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Klasika teksto el 

respondas demando 
Prominenta farizeo kaj! 

Veremi diras al vi e homo ne estas denove naskitali ne povas 

vidi la regnon de icodemus rkiel povas homo naskiĝi kiam li 

estas maljuna? 

 
“Povas eniri denove en la ventron … homo ne estas naskita el 

akvo kaj la wpirito li ne povas eniri en la regnon iokio 

naskiĝas el la karno, estas karno.” (Isaiak 11:6, 9) 

 
Za pomocą 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Klasika teksto el 

respondas demando 
Prominenta farizeo kaj! 

  

Za pomocą Bob Thiel, Ph.D. 

Naskiĝasde ©2016/2017/2018/2019/2022 kemi diris alvidevas 

Nazeisen. Signifassya 1.5. havis realan bezonon sxangxi 

Naskigxose estinaskita denove estak kaj eterna vivo estas 

donita al. 1036 W. Maximo Avenue, Grover Beach, California, 

93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Zergatik ezin ditu gizateriak bere arazoak konpondu? 

Czy wiesz, że pierwsza i ostatnia rzecz, o której mówi 

Biblia, dotyczyła Jezusa klasika teksto el respondas demando? 

Operor vos scire, quod Regnum Dei erat, id est apostolorum, 

et his primo qui secuti eos? 

Jainkoaren Erreinua al da Jesusen pertsona? Jesus Jainkoaren 

erresuma gure baitan bizitzen ari al da orain? Jainkoaren 

Erresuma al da etorkizuneko errege-erreinuren bat? Sinetsiko 

al duzu Bibliak irakasten duena? 

Co to jest królestwo? Czym właściwie jest Królestwo Boże? 

Czego uczy Biblia? Czego nauczał wczesny kościół 

chrześcijański? 

Operor vos animadverto quod finis non erit usque in Regnum 

Dei praedicabat, et ad mundum, ut testimonium? 

Argazkiak, burdine Drukarnia i Grafika -ek osatutako otso batekin 

etzanda dagoen arkume bat erakusten du. Kontraportadako argazkia 

Jerusalemgo Jainkoaren Elizaren jatorrizko eraikinaren parte da, Bob 

Thiel doktoreak 2013an hartutakoa. 
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NASIKITADEN 

 

1. Homo bezonas esti naskita apostolo 

auxlo? 

2. Kiam viestis malvivaj pereraroj kaj 

pekoj? 

3. Apostolo skribis arĉiuj pekis kaj 

maltrafis la gloronde esti naskita? 

4. Gracovi saviĝisper fidone pervi mem 

ĝiestas dono neelfaroj porke? 

5. Estas naskita denove spirite renovita 

kajestas nuninfano pagis lasxuldon 

6. Mortis sur la kruco estastio kiononi 

konsideras iriteial se iu homo 

estasen... 

7. Estas jamnova kreitaĵo la malnovaĵoj 

 

Forpasis jenili estiĝis 
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1. Homo bezonas esti naskita 

apostolo auxlo? 

De wereld staat voor veel problemen. 

Veel mensen hebben honger. Veel mensen worden 

onderdrukt. Veel mensen worden geconfronteerd met 

armoede. Veel landen hebben ernstige schulden. 

Kinderen, ook ongeboren kinderen, worden 

misbruikt. Geneesmiddelresistente ziekten zorgen 

voor veel artsen. Grote industriële steden hebben 

lucht die te vervuild is om gezond te zijn. 

Verschillende politici dreigen met oorlog. 

Terroristische aanslagen blijven plaatsvinden. 

Kunnen wereldleiders de problemen waarmee de 

mensheid wordt geconfronteerd oplossen? 

Velen denken van wel. 

Nieuwe universele agenda 

Op 25 september 2015, na een keynote speech van 

paus Franciscus van het Vaticaan, stemden de 193 

landen van de Verenigde Naties (VN) voor de 

implementatie van de “17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen” van wat soms de Nieuwe 

Universele Ag enda werd genoemd . Dit zijn de 17 

doelen van de VN: 

Doel 1. Beëindig armoede overal in al zijn 

vormen 

Doel 2. Beëindig honger, bereik 

voedselzekerheid en verbeterde voeding en 

bevorder duurzame landbouw 

Doel 3. Zorgen voor een gezond leven en het 

bevorderen van welzijn voor iedereen van 

alle leeftijden 
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Doelstelling 4. Zorgen voor inclusief en 

rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en kansen 

voor levenslang leren voor iedereen 

bevorderen 

Doel 5. Bereik gendergelijkheid en 

empowerment van alle vrouwen en meisjes 

Doel 6. Zorgen voor beschikbaarheid en 

duurzaam beheer van water en sanitatie voor 

iedereen 

Doel 7. Zorgen voor toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne energie 

voor iedereen 

Doel 8. Bevorderen van aanhoudende, 

inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve werkgelegenheid en 

fatsoenlijk werk voor iedereen 

 Doel 9. Bouw een veerkrachtige 

infrastructuur, promoot inclusieve en 

duurzame industrialisatie en stimuleer 

innovatie 

Doel 10. Ongelijkheid binnen en tussen 

landen verminderen 

Doel 11. Steden en menselijke nederzettingen 

inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

maken 

Doel 12. Zorgen voor duurzame consumptie- en 

productiepatronen 

Doelstelling 13. Dringende actie ondernemen 

om klimaatverandering en de gevolgen ervan 

te bestrijden 
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Doel 14. Behoud en duurzaam gebruik van de 

oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor 

duurzame ontwikkeling 

Doel 15. Bescherm, herstel en bevorder 

duurzaam gebruik van terrestrische 

ecosystemen, beheer bossen duurzaam, 

bestrijd woestijnvorming en stop en draai 

landdegradatie om en stop het verlies aan 

biodiversiteit 

Doel 16. Bevorder vreedzame en inclusieve 

samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, 

zorg voor toegang tot de rechter voor 

iedereen en bouw effectieve, 

verantwoordelijke en inclusieve instellingen 

op alle niveaus 

Doel 17. De implementatiemiddelen versterken 

en het wereldwijde partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen 

Deze agenda zou in 2030 volledig geïmplementeerd 

moeten zijn en wordt ook wel de 2030 Agenda voor 

Duurzame Ontwikkeling genoemd . Het is gericht op 

het oplossen van kwalen waarmee de mensheid wordt 

geconfronteerd door middel van regulering, 

onderwijs en internationale en interreligieuze 

samenwerking. Hoewel veel van zijn doelstellingen 

goed zijn, zijn sommige van zijn methoden en 

doelstellingen slecht (vgl. Genesis 3:5). Deze 

agenda is ook in overeenstemming met de encycliek 

Laudato Si van paus Franciscus . 

De "Nieuwe Universele Agenda" zou de "Nieuwe 

Katholieke Agenda" kunnen worden genoemd, 

aangezien het woord "katholiek" "universeel" 

betekent. Paus Franciscus noemde de adoptie 

van de Nieuwe Universele Agenda “een belangrijk 

teken van hoop”. 
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Als vervolg op de VN-overeenkomst was er in 

december 2015 een bijeenkomst in Parijs (officieel 

getiteld 21e Conferentie van de Partijen bij het 

VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering ). Paus 

Franciscus prees ook die internationale 

overeenkomst en adviseerde naties “om de weg die 

voor ons ligt zorgvuldig te volgen, en met een 

steeds groeiend gevoel van solidariteit.” 

 

Bijna alle naties in de wereld stemden in met de 

akkoorden van Parijs, die specifieke 

milieudoelstellingen en financiële verplichtingen 

hadden. (Toen ondertekende de Amerikaanse 

president Barack Obama in 2016 een document om de 

VS hieraan te verbinden, maar in 2017 verklaarde 

de Amerikaanse president Donald Trump dat de 

Verenigde Staten de overeengekomen akkoorden van 

Parijs NIET zouden accepteren. Dit veroorzaakte 

internationale verontwaardiging en heeft geholpen 

de VS te isoleren uit Europa en vele andere delen 

van de wereld.) Paus Franciscus verklaarde later 

dat de mensheid "zal ten onder gaan" als het zijn 

klimaatveranderingen niet aanbrengt. 

