na sy wederkoms en koninkryk. Maar die 
meeste wat Christus bely, soek nie net die Koninkryk van God nie, hulle weet nie eens wat dit is nie. Baie 
mense glo ook dat die betrokkenheid by wêreldse politiek is wat God van Christene verwag. Deur God se 
koninkryk nie te verstaan nie, doen hulle dit nie 

leef nou soos hulle moet of verstaan waarom die mensdom so gebrekkig is. 

Let ook op dat die koninkryk aan 'n klein kudde gegee sal word (vgl. Romeine 11: 5). Dit verg nederigheid 
om bereid te wees om deel te wees van die ware klein kudde. 

Die Koninkryk van God is nog nie op die aarde gevestig nie 

Jesus het geleer dat sy volgelinge moet bid dat die koninkryk sal kom, en daarom besit hulle dit nie reeds 
nie: 



9 Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. 10 U koninkryk kom. U wil geskied (Matteus 6: 9-
10). 
Jesus stuur sy dissipels uit om die koninkryk van God te verkondig: 

1 Toe roep Hy sy twaalf dissipels bymekaar en gee hulle mag en gesag oor alle duiwels en om siektes te 
genees. 2 Hy het hulle gestuur om die koninkryk van God te verkondig (Lukas 9: 1-2). 

Jesus het geleer dat sy teenwoordigheid alleen nie die koninkryk was nie, want die koninkryk was toe nie 
op die aarde gevestig nie, en daarom het Hy gedoen wat Hy nie in sy Naam duiwels uitgedryf het nie: 

28 Maar as ek duiwels uitdryf deur die Gees van God, dan het die koninkryk van God sekerlik oor u 
gekom (Mattheüs 12:28). 

Die ware koninkryk is in die toekoms — en is ook nie nou hier soos Markus toon: 

47 En as jou oog jou laat sondig, haal dit uit. Dit is beter om met een oog die koninkryk van God in te 
gaan, eerder as om twee oë te hê, om gewerp te word ... (Markus 9:47). 

23 Jesus het rondgekyk en vir sy dissipels gesê: 'Hoe moeilik is dit vir diegene wat rykdom het om in die 
koninkryk van God in te gaan!' 24 En die dissipels was verbaas oor sy woorde. Maar Jesus antwoord 
weer en sê vir hulle: Kinders, hoe moeilik is dit vir diegene wat op rykdom vertrou om die koninkryk van 
God in te gaan! 25 Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om 
in die koninkryk van God in te gaan ”(Markus 10: 23-25). 

25 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ek sal nie meer van die vrug van die wingerdstok drink nie, tot op 
daardie dag as ek dit nuut in die koninkryk van God drink ”(Markus 14:25). 

43 Josef van Arimathea, 'n prominente raadslid, wat self op die koninkryk van God gewag het, kom en 
moed opgeneem het ... (Markus 15:43). 

Jesus het geleer dat die koninkryk nie nou deel is van hierdie huidige wêreld nie: 

36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, 
sou my dienaars veg, sodat ek nie aan die Jode oorgelewer sou word nie; maar nou is my koninkryk nie 
van hier nie ”(Johannes 18:36). 

Jesus het geleer dat die koninkryk sal kom nadat Hy as Koning teruggekeer het: 

31 “As die Seun van die mens kom in sy heerlikheid en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy 
op die troon van sy heerlikheid gaan sit. 32 Al die nasies sal voor Hom versamel word, en Hy sal hulle 
van mekaar skei, soos 'n herder sy skape van die bokke skei. 33 En Hy sal die skape aan sy regterhand sit, 
maar die bokke aan die linkerkant. 34 Dan sal die Koning vir diegene aan sy regterhand sê: 'Kom, julle 
geseënde van my Vader, erf die koninkryk wat vir julle voorberei is vanaf die grondlegging van die 
wêreld af (Matt. 25: 31-34). 

Aangesien die koninkryk van God nie hier is nie, sal ons eers 'n ware utopie sien nadat dit gevestig is. 
Omdat die meeste nie die koninkryk van God verstaan nie, verstaan hulle nie hoe sy liefdevolle regering 
werk nie. 

Die Koninkryk van God sal nie kom “totdat die volheid van die heidene ingekom het nie” (Romeine 
11:25) - en dit het nog nie gebeur nie. 

Hoe het Jesus gesê dat die koninkryk gelyk het? 

Jesus het 'n paar verduidelikings gegee oor hoe die koninkryk van God lyk: 

26 En Hy sê: Die koninkryk van God is asof iemand saad op die aarde verstrooi; 27 en 
snags slaap en bedags opstaan, en die saad sal uitspruit en groei, hy self doen dit nie. 



kennis. 28 Want die aarde lewer op sy eie gewasse op: eers die lem, dan die kop, daarna 
die volle korrel in die kop. 29 Maar as die graan ryp word, sit hy dadelik die sekel in, 
want die oes het gekom ”(Markus 4: 26-29). 

18 Toe sê Hy: "Hoe lyk die koninkryk van God? En waarmee kan ek dit vergelyk? 19 Dit is 
soos 'n mosterdsaad wat iemand geneem en in sy tuin gesit het; en dit het gegroei en 'n 
groot boom geword, en die voëls van die lug in sy takke genesteer. '20 En weer het Hy 
gesê:' Waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? 21 Dit is soos suurdeeg wat 'n 
vrou in drie maal maaltye geneem en weggesteek het totdat dit alles ingesuur was 
”(Lukas 13: 18-21). 

Hierdie gelykenisse dui daarop dat die Koninkryk van God aanvanklik nogal klein is, maar 
wel groot sal word. 

Luke het ook opgeteken: 

29 Hulle sal uit die ooste en die weste, uit die noorde en die suide kom en gaan sit in die 
koninkryk van God (Lukas 13:29). 

Dus sal die Koninkryk van God mense van regoor die wêreld hê. Dit sal NIE beperk word 
tot diegene wat Israelitiese voorouers of spesifieke etniese groepe het nie. Mense van 
oral oor sal in hierdie koninkryk gaan sit.  

Lukas 17 en die Koninkryk 

Lukas 17: 20-21 verwarrend sommige. Maar voordat u daarby kom, let op dat mense in die Koninkryk 
van God sal eet: 

15 “Salig is hy wat brood sal eet in die koninkryk van God!” (Lukas 14:15). 

Aangesien mense (in die toekoms) in die Koninkryk van God sal eet, is dit nie net iets wat in hul harte 
opsy gesit word nie, ten spyte van wanvoorstellings / wanbegrippe in Lukas 17:21 wat anders suggereer. 

Die vertaling van Moffatt van Lukas 17: 20-21 kan sommige help om te verstaan: 

20 Toe die Fariseërs hom gevra het toe die regering van God kom, antwoord hy hulle: Die heerskappy 
van God kom nie soos julle hoop om dit te sien; 21 Niemand sal sê: 'Hier is dit' of 'Daar is dit' nie, want 
die regering van God is nou in u midde. ”(Lukas 17: 20-21, Moffatt; sien ook die vertalings van NASB en 
ESV) 

Let op dat Jesus met die onbekeerde, vleeslike en skynheilige Fariseërs gepraat het. Jesus het hulle 
geantwoord: dit was die Fariseërs wat Jesus die vraag gevra het. Hulle het geweier om Hom te erken. 

Was hulle in die KERK? Geen! 

Jesus het ook nie gepraat van 'n kerk wat binnekort georganiseer sou word nie. Hy het ook nie oor 
sentimente in die gees of in die hart gepraat nie. 

Jesus het gepraat oor Sy REGERING! Die Fariseërs vra Hom nie oor 'n kerk nie. Hulle het niks van 'n 
Nuwe-Testamentiese kerk binnekort geweet nie. Hulle het nie gevra oor 'n soort mooi gevoel nie. 

As 'n mens dink dat die Koninkryk van God die KERK is - en die Koninkryk van God in die Fariseërs was - 
was DIE KERK dan in die Fariseërs? Dit is duidelik nie! 

So 'n gevolgtrekking is eerder belaglik, nie waar nie? Terwyl sommige Protestantse vertalings 'n deel van 
Lukas 17:21 vertaal as 'die Koninkryk van God is' binne-in jou '(NKJV / KJV), vertaal selfs die Katolieke 
Nuwe Jerusalem-Bybel dit korrek as' die koninkryk van God is onder jou. '  



Jesus was die een onder die Fariseërs. Die Fariseërs het gedink dat hulle uitsien na die Koninkryk 
van God. Maar hulle het dit verkeerd verstaan. Jesus het verduidelik dat dit nie net 'n plaaslike 
of beperkte Koninkryk vir die Jode sou wees nie, soos dit gelyk het (of 'n kerk soos sommige nou 
glo). God se Koninkryk sou nie bloot een van baie menslike en sigbare koninkryke wees wat 
mense kon uitwys of sien nie, en kan sê: "Dit is dit hier"; of "dit is die Koninkryk daar." 

Jesus is self gebore om die KONING van die koninkryk te wees, soos Hy dit duidelik vir Pilatus 
gesê het (Johannes 18: 36-37). Verstaan dat die Bybel die terme "koning" en "koninkryk" 
omruilbaar gebruik (bv. Daniël 7: 17-18,23). Die KONING van die toekomstige Koninkryk van God 
het toe en daar langs die Fariseërs gestaan. Maar hulle sou Hom nie as hul koning erken nie 
(Johannes 19:21). As Hy terugkom, sal die wêreld Hom verwerp (Openbaring 19:19). 

In die volgende verse in Lukas 17 het Jesus verder gegaan om sy wederkoms te beskryf, wanneer 
die Koninkryk van God die hele AARDE sal regeer (gaan voort met die Moffatt vir 
konsekwentheid in hierdie hoofstuk): 

22 Aan sy dissipels het hy gesê: 'Daar sal dae kom wanneer julle vergeefs verlang om selfs een 
dag van die Seun van die mens te hê. 23 Mans sal sê: 'Kyk, hier is hy!' 'Kyk, daar is hy!' maar 
moenie uitgaan en agter hulle aanhardloop nie, 24 want soos weerlig wat van die een kant van 
die hemel na die ander flits, so sal die Seun van die mens ook op sy eie dag wees. 25 Maar hy 
moet eers groot lyding verduur en deur die huidige geslag verwerp word. (Lukas 17: 22-25, 
Moffatt) 

Jesus het verwys na weerlig wat flikker, net soos in Matteus 24: 27-31, waarin Hy sy wederkoms 
na die hele wêreld regeer. Jesus sê nie dat sy mense Hom nie sal kan sien as Hy terugkom nie. 

Mense sal Hom nie as hul KONING erken nie (Openbaring 11:15) en sal teen Hom veg 
(Openbaring 19:19)! Baie mense sal dink dat Jesus die Antichris verteenwoordig. Jesus het nie 
gesê dat die koninkryk van God in die Fariseërs was nie. Hy het hulle elders gesê dat hulle nie in 
die Koninkryk sou wees nie as gevolg van hul skynheiligheid (Matteus 23: 13-14). Jesus het ook 
nie gesê dat die Kerk die Koninkryk sou wees nie. 

Die Koninkryk van God is iets wat die mens eendag kan inskryf - soos by die opstanding van die 
regverdige! Tog is selfs Abraham en die ander aartsvaders nog nie daar nie (vgl. Hebreërs 11: 13-
40). 

Die dissipels het geweet dat die koninkryk van God toe nie persoonlik binne hulle was nie, en 
dat dit soos volg moes verskyn, wat kom na Lukas 17:21: 

11 En terwyl hulle hierdie dinge hoor, het Hy 'n ander gelykenis uitgespreek, omdat Hy naby 
Jerusalem was en omdat hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn 
(Luk. 19:11). 

Die Koninkryk was duidelik in die toekoms 

Hoe kan u sien of die Koninkryk naby is? As deel van die vraag, het Jesus profetiese gebeure 
gelys (Lukas 21: 8-28) en daarna geleer: 

29 Kyk na die vyeboom en al die bome. 30 As hulle reeds ontkiem, sien en weet julle self dat die 
somer nou naby is. 31 So weet u ook, as u hierdie dinge sien gebeur, dat die koninkryk van God 
naby is (Lukas 21: 29-31). 

Jesus wou hê dat sy mense profetiese gebeure moes volg om te weet wanneer die koninkryk 
sou kom. Jesus het elders vir sy mense gesê dat hulle op profetiese gebeure moet let en let (Luk. 



21:36; Markus 13: 33-37). Ondanks Jesus se woorde, kyk baie na profeties-gekoppelde 
wêreldgebeure. 

In Lukas 22 en 23 wys Jesus weer dat die koninkryk van God iets is wat in die toekoms vervul sou 
word wanneer Hy onderrig het: 

15 Ek het van harte begeer om hierdie pasga saam met u te eet voordat ek ly; 16 want ek sê vir 
julle, ek sal daarvan nie meer eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. ”17 Toe 
neem Hy die beker, en dank en gesê: Neem dit en verdeel dit onder mekaar; 18 want ek sê vir 
julle, ek sal nie drink van die vrug van die wingerdstok voordat die koninkryk van God kom nie 
”(Lukas 22: 15-18). 

39 Maar een van die kwaaddoeners wat saam met hom gekruisig is, het hom gelaster en gesê: 
'As u die Messias is, red u dan en red ons ook.' 40 En sy metgesel het hom bestraf en vir hom 
gesê: 'Is u nie eens bang vir God? Want u is ook saam met hom veroordeel. 41 En ons het dit 
regverdig omdat ons waardig is, want ons word terugbetaal volgens wat ons gedoen het, maar 
hierdie een het niks verder gedoen nie. 42 En hy sê vir Yeshua: "My Meester, dink aan my as u 
inkom. u koninkryk. ”43 Maar Yeshua sê vir hom:" Amen, ek sê vir jou dat jy vandag saam met 
my in die paradys sal wees. "(Lukas 23: 39-43, Aramees in Engels) 

Die koninkryk van God het nie gekom sodra Jesus doodgemaak is nie, net soos Markus sowel as 
Lukas ons wys: 

43 Josef van Arimathea, 'n prominente raadslid, wat self op die koninkryk van God gewag het, 
kom en moed opgeneem het ... (Markus 15:43). 

51 Hy was van Arimathea, 'n stad van die Jode, wat self ook op die koninkryk van God gewag het 
(Luk. 23:51). 

Dit is na die opstanding (1 Korintiërs 15: 50-55) dat Christene wedergebore sal word om in die 
Koninkryk van God in te gaan, soos Johannes aanteken: 

3 Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore is nie, kan 
hy die koninkryk van God nie sien nie." 4 Nikodemus sê vir Hom: "Hoe kan 'n mens gebore word 
as hy oud is? Kan hy 'n tweede keer in die baarmoeder van sy moeder ingaan en gebore word? 
'5 Jesus antwoord:' Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie uit water en die Gees gebore is nie, 
kan hy nie die koninkryk van God binnegaan nie (Johannes 3: 3 -5). 

Slegs die mense van God sal die uiteindelike koninkryk van God ná die millennium sien. 

Verstaan nou verder dat Hy, nadat Jesus opgewek is, weer oor die Koninkryk van God geleer het: 

3 Hy het Homself ook lewendig aangebied na sy lyding deur baie onfeilbare bewyse, wat 
gedurende veertig dae deur hulle gesien is en gepraat het oor die dinge wat met die koninkryk 
van God te make het (Hand. 1: 3). 

Die eerste en laaste preke wat Jesus gegee het, het gehandel oor die Koninkryk van God! Jesus 
het gekom as die boodskapper om te leer oor die koninkryk. 

Jesus het ook die apostel Johannes laat skryf oor die duisendjarige Koninkryk van God wat op die 
aarde sou wees. Let op wat Hy vir John geskryf het: 

4 Ek het die siele gesien van die onthoofde getuienis vir Jesus en die woord van God, wat nie die 
dier of sy beeld aanbid het nie en nie sy merk op hulle voorhoofde of op hul hande gekry het 
nie. En hulle het duisend jaar saam met Christus geleef en geregeer (Openbaring 20: 4). 