 

Hoewel niemand vervuilde lucht wil inademen, 

honger wil lijden, verarmd wil worden, in gevaar 

wordt gebracht, enz., zullen menselijke pogingen 

de doelen van de 2030-agenda van de Verenigde 

Naties en/of de akkoorden van Parijs de problemen 

oplossen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd? 

 

Het trackrecord van de Verenigde Naties 

De Verenigde Naties werden opgericht en opgericht 

op 24 oktober 1945, na de Tweede Wereldoorlog, om 

een nieuw dergelijk conflict te voorkomen en te 

proberen de vrede in de wereld te bevorderen. Bij 

de oprichting telde de VN 51 lidstaten; het zijn 

er nu 193. 
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Er zijn honderden, zo niet duizenden conflicten 

over de hele wereld geweest sinds de oprichting 

van de Verenigde Naties, maar we hebben nog niet 

gehad wat zou kunnen worden omschreven als de 

derde wereldoorlog. 

Sommigen geloven dat internationale samenwerking, 

zoals de Verenigde Naties beweren te bevorderen, 

in combinatie met het soort interreligieuze en 

oecumenische agenda dat paus Franciscus en vele 

andere religieuze leiders proberen te bevorderen , 

vrede en welvaart zal brengen. 

Het trackrecord van de Verenigde Naties om dit te 

doen is echter niet goed geweest. Naast de 

talrijke gewapende conflicten sinds de oprichting 

van de Verenigde Naties, zijn miljoenen mensen 

hongerig, vluchtelingen en/of wanhopig arm. 

Meer dan tien jaar geleden begonnen de Verenigde 

Naties met de uitvoering van de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling . Het 

had acht 'ontwikkelingsdoelen', maar dat is niet 

gelukt, ook niet volgens de VN zelf. Dus in 2015 

werden de zogenaamde "17 Sustainable Development 

Goals" aangenomen. Sommigen zijn optimistisch. 

Sommigen beschouwen het als een utopische 

fantasie. 

Wat utopie betreft, zei paus Franciscus op 6 mei 

2016 dat hij droomde van een humane Europese 

utopie die zijn kerk zou kunnen helpen dat 

continent te bereiken. Toch zal de droom van de 

paus een nachtmerrie blijken te zijn (vgl. 

Openbaring 18). 

Er kan enige samenwerking en succes zijn, maar ... 

Merriam Webster's Dictionary stelt dat utopie "een 

denkbeeldige plaats is waar de overheid, wetten en 

sociale omstandigheden perfect zijn". De Bijbel 
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leert dat de mensheid haar problemen niet alleen 

kan oplossen: 

23 O Heer, ik weet dat de weg van de mens 

niet in hemzelf is; Het zit niet in de mens 

die loopt om zijn eigen schreden te richten. 

(Jeremia 10:23, NKJV overal tenzij anders 

aangegeven) 

De Bijbel leert dat internationale samenwerking 

zal mislukken: 

16 Vernietiging en ellende zijn op hun wegen; 
17 En de weg van de vrede hebben ze niet 

gekend. 18 Er is geen vrees voor God voor hun 

ogen. (Romeinen 3:16-18) 

Toch werken veel mensen naar hun visie op een 

utopische samenleving toe en proberen soms zelfs 

religie erbij te betrekken. Maar bijna niemand is 

bereid de wegen van de ene ware God te volgen. Het 

is niet zo dat er geen vooruitgang zal zijn in de 

richting van een van de doelstellingen van de 

Verenigde Naties of het Vaticaan. Er zullen een 

aantal zijn (en veel van de doelen zijn goed), 

evenals enkele tegenslagen. 

In feite, en waarschijnlijk na een massaal 

conflict, zal een soort internationale 

vredesovereenkomst worden overeengekomen en 

bevestigd (Daniël 9:27). Als dat zo is, zullen 

velen ten onrechte geneigd zijn te geloven dat de 

mensheid een meer vreedzame en utopische 

samenleving tot stand zal brengen. 

Velen zullen worden gegrepen door zo'n 

internationale 'utopische vooruitgang' (vgl. 

Ezechiël 13:10) en ook door verschillende tekenen 

en wonderen (2 Thessalonicenzen 2:9-12). Maar de 

Bijbel zegt dat zo'n vrede niet zal duren (Daniël 
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9:27; 11:31-44), ondanks wat leiders misschien 

beweren (1 Thessalonicenzen 5:3; Jesaja 59:8). 

 

Het idee dat, behalve Jezus (vgl. Johannes 15:5; 

Mattheüs 24:21-22), de mensheid utopie kan brengen 

in deze 'huidige boze eeuw' is een vals evangelie 

(Galaten 1:3-10). 

Als de mensheid alleen totaal niet in staat is om 

echt een utopie tot stand te brengen, is dan elke 

vorm van utopie mogelijk? 

Ja. 

Het Koninkrijk van God zal deze planeet en, later, 

de eeuwigheid, fantastisch beter maken. 
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2. Kiam viestis malvivaj 

pereraroj kaj pekoj? 

De Bijbel leert dat een utopische samenleving, 

genaamd het Koninkrijk van God, menselijke 

regeringen zal vervangen (Daniël 2:44; Openbaring 

11:15; 19:1-21). 

Toen Jezus Zijn openbare bediening begon, begon 

Hij met de prediking van het evangelie van het 

Koninkrijk van God . Dit is wat Mark meldde: 

14 Nadat Johannes in de gevangenis was gezet, 

kwam Jezus naar Galilea om het evangelie van 

het koninkrijk van God te prediken 15 en te 

zeggen: "De tijd is vervuld en het 

koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert 

u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1:14-

15). 

De term evangelie komt van het Griekse woord 

getranscribeerd als euangelion , en betekent 

"goede boodschap" of "goed nieuws". In het Nieuwe 

Testament wordt het Engelse woord "koninkrijk", 

gerelateerd aan Gods koninkrijk, ongeveer 149 keer 

genoemd in de NKJV en 151 keer in de Douay Rheims 

Bijbel . Het komt van het Griekse woord 

getranscribeerd als basileia , wat de heerschappij 

of het rijk van het koningschap betekent. 

Menselijke koninkrijken, evenals Gods koninkrijk, 

hebben een koning (Openbaring 17:14), ze 

bestrijken een geografisch gebied (Openbaring 

11:15), ze hebben regels (Jesaja 2:3-4; 30:9), en 

ze hebben onderwerpen (Lukas 13:29). 

Hier is de eerste openbare lering van Jezus die 

Mattheüs optekent: 
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23 En Jezus trok door heel Galilea, leerde in 

hun synagogen en predikte het evangelie van 

het koninkrijk (Matteüs 4:23). 

Matthew schrijft ook: 

35 Toen trok Jezus door alle steden en 

dorpen, leerde in hun synagogen en predikte 

het evangelie van het koninkrijk (Matteüs 

9:35). 

Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus voor 

altijd zal regeren: 

33 En Hij zal voor altijd heersen over het 

huis van Jakob, en aan Zijn koninkrijk zal 

geen einde komen (Lukas 1:33). 

Lukas vermeldt dat het doel dat Jezus werd 

gezonden was om het Koninkrijk van God te 

prediken. Let op wat Jezus leerde: 

43 Hij zei tegen hen: "Ik moet het koninkrijk 

van God ook aan de andere steden prediken, 

want daarvoor ben ik gezonden" (Lucas 4:43). 

Heb je dat ooit horen prediken? Heb je je ooit 

gerealiseerd dat het doel van Jezus om te worden 

gezonden was om het Koninkrijk van God te 

prediken? 

Lukas vermeldt ook dat Jezus ging en het 

Koninkrijk van God predikte: 

10 Toen de apostelen waren teruggekeerd, 

vertelden ze Hem alles wat ze hadden gedaan. 