Vroeë Christene het geleer dat die duisendjarige Koninkryk van God op die aarde sou wees en 
die regerings van die wêreld sou vervang soos die Bybel leer (vgl. Openbaring 5:10, 11:15). 

Waarom, as die Koninkryk van God so belangrik is, die meeste daarvan nie baie gehoor het nie? 

Deels omdat Jesus dit 'n raaisel noem: 

11 En Hy sê vir hulle: Aan julle is gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken; 
maar vir die wat buite is, kom alles in gelykenisse (Markus 4:11). 

Even vandag is die ware Koninkryk van God vir die meeste 'n raaisel, net soos baie van God se plan (sien 
ook ons gratis boek, aanlyn op www.ccog.org met die titel: The Mystery of GOD's PLAN) Waarom het 
God iets geskep? Waarom het God jou gemaak? ). 

Dink ook aan dat Jesus gesê het dat die einde (van die eeu) (binnekort) sal kom NADAT die evangelie van 
die koninkryk in die hele wêreld as 'n GETUIES verkondig word: 

14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word as getuie vir al die 
nasies, en dan sal die einde kom (Matt. 24:14). 

Die verkondiging van die evangelie van die Koninkryk van God is belangrik en moet in hierdie eindtye 
bereik word. Dit is 'n 'goeie boodskap', want dit bied die werklike hoop aan die mensdom se siektes, 
ondanks wat politieke leiers mag leer. 

As u na Jesus se woorde kyk, moet dit duidelik wees dat die ware Christelike kerk nou die evangelie 
van die koninkryk moet verkondig. Dit moet die belangrikste prioriteit vir die Kerk wees. En om dit 
behoorlik te kan doen, moet verskeie tale gebruik word. Dit is wat die Voortgesette Kerk van God wil 
doen. En daarom is hierdie boekie in talle tale vertaal. 

Jesus het die meeste geleer, sou NIE Sy weg aanvaar nie: 

13 “Gaan in by die nou poort; want breed is die poort, en breed is die weg wat tot ondergang lei, en 
daar is baie wat daarheen ingaan. 14 Omdat die poort smal is, en die manier wat tot die lewe lei, moeilik 
is, is daar min mense wat dit vind. (Matteus 7: 13-14) 

Die evangelie van die Koninkryk van God lei tot die lewe! 

Dit kan interessant wees om daarop te let dat, hoewel die meeste belydende Christene onbewus lyk van 
die idee dat Christus se klem op die verkondiging van die evangelie van die Koninkryk van God was, 
sekulêre teoloë en historici dikwels verstaan het dat dit die Bybel eintlik leer. 

Tog het Jesus self verwag dat sy dissipels die evangelie van die Koninkryk van God sou leer (Lukas 9: 
2,60). Omdat die toekomstige koninkryk op God se wette gebaseer is, sal dit vrede en voorspoed bring - 
en die nakoming van hierdie wette in hierdie tyd lei tot ware vrede (Psalm 119: 165; Efesiërs 2:15). 

En hierdie goeie nuus van die koninkryk was bekend in die Ou-Testamentiese Skrifte. 

3. Was die Koninkryk in die Ou Testament bekend? 

Jesus se eerste en laaste opgetekende preek behels die verkondiging van die evangelie van die 
Koninkryk van God (Markus 1: 14-15; Handelinge 1: 3). 

God se koninkryk is iets waarvan die Jode van Jesus iets moes geweet het, soos dit in hul Skrif genoem 
word, wat ons nou die Ou Testament noem. 

Daniel onderrig oor die koninkryk 

Die profeet Daniël het geskryf: 



40 En die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster, in die sin dat yster in stukke breek 

en alles verbrysel; en soos yster wat vergruis, sal daardie koninkryk in stukke breek en al die 

ander verpletter. 41 Terwyl u die voete en tone gesien het, deels van pottebakker klei en 

gedeeltelik van yster, sal die koninkryk verdeel word; maar die krag van die yster sal daarin 

wees, net soos u die yster gemeng met keramiek klei gesien het. 42 En soos die tone van die 

voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei was, so sal die koninkryk deels sterk en 

deels broos wees. 43 Soos u yster gemeng met keramiek klei gesien het, sal hulle met die 

saad van mense meng; maar hulle sal nie aan mekaar vaskleef nie, net soos yster nie met 

klei meng nie. 44 En in die dae van hierdie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk 

oprig wat nooit vernietig sal word nie; en die koninkryk sal nie aan ander mense oorgelaat 

word nie; dit sal stukkend breek en al hierdie koninkryke verteer, en dit sal vir ewig bestaan 

(Daniël 2: 40-44). 

18 Maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninkryk ontvang en die koninkryk in besit 

neem tot in ewigheid, tot in alle ewigheid. ' (Daniël 7:18). 

21 “Ek het gekyk; en dieselfde horing het oorlog gevoer teen die heiliges en teen hulle 

geheers, 22 totdat die Oue van Dae gekom het, en 'n oordeel uitgereik is ten gunste van die 

heiliges van die Allerhoogste, en die tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk sou besit. . 

(Daniël 7: 21-22) 

Uit Daniël leer ons dat die tyd sal kom dat die Koninkryk van God die koninkryke van hierdie 

wêreld sal vernietig en vir ewig sal duur. Ons leer ook dat die heiliges hul deel sal hê om 

hierdie koninkryk te ontvang. 

Baie gedeeltes van Daniël se profesieë is vir ons tyd in die 21ste eeu. 

Let op enkele gedeeltes uit die Nuwe Testament: 

12 “Die tien horings wat u gesien het, is tien konings wat nog geen koninkryk ontvang het 

nie, maar hulle het een uur gesag ontvang as konings met die dier. 13 Dit is een van 

gedagtes, en hulle sal hul mag en gesag aan die dier gee. 14 Hulle sal oorlog voer teen die 

Lam, en die Lam sal hulle oorwin, want Hy is Heer van die here en die Koning van die 

konings; en die wat by Hom is, word geroep, uitverkies en getrou. '(Openbaring 17: 12-14) 



Ons sien dus in beide die Ou en Nuwe Testament die konsep dat daar 'n eindtydse aardse koninkryk 

met tien dele sal wees, en dat God dit sal vernietig en sy koninkryk sal vestig. 

Jesaja onderrig oor die koninkryk 

God het Jesaja geïnspireer om op hierdie manier oor die eerste deel van die Koninkryk van God, die 

duisendjarige regering bekend as die millennium, te skryf: 

1 Daar sal 'n staf uit die stam van Isai kom, en 'n tak sal uit sy wortels groei. 2 Die Gees van die Here 

sal op Hom rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en krag, die Gees van kennis en 

van die vrees van die Here. 

3 Sy behae is in die vrees van die Here, en Hy sal nie oordeel na sy oë nie en ook nie luister na die ore 

van sy ore nie; 4 Maar met geregtigheid sal Hy die arme oordeel en met billikheid besluit 

vir die sagmoediges van die aarde; Hy sal die aarde slaan met die staf van sy mond, en met die asem 

van sy lippe sal hy die goddelose doodmaak. 5 Geregtigheid sal die gordel van sy lendene wees, en 

getrouheid die gordel van sy heupe. 

6 En die wolf sal ook by die lam woon; die luiperd sal gaan lê by die jong bok, die kalf en die jong leeu 

en die vee saam; En 'n klein kindjie sal hulle lei. 7 Die koei en die beer sal wei; Hulle kleintjies sal 

saam lê; En die leeu sal strooi eet soos die bees. 8 Die oppasser speel by die gat van die kobra, en die 

speen sal sy hand steek in die adderuil. 9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf op my hele heilige 

berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem 
oordek. 

10 “En in die dag sal daar 'n wortel van Isai wees wat sal staan as 'n banier vir die volk; Want die 
heidene sal Hom soek en sy rusplek heerlik wees. ”(Jesaja 11: 1-10) 

Die rede waarom ek hierna verwys het as die eerste deel of eerste fase van die Koninkryk van 
God, is dat dit 'n tyd is waarin dit fisies sal wees (voor die tyd dat die heilige stad, New Jerusalem 
uit die hemel neerdaal, Openbaring 21) en sal duisend jaar duur. Jesaja het die fisieke aspek van 
hierdie fase bevestig toe hy voortgegaan het met:  

11 Op die dag sal die Here weer sy hand opsteek vir die tweede keer om die oorblyfsel van sy volk 

wat oorbly, van Assirië en Egipte, van Pathros en Kus, van Elam en Sínear af, van Hamat en die land 

af te herstel. eilande van die see. 

12 Hy sal 'n banier opstel vir die nasies en die uitgeworpenes van Israel bymekaarmaak en die 

verstrooides van Juda versamel uit die vier uithoeke van die aarde. 13 En die afguns van Efraim sal 

wyk, en die teëstanders van Juda sal uitgeroei word; Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim 

nie teister nie. 14 Maar hulle sal op die skouer van die Filistyne na die weste vlieg; Hulle sal saam die 

mense van die Ooste plunder; Hulle sal hul hand op Edom en Moab lê; En die mense van Ammon sal 



na hulle luister. 15 Die Here sal die tong van die See van Egipte heeltemal vernietig; Met sy magtige 

wind sal Hy sy vuis oor die rivier skud en dit in die sewe strome slaan en mense laat droog word. 16 

Daar sal 'n snelweg wees vir die
 'n oorblyfsel van sy volk wat uit Assirië oorgebly het, soos Israel 

was op die dag toe hy uit Egipteland opgetrek het. (Jesaja 11: 11-16) 

Jesaja is ook geïnspireer om te skryf:  

2 En in die laaste dae sal die berg van die huis van die Here op die top van die berge opstaan en 

verhewe wees bo die heuwels; En al die nasies sal daarheen vloei. 3 Baie mense sal kom en sê: Kom, 

laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob; Hy sal ons sy weë leer en 

op sy paaie wandel. 'Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. 4 Hy 

sal oordeel tussen die nasies en baie mense bestraf; Hulle sal hul swaarde in ploegskare slaan en hul 

spiese in snoeimesse; Nasie sal geen swaard optrek teen nasie nie, en hulle sal ook nie meer oorlog 

voer nie. ... 11 Die verhewe gesig van die mens sal verneder word, die hoogmoed van mense word 

neergebuig, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. (Jesaja 2: 2-4,11) 

Dit sal dus 'n utopiese tyd van vrede op aarde wees. Uiteindelik sal dit vir ewig wees, met Jesus wat 

regeer. Gebaseer op verskillende Skrifgedeeltes (Psalm 90: 4; 92: 1; Jesaja 2:11; Hosea 6: 2), leer die 

Joodse Talmud dit duur 1000 jaar (Babiloniese Talmoed: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Jesaja is geïnspireer om ook die volgende te skryf: 

6 Want aan ons word 'n Kind gebore; aan ons is 'n Seun gegee; En die regering sal op sy skouer wees. 

En sy naam sal Wonderbaar, Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Prins van Vrede genoem word. 

7 Aan die toename van sy regering en vrede Daar sal geen einde aan die troon van Dawid en oor sy 

koninkryk wees nie, om dit te beveel en vas te stel met oordeel en geregtigheid van daardie tyd af, 

selfs tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. (Jesaja 9: 6-7) 

Let op dat Jesaja gesê het dat Jesus 'n koninkryk met 'n regering sou vestig. Alhoewel baie mense wat 

Christus bely, hierdie gedeelte noem, veral in Desember elke jaar, is hulle geneig om te sien dat dit 

meer profeteer as die feit dat Jesus gebore sou word. Die Bybel toon dat die Koninkryk van God 'n 

regering het met wette oor onderdane, en dat Jesus daaroor sal wees. Jesaja, Daniel en ander het dit 

geprofeteer. 

Die wette van God is die weg van liefde (Matteus 22: 37-40; Johannes 15:10) en die Koninkryk van 

God sal op hierdie wette gebaseer word. Vandaar dat die Koninkryk van God, ondanks hoeveel 

wêreldbeskouings dit op liefde gebaseer is. 

Psalms en meer 



Dit was nie net Daniël en Jesaja wat God geïnspireer het om oor die komende Koninkryk van God te 

skryf nie. 

Esegiël is geïnspireer om te skryf dat diegene van die stamme van Israel (nie net die Jode nie) wat 

gedurende die Groot Verdrukking verstrooi was, in die duisendjarige koninkryk bymekaar sou kom: 

17 Daarom, sê: So spreek die Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke, julle versamel uit 

die lande waar julle verstrooi is, en Ek sal julle die land Israel gee. '' 18 En hulle sal daarheen gaan, en 

hulle sal al sy verfoeisels en al sy gruwels daarvandaan wegneem. 19 Dan sal Ek hulle een hart gee en 

'n nuwe gees in hulle binneste gee en die kliphart uit hulle vlees haal en hulle 'n hart van vlees gee, 

20 dat hulle
 mag wandel in my insettinge en my verordeninge onderhou en doen; en hulle sal 

my volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees. 21 Maar diegene wie se harte die begeerte na 
hul verfoeisels en gruwels volg, sal Ek hulle dade op hulle eie hoof vergelde, sê die Here God. 
(Esegiël 11: 17-21) 

Die nageslag van die stamme van Israel sal nie meer verstrooi word nie, maar sal die insettinge 
van God nakom en ophou om gruwelike dinge te eet (Levitikus 11; Deuteronomium 14). 

Let op die volgende in die Psalms oor die goeie nuus van God se koninkryk: 

27 Al die eindes van die wêreld sal daaraan dink en hom tot die Here bekeer, en al die geslagte 
van die nasies sal voor U aanbid. 28 Want die koninkryk behoort aan die Here, en Hy heers oor 
die nasies. (Psalms 22: 27-28) 

U troon, o God, is tot in alle ewigheid; 'N Septer van geregtigheid is die septer van u koninkryk. 
(Psalms 45: 6) 

1 O, sing vir die Here 'n nuwe lied! Sing tot eer van die Here, o ganse aarde! 2 Sing tot eer van 
die Here, seën sy Naam; Verkondig die goeie nuus van sy verlossing van dag tot dag. 3 Verkondig 
sy heerlikheid onder die nasies, sy wonders onder al die volke. (Psalms 96: 1-3; vgl. Ook 1 
Kronieke 16: 23-24) 

10 Al u werke sal U loof, Here, en u heiliges sal U seën. 11 Hulle sal spreek van die heerlikheid 
van u koninkryk en oor u krag, 12 om die magtige dade van die mensekinders bekend te maak 
en die heerlike heerlikheid van sy koninkryk. 13 U koninkryk is 'n ewige koninkryk, en u 
heerskappy duur van geslag tot geslag. (Psalm 145: 10-13) 

Verskeie skrywers in die Ou Testament het ook oor aspekte van die koninkryk geskryf (bv. Esegiël 
20:33; Obadja 21; Miga 4: 7). 

Dus, toe Jesus die evangelie van die Koninkryk van God begin leer, het sy onmiddellike gehoor 'n 
bietjie vertroud geraak met die basiese konsep. 

 

 

4. Het die apostels die Evangelie van die Koninkryk geleer? 

Alhoewel baie soos die evangelie optree, is net die goeie nuus oor die persoon van Jesus, maar die 
werklikheid is dat Jesus se volgelinge die evangelie van die Koninkryk van God geleer het. Dit is die 
boodskap wat Jesus gebring het. 



Paulus het die Koninkryk van God geleer 

Die apostel Paulus het geskryf oor die koninkryk van God en Jesus: 

8 En hy het in die sinagoge gegaan en drie maande met vrymoedigheid gepraat terwyl hy gedink en 
oorreding gegee het oor die dinge van die koninkryk van God (Hand. 19: 8). 

25 En nou weet ek dat julle almal onder wie ek die koninkryk van God gepreek het (Hand. 20:25). 

23 En toe hulle hom 'n dag aangestel het, kom daar baie mense na hom toe waar hy van die koninkryk 
van God af verduidelik en plegtig getuig het, en hulle van die oggend tot die aand oorreed oor Jesus se 
wet sowel as die profete. ... 31 verkondig die koninkryk van God en leer die dinge wat die Here Jesus 
Christus betref, met volle vertroue, niemand wat hom verbied nie (Hand. 28: 23,31). 

Let daarop dat die Koninkryk van God nie net oor Jesus gaan nie (alhoewel Hy 'n groot deel daarvan is), 
aangesien Paulus ook apart van Jesus geleer het as wat hy geleer het oor die Koninkryk van God. 

Paulus noem dit ook die evangelie van God, maar dit was nog steeds die evangelie van die Koninkryk van 
God: 

9 ... ons het die evangelie van God aan u verkondig ... 12 dat u waardig sal wandel vir God wat u in sy eie 
koninkryk en heerlikheid oproep. (1 Tessalonisense 2: 9,12) 

Paulus noem dit ook die evangelie van Christus (Romeine 1:16). Die 'goeie boodskap' van Jesus, die 
boodskap wat Hy geleer het. 

Neem in ag dat dit nie net 'n evangelie oor die persoon van Jesus Christus of net oor persoonlike 
verlossing was nie. Paulus het gesê dat die evangelie van Christus gehoorsaamheid aan Jesus, sy 
wederkoms en God se oordeel insluit: 

6 ... God om diegene wat u in die moeilikheid bring, met verdrukking te vergeld, 7 en om u onrustige rus 
te gee wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word met sy magtige engele, 8 in vuur wat 
vuur doen met wraak op diegene wat God nie ken nie, en op diegene wat nie die evangelie van onse 
Here Jesus Christus gehoorsaam nie. 9 Dit sal gestraf word met ewige ondergang van die aangesig van 
die Here en uit die heerlikheid van sy krag, 10 as Hy op die dag kom om in sy heiliges verheerlik te word 
en bewonder te word onder almal wat glo, omdat ons getuienis is. onder julle is geglo (2 Tessalonisense 
1: 6-10). 

Die Nuwe Testament toon dat die koninkryk iets is wat ons sal ontvang, nie dat ons dit nou ten volle 
besit nie: 

28 ontvang ons 'n koninkryk wat nie geskud kan word nie (Hebreërs 12:28). 

Ons kan nou begryp en uitsien om deel te wees van die Koninkryk van God, maar ons het dit nog nie 
volledig binnegegaan nie. 

Paulus het spesifiek bevestig dat 'n mens nie die koninkryk van God as 'n sterflike mens binnegaan nie, 
soos dit gebeur na die opstanding: 

50 En dit sê ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; korrupsie beërf 
ook nie inkorrupsie nie. 51 Kyk, ek vertel u 'n raaisel: ons sal nie almal slaap nie, maar ons sal almal 
verander word - 52 in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal klink, en die 
dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word (1 Korintiërs 15: 50-52). 

1 Ek besweer u dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewendes en die dode sal oordeel na sy 
verskyning en sy koninkryk (2 Timoteus 4: 1). 

Paulus het dit nie net geleer nie, maar ook dat Jesus die Koninkryk aan God die Vader sou oorgee:: 



20 Maar nou is Christus uit die dood opgewek en het die eersteling geword van die wat aan die slaap 

geraak het. 21 Want aangesien die dood deur die mens gekom het, het die opstanding van die dode 

ook deur die mens gekom. 22 Want soos almal in Adam sterf, so sal almal ook in Christus lewend 

gemaak word. 23 Maar elkeen in sy eie orde: Christus die eersteling, daarna die wat aan Christus 

behoort by sy koms. 24 Dan kom die einde, wanneer Hy die koninkryk oorhandig aan God die Vader, 

wanneer Hy 'n einde maak aan alle heerskappy en alle gesag en mag. 25 Want Hy moet regeer totdat 

Hy al sy vyande onder sy voete gebring het. (1 Korintiërs 15: 20-25). 

Paulus het ook geleer dat onregverdiges (gebodbrekers) nie die koninkryk van God sal beërwe nie: 

9 Weet u nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie mislei word 

nie. Nie hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of homoseksuele persone, of sodomiete, 10 of 

diewe, of hebsugtiges, of dronkaards, of smokkelaars of afpersers sal die koninkryk van God beërwe 

nie (1 Korintiërs 6: 9-10). 

19 Nou is die werke van die vlees duidelik: owerspel, hoerery, onreinheid, skelmheid, 20 

afgodediens, towery, haat, tevredenheid, jaloesie, woede-uitbarstings, selfsugtige ambisies, 

verdeeldheid, dwaalleer, afguns, moorde, dronkenskap, onthullings, en dies meer; waarvan ek 

vooraf sê, net soos ek ook al vroeër gesê het, dat diegene wat sulke dinge beoefen, nie die koninkryk 

van God sal beërwe nie (Galasiërs 5: 19-21). 

5 Hiervoor weet u dat geen hoereerder, onrein persoon en ook nie 

hebsug, 'n afgodsdienaar, het erfenis in die koninkryk van Christus en God (Efesiërs 5: 5). 

God het standaarde en eis berou van sonde om sy koninkryk te kan binnegaan. Die apostel Paulus 

het gewaarsku dat sommige nie sou leer dat Jesus se evangelie die antwoord is nie, maar 'n ander is: 

3 Genade vir u en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus, 4 wat Homself gegee het vir 

ons sondes, sodat Hy ons kan verlos uit hierdie huidige bose era, volgens die wil van onse God en 

Vader, 5 aan wie die heerlikheid moet wees vir ewig en altyd. Amen. 6 Ek verwonder my dat u so gou 

afwyk van Hom wat u in die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie, 7 wat nie 'n 

ander is nie; maar daar is sommiges wat jou lastig val en die evangelie van Christus wil verdraai. 8 

Maar selfs as ons of 'n engel uit die hemel aan u enige ander evangelie verkondig as wat ons aan u 

verkondig het, moet hy vervloek word. 9 Soos ons al voorheen gesê het, so sê ek ook weer, as 

iemand u 'n ander evangelie verkondig as wat u ontvang het, moet hy vervloek word. (Galasiërs 1: 3-

9) 



3 Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva bedrieg deur sy listigheid, sodat u gedagtes beskadig kan word 

van die eenvoudigheid in Christus. 4 Want as hy wat kom, 'n ander Jesus verkondig wat ons nie gepreek het 

nie, of as u 'n ander gees ontvang wat u nie ontvang het nie, of 'n ander evangelie wat u nie aanvaar het nie, 

kan u dit wel aanvaar! (2 Korintiërs 11: 3-4) 

Wat was die 'ander' en 'verskillende', eintlik vals evangelie? 

Die valse evangelie het verskillende dele. 

Oor die algemeen is die valse evangelie om te glo dat u nie na God hoef te gehoorsaam nie en regtig daarna 

streef om getrou te lewe, terwyl u beweer dat u God ken (vgl. Matteus 7: 21-23). Dit is geneig om selfsugtig 

te wees. 

Die slang het Eva bedrieg om byna 6000 jaar gelede vir 'n valse evangelie te val (Genesis 3) - en mense het 

geglo dat hulle beter weet as God en self en goed moet besluit. Ja, nadat Jesus gekom het, was sy naam 

dikwels aan verskillende valse evangelies verbonde - en dit sal voortduur en sal voortduur tot in die tyd van 

die finale Antichris. 

In die apostel Paulus se tyd was die valse evangelie in wese 'n gnostiese / mistieke mengsel van waarheid en 

dwaling. Gnostici het basies geglo dat spesiale kennis nodig was om geestelike insig te verkry, insluitend 

verlossing. Gnostici was geneig om te glo dat wat die vlees gedoen het geen besondere gevolg het nie en dat 

hulle gekant was om God te gehoorsaam in sake soos die sewende-dag Sabbat. Een so 'n valse leier was 

Simon Magus, wat deur die apostel Petrus gewaarsku is (Hand. 8: 18-21).  
Maar dit is nie maklik nie 

Die Nuwe Testament toon dat Filippus Koninkryk van God geleer het: 

5 En Filippus het afgegaan na die stad Samaria en Christus aan hulle verkondig. ... 12 hulle het 
Filippus geglo toe hy die dinge aangaande die koninkryk van God verkondig het ... (Handelinge 8: 
5,12). 

Maar Jesus, Paulus en die dissipels het geleer dat dit nie maklik is om die koninkryk van God in 
te gaan nie: 

24 En toe Jesus sien dat hy baie bedroef geword het, sê Hy: Hoe moeilik is dit vir diegene wat 
rykdom het om in die koninkryk van God in te gaan! 25 Want dit is makliker vir 'n kameel om 
deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. ' 

26 En die wat dit gehoor het, het gesê: "Wie kan dan gered word?" 

27 Maar Hy het gesê: 'Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.' (Lukas 18: 24-
27) 

22 “Ons moet deur baie verdrukkinge die koninkryk van God binnegaan” (Handelinge 14:22). 

3 Ons moet God altyd dankie sê vir julle, broeders, net soos dit pas, omdat julle geloof baie 
groei, en die liefde van elkeen van julle is oorvloedig teenoor mekaar, 4 sodat ons self oor julle 



kan spog onder die kerke van God vir u geduld en geloof in al u vervolginge en verdrukkinge wat 
u verduur, 5 wat 'n duidelike bewys is van die regverdige oordeel oor God, sodat u waardig 
gereken kan word vir die koninkryk van God, waarvoor u ook ly; 6 want dit is 'n regverdige saak 
by God om diegene wat u in die moeilikheid bring, met verdrukking terug te betaal; ). 

Vanweë die probleme word slegs enkele mense in hierdie tydvak geroep en gekies om deel te wees 
daarvan (Matteus 22: 1-14; Johannes 6:44; Hebreërs 6: 4-6). Ander sal later genoem word, aangesien die 
Bybel toon dat diegene 'wat in die gees begaan het, tot insig sal kom, en diegene wat gekla het, die leer 
sal leer' (Jesaja 29:24). 

Peter het die Koninkryk geleer 

Die apostel Petrus het geleer dat die koninkryk ewig is, en dat die evangelie van God nougeset 
nagekom moet word, anders sou daar oordeel wees: 

10 Daarom, broeders, wees nog yweriger om u oproep en verkiesing seker te maak, want as u 
hierdie dinge doen, sal u nooit struikel nie; 11 want so sal u oorvloedig voorsien word in die 
ewige koninkryk van onse Here en Verlosser Jesus Christus (2 Petrus 1: 10-11). 

17 Want die tyd het gekom dat die oordeel in die huis van God sal begin; en as dit eers by ons 
begin, wat sal die einde wees van diegene wat nie die evangelie van God gehoorsaam nie? (1 
Petrus 4:17). 

Die laaste boeke van die Bybel en die Koninkryk 

Die Bybel leer dat “God liefde is” (1 Johannes 4: 8,16) en Jesus is God (Johannes 1: 1,14) - die Koninkryk 
van God sal 'n koning hê wat liefde is en wie se wette liefde ondersteun, nie haat nie (vgl. Openbaring 
22: 14-15). 

Die laaste Bybelboek bespreek spesifiek die koninkryk van God. 

15 Toe klink die sewende engel: En daar het luide stemme in die hemel gesê: 'Die koninkryke van hierdie 
wêreld het die koninkryke van onse Here en van Christus geword, en Hy sal vir altyd en altyd regeer!' 
(Openbaring 11:15) . 

Jesus sal in die koninkryk regeer! En die Bybel openbaar twee van sy titels: 

16 En Hy het 'n naam op sy kleed en op sy bobeen geskryf: KONING VAN KONINGS EN HERE VAN DIE 
HERE (Openbaring 19:16). 

Maar is Jesus die enigste een wat sal regeer? Let op hierdie gedeelte: 

4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle was 'n oordeel. Toe sien ek die siele 
van die onthoofde getuienis vir Jesus en die woord van God, wat nie die dier of sy beeld aanbid het nie 
en nie sy merk op hul voorhoofde of op hul hande gekry het nie. En hulle het duisend jaar saam met 
Christus geleef en geregeer. . . 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor sulke 
dinge het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal 
duisend jaar saam met Hom regeer (Openbaring 20: 4,6). 

Ware Christene sal opstaan om duisend jaar lank saam met Christus te regeer! Omdat die koninkryk vir 
ewig sal bestaan (Openbaring 11:15), maar daardie genoemde regering was net een duisend jaar. Dit is 
waarom ek vroeër hierna verwys het as die eerste fase van die koninkryk — die fisieke, die duisendjarige 
fase, in teenstelling met die finale, meer geestelike fase. 

'N Paar gebeure word in die boek Openbaring gelys soos wat dit tussen die duisendjarige en finale fases 
van die Koninkryk van God plaasvind: 



7 En as die duisend jaar verstryk het, sal Satan uit sy gevangenis vrygelaat word 8 en sal uitgaan om die nasies 

te verlei wat in die vier uithoeke van die aarde is, Gog en Magog, om hulle bymekaar te maak om te veg, wie 

se getal is die sand van die see. ... 11 Toe sien ek 'n groot wit troon en Hom wat daarop sit, van wie se 

aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die 

dooies, klein en groot, voor God sien staan, en boeke is geopen. En 'n ander boek is geopen, dit is die Boek 

van die Lewe. En die dooies is beoordeel volgens hulle werke volgens die boeke wat geskrywe is. 13 Die see 

het die dooies wat daarin was, oorgegee, en die dood en die doderyk het die dooies wat daarin was, 

oorgegee. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 Toe is Death and Hades in die poel van vuur 

gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En iemand wat nie in die Boek van die Lewe geskryf is nie, is in die poel 

van vuur gewerp (Openbaring 20: 7-8, 11-15). 

Die boek Openbaring wys dat daar 'n latere fase sal wees wat kom na die duisendjarige regering en na die 

tweede dood: 

1 Nou het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan. Daar was ook nie meer see nie. 2 Toe sien ek, Johannes, die heilige stad, Nuwe Jerusalem, uit 

die hemel neerdaal van God, voorberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het 'n groot stem uit 

die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk 

wees. God self sal met hulle wees en hulle God wees. 4 En God sal elke traan van hulle oë afvee; daar sal nie 

meer sterwe en geen droefheid en huil nie. Daar sal geen pyn meer wees nie, want die vorige dinge het 

verbygegaan. '(Openbaring 21: 1-4) 

1 En hy het my 'n suiwer rivier van water van die lewe gewys, helder soos kristal, voortkomend van die troon 

van God en van die Lam. 2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier, was die boom van die 

lewe wat twaalf vrugte dra, elke boom wat elke maand sy vrugte dra. Die blare van die boom was genees vir 

die nasies. 3 En daar sal geen vloek meer wees nie, maar die troon van God en van die Lam sal daarin wees, 

en sy dienaars sal Hom dien. 4 Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Daar sal 

geen nag wees nie; hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, want die Here God gee hulle lig. En hulle sal 

regeer vir ewig en altyd. (Openbaring 22: 1-5) 

Let op dat hierdie regering, na die duisend jaar, die diensknegte van God insluit en tot in ewigheid duur. Die 

Heilige Stad wat in die hemel voorberei is, sal die hemel verlaat en op die aarde neerdaal. Dit is die begin van 

die laaste fase van die Koninkryk van God. 'N Tyd van GEEN MEER pyn of lyding nie! 

Die sagmoediges sal die aarde beërwe (Matteus 5: 5) en alles (Openbaring 21: 7). Die aarde, insluitend die 

Heilige Stad wat daarop sal wees, sal beter wees omdat God se weë geïmplementeer sal word. Besef dat: 



7 Van die toename in Sy regering en vrede sal daar geen einde wees nie (Jesaja 9: 7). 

Dit sal duidelik wees dat daar groei sal wees nadat die finale fase van die Koninkryk van God begin het, 

aangesien almal die regering van God sal gehoorsaam. 

Dit sal 'n wonderlikste tyd wees: 

9 Maar soos geskrywe is: 'Oog het nie gesien en geen gehoor gehoor nie, en ook nie in die hart van die mens 

ingegaan wat God berei het vir die wat Hom liefhet nie.' 10 Maar God het dit aan ons geopenbaar deur sy 

Gees ( 1 Korintiërs 2: 9-10). 