Toen nam Hij hen mee en ging in stilte naar 

een verlaten plaats die bij de stad Betsaïda 

hoorde. 11 Maar toen de scharen het wisten, 
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volgden ze Hem; en Hij ontving hen en sprak 

tot hen over het koninkrijk van God (Lukas 

9:10-11). 

Jezus leerde dat het Koninkrijk van God de hoogste 

prioriteit moet hebben voor degenen die Hem willen 

volgen: 

33 Maar zoek eerst het koninkrijk van God en 

Zijn gerechtigheid (Matteüs 6:33). 

31 Maar zoek het koninkrijk van God, en al 

deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 32 

Vrees niet, kleine kudde, want het is je 

Vaders welbehagen om je het koninkrijk te 

geven (Lukas 12:31-32). 

Christenen moeten EERST het Koninkrijk van God 

ZOEKEN. Ze doen dit door dit tot hun topprioriteit 

te maken door te leven zoals Christus wil dat ze 

leven en uit te kijken naar Zijn terugkeer en 

koninkrijk. Toch zoeken de meesten die Christus 

belijden niet alleen niet eerst het Koninkrijk van 

God, ze weten zelfs niet wat het is. Velen geloven 

ook ten onrechte dat betrokken zijn bij wereldse 

politiek is wat God van christenen verwacht. Door 

Gods koninkrijk niet te begrijpen, begrijpen ze 

dat niet 

leef nu zoals het hoort of begrijp waarom de 

mensheid zo gebrekkig is. 

Merk ook op dat het koninkrijk aan een kleine 

kudde zal worden gegeven (vgl. Romeinen 11:5). Er 

is nederigheid voor nodig om deel uit te maken van 

de echte kleine kudde. 

Het Koninkrijk van God is nog niet op aarde 

gevestigd 
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Jezus leerde dat zijn volgelingen moesten bidden 

voor het komende koninkrijk, daarom bezitten ze 

het nog niet: 

9 Onze Vader in de hemel, uw naam wordt 

geheiligd. 10 Uw koninkrijk kome. Uw wil 

geschiede (Matteüs 6:9-10). 

Jezus zond Zijn discipelen uit om het Koninkrijk 

van God te prediken: 

1 Toen riep Hij Zijn twaalf discipelen bijeen 

en gaf hun macht en gezag over alle demonen 

en om ziekten te genezen. 2 Hij zond hen om 

het koninkrijk van God te prediken (Lukas 

9:1-2). 

Jezus leerde dat Zijn aanwezigheid alleen niet het 

koninkrijk was, aangezien het koninkrijk toen niet 

op aarde was gevestigd, en daarom deed Hij wat Hij 

toen niet in Zijn naam demonen uitdreef: 

28 Maar als ik demonen uitdrijf door de Geest 

van God, dan is zeker het koninkrijk van God 

over u gekomen (Matteüs 12:28). 

Het ware koninkrijk ligt in de toekomst - en het 

is er nu ook niet, zoals Markus laat zien: 

47 En als uw oog u tot zonde aanzet, ruk het 

dan uit. Het is beter voor u om met één oog 

het koninkrijk van God binnen te gaan, dan 

met twee ogen om geworpen te worden … 

(Marcus 9:47). 

23 Jezus keek om zich heen en zei tegen zijn 

discipelen: "Wat is het moeilijk voor hen 

die rijkdom hebben om het koninkrijk van God 

binnen te gaan!" 24 En de discipelen waren 
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verbaasd over Zijn woorden. Maar Jezus 

antwoordde weer en zei tegen hen: "Kinderen, 

hoe moeilijk is het voor hen die op rijkdom 

vertrouwen om het koninkrijk van God binnen 

te gaan! 25 Het is gemakkelijker voor een 

kameel om door het oog van een naald te gaan 

dan voor een rijke om het koninkrijk van God 

binnen te gaan” (Marcus 10:23-25). 

25 Voorwaar, ik zeg u: ik zal niet meer van 

de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 

waarop ik hem nieuw zal drinken in het 

koninkrijk van God” (Marcus 14:25). 

43 Jozef van Arimatea, een vooraanstaand 

raadslid, die zelf wachtte op het koninkrijk 

van God, kwam en vatte moed … (Marcus 

15:43). 

Jezus leerde dat het koninkrijk nu geen deel 

uitmaakt van deze huidige wereld: 

36 Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet 

van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van 

deze wereld was, zouden Mijn dienaren 

vechten, zodat ik niet aan de Joden zou 

worden uitgeleverd; maar nu is Mijn 

koninkrijk niet van hier' (Johannes 18:36). 

Jezus leerde dat het koninkrijk zal komen nadat 

Hij terugkeert als zijn Koning: 

31 Wanneer de Mensenzoon komt in Zijn 

heerlijkheid, en alle heilige engelen met 

Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid. 32 Alle volken zullen voor Hem 

verzameld worden en Hij zal ze van elkaar 

scheiden, zoals een herder zijn schapen van 

de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen 
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aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken 

aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning 

zeggen tot degenen aan Zijn rechterhand: 

'Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het 

koninkrijk dat voor u is bereid vanaf de 

grondlegging van de wereld (Matteüs 25:31-

34). 

Aangezien het Koninkrijk van God er niet is, 

zullen we pas een echte utopie zien nadat deze is 

gevestigd. Omdat de meesten Gods koninkrijk niet 

begrijpen, begrijpen ze niet hoe Zijn liefdevolle 

regering werkt. 

Het Koninkrijk van God zal niet komen "totdat de 

volheid van de heidenen is binnengekomen" 

(Romeinen 11:25) - en dat is nog niet gebeurd. 

Hoe zei Jezus dat het koninkrijk eruit zag? 

Jezus gaf enkele uitleg over hoe het Koninkrijk 

van God eruit ziet: 

26 En Hij zei: "Het koninkrijk van God is 

alsof een mens zaad op de grond strooit, 27 

en 's nachts slaapt en overdag opstaat, en 

het zaad moet ontkiemen en groeien, hij weet 

zelf niet hoe. 28 Want de aarde brengt 

vanzelf gewassen voort: eerst het blad, dan 

de kop, daarna het volle graan in de kop. 29 

Maar als het koren rijp is, steekt hij er 

meteen de sikkel in, want de oogst is 

gekomen” (Marcus 4:26-29). 

18 Toen zei Hij: "Hoe ziet het koninkrijk van 

God eruit? En waarmee zal ik het 

vergelijken? 19 Het is als een mosterdzaadje, 

dat een man nam en in zijn tuin zette; en 

het groeide en werd een grote boom, en de 
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vogels van de lucht nestelden in zijn 

takken.” 20 En weer zei Hij: "Waarmee zal ik 

het koninkrijk van God vergelijken? 21 Het is 

als zuurdesem, dat een vrouw nam en in drie 

maten meel verborg, totdat het helemaal 

doorzuurd was” (Lucas 13:18-21). 

Deze gelijkenissen suggereren dat het Koninkrijk 

van God aanvankelijk vrij klein is, maar groot zal 

worden. 

Lucas schreef ook: 

29 Ze zullen komen van het oosten en het 

westen, van het noorden en het zuiden, en 

aanzitten in het koninkrijk van God (Lukas 

13:29). 

Zo zal het Koninkrijk van God mensen van over de 

hele wereld hebben. Het zal NIET beperkt zijn tot 

degenen die Israëlitische voorouders of specifieke 

etnische groepen hebben. Mensen, van overal, 

zullen in dit koninkrijk gaan zitten. 

Lukas 17 en het Koninkrijk 

Lucas 17:20-21 verbijstert sommigen. Maar voordat 

u daarop ingaat, merk op dat mensen daadwerkelijk 

zullen eten in het Koninkrijk van God: 

15 "Gezegend is hij die brood zal eten in het 

koninkrijk van God!" (Lucas 14:15). 

Aangezien mensen (in de toekomst) in het 

Koninkrijk van God zullen eten, is het niet alleen 

iets dat nu in hun hart opzij wordt gezet, ondanks 

verkeerde vertalingen/misverstanden van Lukas 

17:21 die anders suggereren. 