Dit is 'n tyd van liefde, vreugde en ewige troos. Dit sal 'n fantastiese tyd wees! Die Koninkryk van God sal sorg 

vir 'n fantastiese beter ewigheid. Wil u nie u deel daaraan hê nie? 

5. Bronne buite die Nuwe Testament het die Koninkryk van God geleer 

Het vroeë professore van Christus gedink dat hulle veronderstel was om die evangelie van 'n letterlike 
Koninkryk van God te verkondig? 

Ja. 

Jare gelede, in 'n lesing wat deur professor Bart Ehrman van die Universiteit van Noord-Carolina 
aangebied is, het hy herhaaldelik en korrek beklemtoon dat in teenstelling met die meeste belydende 
Christene vandag, Jesus en sy vroeë volgelinge die Koninkryk van God verkondig het. Alhoewel Dr 
Ehrman se algehele begrip van die Christendom baie verskil van die van die Voortgesette Kerk van 
God, sal ons saamstem dat die evangelie van die koninkryk is wat Jesus self verkondig het en dat sy 
volgelinge geglo het. Ons sou ook saamstem dat baie mense beweer dat Christene vandag nie 
verstaan dit.  

Die oudste bewaar na-Nuwe-Testamentiese skrywe en preek 

Die Koninkryk van God was 'n belangrike deel van wat beweer word “die oudste volledige 
Christelike preek wat oorleef het” (Holmes MW Antieke Christelike preek. Die Apostoliese 
Vaders: Griekse tekste en Engelse vertalings, 2de uitg. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). 
Hierdie antieke Christelike preek bevat hierdie stellings daaroor: 

5: 5 Verder weet julle, broeders, dat ons verblyf in die wêreld van die vlees onbeduidend en 
verbygaande is, maar die belofte van Christus is groot en wonderlik: rus in die komende 
koninkryk en die ewige lewe. 

Bogenoemde stelling wys dat die koninkryk nie nou is nie, maar sal kom en ewig sal wees. 
Verder lui hierdie antieke preek: 

6: 9 Nou, selfs as hierdie regverdige manne nie deur hul eie regverdige dade hul kinders kan red 
nie, watter versekering het ons dan om in die koninkryk van God in te gaan as ons ons doop 
suiwer en onbesmet laat bly? Of wie sal ons advokaat wees as daar nie gevind word dat ons 
heilige en regverdige werke het nie? 9: 6 Daarom moet ons mekaar liefhê, sodat ons almal in die 
koninkryk van God kan ingaan. 11: 7 As ons dus weet wat reg is in God se oë, sal ons in sy 
koninkryk ingaan en die beloftes ontvang wat “die oor nie gehoor en nie gesien het nie, en ook 
nie die hart van die mens voorgestel het nie.” 



12: 1 Laat ons so uur en uur wag op die koninkryk van God in liefde en geregtigheid, omdat ons nie die dag 

van God sien om hulle te kenne nie. 12: 6 sê hy: die koninkryk van my Vader sal kom. 

Bogenoemde stellings wys dat die liefde deur die regte lewe nodig is, dit is nog nie die Koninkryk van God nie, 

en dit is die plaasvind en die dag van God om die verskyning te sien - dit is nadat Jesus teruggekeer het. Dit is 

die Vader se Koninkryk en die Koninkryk is nie net Jesus nie. 

Dit is interessant dat die ou, skynbaar Christelike preek wat God toegelaat het om te oorleef, dieselfde 

Koninkryk van God leer wat die Nuwe Testament leer en die Voortgesette Kerk van God nou leer (dit is 

moontlik dat dit uit 'n werklike Kerk van God sou kom, maar my beperkte kennis van Grieks beperk my 

vermoë om 'n stewiger verklaring van te lê)
.  

Leiers in die tweede eeu en die Evangelie van die Koninkryk 

Daar moet in die vroeë 2de eeu opgemerk word dat Papias, 'n hoorder van Johannes en 'n 
vriend van Polycarp en deur die Rooms-Katolieke as 'n heilige beskou word, die duisendjarige 
koninkryk geleer het. Eusebius het aangeteken dat Papias geleer het: 

... daar sal 'n millennium wees ná die opstanding uit die dood, wanneer die persoonlike regering 
van Christus op hierdie aarde gevestig sal word. (Fragmente van Papias, VI. Sien ook Eusebius, 
Kerkgeskiedenis, Boek 3, XXXIX, 12) 

Papias het geleer dat dit 'n tyd van groot oorvloed sou wees: 

Net so het hy gesê dat 'n koringkorrel tien sou oplewer 

duisend ore, en dat elke oor tien duisend korrels sou hê, en dat elke korrel tien pond helder, 
suiwer, fyn meel sou oplewer; en dat appels, sade en gras in soortgelyke verhoudings sou 
produseer; en dat alle diere wat dan slegs op die aarde se opvoeding voed, vrede en harmonie 
sou word en die mens volkome onderworpe sou wees. ' van John en 'n vriend van Polycarp, in 
die vierde van sy boeke; vir vyf boeke is deur hom gekomponeer ...] (Fragments of Papias, IV) 

Die brief ná die Nuwe Testament aan die Korintiërs lui: 

42: 1-3 Die apostels het die Evangelie vir ons ontvang van die Here Jesus Christus; Jesus Christus 
is uit God gestuur. Dus is Christus van God en die apostels van Christus. Albei het dus uit die wil 
van God in die vasgestelde orde gekom. Nadat hulle dan 'n aanklag ontvang het en ten volle 
verseker is deur die opstanding van onse Here Jesus Christus en bevestig is in die woord van God 
met volle versekering van die Heilige Gees, het hulle uitgegaan met die blye boodskap dat die 
koninkryk van God sou kom. 

Polycarp van Smyrna was 'n vroeë Christelike leier, wat 'n dissipel van Johannes was, die laaste 
van die oorspronklike apostels wat gesterf het. Polycarp c. 120-135 A.D. geleer: 

Salig is die armes en diegene wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle 
behoort die koninkryk van God. (Polycarp. Brief aan die Filippense, hoofstuk II. Van Ante-Nicene 
Fathers, Deel 1 soos onder redaksie van Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikaanse 
uitgawe, 1885) 

As ons dan weet dat 'God nie bespot word nie', moet ons waardig wandel na sy gebod en 
heerlikheid ... Want dit is goed dat hulle afgesny moet word van die begeerlikhede wat in die 
wêreld is, want "elkeen wellus veg teen die gees; 'En' ook nie hoereerders en ook nie 'n 



onheilspellende persoon, sowel as diegene wat hulself met die mensdom misbruik, sal die 
koninkryk van God beërwe, 'en ook nie diegene wat dinge doen wat onbestaanbaar en 
onbekommerd is nie. (ibid, Hoofstuk V) 

Laat ons Hom dan in vrees en met eerbied dien, net soos Hy self ons beveel het, en as die 
apostels wat die Evangelie aan ons verkondig het, en die profete wat vooraf die koms van die 
Here verkondig het. (ibid, hoofstuk VI) 

Soos ander in die Nuwe Testament, het Polycarp geleer dat die regverdiges en nie die gebooie 
wat die gebooie het, die Koninkryk van God sal beërwe nie. 

Daar word ook beweer dat die volgende deur Polycarp geleer is: 

En die volgende sabbat het hy gesê: Luister na my vermaning, geliefde kinders van God. Ek het 
julle besweer toe die biskoppe teenwoordig was, en ek vermaan julle nou almal om mooi en 
waardig te wandel in die weg van die Here ... Waak, en wees weer gereed; laat julle harte nie 
afgeweeg word nie, die nuwe gebod aangaande die liefde vir mekaar, verskyn sy koms skielik as 
van vinnige weerlig, die groot oordeel deur vuur, die ewige lewe, sy onsterflike koninkryk. En 
alles wat u van God geleer word, weet u, as u die geïnspireerde Skrifte ondersoek, met die pen 
van die Heilige Gees op u harte gegraveer, sodat die gebooie in u onuitwisbaar kan bly. ' (Life of 
Polycarp, Hoofstuk 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito van Sardis, 'n leier van die Kerk van God, ca. 170 A.D., geleer: 

Want die wet is in die evangelie uitgevaardig - die ou in die nuwe, albei kom saam uit Sion en 
Jerusalem; en die gebod wat in genade uitgereik is, en die soort in die finale produk, en die lam 
in die Seun en die skape in 'n mens en die mens in God ... 

Maar die evangelie het die verklaring van die wet en dit geword 

vervulling, terwyl die kerk die stoorkamer van die waarheid geword het ... 

Dit is die een wat ons verlos het van slawerny in vryheid, van duisternis na lig, van dood tot 
lewe, van tirannie in 'n ewige koninkryk. (Melito. Homily On the Passover. Verse 7,40, 68. 
Vertaling uit Kerux: The Journal of Online Theology. 
Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

So was dit bekend dat die Koninkryk van God iets ewig was, en nie net die huidige Christelike of 
Katolieke Kerk nie, en wat God se wet insluit. 

Nog 'n skrywe in die middel van die tweede eeu vermaan mense om na die koninkryk te kyk: 

Laat daarom niemand van julle langer versprei of agtertoe kyk nie, maar gewillig nader tot die 
Evangelie van die koninkryk van God. (Roman Clement. Erkenning, Boek X, hoofstuk XLV. 
Uittreksel uit Ante-Nicene Fathers, Deel 8. Geredigeer deur Alexander Roberts & James 
Donaldson. Amerikaanse uitgawe, 1886) 

Alhoewel dit blykbaar nie deur een in die ware kerk geskryf is nie, gebruik die skrywe met die 
titel The Shepherd of Hermas in die middel van die tweede eeu veertien keer die vertaling van 
Roberts & Donaldson. 

Ware Christene, en selfs baie mense slegs belydende Christus, het in die tweede eeu iets van die 
Koninkryk van God geweet. 

Selfs die Katolieke en Oosters-Ortodokse heilige Irenaeus het verstaan dat Christene na die 
opstanding die Koninkryk van God sou binnegaan. Let op wat hy geskryf het, c. 180 A.D .: 



Want so is die toestand van die gelowiges, omdat die Heilige Gees in hulle voortdurend bly, wat 
deur die doop deur Hom gegee is en deur die ontvanger behou word as hy in waarheid en 
heiligheid en geregtigheid en geduld volhard. Want hierdie siel het 'n opstanding in die wat glo, 
die liggaam wat die siel weer ontvang en daarmee saam deur die krag van die Heilige Gees, 
opgewek word en in die koninkryk van God ingaan. (Irenaeus, St., biskop van Lyon. Vertaal uit 
die Armeens deur Armitage Robinson. Die demonstrasie van die apostoliese prediking, hoofstuk 
42. Wells, Somerset, okt. 1879. Soos gepubliseer in SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN 
KNOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus van Antiochië het geleer: 

Ek noem maar sy goedheid; as ek Hom Koninkryk noem, noem ek maar sy heerlikheid ... Want as 
Hy hom van die begin af onsterflik gemaak het, sou Hy hom tot God gemaak het. ... Hy het hom 
dan ook nie onsterflik of sterflik gemaak nie, maar, soos ons hierbo gesê het, tot albei in staat; 
sodat hy sou neig na die dinge van onsterflikheid, deur die gebod van God te onderhou, hy van 
onsterflikheid as beloning van Hom sou ontvang en God sou word. (Theophilus, To Autolycus, 1: 
3, 2:27) 

Die Katolieke heilige, Hippolytus, het in die vroeë derde eeu geskryf: 

En u sal die koninkryk van die hemele ontvang, u wat die Hemelse Koning, terwyl u as 
vreemdeling in hierdie lewe vertoef het. En jy sal 'n metgesel van die Godheid wees en 'n mede-
erfgenaam met Christus, nie meer verslaaf deur begeerlikhede of hartstogte nie, en nooit weer 
deur siekte vermors word nie. Want u het God geword: vir al die lyding wat u ondergaan het toe 
u 'n man was, het Hy dit aan u gegee, omdat u 'n sterflike vorm gehad het, maar wat dit ookal 
met God is om aan te gee, het hierdie God belowe om aan u te gee, omdat u is verheerlik en 
verwek tot onsterflikheid. (Hippolytus. Weerlegging van alle ketterye, boek X, hoofstuk 30) 

Die doel vir mense is om in die komende Koninkryk van God verheerlik te word. 

Probleme in die tweede en derde eeu 

Ondanks sy wye aanvaarding, het 'n afvallige leier met die naam Marcion in die tweede eeu 
opgestaan. Marcion het geleer teen die wet van God, die Sabbat en die letterlike Koninkryk van 
God. Alhoewel hy deur Polycarp en ander aan die kaak gestel is, het hy 'n geruime tyd kontak 
met die Kerk van Rome gehad en het dit gelyk asof hy daar invloed gehad het. 

In die tweede en derde eeu het allegoriste in Alexandrië (Egipte) gevestig geword. Baie 
allegoriste het die leer van die komende koninkryk teëgestaan. Let op die verslag oor sommige 
van die allegoriste: 

Dionysius is gebore uit 'n edele en welgestelde heidense familie in Alexandrië en is opgelei in hul 
filosofie. Hy het die heidense skole verlaat om 'n leerling van Origen te word, wat hy opgevolg 
het in die kategetiese skool van Alexandrië ... 

Clement, Origen en die Gnostic-skool is besig om die leerstellings van die heilige woorde te 
beskadig deur hul fantasieuse en allegoriese interpretasies ... hulle het vir hulle die naam 
“Allegorists” gekry. Nepos het die Allegoriste in die openbaar bestry en volgehou dat daar 'n 
regering van Christus sal wees op die aarde ... 

Dionysius het met die volgelinge van Nepos betwis, en volgens sy weergawe ... ''n toestand wat 
nou in die koninkryk van God bestaan.' Dit is die eerste melding van die koninkryk van God wat 
in die huidige toestand van die kerke bestaan ... 



Nepos het hul dwaling bestraf en gewys dat die koninkryk van die hemele nie allegories is nie, 
maar die letterlike komende koninkryk van ons Here is in die opstanding tot die ewige lewe ... 

Die idee van die koninkryk in die huidige toestand is dus bedink en na vore gebring in die Gnostiese 
skool van Allegorists in Egipte, 200 tot 250 nC, 'n volle eeu voordat die biskoppe van die ryk as bewoners 
van die troon beskou word. ... 

Clement het die idee van die koninkryk van God bedink as 'n toestand van ware geestelike kennis van 
God. Origen het dit uiteengesit as 'n geestelike betekenis wat weggesteek is in die gewone letter van die 
Skrif. (Ward, Henry Dana. Die Evangelie van die Koninkryk: 'n Koninkryk nie van hierdie wêreld nie; nie in 
hierdie wêreld nie; maar om in die hemelse land te kom, van die opstanding uit die dood en van die 
herstel van alle dinge. Gepubliseer deur Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Dus, terwyl biskop Nepos die evangelie van die Koninkryk van God geleer het, het die allegoriste probeer 
om 'n vals, minder letterlike, begrip daaruit te kry. Biskop Apollinaris van Hierapolis het ook dieselfde 
tyd probeer om die foute van die allegoriste te beveg. Diegene wat waarlik in die Kerk van God staan, 
het gestaan vir die waarheid van die letterlike Koninkryk van God deur die geskiedenis. 

Herbert W. Armstrong het die Evangelie van die Koninkryk, Plus 

In die 20ste eeu het wyle Herbert W. Armstrong geskryf: 

Omdat hulle die evangelie van Christus verwerp het. . . , die wêreld moes iets anders op sy plek 
vervang. Hulle moes 'n namaak uitvind! Ons het dus gehoor dat die koninkryk van God gepraat 
word as slegs 'n mooi ligging - 'n lekker sentiment in menseharte - om dit tot 'n eteriese, 
onwerklike NIEDING te verminder nie! Ander het verkeerd voorgestel dat die 'KERK' die 
koninkryk is. . . Die profeet Daniël, wat 600 jaar voor Christus geleef het, het geweet dat die 
koninkryk van God 'n regte koninkryk was - 'n regering wat heers 

letterlike MENSE op die aarde. . . 

Hier. . . is God se uitleg van wat die KONINKRYK VAN GOD IS: 'En in die dae van hierdie konings 
...' - hier word gepraat van die tien tone, 'n deel van yster en 'n deel van bros klei. Deur die 
profesie met Daniël 7 en Openbaring 13 en 17 te verbind, word daar verwys na die nuwe 
VERENIGDE STATE VAN EUROPA wat nou vorm. . . voor u oë! Openbaring 17:12 maak die detail 
duidelik dat dit 'n vereniging van TIEN KONINGS of KONINKryke sal wees wat (Op. 17: 8) die ou 
ROMEINSE Ryk sal laat opstaan. . . 

As Christus kom, kom hy as KONING van konings en regeer hy die hele aarde (Op. 19: 11-16); en 
SY KONINKRYK - die KONINKRYK VAN GOD - het Daniël gesê om al hierdie wêreldse koninkryke 
te verteer. Openbaring 11:15 stel dit in hierdie woorde: “Die koninkryke van hierdie wêreld het 
die KONINKRYKE van ONS HERE en SY CHRISTUS geword; en Hy sal heers vir ewig en altyd!”! Dit 
is DIE KONINKRYK VAN GOD. Dit is die EINDE van huidige regerings - ja, en selfs die Verenigde 
State en die Britse lande. Dan sal hulle die koninkryke word - die REGERINGE - van die Here 
JESUS CHRISTUS, dan KONING van konings oor die hele aarde. Dit maak die feit dat die 
KONINKRYK VAN GOD 'n letterlike REGERING is, heeltemal af. Aangesien die Chaldeense Ryk 'n 
KONINKRYK was - selfs soos die Romeinse Ryk 'n KONINKRYK was - so is die KONINKRYK VAN 
GOD 'n regering. Dit is om die REGERING van die NASIES van die wêreld oor te neem. Jesus 
Christus is GEBORE om 'n KONING te wees - 'n REGERING! . . . 

Dieselfde Jesus Christus wat meer as 1 900 jaar gelede oor die heuwels en valleie van die Heilige 
Land en die strate van Jerusalem geloop het, kom weer. Hy het gesê dat hy weer sou kom. 
Nadat hy gekruisig is, het God hom na drie dae en drie nagte uit die dood opgewek (Matt. 12:40; 



hand 02:32; I Kor. 15: 3-4). Hy het opgevaar na die troon van God. Hoofkwartier van die 
Regering van die Heelal (Hand. 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Op. 3:21). 

Hy is die 'edelman' van die gelykenis wat na die Troon van 

God - die 'ver land' - word gekroon as Koning van die konings oor al die nasies en dan na die 
aarde terugkeer (Luk. 19: 12-27). 

Weereens is hy in die hemel tot die 'tye van herstel van alle dinge' (Hand. 3: 19-21). Restitusie 
beteken herstel na 'n voormalige staat of toestand. In hierdie geval, die herstel van God se 
regering op aarde, en dus die herstel van wêreldvrede en utopiese toestande. 

Die huidige woelinge in die wêreld, toenemende oorloë en tevredenhede, sal die wêreldse 
moeilikheid bereik so groot dat, tensy God ingryp, geen menslike vlees lewend gered sou word 
nie (Matt. 24:22). Op die hoogtepunt wanneer vertraging lei tot die vernietiging van alle lewe 
van hierdie planeet af, sal Jesus Christus terugkeer. Hierdie keer kom hy as goddelike God. Hy 
kom in al die mag en glorie van die heelheerskerende Skepper. (Matt. 24:30; 25:31.) Hy kom as 
'Koning van die konings en Here van die here' (Op. 19:16) om 'n wêreld-superregering te vestig 
en alle nasies te regeer 'met 'n ysterstaf. ”(Op. 19:15; 12: 5). . . 

Christus onwelkom? 

Maar sal die mensdom van vreugde skree en hom verwelkom in ekstase en entoesiasme - sal selfs die 
kerke van die tradisionele Christendom? 

Hulle sal nie! Hulle sal glo omdat die valse bedienaars van Satan (II Kor. 11: 13-15) hulle mislei het dat hy 
die Antichris is. Die kerke en die nasies sal kwaad wees oor sy koms (Op. 11:15 met 11:18), en die 
weermagte sal in werklikheid probeer veg om hom te vernietig (Op. 17:14)! 

Die nasies sal deelneem aan die klimaktiese stryd van die komende Tweede Wêreldoorlog, met die 
gevegsfront in Jerusalem (Sag. 14: 1-2) en dan sal Christus terugkeer. In bonatuurlike krag sal hy 'veg 
teen die nasies' wat teen hom veg (vers 3). Hy sal hulle totaal verslaan (Op. 17:14)! 'Sy voete sal in die 
dag op die Olyfberg staan', 'n kort entjie oos van Jerusalem (Sag. 14: 4). (Armstrong HW. The Mystery of 
the Ages, 1984) 

Die Bybel verklaar dat Jesus sal terugkeer en dat Hy sal wen, en tog sal baie teen hom veg (Openbaring 
19:19). Baie sal beweer (gebaseer op verkeerde verstaan van Bybelse profesie, maar deels as gevolg van 
valse profete en mistieke) dat die terugkerende Jesus die finale Antichris is! 

Die volgende is ook van Herbert Armstrong: 

Ware godsdiens - God se waarheid bemagtig met die liefde van God wat deur die Heilige Gees oorgedra 
word ... VREUGDE ONMENKELBAAR om God en Jesus Christus te ken - om WAARHEID te ken - en die 
warmte van God se goddelike liefde! ... 

Die leringe van God se ware Kerk is bloot dié van “leef volgens elke woord” van die Heilige Bybel ... 

Mans sal van die weg van “kry” na die weg van “gee” - God se manier van liefde, verander. 

'N NUWE BERGING sal nou die aarde aangryp! (Ibid) 

Die NUWE BESKIKKING is die Koninkryk van God. Die bewering dat 'n nuwe beskawing moet kom en 
gebaseer moet wees op liefde, is 'n belangrike deel van dit waaroor die ware evangelie van die 
koninkryk wat Jesus en sy volgelinge geleer het, gaan. Dit is iets wat ons in die Voortgesette Kerk van 
God verkondig. 



Herbert Armstrong besef dat Jesus besig was om te leer dat die menslike samelewing, selfs as hy dink 
dat hy wil gehoorsaam, die 'weggee' van die lewe, die manier van liefde, verwerp het. Dit wil voorkom 
asof bykans niemand die belangrikheid van wat Jesus geleer het, goed begryp nie. 

Verlossing deur Jesus is deel van die Evangelie 

Sommige wat nou al gelees het, wonder waarskynlik oor Jesus se dood en rol in verlossing. Ja, 
dit is deel van die evangelie waaroor die Nuwe Testament en Herbert W. Armstrong albei 
geskryf het. 

Die Nuwe Testament wys dat die evangelie die verlossing deur Jesus insluit: 

16 Want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot 
redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Grieke (Romeine 1:16). 

4 Daarom het die verspreide mense oral heen gaan preek 

die woord. 5 En Filippus het afgegaan na die stad Samaria en Christus aan hulle verkondig. … 12 
Maar toe hulle Filippus geglo het toe hy die dinge aangaande die koninkryk van God en die naam 
van Jesus Christus verkondig het, is mans en vrouens gedoop. … 25 Toe hulle dan die woord van 
die Here getuig en verkondig het, het hulle na Jerusalem teruggekeer en die evangelie in baie 
Samaritane-dorpe verkondig. 26 En 'n engel van die Here het met Filippus gepraat ... 40 Filippus 
is in Azotus gevind. En hy het deurgegaan en in al die stede gepreek totdat hy in Cesaréa gekom 
het. (Handelinge 8: 4,5,12,25,26,40) 

18 Hy het Jesus en die opstanding vir hulle gepreek. (Handelinge 17:18) 

30 En Paulus het twee hele jare in sy huurhuis gaan woon en almal ontvang wat na hom gekom 
het;  

31 die prediking van die koninkryk van God en die dinge wat die Here Jesus Christus aangaan, te leer 

met alle vertroue, niemand verbied hom nie. (Handelinge 28: 30-31) 

Let op dat die prediking Jesus en die koninkryk ingesluit het. Ongelukkig ontbreek 'n goeie 
begrip van die evangelie van die Koninkryk van God die leringe van die Grieks-Romeinse kerke. 

Om ons te help om deel te word van daardie koninkryk, het God die mens so lief gehad dat Hy 
Jesus gestuur het om vir ons te sterf (Johannes 3: 16-17) en ons verlos deur sy genade (Efesiërs 
2: 8). En dit is deel van die goeie nuus (Handelinge 20:24).  

Die Evangelie van die Koninkryk is wat die wêreld nodig het, maar ... 

Om vir vrede te werk (Matteus 5: 9) en goed te doen, is waardevolle doelwitte (vgl. Galasiërs 6:10). Tog 
glo baie wêreldleiers, ook godsdienstige, dat dit internasionale menslike samewerking sal wees wat 
vrede en voorspoed sal bring, en nie die Koninkryk van God nie. En alhoewel hulle tydelike suksesse het, 
sal hulle nie net nie slaag nie, maar sommige van hul menslike pogings sal die planeet aarde uiteindelik 
tot die punt bring dat dit die lewe onvolhoubaar sou maak as Jesus nie sou terugkeer om sy Koninkryk te 
vestig nie. Mense wat die aarde sonder God regmaak, is 'n ydele en vals evangelie (Psalm 127: 1). 

Baie in die wêreld probeer 'n semi-religieuse Babiloniese internasionale plan saamstel om 'n nuwe 
wêreldorde in die 21ste eeu te bewerkstellig. Dit is iets wat die Voortgesette Kerk van God sedert die 
ontstaan daarvan aan die kaak gestel het en beplan om voort te gaan om aan die kaak te stel. Sedert die 
Satan byna 6000 jaar gelede Eva gevra het om te val vir 'n weergawe van sy evangelie (Genesis 3), het 
baie mense geglo dat hulle beter as God weet wat hulle en die wêreld sal verbeter. 

Volgens die Bybel sal dit 'n kombinasie van 'n militêre leier in Europa (genoem die Koning van die 
Noorde, ook genoem die Dier van Openbaring 13: 1-10), saam met 'n godsdienstige leier (die vals 



profeet genoem), ook genoem DIE finale Antichris en die tweehoornse dier van Openbaring 13: 11-17) 
uit die stad van sewe heuwels (Openbaring 17: 9,18) om 'n 'Babiloniese' (Openbaring 17 en 18) 
wêreldorde in te bring. Alhoewel die mens die wederkoms van Christus en die vestiging van sy koninkryk 
nodig het, sal baie mense in die wêreld nie in die 21ste eeu aan hierdie boodskap let nie - hulle sal 
voortgaan om verskillende weergawes van Satan se valse evangelie te glo. Maar die wêreld sal 'n getuie 
ontvang. 

Onthou dat Jesus geleer het: 

14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word as getuie vir al die 
nasies, en dan sal die einde kom. (Mattheüs 24:14) 

Let op dat die evangelie van die koninkryk as 'n getuie die wêreld sal bereik, dan sal die einde kom. 

Daar is verskillende redes hiervoor. 

Die een is dat God wil hê dat die wêreld die ware evangelie moet hoor voor die begin van die Groot 
Verdrukking (wat blyk dat dit in Matteus 24:21 begin). Die evangelieboodskap is dus 'n getuie en 'n 
waarskuwing (vgl. Esegiël 3; Amos 3: 7). Dit sal lei tot meer heidense bekerings voordat Jesus terugkeer 
(Romeine 11:25) en voldoende nie-heidense bekerings (Romeine 9:27) voordat Jesus terugkeer. 

'N Ander punt is dat die kern van die boodskap strydig is met die siening van die opkomende Dier, die 
Koning van die Noorde-mag, saam met die Vals Profeet, die finale Antichris. Hulle sal basies vrede beloof 
deur menslike inspanning, maar dit sal tot die einde lei (Matteus 24:14) en vernietiging (vgl. 1 
Tessalonisense 5: 3). 

As gevolg van tekens en leuenwonders wat daarmee gepaard gaan (2 Tessalonisense 2: 9), sal die 
meeste in die wêreld kies om 'n leuen te glo (2 Tessalonisense 2: 9-12) in plaas van die 
evangelieboodskap. As gevolg van onbehoorlike veroordelings van die duisendjarige Koninkryk van God 
deur die Rooms-Katolieke, Oosters-Ortodokse, Lutherane en ander, sal baie mense verkeerdelik beweer 
dat die boodskap van die duisendjarige evangelie van die Koninkryk van God die valse evangelie is wat 
met die Antichris geassosieer word. 

Die getroue Filadelfiese Christene (Openbaring 3: 7-13) gaan die duisendjarige evangelie van die 
koninkryk verkondig en die wêreld vertel wat sekere wêreldse leiers (insluitend die Dier en die vals 
profeet) sal doen. 

Hulle sal ondersteun om die wêreld die boodskap te vertel dat die Beast, die Koning van die Noorde-
mag, saam met die Vals Profeet, die finale Antichris, uiteindelik die VSA en die Anglo-nasies van die 
Verenigde Koninkryk (saam met sommige van hul bondgenote) sal vernietig. , Kanada, Australië en Nieu-
Seeland (Daniel 11:39) en dat hulle kort daarna 'n Arabiese / Islamitiese konfederasie (Daniël 11: 40-43) 
sal vernietig, as instrumente van die demone sal funksioneer (Openbaring 16: 13-14), en sal uiteindelik 
Jesus Christus beveg met sy wederkoms (Openbaring 16:14; 19: 19-20). Die getroue Filadelfiërs 
(Openbaring 3: 7-13) kondig aan dat die duisendjarige koninkryk binnekort sal aanbreek. Dit sal 
waarskynlik baie mediadekking oplewer en bydra tot die vervulling van Matteus 24:14. Ons in die 
Voortgesette Kerk van God is besig om literatuur (in veelvuldige tale) voor te berei, webwerwe toe te 
voeg en ander stappe te doen om voor te berei op die 'kort werk' (vgl. Romeine 9:28) wat sal lei tot God 
se vasberadenheid dat Matteus 24: 14 is voldoende voorsien as getuie vir die einde van die tyd. 

Die 'valse evangelie' wat wêreldleiers verkondig (waarskynlik 'n 'nuwe' topleier van Europa, tesame met 
'n gekompromitteerde pontiff wat aanspraak maak op 'n vorm van Katolisisme) sal nie daarvan hou nie - 
hulle wil nie hê dat die wêreld moet leer wat hulle regtig sal doen nie doen (en mag dit miskien nie eers 
self glo nie, vgl. Jesaja 10: 5-7). Hulle en / of hul ondersteuners sal waarskynlik ook vals leer dat die 
getroue Filadelfiërs 'n ekstremistiese leerstelling (millenarisme) van 'n komende antichris sal voorstaan. 



Al die veroordelings wat hulle en / of hul volgelinge teenoor die Filadelfiese gelowiges en die 
voortgesette kerk van God maak, sal vervolging veroorsaak (Daniël 11: 29-35; Openbaring 12: 13-15). Dit 
sal ook lei tot die einde — die begin van die Groot Verdrukking (Mattheüs 24:21; Daniël 11:39; vgl. 
Matteus 24: 14-15; Daniël 11:31) asook 'n tyd van beskerming vir die getroue Filadelfia-Christene 
(Openbaring 3:10; 12:14 -16). 

Die Dier en die valse profeet sal krag, ekonomiese afpersing, tekens, leuenwonders, moord en ander 
druk (Openbaring 13: 10-17; 16: 14; Daniël 7:25; 2 Tessalonisense 2: 9-10) probeer beheer . Christene sal 
vra: 

10 "Hoe lank, Here, heilig en waar, totdat U ons bloed oordeel en wraak neem op die wat op die aarde 
woon?" (Openbaring 6:10) 

God se mense het deur die eeue gewonder: 'Hoe lank sal dit duur totdat Jesus weer kom?' 