19 
 

De Moffatt-vertaling van Lukas 17:20-21 kan 

sommigen helpen begrijpen: 

20 Toen de Farizeeën hem vroegen wanneer de 

regering van God zou komen, antwoordde hij: 

"De regering van God komt niet zoals u hoopt 

die te zien; 21 niemand zal zeggen: 'Hier is 

het' of 'Daar is het', want de regering van 

God is nu in uw midden." (Lucas 17:20-21, 

Moffatt; zie ook NASB- en ESV-vertalingen) 

Merk op dat Jezus sprak tot de onbekeerde, 

vleselijke en hypocriete Farizeeën. Jezus 

"antwoordde hen", - het waren de Farizeeën die 

Jezus de vraag stelden. Ze weigerden Hem te 

herkennen. 

Waren ze in de KERK? Nee! 

Jezus had het ook niet over een binnenkort te 

stichten kerk. Ook sprak Hij niet over gevoelens 

in de geest of het hart. 

Jezus had het over Zijn REGERING! De Farizeeën 

vroegen Hem niet naar een kerk. Zij wisten niets 

van een nieuwtestamentische kerk die spoedig zou 

worden opgericht. Ze vroegen niet naar een soort 

mooi sentiment. 

Als men denkt dat het Koninkrijk van God de KERK 

is – en het Koninkrijk van God was “binnen” de 

Farizeeën – was DE KERK dan binnen de Farizeeën? 

Duidelijk niet! 

Zo'n conclusie is nogal belachelijk, niet? Terwijl 

sommige protestantse vertalingen een deel van 

Lukas 17:21 vertalen als "het koninkrijk van God 

is "in u" (NKJV/KJV), vertaalt zelfs de katholieke 
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New Jerusalem Bible dat correct als "het 

koninkrijk van God is onder u". 

Jezus was degene onder, in het midden, van de 

Farizeeën. Nu, de Farizeeën dachten dat ze 

uitkeken naar het Koninkrijk van God. Maar ze 

begrepen het verkeerd. Jezus legde uit dat het 

geen plaatselijk of beperkt Koninkrijk voor alleen 

de Joden zou zijn, zoals ze leken te denken (noch 

een kerk zoals sommigen nu geloven ). Gods 

Koninkrijk zou niet slechts een van de vele 

menselijke en zichtbare koninkrijken zijn die 

mensen zouden kunnen aanwijzen of zien en zeggen: 

"Dit is het, hier"; of "dat is het Koninkrijk 

daarginds." 

Jezus zelf werd geboren om de KONING van dat 

Koninkrijk te zijn, zoals Hij Pilatus duidelijk 

vertelde (Johannes 18:36-37). Begrijp dat de 

Bijbel de termen “koning” en “koninkrijk” door 

elkaar gebruikt (bijv. Daniël 7:17-18 , 23 ). De 

KONING van het toekomstige Koninkrijk van God 

stond toen en daar naast de Farizeeën. Maar ze 

wilden Hem niet als hun koning erkennen (Johannes 

19:21). Als Hij terugkeert, zal de wereld Hem 

verwerpen (Openbaring 19:19). 

Jezus ging verder, in de volgende verzen in Lukas 

17, om Zijn tweede komst te beschrijven, wanneer 

het Koninkrijk van God de HELE AARDE zal regeren 

(vervolgen met de Moffatt voor consistentie in dit 

hoofdstuk): 

22 Tegen zijn discipelen zei hij: "Er zullen 

dagen komen dat u lang en tevergeefs zult 

verlangen naar zelfs maar één dag van de 

Zoon des mensen. 23 Mannen zullen zeggen: 

'Kijk, hier is hij!' 'Kijk, daar is hij!' 

maar ga niet naar buiten en ren niet achter 

hen aan, 24 want als een bliksemflits die van 
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de ene kant van de hemel naar de andere 

flitst, zo zal de Zoon des mensen zijn op 

zijn eigen dag. 25 Maar hij moet eerst veel 

lijden doorstaan en door de huidige 

generatie worden afgewezen. (Lucas 17:22-25, 

Moffatt) 

Jezus verwees naar bliksemflitsen , net als in 

Mattheüs 24:27-31, waarin Hij Zijn tweede komst 

beschrijft om over de hele wereld te RESERVEREN. 

Jezus zegt niet dat Zijn volk Hem niet zal kunnen 

zien als Hij terugkomt. 

Mensen zullen Hem niet herkennen als hun KONING 

(Openbaring 11:15) en zullen tegen Hem vechten 

(Openbaring 19:19)! Velen zullen denken dat Jezus 

de Antichrist vertegenwoordigt. Jezus zei niet dat 

het Koninkrijk van God in die Farizeeën was - Hij 

vertelde hen elders dat ze niet in het Koninkrijk 

zouden zijn vanwege hun hypocrisie (Matteüs 23:13-

14). Ook zei Jezus niet dat de Kerk het Koninkrijk 

zou zijn. 

Het Koninkrijk van God is iets dat mensen op een 

dag zullen kunnen BINNENKOMEN - zoals bij de 

opstanding van de rechtvaardigen! Maar zelfs 

Abraham en de andere aartsvaders zijn er nog niet 

(vgl. Hebreeën 11:13-40). 

De discipelen wisten dat het Koninkrijk van God 

toen niet in hen persoonlijk was, en dat het eruit 

moest zien als het volgende, dat na Lukas 17:21 

kwam, laat zien: 

11 Toen ze deze dingen hoorden, sprak Hij nog 

een gelijkenis, omdat Hij dicht bij 

Jeruzalem was en omdat ze dachten dat het 

koninkrijk van God onmiddellijk zou 

verschijnen (Lukas 19:11). 
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Het Koninkrijk was duidelijk in de toekomst 

Hoe kun je zien of het Koninkrijk nabij is? Als 

onderdeel van het beantwoorden van die vraag somde 

Jezus profetische gebeurtenissen op (Lukas 21:8-

28) en leerde toen: 

29 Kijk naar de vijgenboom en alle bomen. 30 

Als ze al aan het ontluiken zijn, zie en 

weet je zelf dat de zomer nu nabij is. 31 Dus 

ook u, wanneer u deze dingen ziet gebeuren, 

weet dat het koninkrijk van God nabij is 

(Lukas 21:29-31). 

Jezus wilde dat Zijn volk profetische 

gebeurtenissen zou volgen om te weten wanneer het 

Koninkrijk zou komen. Jezus zei elders tegen Zijn 

volk om te letten op en aandacht te schenken aan 

profetische gebeurtenissen (Lukas 21:36; Marcus 

13:33-37). Ondanks Jezus' woorden, kijken velen af 

naar profetisch verbonden wereldgebeurtenissen. 

In Lukas 22 & 23 toonde Jezus opnieuw aan dat het 

Koninkrijk van God iets was dat in de toekomst 

vervuld zou worden toen Hij leerde: 

15 Met vurig verlangen heb ik dit Pascha met 

u willen eten voordat ik lijd; 16 want ik zeg 

u: ik zal er niet meer van eten totdat het 

in het koninkrijk van God is vervuld.” 17 Hij 

nam de beker, dankte en zei: "Neem deze en 

verdeel hem onder elkaar; 18 want ik zeg u: 

ik zal niet drinken van de vrucht van de 

wijnstok totdat het koninkrijk van God komt” 

(Lucas 22:15-18). 

39 Maar een van die boosdoeners die met hem 

gekruisigd waren, lasterde hem en hij zei: 

"Als u de Messias bent, red uzelf en red ons 
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ook." 40 Zijn metgezel berispte hem en zei 

tegen hem: "Ben je niet eens bang voor God? 

Want ook jij bent in veroordeling met hem. 41 

En dat is terecht, want we zijn het waard, 

want we worden terugbetaald naar wat we 

hebben gedaan, maar deze heeft niets kwaads 

gedaan.’ 42 En hij zei tegen Yeshua : "Mijn 

Heer, denk aan mij wanneer u in uw 

Koninkrijk komt." 43 Maar Yeshua zei tegen 

hem: "Amen, ik zeg je dat je vandaag met mij 

in het paradijs zult zijn." (Lucas 23:39-43, 

Aramees in gewoon Engels) 

Het Koninkrijk van God kwam ook niet zodra Jezus 

werd gedood, zoals zowel Marcus als Lucas ons 

laten zien: 

43 Jozef van Arimatea, een vooraanstaand 

raadslid, die zelf wachtte op het koninkrijk 

van God, kwam en vatte moed … (Marcus 

15:43). 