Terwyl ons nie die dag of uur weet nie, verwag ons dat Jesus in die 21ste eeu sal terugkeer (en die 
duisendjarige Koninkryk van God gevestig) gebaseer op baie Skrifgedeeltes (bv. Matteus 24: 4-34; Psalm 
90: 4; Hosea 6: 2 ; Lukas 21: 7-36; Hebreërs 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petrus 3: 3-8; 1 Tessalonisense 5: 4), 
waarvan sommige ons nou sien vervul is. 

As Jesus nie ingryp nie, sal die wêreld die hele lewe vernietig het: 

21 Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos dit nog nie was sedert die begin van die wêreld tot 
op hierdie tydstip nie, en ook nooit sal wees nie. 22 En as die dae nie verkort was nie, sou geen vlees 
gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. (Matteus 24: 21-22) 

29 Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal nie sy lig 
gee nie; die sterre sal uit die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. 30 Dan sal die 
teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde treur, en 
hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met krag en groot heerlikheid. 31 
En Hy sal sy engele stuur met 'n groot geluid van 'n trompet, en hulle sal sy uitverkorenes 
bymekaarmaak uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel tot die ander. (Matteus 24: 29-
31) 

Die koninkryk van God is wat die wêreld nodig het. 

vir die ambassadeurs koninkryk 

Wat is u rol in die Koninkryk? 

As u 'n regte Christen is, moet u 'n ambassadeur daarvoor wees. Let op wat die apostel Paulus geskryf 
het: 

20 Nou is ons ambassadeurs vir Christus, asof God deur ons smeek: ons smeek u namens Christus, wees 
versoen met God. (2 Korintiërs 5:20) 

14 Staan dan, gord julle heupe met waarheid en trek die borstas van geregtigheid aan; 15 en trek u 
voete met die voorbereiding van die evangelie van vrede; 16 Neem veral die skild van die geloof 
waarmee u al die vurige pyle van die Bose kan blus. 17 En neem die helm van verlossing en die swaard 
van die Gees, dit is die woord van God; 18 Ek bid altyd met alle gebede en smekinge in die Gees, en 
waak daarvoor met alle deursettingsvermoë en smeking vir al die heiliges - 19 en vir my, sodat my uiting 
gegee kan word, sodat ek my mond met vrymoedigheid kan openbaar om bekend te maak. die 
verborgenheid van die evangelie, 20 waarvoor ek 'n ambassadeur in kettings is; sodat ek dapper kan 
spreek soos ek moet praat. (Efesiërs 6: 14-20) 

Wat is 'n ambassadeur? Merriam-Webster het die volgende definisie: 



1: 'n amptelike gesant; veral: 'n diplomatieke agent van die hoogste rang wat geakkrediteer is by 'n 
buitelandse regering of soewerein as die inwonende verteenwoordiger van sy of haar eie regering of 
soewerein of aangestel is vir 'n spesiale en dikwels tydelike diplomatieke opdrag 

2 a: 'n gemagtigde verteenwoordiger of boodskapper 

As u 'n ware Christen is, is u 'n amptelike gesant vir Christus! Let op wat die apostel Petrus geskryf het: 

9 Maar u is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesteramp, 'n heilige nasie, sy eie volk, dat u die lof kan 
verkondig van Hom wat u uit die duisternis geroep het tot sy wonderlike lig; 10 wat eens nie 'n volk was 
nie, maar nou die volk van God is, wat nie barmhartigheid verkry het nie, maar nou barmhartigheid 
verkry het. (1 Petrus 2: 9-10) 

As Christene moet ons deel wees van 'n heilige volk. 

Watter volk is nou heilig? 

Wel, beslis nie een van die koninkryke van hierdie wêreld nie - maar uiteindelik sal hulle deel wees van 
Christus se Koninkryk (Openbaring 11:15). Dit is God se volk, sy Koninkryk wat heilig is. 

As ambassadeurs is ons nie normaalweg besig met die direkte politiek van die nasies van hierdie wêreld 
nie. Maar ons moet nou God se manier van lewe leef (sien ook die gratis boek beskikbaar op 
www.ccog.org met die titel: Christene: ambassadeurs vir die koninkryk van God, Bybelse instruksies oor 
hoe om as Christen te leef). Sodoende leer ons beter waarom God se weë die beste is, sodat ons in sy 
koninkryk konings en priesters kan wees en saam met Christus op die aarde kan regeer: 

5 Aan Hom wat ons liefgehad en ons in ons eie bloed van ons sondes gewas het, 6 en ons konings en 
priesters vir sy God en Vader gemaak het, tot Hom die heerlikheid en die heerskappy tot in alle 
ewigheid. Amen. (Openbaring 1: 5-6) 

10 en ons konings en priesters vir onse God gemaak het; En ons sal op die aarde regeer. (Openbaring 
5:10) 

Een toekomstige aspek daarvan is om mense wat sterflik is, dan te leer om in God se weë te wandel: 

19 Want die volk sal in Sion in Jerusalem woon; Jy sal nie meer ween nie. Hy sal jou baie genadig wees as 
jy huil; As Hy dit hoor, sal Hy jou antwoord. 20 En alhoewel die Here vir u die brood van teëspoed en die 
water van verdrukking gee, sal u leermeesters nie meer in 'n hoek ingetrek word nie, maar u oë sal u 
leermeesters sien. 21 U ore sal 'n woord agter u hoor en sê: "Dit is die weg, wandel daarin." As u regs 
draai of wanneer u links draai. (Jesaja 30: 19-21) 

Alhoewel dit 'n profesie vir die duisendjarige koninkryk is, moet Christene in hierdie tyd bereid wees om 
te onderrig: 

12… teen hierdie tyd behoort julle leraars te wees (Hebreërs 5:12) 

15 Maar heilig die Here God in u harte; en wees altyd bereid om 'n antwoord te gee aan elkeen wat u 
vra van die hoop wat in u is met sagmoedigheid en vrees (1 Petrus 3:15, KJV). 

Die Bybel toon dat baie van die meer getroue Christene baie voor die aanvang van die Groot 
Verdrukking baie sal onderrig: 

33 En die mense wat dit verstaan, sal baie mense onderrig (Daniël 11:33) 

Leer, groei in genade en kennis (2 Petrus 3:18), is iets wat ons nou moet doen. 'N Deel van u rol in die 
Koninkryk van God is om in staat te wees om onderrig te gee. En vir die meer getroue Filadelfiërs 
(Openbaring 3: 7-13), Christene, sal dit ook die ondersteuning van die belangrike evangeliegetuie bevat 
voor die aanvang van die duisendjarige koninkryk (vgl. Matteus 24:14). 



Nadat die koninkryk van God gevestig is, sal die mense van God gebruik word om 'n beskadigde planeet 
te herstel: 

12 Die wat onder julle is, sal die ou puinhope bou; 

U sal die fondamente van baie geslagte oprig; En jy sal die Hersteller van die oortreding genoem word, 
die Hersteller van strate om in te woon. (Jesaja 58:12) 

Dus sal die mense van God wat God in hierdie tyd geleef het, dit makliker maak om in stede (en elders) 
in stede te woon gedurende hierdie tyd van herstel. Die wêreld sal waarlik 'n beter plek wees. Ons moet 
nou ambassadeurs vir Christus wees, sodat ons ook in sy koninkryk kan dien. 

Die ware evangelieboodskap is transformatief 

Jesus het gesê: “As julle in my woord bly, dan is julle my dissipels. 32 En julle sal die waarheid ken, en die 
waarheid sal julle vry maak ”(Johannes 8: 31-32). Om die waarheid oor die evangelie van die Koninkryk 
van God te ken, bevry ons daarvan om vasgevang te wees in die valse hoop van hierdie wêreld. Ons kan 
met vrymoedigheid 'n plan ondersteun wat werk - God se plan! Satan het die hele wêreld mislei 
(Openbaring 12: 9) en die koninkryk van God is die ware oplossing. Ons moet die waarheid voorstaan en 
voorstaan (vgl. Joh. 18:37). 

Die evangelieboodskap handel meer oor persoonlike verlossing. Die goeie nuus van die Koninkryk van 
God behoort een te verander in hierdie tyd: 

2 En moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die hernuwing van u 
gedagtes, sodat u kan bewys wat die goeie en aanvaarbare en volmaakte wil van God is. (Romeine 12: 2) 

Ware Christene word getransformeer om God en ander te dien: 

22 Diensknegte, gehoorsaam julle meesters na die vlees in alles, nie met eredienste as mense wat 
welbehaaglik is nie, maar in opregtheid van hart en God vrees. 23 En wat julle ook al doen, doen dit van 
harte, net soos vir die Here en nie vir mense nie; 24 omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis 
sal ontvang; want u dien die Here Christus. (Kolossense 3: 22-24) 

28 Daarom, omdat ons 'n koninkryk ontvang wat nie kan wankel nie, moet ons genade hê waardeur ons 
God aanvaarbaar kan dien met eerbied en goddelike vrees. (Hebreërs 12:28) 

Ware Christene leef anders as die wêreld. Ons aanvaar God se standaarde bo die wêreld vir wat reg en 
verkeerd is. Die regverdige leef deur die geloof (Hebreërs 10:38), want dit neem geloof om God se 
manier te leef in hierdie tyd. Christene is in die Nuwe Testament so verskillend beskou as die wêreld 
waarin hulle gewoon het, dat daar in die Nuwe Testament na hulle lewenswyse as die weg verwys word 
(Hand. 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Die wêreld leef selfsugtig, onder Satan se weg, in wat 'die weg van Kain' 
genoem word (Judas 11). 

Die Evangelie van die Koninkryk van God is 'n boodskap van geregtigheid, vreugde en vrede (Romeine 
14:17). Die profetiese woord, korrek verstaan, is vertroostend (vgl. 1 Korintiërs 14: 3; 1 Tessalonisense 
4:18), veral as ons kyk hoe die wêreld verkrummel (vgl. Lukas 21: 8-36). Die ware Christelike lewenswyse 
lei tot geestelike oorvloed en liggaamlike seëninge (Markus 10: 29-30). Dit is deel van die rede waarom 
diegene wat dit leef, verstaan dat die wêreld die Koninkryk van God nodig het. Christene is 
ambassadeurs van die Koninkryk van God. 

Christene plaas ons hoop op die geestelike, nie die fisieke nie, alhoewel ons in 'n fisiese wêreld leef 
(Romeine 8: 5-8). Ons het die 'hoop op die evangelie' (Kolossense 1:23). Dit is iets wat vroeë Christene 
begryp het dat baie mense wat Jesus bely vandag nie regtig verstaan nie. 

 



 

6. Grieks-Romeinse kerke leer dat die Koninkryk belangrik is, maar ... 

Die Grieks-Romeinse kerke glo dat hulle aspekte van die Koninkryk van God leer, maar sukkel 
om werklik te verstaan wat dit regtig is. Die Katolieke ensiklopedie leer dit byvoorbeeld oor 
die koninkryk: 

Christus s'n ... In elke fase van sy leer van die koms van hierdie koninkryk vorm die 
verskillende aspekte daarvan, die presiese betekenis daarvan, die manier waarop dit bereik 
moet word, die basis van sy gesprekke, soveel dat sy gesprek 'die evangelie' genoem word. 
van die koninkryk ”... hulle het begin praat van die Kerk as" die koninkryk van God "; vgl Kol. I, 
13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ens. ... dit beteken die Kerk as daardie goddelike 
instelling ... (Pous H. Koninkryk van God. Die Katolieke Ensiklopedie, Deel VIII. 1910). 

Alhoewel bogenoemde op “Kol., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, 'as u dit opsoek, sal u 
agterkom dat nie een van hierdie verse iets sê dat die Kerk die Koninkryk van God is nie. Hulle 
leer dat gelowiges deel sal wees van die Koninkryk van God of dat dit Jesus se koninkryk is. 
Die Bybel waarsku dat baie mense die evangelie sal verander of na 'n ander, 'n onwaar, sou 
verander (Galasiërs 1: 3-9). Ongelukkig het verskeie mense dit gedoen. 

Jesus het geleer: 'Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe 
deur My nie ”(Johannes 14: 6). Petrus het geleer: 'Daar is ook geen redding in iemand anders 
nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee word 
waardeur ons gered moet word nie' (Hand. 4:12). Petrus het gesê dat die Jode almal moet glo 
om Jesus te bekeer en te aanvaar dat hy gered word (Hand. 2:38). 

In teenstelling hiermee het pous Francis geleer dat ateïste, sonder Jesus, deur goeie werke 
gered kan word! Hy leer ook dat Jode gered kan word sonder om Jesus aan te neem! 
Daarbenewens dink hy en sommige Grieks-Romeine ook dat 'n nie-Bybelse weergawe van 
'Mary' 'n sleutel tot die evangelie is, sowel as 'n sleutel tot ekumeniese en intergeloofse 
eenheid. Ongelukkig verstaan hulle en ander nie die belangrikheid van Jesus EN die ware 
Evangelie van die Koninkryk van God nie. Baie bevorder valse evangelies. 

Baie mense wil graag sigbaar loop en in die wêreld vertrou. Die Nuwe Testament leer dat 
Christene hierbo moet kyk: 

2 Let op die dinge hierbo, nie op die dinge op die aarde nie. (Kolossense 3: 2) 

7 Want ons wandel deur geloof, nie deur sig nie. (2 Korintiërs 5: 7) 

Tog het pous Pius XI basies geleer om na sy kerk toe te loop: 

... die Katolieke Kerk ... is die koninkryk van Christus op aarde. (Pius se ensikliese Quas 
Primas). 

Die webwerf CatholicBible101 beweer, “die Koninkryk van God is op aarde opgerig deur Jesus 
Christus in die jaar 33 nC, in die vorm van Sy Kerk, gelei deur Peter ... die Katolieke Kerk.” Tog 
is die duisendjarige Koninkryk van God nie hier nie en dit is ook nie die Kerk van Rome nie, 
maar dit sal ook op aarde wees. Alhoewel die ware Kerk van God die 'sleutels tot die 
koninkryk' het (Matteus 16:19), het diegene wat beweer dat 'n kerk die koninkryk is, 'die 
sleutel van kennis weggeneem' (Lukas 11:52). 

Die Kerk van Rome leer so sterk teen 'n binnekort aardse duisendjarige Koninkryk van God dat 
dit basies die enigste 'leerstelling van die Antichris' is wat in die amptelike Kategismus van die 
Katolieke Kerk gelys is: 



676 Die misleiding van die Antichris begin reeds vorm aanneem in die wêreld elke keer as die 
aanspraak word gemaak om binne die geskiedenis daardie messiaanse hoop te realiseer wat 
slegs deur die eskatologiese oordeel buite die geskiedenis kan realiseer. Die Kerk het selfs 
gewysigde vorms hiervan verwerp vervalsing van die koninkryk onder die naam millenarisme ... 
(Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, 
NY 1995, p. 194) 

Ongelukkig sal diegene wat daarmee saamstem groot probleme ondervind met die verkondiging 
van die Evangelie van die Koninkryk van God. Sommige sal neem 

verskriklike stappe teen diegene wat dit verkondig (Daniël 7:25; 11: 30-36). Maar dink u, sal 
almal wat Jesus as Here bely nie in die koninkryk wees nie? Nee, dit sal hulle nie wees nie. Let op 
wat Jesus gesê het: 

21 “Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here,' sal in die koninkryk van die hemele ingaan, maar hy 
wat die wil van my Vader in die hemel doen. 22 Baie sal op daardie dag vir My sê: 'Here, Here, 
het ons nie in u Naam geprofeteer, duiwels in u Naam uitgedryf en in u Naam baie wonders 
gedoen nie?' 23 En dan sal ek aan hulle sê: 'Ek het julle nooit geken nie; wyk van My af, julle wat 
wetteloosheid beoefen! ' (Matteus 7: 21-23) 

Die apostel Paulus merk op dat die 'verborgenheid van wetteloosheid' in sy tyd reeds 'aan die 
werk was' (2 Tessalonisense 2: 7). Hierdie wetteloosheid hou ook verband met iets waarteen die 
Bybel in die eindtyd waarsku, wat 'Geheim, Babilon die Grote' genoem word (Openbaring 17: 3-
5). 