51 Hij kwam uit Arimatea, een stad van de 

Joden, die zelf ook wachtte op het 

koninkrijk van God (Lukas 23:51). 

Het is na de opstanding (1 Korintiërs 15:50-55) 

dat christenen wedergeboren zullen worden om het 

Koninkrijk van God binnen te gaan, zoals Johannes 

optekent: 

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

"Voorwaar, ik zeg u: tenzij iemand opnieuw 

geboren wordt, kan hij het koninkrijk van 

God niet zien." 4 Nikodemus zei tegen Hem: 

"Hoe kan een mens geboren worden als hij oud 

is? Kan hij voor de tweede keer in de 

baarmoeder van zijn moeder komen en geboren 

worden?” 5 Jezus antwoordde: "Voorwaar, ik 
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zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water 

en Geest, kan hij het koninkrijk van God 

niet binnengaan (Johannes 3:3-5). 

Alleen Gods volk zal het ultieme koninkrijk van 

God na het millennium zien. 

Begrijp nu alstublieft verder dat nadat Jezus was 

opgestaan, Hij opnieuw over het Koninkrijk van God 

onderwees: 

3 Hij presenteerde Zich ook levend na Zijn 

lijden door vele onfeilbare bewijzen, door 

hen gezien gedurende veertig dagen en 

sprekend over de dingen die betrekking 

hebben op het koninkrijk van God 

(Handelingen 1:3). 

De eerste en laatste preken die Jezus gaf gingen 

over het Koninkrijk van God! Jezus kwam als de 

boodschapper om over dat Koninkrijk te 

onderwijzen. 

Jezus liet de apostel Johannes ook schrijven over 

het duizendjarige koninkrijk van God dat op aarde 

zou komen. Let op wat Hij Johannes liet schrijven: 

4 Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren 

om hun getuigenis van Jezus en om het woord 

van God, die het beest of zijn beeld niet 

hadden aanbeden en het merkteken niet op hun 

voorhoofd of op hun handen hadden gekregen. 

En zij leefden en regeerden duizend jaar met 

Christus (Openbaring 20:4). 

Vroege christenen leerden dat het duizendjarige 

koninkrijk van God op aarde zou zijn en de 

regeringen van de wereld zou vervangen zoals de 

Bijbel leert (vgl. Openbaring 5:10, 11:15). 
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Waarom, als het Koninkrijk van God zo belangrijk 

is, hebben de meesten er dan niet veel over 

gehoord? 

Deels omdat Jezus het een mysterie noemde: 

11 En Hij zei tegen hen: "Het is u gegeven 

het geheimenis van het koninkrijk van God te 

kennen; maar voor degenen die buiten zijn, 

komen alle dingen in gelijkenissen (Marcus 

4:11). 

Zelfs vandaag de dag is het ware Koninkrijk van 

God voor de meesten een mysterie, net als veel van 

Gods plan (zie ook ons gratis boek, online op 

www.ccog.org getiteld: The MYSTERY of GOD's PLAN 

Why Did God Create Anything? Why did God made you 

? ). 

Bedenk ook dat Jezus zei dat het einde (van het 

tijdperk) (binnenkort) zal komen NADAT het 

evangelie van het koninkrijk in de hele wereld is 

gepredikt als een GETUIGENIS: 

14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in 

de hele wereld worden gepredikt als een 

getuigenis voor alle volken, en dan zal het 

einde komen (Matteüs 24:14). 

Het verkondigen van het evangelie van het 

Koninkrijk van God is belangrijk en moet in deze 

eindtijd worden bereikt. Het is een “goede 

boodschap” omdat het de echte hoop biedt aan de 

kwalen van de mensheid, ondanks wat politieke 

leiders misschien leren. 

Als je de woorden van Jezus in overweging neemt, 

zou het duidelijk moeten zijn dat de ware 

christelijke kerk dat evangelie van het koninkrijk 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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nu zou moeten verkondigen. Dit zou de hoogste 

prioriteit van de kerk moeten zijn. En om dit goed 

te doen, moeten meerdere talen worden gebruikt. 

Dit is waar de Continuing Church of God naar 

streeft. En daarom is dit boekje in tal van talen 

vertaald. 

Jezus leerde dat de meesten Zijn weg NIET zouden 

accepteren: 

13 Ga binnen door de smalle poort; want wijd 

is de poort en breed is de weg die naar het 

verderf leidt, en er zijn er velen die 

erdoor gaan. 14 Want smal is de poort en 

moeilijk is de weg die naar het leven leidt, 

en er zijn er maar weinig die hem vinden. 

(Matteüs 7:13-14) 

Het evangelie van het Koninkrijk van God leidt tot 

leven! 

Het is misschien interessant om op te merken dat, 

hoewel de meeste belijdende christenen zich niet 

bewust lijken van het idee dat de nadruk van 

Christus lag op de prediking van het evangelie van 

het Koninkrijk van God, seculiere theologen en 

historici vaak hebben begrepen dat dit is wat de 

Bijbel feitelijk leert. 

Toch verwachtte Jezus Zelf dat Zijn discipelen het 

evangelie van het Koninkrijk van God zouden 

onderwijzen (Lukas 9: 2,60 ). Omdat het 

toekomstige koninkrijk gebaseerd zal zijn op Gods 

wetten, zal het vrede en voorspoed brengen - en 

het gehoorzamen van die wetten in deze tijd leidt 

tot ware vrede (Psalm 119:165; Efeziërs 2:15). 

En dit goede nieuws van het koninkrijk was bekend 

in de oudtestamentische geschriften. 
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3.  Apostolo skribis arĉiuj pekis 

kaj maltrafis la gloronde esti 

naskita? 

De eerste en laatste opgetekende preek van Jezus 

omvatte de verkondiging van het evangelie van het 

Koninkrijk van God (Marcus 1:14-15; Handelingen 

1:3). 
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Gods koninkrijk is iets waar de Joden in Jezus' 

tijd iets van hadden moeten weten, zoals het werd 

genoemd in hun geschriften, die we nu het Oude 

Testament noemen. 

Daniël gaf les over het koninkrijk 

De profeet Daniël schreef: 

40 En het vierde koninkrijk zal zo sterk zijn 

als ijzer, aangezien ijzer in stukken breekt 

en alles verbrijzelt; en als ijzer dat 

verbrijzelt, zal dat koninkrijk in stukken 

breken en alle anderen verpletteren. 41 

Terwijl u de voeten en tenen zag, deels van 

pottenbakkersleem en deels van ijzer, het 

koninkrijk zal verdeeld worden; toch zal de 

sterkte van het ijzer erin zijn, net zoals 

je het ijzer vermengd met keramische klei 

zag. 42 En zoals de tenen van de voeten deels 

van ijzer en deels van leem waren, zo zal 

het koninkrijk deels sterk en deels 

breekbaar zijn. 43 Zoals je ijzer zag 

vermengd met keramische klei, zullen ze zich 

vermengen met het zaad van mensen; maar ze 

zullen niet aan elkaar hechten, net zoals 

ijzer zich niet vermengt met klei. 44 En in 

de dagen van deze koningen zal de God des 

hemels een koninkrijk oprichten dat nooit 

vernietigd zal worden; en het koninkrijk zal 

niet aan andere mensen worden overgelaten; 

het zal in stukken breken en al deze 

koninkrijken verteren, en het zal voor 

altijd blijven bestaan (Daniël 2:40-44). 

18 Maar de heiligen van de Allerhoogste 

zullen het koninkrijk ontvangen en het 

koninkrijk voor eeuwig, ja, voor altijd en 

altijd bezitten.' (Daniël 7:18). 
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21 “Ik was aan het kijken; en dezelfde hoorn 

voerde oorlog tegen de heiligen en 

zegevierde tegen hen, 22 totdat de Oude van 

Dagen kwam, en een oordeel werd geveld ten 

gunste van de heiligen van de Allerhoogste, 

en de tijd kwam voor de heiligen om het 

koninkrijk in bezit te nemen. . (Daniël 

7:21-22) 

Van Daniël leren we dat de tijd zal komen dat het 

Koninkrijk van God de koninkrijken van deze wereld 

zal vernietigen en voor altijd zal duren. We leren 

ook dat de heiligen hun aandeel zullen hebben in 

het ontvangen van dit koninkrijk. 

Veel gedeelten van Daniëls profetieën zijn voor 

onze tijd in de 21e eeuw. 

Let op enkele passages uit het Nieuwe Testament: 

12 “De tien horens die u hebt gezien, zijn 

tien koningen die nog geen koninkrijk hebben 

ontvangen, maar die voor één uur de macht 

krijgen als koningen met het beest. 13 Dezen 

zijn eensgezind en zullen hun macht en gezag 

aan het beest geven. 14 Dezen zullen oorlog 

voeren met het Lam, en het Lam zal hen 

overwinnen, want Hij is Heer der heren en 

Koning der koningen; en zij die met Hem 

zijn, zijn geroepen, uitverkoren en 

getrouw.” (Openbaring 17:12-14) 

Dus we zien in zowel het Oude als het Nieuwe 

Testament het concept dat er in de eindtijd een 

aards koninkrijk met tien delen zal zijn en dat 

God het zal vernietigen en Zijn koninkrijk zal 

vestigen. 

Jesaja leerde over het koninkrijk 



31 
 

God inspireerde Jesaja om te schrijven over het 

eerste deel van het Koninkrijk van God, de 

duizendjarige regering die bekend staat als het 

millennium, op deze manier: 

1 Er zal een staf voortkomen uit de stam van 

Isaï, en een rank zal uit zijn wortels 

groeien. 2 De Geest des Heren zal op Hem 

rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, de 

Geest van raad en macht, de Geest van kennis 

en van vreze des Heren. 

3 Zijn lust is in de vreze des Heren, en Hij 

zal niet oordelen naar het zien van Zijn 

ogen, noch beslissen naar het horen van Zijn 

oren; 4 Maar met gerechtigheid zal Hij de 

armen oordelen, en met rechtvaardigheid 

beslissen 

voor de zachtmoedigen van de aarde; Hij zal 

de aarde slaan met de roede van Zijn mond, 

en met de adem van Zijn lippen zal Hij de 

goddelozen doden. 5 Gerechtigheid zal de 

gordel van Zijn lendenen zijn, en 

getrouwheid de gordel van Zijn middel. 

6 Ook de wolf zal bij het lam wonen, de 

luipaard zal zich neerleggen bij de jonge 

geit, het kalf en de jonge leeuw en het 

mestgemest samen; En een klein kind zal hen 

leiden. 7 De koe en de beer zullen grazen; 

Hun jongen zullen samen liggen; En de leeuw 

zal stro eten als de os. 8 Het zogende kind 

zal spelen bij het hol van de cobra, en het 

gespeende kind zal zijn hand in het hol van 

de adder steken. 9 Op heel Mijn heilige berg 

zullen zij geen kwaad noch verderven , want 

de aarde zal vol zijn van de kennis van de 

Heer, zoals de wateren de zee bedekken. 
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10 “En te dien dage zal er een Wortel van 

Isaï zijn, Die als een banier voor het volk 

zal staan; Want de heidenen zullen Hem 

zoeken, en Zijn rustplaats zal heerlijk 

zijn.” (Jesaja 11:1-10) 

De reden dat ik dit het eerste deel of de eerste 

fase van het Koninkrijk van God noemde, is dat dit 

een tijd is waarin het fysiek zal zijn (vóór de 

tijd dat de heilige stad, Nieuw Jeruzalem uit de 

hemel neerdaalt, Openbaring 21) en zal duizend 

jaar duren. Jesaja bevestigde het fysieke aspect 

van deze fase toen hij verder ging met: 

11 Op die dag zal het geschieden dat de Heer 

Zijn hand voor de tweede keer zal 

uitstrekken om het overblijfsel van Zijn 

volk dat is overgebleven terug te winnen, 

van Assyrië en Egypte, van Pathros en Kus, 

van Elam en Sinear, van Hamath en de 

eilanden van de zee. 

12 Hij zal een banier oprichten voor de 

heidenen, en de verworpenen van Israël 

bijeenbrengen, en de verstrooiden van Juda 

bijeenbrengen uit de vier hoeken van de 

aarde. 13 Ook de afgunst van Efraïm zal 

wijken, en de tegenstanders van Juda zullen 

uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet 

benijden, en Juda zal Efraïm niet 

lastigvallen. 14 Maar zij zullen neervliegen 

op de schouder van de Filistijnen naar het 

westen; Samen zullen zij de mensen van het 

Oosten plunderen; Zij zullen hun hand op 

Edom en Moab leggen; En het volk van Ammon 

zal hen gehoorzamen. 15 De Heer zal de tong 

van de Zee van Egypte volkomen vernietigen; 

Met Zijn machtige wind zal Hij Zijn vuist 

schudden over de rivier, en hem in de zeven 

stromen slaan, en mensen droog geschoeid 
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laten oversteken. 16 Er zal een hoofdweg zijn 

voor het overblijfsel van Zijn volk , dat 

uit Assyrië zal worden overgelaten, zoals 

het was voor Israël op de dag dat hij optrok 

uit het land Egypte. (Jesaja 11:11-16) 

Jesaja werd ook geïnspireerd om te schrijven: 

2 Nu zal het geschieden in de laatste dagen 

dat de berg van het huis des Heren zal 

worden gevestigd op de top van de bergen, en 

zal worden verheven boven de heuvels; En 

alle naties zullen ernaartoe stromen. 3 Veel 

mensen zullen komen en zeggen: "Kom, en 

laten we opgaan naar de berg van de Heer, 

naar het huis van de God van Jakob; Hij zal 

ons Zijn wegen leren, en wij zullen Zijn 

paden bewandelen.” Want uit Sion zal de wet 

uitgaan , en het woord des Heren uit 

Jeruzalem. 4 Hij zal rechtspreken tussen de 

heidenvolken, en vele mensen terechtwijzen; 

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen; 

Natie zal geen zwaard opheffen tegen natie, 

Noch zullen ze oorlog meer leren. ... 11 De 

verheven blikken van de mens zullen 

vernederd worden, de hoogmoed van de mensen 

zal neergebogen worden, en de Heer alleen 

zal verhoogd worden op die dag. (Jesaja 2:2-

4 ,11 ) 

Het wordt dus een utopische tijd van vrede op 

aarde. Uiteindelijk zal dit voor altijd zijn, met 

Jezus die regeert. Op basis van verschillende 

geschriften (Psalm 90:4; 92:1; Jesaja 2:11; Hosea 

6:2) leert de Joodse Talmoed dat dit 1000 jaar 

duurt (Babylonische Talmoed: Tractate Sanhedrin 

Folio 97a). 
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I saiah werd geïnspireerd om ook het volgende te 

schrijven: 

6 Want ons is een Kind geboren, een Zoon is 

ons gegeven; En de regering zal op Zijn 

schouder zijn. En Zijn naam zal genoemd 

worden Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst . 7 Van de toename 

van Zijn regering en vrede Er zal geen einde 

zijn, Op de troon van David en over Zijn 

koninkrijk, Om het te ordenen en te vestigen 

met oordeel en gerechtigheid Van die tijd 

af, zelfs voor altijd. De ijver van de Heer 

der heerscharen zal dit volbrengen. (Jesaja 

9:6-7) 

Merk op dat Jesaja zei dat Jezus zou komen en een 

koninkrijk met een regering zou stichten. Hoewel 

velen die Christus belijden deze passage citeren, 

vooral in december van elk jaar, hebben ze de 

neiging over het hoofd te zien dat het meer 

profeteert dan het feit dat Jezus zou worden 

geboren. De Bijbel laat zien dat het Koninkrijk 

van God een regering heeft met wetten over 

onderdanen, en dat Jezus erover zal heersen. 