Die 'raaisel van wetteloosheid' hou verband met belydende Christene wat glo dat hulle nie die 
wet van die Tien Gebod van God hoef te onderhou nie, ens. En / of daar is soveel aanvaarbare 
uitsonderings daarop en / of daar aanvaarbare vorms van boete is om God se terwyl hulle dink 
dat hulle 'n vorm van God se wet het, hou hulle nie 'n vorm van Christendom in wat Jesus of sy 
apostels as wettig sou erken nie. 

Die Grieks-Romeine is soos die Fariseërs wat die gebooie van God oortree het, maar beweer dat 
hul tradisies dit aanvaarbaar gemaak het - Jesus het die benadering veroordeel (Matteus 15: 3-
9)! Jesaja het ook gewaarsku dat mense wat beweer dat hy God is, teen sy wet sou rebelleer 
(Jesaja 30: 9). Hierdie wettelose opstand is iets wat ons ongelukkig tot vandag toe sien. 

'N Ander' raaisel 'blyk te wees dat die Kerk van Rome glo dat sy militaristiese ekumeniese en 
intergeloofsagendas sal lei tot vrede en 'n nie-Bybelse weergawe van die Koninkryk van God op 
aarde. Die Skrif waarsku teen 'n komende ekumeniese eenheid wat dit leer, vir 'n paar jaar 
suksesvol sal wees (let wel: die Nuwe Jerusalem Bybel, 'n Katolieke goedgekeurde vertaling, 
word getoon): 

4 Hulle het voor die draak neergeslaan omdat hy die dier sy gesag gegee het; en hulle het voor 
die dier neergeslaan en gesê: 'Wie kan met die dier vergelyk? Wie kan daarteen veg? ' 5 Die dier 
mag sy roem en godslastering mondelings gee en twee-en-veertig maande lank aktief wees; 6 
En dit het die godslasteringe teen God, teen sy naam, sy hemelse tent en almal wat daar beskut 
is, geopenbaar. 7 Dit is toegelaat om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en mag 
gegee oor elke ras, volk, taal en volk; 8 en alle mense van die wêreld sal dit aanbid, dit wil sê 
elkeen wie se naam nie sedert die stigting van die wêreld in die boek van die offerlam opgele is 
nie. 9 Laat elkeen wat kan hoor, luister: 10 die wat gevange neem tot gevangenskap; dié vir die 
dood deur die swaard tot die dood deur die swaard. Dit is waarom die heiliges 
deursettingsvermoë en geloof moet hê. (Openbaring 13: 4-10, NJB) 



Die Bybel waarsku teen die eindtyd van Babilon-eenheid: 

1 Een van die sewe engele wat die sewe bakkies gehad het, het met my gespreek en gesê: Kom 

hierheen, en ek sal u die straf wys van die groot hoer wat gewandel het in die oorvloedige waters, 

saam met wie al die konings van die aarde is. het hulle geprotesteer en wie die hele wêreldbevolking 

dronk gemaak het van die wyn van haar owerspel. ' 3 Hy het my met gees na 'n woestyn geneem, en 

daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n bloedrooi dier ry wat sewe koppe en tien horings gehad het en 

godslasterlike titels regoor dit geskryf het. 4 Die vrou was geklee in purper en skarlaken en 

glinsterend met goud en juwele en pêrels, en sy het 'n goue wynkas vol met die walglike vuilheid van 

haar prostitusie; 5 Op haar voorkop is 'n naam, 'n kriptiese naam, geskryf: 'Die groot Babilon, die 

moeder van al die prostitute en al die vuil dinge op die aarde.' 6 Ek het gesien dat sy dronk was, 

dronk van die bloed van die heiliges en die bloed van die martelare van Jesus; en toe ek haar sien, 

was ek heeltemal verward. (Openbaring 17: 1-6, NJB) 

9 'Dit vra 'n slordigheid. Die sewe koppe is die sewe heuwels waarop die vrou sit. . . 18 Die vrou wat 

u gesien het, is die groot stad wat gesag het oor al die heersers op aarde. ' (Openbaring 17: 9,18, 

NJB) 

1 Daarna het ek 'n ander engel uit die hemel sien neerdaal met 'n groot gesag aan hom; die aarde 

het geskyn met sy heerlikheid. 2 Op die top van sy stem het hy geskree: 'Babilon het geval, Babilon 

die Grote het geval, en hy het 'n spook van duiwels geword en 'n akkommodasie vir elke vuil gees en 

vuil, lelike voël. 3 Al die nasies het diep gedrink van die wyn van haar hoerery; elke koning op die 

aarde het homself by haar geprostiteer, en elke handelaar het ryk geword deur haar aftakeling. ' 4 'n 

Ander stem het uit die hemel gespreek; Ek het dit hoor sê: 'Kom uit, my volk, gaan van haar af weg, 

sodat julle nie aan haar misdade deel en dieselfde plae het om te dra nie. 5 Haar sondes het 

opgekom na die hemel, en God het haar misdade in gedagte: behandel haar soos sy ander behandel 

het. 6 Sy moet dubbel die bedrag betaal word wat sy gevra het. Sy moet 'n dubbel sterk beker van 

haar eie mengsel hê. 7 Elkeen van haar pompe en orgies moet ooreenstem met 'n marteling of pyn. 

Ek is betower as koningin, dink sy; Ek is geen weduwee nie en sal nooit van rou weet nie. 8 Daarvoor 

sal die plae op een dag op haar val: siekte en rou en hongersnood. Sy sal tot op die grond verbrand 

word. Die Here God wat haar veroordeel het, is magtig. ' 9 'Daar sal rou en ween oor haar wees deur 

die konings van die aarde wat hulle met haar geprostiteer en orgies met haar gehou het. Hulle sien 

die rook terwyl sy brand, (Openbaring 18: 1-9, NJB) 

In Sagaria waarsku die Bybel teen 'n komende Babilon en wys dat die regte eenheid eers sal 

plaasvind nadat Jesus weer kom: 



10 Kyk uit! Pasop! Vlug uit die land van die noorde - verklaar Yahweh - want Ek het julle verstrooi na 

die vier windstreke van die hemel - verklaar Yahweh. 11 Kyk uit! Laat u ontvlug, Sion, wat nou by die 

dogter van Babilon woon! 

12 Want Yahweh Sabaoth sê dit, vandat die heerlikheid opdrag gegee het 

my, oor die nasies wat jou geplunder het, 'Wie aan jou raak, raak die appel van my oog. 13 Kyk nou, 

ek sal my hand oor hulle waai, en hulle sal geplunder word deur die wat hulle verslaaf het. ' Dan sal u 

weet dat Yahweh Sabaoth my gestuur het! 14 Sing, verheug jou, dogter van Sion, want nou kom ek 

onder jou - JaHWeH verklaar! 15 En op die dag sal baie nasies tot Yahweh bekeer word. Ja, hulle sal 

sy volk word, en hulle sal onder julle woon. Dan sal u weet dat Yahweh Sabaoth my na u gestuur het! 

16 Die HERE sal Juda in besit neem, sy deel in die Heilige Land, en Jerusalem weer tot sy keuse maak. 

(Sagaria 2: 10-16, NJB; let op in die KJV / NKJV-weergawes dat die verse as Sagaria 2: 6-12 gelys word) 

Die ekumeniese en intergeloofsbewegings wat die Verenigde Nasies, Vatikaan, baie Protestante 
en Oosters-Ortodokse leiers bevorder, word duidelik deur die Bybel veroordeel en behoort nie 
aangemoedig te word nie. Jesus het gewaarsku teen diegene wat beweer dat hulle Hom sou 
volg wat 'baie sou mislei' (Matteus 24: 4-5). Baie ekumenisme hou verband met die “wit ruiter” 
van Openbaring 6: 1-2 (wat NIE Jesus is nie) en die hoer van Openbaring 17. 

Soos Sagaria, het die apostel Paulus ook geleer dat ware eenheid van geloof nie sal plaasvind 
voordat Jesus terugkeer nie: 

13 totdat ons almal eenheid bereik in geloof en kennis van die Seun van God en die perfekte 
mens vorm, volgroeid met die volheid van Christus self. (Efesiërs 4:13, NJB) 

Diegene wat glo dat hierdie eenheid voor Jesus se wederkoms gekom het, is verkeerd. As Jesus 
terugkom, sal Hy eintlik die eenheid van die nasies wat teen Hom sal saamtrek, moet vernietig: 

11:15 Toe blaas die sewende engel op sy trompet, en daar kon stemme in die hemel hoor skree 
en roep: 'Die koninkryk van die wêreld het die koninkryk van onse Here en sy Christus geword, 
en hy sal heers vir ewig.' 16 Die vier en twintig ouderlinge, wat in die teenwoordigheid van God 
verstrengel was, het hulself neergesit en die grond aangeraak met hul voorhoofde wat God 
aanbid 17 met hierdie woorde: 'Ons dank U, Almagtige Here God, Hy wat is, Hy wat was, vir 
neem u groot krag aan en begin u regering. 18 Die nasies was in oproer, en dit het tyd geword 
dat u vergelding en die dooies beoordeel moet word, en u dienaars, die profete, vir die heiliges 
en diegene wat u Naam vrees, klein en groot, om beloon te word. . Die tyd het aangebreek om 
die wat die aarde verwoes, te vernietig. ' (Openbaring 11: 15-18, NJB) 

19: 6 En ek het gehoor wat die stemme van 'n groot menigte was, soos die geluid van die oseaan 
of die groot gedreun, en antwoord: 'Alleluia! Die regering van die Here ons God, die Almagtige, 
het begin; . . . 19 Toe sien ek die dier, met al die konings van die aarde en hulle leërs, 
bymekaarkom om teen die ruiter en sy leër te veg. 20 Maar die dier is gevange geneem saam 
met die valse profeet wat namens die dier wonderwerke gedoen het en deur hulle mislei het 
wat die handelsmerk aanvaar het met die merk van die dier en diegene wat sy standbeeld 
aanbid het. Hierdie twee is lewendig in die vurige poel van brandende swael gegooi. 21 Al die 
ander is doodgemaak deur die swaard van die ruiter wat uit sy mond uitgekom het, en al die 
voëls het hulself met hul vlees afgegooi. . . 20: 4 Toe sien ek trone waar hulle sit en op hulle sit 



die bevoegdheid verleen is om uitspraak te lewer. Ek het die siele gesien van almal wat onthoof 
is omdat hulle vir Jesus getuig het en dat hulle God se woord verkondig het, en diegene wat 
geweier het om die dier of sy standbeeld te aanbid en nie die handelsmerk op hul voorhoofde of 
hande sou aanvaar nie; hulle het lewend geword en duisend jaar saam met Christus geregeer. 
(Openbaring 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Let op dat Jesus die leërs van die wêreld wat teen Hom verenig is, sal moet vernietig. Dan sal Hy 
en die heiliges regeer. Dit is wanneer daar behoorlike eenheid van die geloof sal wees. 
Ongelukkig sal baie mense luister na vals predikante wat goed lyk, maar nie so is nie, soos die 
apostel Paulus gewaarsku het (2 Korintiërs 11: 14-15). As meer die Bybel en die evangelie van 
die Koninkryk van God meer sou verstaan, sal minder teen Jesus veg.  

7. Waarom die Koninkryk van God? 

Alhoewel mense daarvan hou om te dink dat ons so slim is, is daar beperkinge op ons begrip, 
maar tog is God se “begrip oneindig” (Psalm 147: 5). 

Daarom sal dit God se ingryping verg om hierdie planeet te herstel. 

Terwyl baie in God glo, is die oorgrote meerderheid van die mense nie bereid om te lewe soos 
Hy waarlik rig nie. Let op die volgende: 

8 Hy het jou gewys wat goed is; En wat eis die Here van u, maar om reg te doen, genade lief te 
hê en nederig met u God te wandel? (Miga 6: 8) 

Om nederig met God te wandel, is nie iets wat die mensdom regtig bereid was om te doen nie. 
Vanaf Adam en Eva (Genesis 3: 1-6) het die mens gekies om op hulself en hul prioriteite te 
vertrou, bo God, ondanks Sy gebooie (Eksodus 20: 3-17). 

Die boek Spreuke leer: 

5 Vertrou op die Here met u hele hart, en steun nie op u eie verstand nie; 6 erken Hom op al u 
weë, en Hy sal u paaie rig. 7 Moenie wys wees in u eie oë nie; Vrees die Here en wyk af van die 
kwaad. (Spreuke 3: 5-7) 

Tog sal die meeste mense nie regtig met hul hele hart op God vertrou nie, of op Hom wag om 
hul stappe te rig. Baie sê dat hulle sal doen wat God wil, maar dit nie doen nie. Die mensdom is 
deur Satan bedrieg (Openbaring 12: 9) en het geval vir die welluste van die wêreld en die 'trots 
van die lewe' (1 Johannes 2:16). 

Daarom het baie mense hul eie godsdienstige tradisies en sekulêre regerings uitgedink, omdat 
hulle dink dat hulle die beste weet. Hulle doen dit egter nie (vgl. Jer. 10:23) en sal ook nie regtig 
berou hê nie. 

Daarom het die mensdom die Koninkryk van God nodig (vgl. Matteus 24: 21-22). 

Oorweeg die Saligmaker 

Een van die bekendste reeks verklarings wat Jesus gelewer het, was die welbehae wat Hy gegee 
het in sy preek op die Olyfberg. 

Let op wat Hy gesê het: 

3 “Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is 
die wat treur, want hulle sal getroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde 
beërwe. 6 Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. 7 Salig is 
die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid verkry. 8 Salig is die wat rein van hart is, want 
hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 



Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk 
van die hemele. (Matteus 5: 3-10) 

Dit is in die Koninkryk van God (vgl. Markus 4: 30-31), wat dikwels deur Matteus na die Koninkryk van 
die hemele verwys word (vgl. Matteus 13:31), waar hierdie geseënde beloftes vervul sal word. Dit is in 
die Koninkryk van God dat die belofte vervul sal word vir die sagmoediges om die aarde te beërwe en 
die suiweres om God te sien. Sien uit na die goeie nuus van die seëninge in die Koninkryk van God! 

God se weë is reg 

Die waarheid is dat God liefde is (1 Johannes 4: 8,16) en dat God NIE selfsugtig is nie. God se 
wette toon liefde teenoor God en ons naaste (Markus 12: 29-31; Jakobus 2: 8-11). Die weë van 
die wêreld is selfsugtig en eindig in die dood (Romeine 8: 6). 

Let op dat die Bybel sien dat ware Christene die gebooie nakom: 

1 Wie glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat Hom liefhet, het ook die een 
wat uit Hom gebore is. 2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet as ons God liefhet 
en sy gebooie bewaar. 3 Want dit is die liefde God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie 

is nie lastig nie. (1 Johannes 5: 1-3) 

Al God se “gebooie is geregtigheid” (Psalm 119: 172). Sy weë is suiwer (1 Titus 1:15). Ongelukkig 
het baie mense verskillende vorme van “wetteloosheid” aanvaar en besef nie dat Jesus NIE 
gekom het om die wet of die profete te vernietig nie, maar om dit te vervul (Matteus 5:17), deur 
die werklike betekenis daarvan uit te lig en verder uit te brei as wat baie gedink (bv. Matteus 5: 
21-28). Jesus het geleer dat 'elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die 
koninkryk van die hemele' (Matteus 5:19) (die terme 'Koninkryk van God' en 'Koninkryk van die 
hemel' is uitruilbaar). 