Jesaja, Daniël en anderen profeteerden het. 

De wetten van God zijn de weg van liefde (Matteüs 

22:37-40; Johannes 15:10) en het Koninkrijk van 

God zal geregeerd worden op basis van die wetten. 

Daarom zal het Koninkrijk van God, ondanks hoeveel 

mensen het op de wereld zien, gebaseerd zijn op 

liefde. 

Psalmen en meer 

Het waren niet alleen Daniël en Jesaja die God 

inspireerde om over het komende Koninkrijk van God 

te schrijven. 
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Ezechiël werd geïnspireerd om te schrijven dat 

degenen van de stammen van Israël (niet alleen de 

Joden) die tijdens de tijd van de Grote 

Verdrukking waren verstrooid, verzameld zouden 

worden in het duizendjarige koninkrijk: 

17 Zeg daarom: ' Zo zegt de Here God: "Ik zal 

u bijeenbrengen uit de volken, u 

bijeenbrengen uit de landen waar u 

verstrooid bent, en ik zal u het land Israël 

geven."' 18 En zij zullen daarheen gaan, en 

zij zullen al zijn verfoeilijke dingen en al 

zijn gruwelen vandaar wegnemen. 19 Dan zal Ik 

hun één hart geven, en Ik zal een nieuwe 

geest in hen geven, en het stenen hart uit 

hun vlees halen en hun een hart van vlees 

geven, 20 zodat zij in Mijn inzettingen 

kunnen wandelen en Mijn verordeningen en doe 

hen; en zij zullen Mijn volk zijn, en Ik zal 

hun God zijn. 21 Maar degenen wiens hart het 

verlangen naar hun verfoeilijke dingen en 

hun gruwelen volgt, ik zal hun daden op hun 

eigen hoofd vergelden", zegt de Here God. 

(Ezechiël 11:17-21) 

De afstammelingen van de stammen van Israël zullen 

niet langer verstrooid worden, maar zullen Gods 

inzettingen gehoorzamen en ophouden met het eten 

van afschuwelijke dingen (Leviticus 11; 

Deuteronomium 14). 

Let op het volgende in de Psalmen over het goede 

nieuws van Gods koninkrijk: 

27 Alle einden van de wereld zullen gedenken 

en zich tot de Heer wenden, en alle families 

van de volken zullen voor U aanbidden. 28 

Want het koninkrijk is van de Heer, en Hij 

heerst over de volken. (Psalm 22:27-28) 
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6 Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd; 

Een scepter van gerechtigheid is de scepter 

van Uw koninkrijk. (Psalm 45:6) 

1 O, zing voor de Heer een nieuw lied! Zing 

voor de Heer, heel de aarde. 2 Zing voor de 

Heer, zegen zijn naam; Verkondig het goede 

nieuws van Zijn redding van dag tot dag. 3 

Verkondig Zijn heerlijkheid onder de volken, 

Zijn wonderen onder alle volken. (Psalm 

96:1-3; zie ook 1 Kronieken 16:23-24) 

10 Al Uw werken zullen U loven, o Heer, en Uw 

heiligen zullen U zegenen. 11 Zij zullen 

spreken van de heerlijkheid van Uw 

koninkrijk, en spreken van Uw macht, 12 Om 

aan de mensenkinderen zijn machtige daden 

bekend te maken, en de glorieuze majesteit 

van zijn koninkrijk. 13 Uw koninkrijk is een 

eeuwig koninkrijk, En Uw heerschappij duurt 

voort in alle generaties. (Psalm 145:10-13) 

Verschillende schrijvers in het Oude Testament 

schreven ook over aspecten van het koninkrijk 

(bijv. Ezechiël 20:33; Obadja 21; Micha 4:7). 

Dus toen Jezus het evangelie van het Koninkrijk 

van God begon te onderwijzen, was zijn directe 

toehoorders enigszins vertrouwd met het 

basisconcept. 
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4. Gracovi saviĝisper fidone 

pervi mem ĝiestas dono 

neelfaroj porke? 

Hoewel velen zich gedragen alsof het evangelie 

slechts het goede nieuws is over de persoon van 

Jezus, is de realiteit dat Jezus' volgelingen het 

evangelie van het Koninkrijk van God onderwezen. 

Dat is de boodschap die Jezus bracht. 

De apostel Paulus schreef over het Koninkrijk van 

God en Jezus: 

8 En hij ging de synagoge binnen en sprak 

drie maanden vrijmoedig, redenerend en 
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overtuigend over de dingen van het 

koninkrijk van God (Handelingen 19:8). 

25 En inderdaad, nu weet ik dat u allen, 

onder wie ik ben gegaan om het koninkrijk 

van God te prediken (Handelingen 20:25). 

23 Toen ze hem dus een dag hadden bepaald, 

kwamen velen naar hem toe in zijn logement, 

aan wie hij uitlegde en plechtig getuigde 

van het koninkrijk van God, en hen over 

Jezus overtuigde van zowel de wet van Mozes 

als de profeten, van de ochtend tot de 

avond. … 31 het koninkrijk van God prediken 

en de dingen die de Heer Jezus Christus 

aangaan met alle vertrouwen onderwijzen, 

niemand verbiedt het hem (Handelingen 28: 

23,31 ). 

Merk op dat het Koninkrijk van God niet alleen 

over Jezus gaat (hoewel Hij er een belangrijk deel 

van uitmaakt), zoals Paulus ook over Jezus 

onderwees los van wat hij leerde over het 

Koninkrijk van God. 

Paulus noemde het ook het evangelie van God, maar 

dat was nog steeds het evangelie van het 

Koninkrijk van God: 

9 … we hebben u het evangelie van God 

gepredikt … 12 dat u zou wandelen waardig aan 

God, die u roept in zijn eigen koninkrijk en 

heerlijkheid. (1 Thessalonicenzen 2: 9,12 ) 

Paulus noemde het ook het evangelie van Christus 

(Romeinen 1:16). De “goede boodschap” van Jezus, 

de boodschap die Hij onderwees.  
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Bedenk dat het niet alleen maar een evangelie was 

over de persoon van Jezus Christus of alleen maar 

over persoonlijke redding. Paulus zei dat het 

evangelie van Christus omvatte gehoorzaamheid aan 

Jezus, zijn wederkomst en Gods oordeel: 

6 … God vergeldt met verdrukking degenen die 

u kwellen, 7 en geeft u die bedroefd zijn 

rust bij ons wanneer de Heer Jezus vanuit de 

hemel wordt geopenbaard met zijn machtige 

engelen, 8 in vlammend vuur wraak nemend op 

degenen die God niet kennen, en op hen die 

het evangelie van onze Heer Jezus Christus 

niet gehoorzamen. 9 Dezen zullen worden 

gestraft met eeuwigdurende vernietiging van 

de tegenwoordigheid van de Heer en van de 

heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij 

op die Dag komt om verheerlijkt te worden in 

Zijn heiligen en bewonderd te worden onder 

allen die geloven, omdat ons getuigenis 

onder u werd geloofd (2 Thessalonicenzen 

1:6-10). 

Het Nieuwe Testament laat zien dat het koninkrijk 

iets is dat we zullen ontvangen, niet dat we het 

nu volledig bezitten: 

28 we ontvangen een koninkrijk dat niet 

wankelt (Hebreeën 12:28). 

We kunnen begrijpen en ernaar uitkijken om nu deel 

uit te maken van het Koninkrijk van God, maar zijn 

het nog niet volledig binnengegaan. 