Die Bybel leer dat geloof sonder werke dood is (Jakobus 2:17). Baie mense beweer dat hulle 
Jesus volg, maar sal nie sy leringe glo nie (Matt. 7: 21-23) en sal Hom nie naboots soos hulle 
moet nie (vgl. 1 Kor. 11: 1). “Sonde is die oortreding van die wet” (1 Johannes 3: 4, KJV) en almal 
het gesondig (Romeine 3:23). Die Bybel wys egter dat barmhartigheid oor die oordeel sal seëvier 
(Jakobus 2:13), want God het 'n plan vir almal (vgl. Lukas 3: 6). 

Menslike oplossings, afgesien van God se weë, sal nie werk nie. In die duisendjarige koninkryk 
sal Jesus met 'n ysterstaf regeer '(Openbaring 19:15), en die goeie sal seëvier omdat mense God 
se manier sal leef. Al die probleme van die wêreld bestaan omdat samelewings van hierdie 
wêreld weier om God en sy wet te gehoorsaam. Die geskiedenis wys dat die mensdom nie die 
probleme van die samelewing kan oplos nie: 

6 Die dood is vleeslik, maar die lewe en vrede is geestelik bedoel. 7 Omdat die vleeslike gees 
vyandskap teen God is; want dit is nie onderworpe aan die wet van God nie, en dit kan ook nie 
so wees nie. 8 Die wat in die vlees is, kan God dan nie behaag nie. (Romeine 8: 6-8) 

Christene moet op die geestelike konsentreer en hulle word God se Gees toegestaan om dit te 
doen in hierdie tyd (Romeine 8: 9), ondanks ons persoonlike swakhede: 

26 Want julle sien u roeping, broeders, dat nie baie wyse na die vlees nie, nie baie helde en baie 
edeles geroep word nie. 27 Maar God het die dwaashede van die wêreld uitverkies om die wyse 
te beskaam, en God het die swakhede van die wêreld gekies om die kragtige dade te beskaam; 
28 en die basiese dinge van die wêreld en die veragte dinge wat God gekies het, en die wat nie is 
nie, om die dinge wat daar is, tot niet te maak, 29 sodat geen vlees in sy teenwoordigheid kan 
roem nie. 30 Maar van Hom is u in Christus Jesus wat wysheid vir ons geword het van God— en 



geregtigheid en heiligmaking en verlossing - 31 dat, soos geskrywe is: 'Wie roem, laat hom roem 
in die Here.' (1 Korintiërs 1: 26-31) 

Christene moet hulself verheerlik in God se plan! Ons loop nou deur die geloof (2 Korintiërs 5: 7) 
en kyk bo (Kolossense 3: 2) in die geloof (Hebreërs 11: 6). Ons sal geseën word deur die gebooie 
van God te hou (Openbaring 22:14). 

Waarom die Evangelie van die Koninkryk van God? 

Protestante voel dat hulle, nadat hulle Jesus as verlosser aanvaar het, die Koninkryk van God gesoek het. 
Katolieke glo dat diegene wat gedoop is, selfs as babas, hul kerk as die koninkryk binnekom. Katolieke en 
die Oosters-Ortodokse is geneig om te dink dat hulle deur sakramente, ens., Die koninkryk van God 
soek. Terwyl Christene gedoop moet word, neig Grieks-Romeins-Protestante na die wêreld om die 
mensdom se probleme op te los. Dit is geneig om aardse fokus te hê (vgl. Romeine 8: 6-8). 

Om eers na die Koninkryk van God te soek (Matteus 6:33), is om 'n lewenslange doel vir Christene te 
wees. 'N Doel, nie om na die wêreld te kyk vir oplossings nie, maar na God en sy weë. Die goeie nuus van 
die Koninkryk van God verander ons lewens. 

Die Bybel sê dat Christene saam met Jesus sal regeer, maar besef u dat dit beteken dat regte Christene 
oor stede sal heers? Jesus het geleer: 

12 “'n Sekere edelman het in 'n ver land getrek om vir homself 'n koninkryk te ontvang en terug te keer. 
13 Daarop roep hy tien van sy dienaars en gee tien pond aan hulle en sê vir hulle: Doen sake totdat ek 
kom. 14 Maar sy burgers het hom gehaat en 'n afvaardiging agter hom uit gestuur en gesê: 'Ons sal nie 
hê dat hierdie man oor ons moet regeer nie.' 

15 “En so het hy teruggekom nadat hy die boodskap ontvang het 

koninkryk, het hy dan hierdie diensknegte, aan wie hy die geld gegee het, bevel gegee om na hom 
geroep te word, om te weet hoeveel elkeen verdien het deur handel te dryf. 16 Toe kom die eerste en 
sê: 'Meester, u mina het tien minas verdien.' 17 En hy antwoord hom: Goed, goeie dienskneg; omdat u 
getrou was in 'n klein bietjie, het u gesag oor tien stede. ' 18 En die tweede kom en sê: 'Meester, u mina 
het vyf minas verdien.' 19 Net so het hy ook vir hom gesê: 'U moet ook oor vyf stede wees.' (Lukas 19: 
12-19) 

Wees getrou oor die bietjie wat jy nou het. Christene sal die geleentheid kry om oor die regte stede, in 
'n regte koninkryk, te regeer. Jesus het ook gesê: 'My loon is by My, om elkeen te gee volgens sy werk' 
(Openbaring 22:12). God het 'n plan (Job 14:15) en 'n plek (Johannes 14: 2) vir diegene wat waarlik op 
Hom sal reageer (Johannes 6:44; Openbaring 17:14). Die Koninkryk van God is waarlik, en jy kan deel 
wees daarvan! 

Aan die begin van 2016 het die tydskrif Science 'n artikel met die titel 'The power of crowd' wat 
aangedui het dat kunsmatige intelligensie en crowdsourcing die 'slegte probleme' wat die mensdom in 
die gesig staar, kan oplos. Tog kon die artikel nie verstaan wat goddeloosheid was nie, laat staan nog 
hoe om dit op te los. 

Samewerking, behalwe om die regte weë van God te volg, is net so gedoem om te misluk in die 21ste 
eeu as wat dit was terug na die Groot Vloed toe die mensdom saamgespan het om die mislukte Toring 
van Babel te bou (Genesis 11: 1-9). 

Probleme in die wêreld, in plekke soos die Midde-Ooste (ondanks verwagte tydelike winste, bv. Daniël 9: 
27a; 1 Tessalonisense 5: 3), sal nie deur mense opgelos word nie - ons het die vrede van die Koninkryk 
van God nodig (Romeine 14: 17). 



Die probleme van internasionale terrorisme, ondanks verwagte winste, sal nie opgelos word nie (vgl. 
Esegiël 21:12) deur die misleide in die Verenigde Nasies (vgl. Openbaring 12: 9) - ons het die vreugde en 
vertroosting van die Koninkryk van God nodig.. 

Die probleme van die omgewing sal NIE deur internasionale samewerking opgelos word nie, aangesien 
die nasies van die wêreld die aarde sal help vernietig (Openbaring 11:18), maar dit sal deur die 
Koninkryk van God opgelos word. 

Kwessies rakende seksuele onsedelikheid, aborsie en die verkoop van menslike liggaamsdele word nie 
deur die VSA opgelos nie (vgl. Openbaring 18:13), maar deur die Koninkryk van God. 

Die groot skuld wat die VSA, die Verenigde Koninkryk en baie ander nasies het, sal nie deur 
internasionale makelaars opgelos word nie, maar uiteindelik (na vernietiging volgens Habakkuk 2: 6-8) 
deur die Koninkryk van God. 

Onkunde en misleiding sal nie deur die Verenigde Nasies opgelos word nie - ons het die Koninkryk van 
God nodig. Godsdienstige twis sal nie regtig opgelos word deur enige ekumenies-intergeloofsbeweging 
wat tot redding instem behalwe die ware Jesus van die Bybel nie. Sonde is DIE PROBLEEM in die wêreld 
en daarvoor het ons die offer van Jesus nodig en sy wederkoms in die koninkryk van God. Die moderne 
mediese wetenskap het nie al die antwoorde vir menslike gesondheid nie - ons het die Koninkryk van 
God nodig. 
 

Hongerprobleme word nie opgelos deur geneties gemanipuleerde organismes wat wêrelddele in gevaar 
is as gevolg van hongersnood nie - ons het die Koninkryk van God nodig. 

Die groot armoede in dele van Afrika, Asië en elders, terwyl dit 'n tydjie voordeel trek uit die eindtyd 
'Babylon' (vgl. Openbaring 18: 1-19), sal nie die armoede-probleem oplos nie - ons het die Koninkryk van 
God nodig. Die idee dat die mensdom, behalwe Jesus, utopie in hierdie 'huidige bose era' kan bring, is 'n 
valse evangelie (Galasiërs 1: 3-10). 

Die duisendjarige fase van die Koninkryk van God is 'n letterlike koninkryk wat op die aarde gevestig sal 
word. Dit sal gebaseer wees op die liefdevolle wette van God en 'n liefdevolle God as leier. Die heiliges 
sal duisend jaar saam met Christus regeer (Openbaring 5:10; 20: 4-6). Hierdie koninkryk sal diegene 
insluit wat waarlik in die Kerk van God is, maar in die Skrif word gesê dat die Koninkryk van God eintlik 
die Kerk (Katoliek of andersins) is. Die Kerk van Rome het die duisendjarige leer teengestaan, en later sal 
die Bybel die evangelieboodskap kragtiger teëstaan soos ons nader aan die einde kom. Dit sal 
waarskynlik beduidende mediadekking kry wat kan help om Mattheus 24:14 te vervul. 

In die laaste fase, sal die Koninkryk van God die 'Nuwe Jerusalem, 

uit die hemel uit die hemel neerdaal ”(Openbaring 21: 2) en aan die toeneem daarvan sal daar geen 
einde wees nie. Daar sal geen ongeregtigheid meer wees nie, geen droefheid meer nie, en geen dood 
meer nie.  

Die evangelie van die Koninkryk van God is 'n belangrike tema van die Bybel. Ou-Testamentiese skrywers 
het daaroor geleer. Jesus, Paulus en Johannes het daaroor geleer. Die oudste 'Christelike' preek wat 
buite die Nuwe Testament oorleef is, is daaroor geleer. Christelike leiers in die vroeë tweede eeu, soos 
Polycarp en Melito, het daaroor geleer. Ons in die Voortgesette Kerk van God leer dit vandag. Onthou 
dat die koninkryk van God die eerste onderwerp is wat die Bybel toon waaroor Jesus gepreek het 
(Markus 1:13. Dit was ook waaroor hy gepreek het na die opstanding (Hand. 1: 3)) - en dit is iets waarna 
Christene eers moet soek (Matteus 1: 3). 06:33).  

Die evangelie handel nie net oor die lewe en dood van Jesus nie. Die klem op die evangelie wat Jesus en 
sy volgelinge geleer het, was die komende Koninkryk van God. Die evangelie van die koninkryk sluit 



verlossing deur Christus in, maar sluit ook die leer van die einde van menslike regerings in (Openbaring 
11:15). 

Onthou, Jesus het geleer dat die einde eers sou kom voordat die evangelie van die koninkryk as 'n getuie 
vir al die nasies aan die wêreld verkondig is (Matteus 24:14). En daardie prediking gebeur nou. 

Die goeie nuus is dat die Koninkryk van God die oplossing is vir die probleme wat die mensdom in die 
gesig staar. Tog wil die meeste dit NIE ondersteun nie, en ook nie daarvan hoor nie, en ook nie die 
waarheid daarvan glo nie. God se Koninkryk is ewig (Matteus 6:13), terwyl “hierdie wêreld verbygaan” (1 
Kor. 7:31). 

Die verkondiging van die ware evangelie van die Koninkryk van God is iets waaraan ons in die 
Voortgesette Kerk van God ernstig is. Ons streef daarna om alles te leer wat die Bybel leer (Matteus 28: 
19-20), insluitend die Koninkryk van God (Matteus 24:14). Terwyl ons op hierdie koninkryk wag, moet 
ons God se weë leer en volg en ander vertroos wat die waarheid wil glo. 

Moet u nie die verkondiging van die evangelie van die komende Koninkryk van God ondersteun nie? Sal 
u die evangelie van die Koninkryk van God glo? 

Voortgesette Kerk van God 
 
Die VSA se kantoor van die Voortgesette Kerk van God is geleë op: 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, Kalifornië, 93433 VSA; webwerf www.ccog.org. 
 
Continuing Church of God (CCOG) webwerwe 
 
CCOG.ASIA Hierdie webwerf fokus op Asië. 
CCOG.IN Hierdie webwerf is gerig op diegene van Indiese erfenis. 
CCOG.EU Hierdie webwerf is gerig op Europa. 
CCOG.NZ Hierdie webwerf is gerig op Nieu-Seeland en ander met 'n Britse afkoms. 
CCOG.ORG Dit is die hoof webwerf van die voortgesette kerk van God. Dit dien mense op alle 
kontinente. Dit bevat artikels, skakels en video's. 
CCOGCANADA.CA Hierdie webwerf is gerig op diegene in Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Hierdie webwerf is gerig op diegene in Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dit is die Spaanse webwerf vir die voortgesette kerk 
van God. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dit is die webwerf van die Filippyne van die Voortgesette Kerk 
van God. Dit bevat inligting in Engels en Tagalog. 
 
Webwerwe vir nuus en geskiedenis 
 
COGWRITER.COM Hierdie webwerf is 'n belangrike verkondigingsinstrument en bevat nuus, 
leerstellings, historiese artikels, video's en profetiese opdaterings. 
CHURCHHISTORYBOEK.COM Dit is 'n webwerf wat maklik is om te onthou met artikels en inligting oor 
kerkgeskiedenis. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dit is 'n aanlyn radio-webwerf wat nuus en Bybelse onderwerpe dek. 
 
YouTube en BitChute-videokanale vir preek en preek 
 
BibleNews-voorspellingskanaal. CCOG-preekvideo's. 
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van God. Dit bevat inligting in Engels en Tagalog. 
 
Webwerwe vir nuus en geskiedenis 
 
COGWRITER.COM Hierdie webwerf is 'n belangrike verkondigingsinstrument en bevat nuus, 
leerstellings, historiese artikels, video's en profetiese opdaterings. 
CHURCHHISTORYBOEK.COM Dit is 'n webwerf wat maklik is om te onthou met artikels en inligting oor 
kerkgeskiedenis. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dit is 'n aanlyn radio-webwerf wat nuus en Bybelse onderwerpe dek. 
 
YouTube en BitChute-videokanale vir preek en preek 
 
BibleNewsProphecy. CCOG-preekvideo's. 



CCOGAfrica-kanaal. CCOG-boodskappe in Afrikatale. 
Animime CCOG om aspekte van Christelike oortuigings te leer. 
CCOGSermones kanaal het boodskappe in die Spaanse taal. 
ContinuingCOG kanaal. CCOG video preek. 
Die foto toon 'n paar van die paar oorblywende stene (plus 'n paar later bygevoeg) van 'n gebou in 
Jerusalem, soms bekend as die Cenacle, maar beter beskryf as die Kerk van God op die Westelike 
heuwel van Jerusalem (tans genoem Sion): 
 

 
 
Dit is vermoedelik die terrein van miskien die vroeë regte Christelike kerkgebou. 'N Gebou waarin Jesus se' 
evangelie van die koninkryk van God 'verkondig sou word. Dit was 'n gebou in Jerusalem wat die Evangelie 
van die Koninkryk van God geleer het. 
 
 
Om hierdie rede bedank ons ook God sonder ophou, omdat ... julle, broeders, volgelinge geword het van die 
kerke van God wat in Judea in Christus Jesus is. (1 Tessalonisense 2: 13-14) 
 
Bid hard vir die geloof wat eens en altyd aan die heiliges oorgelewer is. (Judas 3) 
 
Hy (Jesus) het vir hulle gesê: 'Ek moet die koninkryk van God ook in die ander stede verkondig, omdat ek 
hiervoor gestuur is.' (Lukas 4:43) 
 
Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir u bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kudde, 
want dit is u Vader se plesier om die koninkryk te gee. (Lukas 12: 31-32) 
 
En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word as getuie vir al die nasies, en 

dan sal die einde kom. (Matteus 24:14) 
 
     Language Edition. 