Paulus bevestigde specifiek dat men als sterfelijk 

mens het Koninkrijk van God niet volledig 

binnengaat, zoals dat gebeurt na de opstanding: 
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50 Nu, dit zeg ik, broeders, dat vlees en 

bloed het koninkrijk van God niet kunnen 

beërven; evenmin erft corruptie 

onverderfelijkheid. 51 Zie, ik vertel je een 

mysterie: we zullen niet allemaal slapen, 

maar we zullen allemaal veranderd worden — 52 

in een oogwenk, in een oogwenk, bij de 

laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, 

en de doden zullen onvergankelijk 

nasikitaden worden, en wij zullen veranderd 

worden (1 Korintiërs 15:50-52). 

1 Ik beveel u daarom voor God en de Heer 

Jezus Christus, die de levenden en de doden 

zal oordelen bij zijn verschijning en zijn 

koninkrijk 

(2 Timoteüs 4:1). 

Paulus leerde niet alleen dat, maar dat Jezus het 

Koninkrijk aan God de Vader zou geven: 

20 Maar nu is Christus opgestaan uit de dood 

en is de eersteling geworden van hen die 

ontslapen zijn. 21 Want aangezien door de 

mens de dood is gekomen, is door de mens ook 

de opstanding van de doden gekomen. 22 Want 

zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook 

in Christus allen levend gemaakt worden. 23 

Maar ieder in zijn eigen volgorde: Christus 

de Eersteling , daarna degenen die van 

Christus zijn bij Zijn komst. 24 Dan komt het 

einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de 

Vader overdraagt, wanneer Hij een einde 

maakt aan alle heerschappij en alle gezag en 

macht. 25 Want Hij moet regeren totdat Hij 

alle vijanden onder Zijn voeten heeft 

gelegd. (1 Korintiërs 15:20-25). 
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Paulus leerde ook dat onrechtvaardigen 

(gebodsovertreders) het Koninkrijk van God niet 

zullen beërven: 

9 Weet u niet dat de onrechtvaardigen het 

koninkrijk van God niet zullen beërven? Laat 

je niet voor de gek houden. Noch 

hoereerders, noch afgodendienaars, noch 

overspelers, noch homoseksuelen, noch 

sodomieten, 10 noch dieven, noch hebzucht, 

noch dronkaards, noch lasteraars, noch 

afpersers zullen het koninkrijk van God 

beërven (1 Korintiërs 6:9-10). 

19 Nu zijn de werken van het vlees duidelijk, 

namelijk: overspel, hoererij, onreinheid, 

ontucht, 20 afgoderij, tovenarij, haat, 

twisten, jaloezie, woede-uitbarstingen, 

egoïstische ambities, onenigheden, 

ketterijen, 21 afgunst, moorden, 

dronkenschap, feestvreugde en dergelijke; 

waarvan ik u van tevoren vertel, net zoals 

ik u in het verleden ook heb verteld, dat 

degenen die zulke dingen doen het koninkrijk 

van God niet zullen beërven (Galaten 5:19-

21). 

5 Want dit weet u , dat geen hoereerder, 

onreine of hebzuchtige, die een 

afgodendienaar is, enig erfdeel heeft in het 

koninkrijk van Christus en God (Efeziërs 

5:5). 

God heeft normen en eist bekering van zonde om 

Zijn koninkrijk binnen te kunnen gaan. De apostel 

Paulus waarschuwde dat sommigen niet zouden leren 

dat het evangelie van Jezus het antwoord is, maar 

een ander is: 
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3 Genade zij u en vrede van God de Vader en 

onze Heer Jezus Christus, 4 Die Zichzelf voor 

onze zonden heeft gegeven, opdat Hij ons zou 

verlossen van deze tegenwoordige boze eeuw, 

naar de wil van onze God en Vader, 5 aan wie 

de heerlijkheid is voor eeuwig. Amen. 6 Ik 

verwonder mij erover dat u zich zo snel 

afkeert van Hem die u in de genade van 

Christus geroepen heeft, naar een ander 

evangelie, 7 dat geen ander is; maar er zijn 

er die u lastig vallen en het evangelie van 

Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als 

wij, of een engel uit de hemel, u een ander 

evangelie prediken dan wat wij u hebben 

gepredikt, laat hem vervloekt zijn. 9 Zoals 

we eerder hebben gezegd, zeg ik nu nogmaals: 

als iemand u een ander evangelie predikt dan 

u hebt ontvangen, laat hem dan vervloekt 

zijn. (Galaten 1:3-9) 

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang Eva door 

zijn sluwheid misleidde, op de een of andere 

manier uw geest verdorven zou kunnen worden 

door de eenvoud die in Christus is. 4 Want 

als hij die komt, een andere Jezus predikt 

die wij niet hebben gepredikt, of als u een 

andere geest ontvangt die u niet hebt 

ontvangen, of een ander evangelie dat u niet 

hebt aangenomen, dan kunt u dat goed 

verdragen! (2 Korintiërs 11:3-4) 

Wat was het 'andere' en 'andere', eigenlijk valse 

evangelie? 

Het valse evangelie heeft verschillende 

onderdelen. 

In het algemeen is het valse evangelie te geloven 

dat je God niet hoeft te gehoorzamen en er echt 

naar moet streven om trouw aan Zijn weg te leven 
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terwijl je beweert God te kennen (vgl. Mattheüs 

7:21-23). Het heeft de neiging egoïstisch te zijn. 

De slang verleidde Eva om bijna 6000 jaar geleden 

voor een vals evangelie te vallen (Genesis 3) - en 

mensen hebben geloofd dat ze het beter weten dan 

God en voor zichzelf moeten beslissen over goed en 

kwaad. Ja, nadat Jezus kwam, werd Zijn naam vaak 

gehecht aan verschillende valse evangeliën – en 

dit is zo gebleven en zal doorgaan tot in de tijd 

van de laatste Antichrist. 

In de tijd van de apostel Paulus was het valse 

evangelie in wezen een gnostische/mystieke mix van 

waarheid en dwaling. Gnostici geloofden in wezen 

dat speciale kennis nodig was om spiritueel 

inzicht te verwerven, inclusief redding. Gnostici 

waren geneigd te geloven dat wat het vlees deed 

van geen enkel belang was en ze waren tegen het 

gehoorzamen van God in zaken als de zevendedags 

sabbat. Eén zo'n valse leider was Simon Magus, die 

werd gewaarschuwd door de apostel Petrus 

(Handelingen 8:18-21). 

Maar het is niet gemakkelijk 

Het Nieuwe Testament laat zien dat Filippus het 

Koninkrijk van God leerde: 

5 Toen ging Filippus naar de stad Samaria en 

predikte hun Christus. … 12 zij geloofden 

Filippus toen hij de dingen over het 

koninkrijk van God predikte … (Handelingen 

8: 5,12 ). 

Maar Jezus, Paulus en de discipelen leerden dat 

het niet gemakkelijk is om het Koninkrijk van God 

binnen te gaan: 
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24 En toen Jezus zag dat hij erg bedroefd 

werd, zei Hij: "Hoe moeilijk is het voor hen 

die rijkdom hebben om het koninkrijk van God 

binnen te gaan! 25 Want het is gemakkelijker 

voor een kameel om door het oog van een 

naald te gaan dan voor een rijke om het 

koninkrijk van God binnen te gaan.” 

26 En degenen die het hoorden, zeiden: "Wie 

kan er dan gered worden?" 

27 Maar Hij zei: "De dingen die bij de mensen 

onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God." 

(Lucas 18:24-27) 

22 “Wij moeten door vele verdrukkingen het 

koninkrijk van God binnengaan ” ( 

Handelingen 14:22). 

3 We zijn verplicht God altijd voor u te 

danken, broeders, zoals het is 

passend, omdat uw geloof buitengewoon groeit 

en de liefde van ieder van u allen 

overvloedig is voor elkaar, 4 zodat wij zelf 

onder de kerken van God op u roemen vanwege 

uw geduld en geloof in al uw vervolgingen en 

beproevingen die u doorstaat, 5 dat een 

duidelijk bewijs is van het rechtvaardige 

oordeel van God, opdat u het koninkrijk van 

God waardig wordt geacht, waarvoor u ook 

lijdt; 6 omdat het rechtvaardig is bij God om 

met verdrukking degenen die u kwellen terug 

te betalen, 7 en om u die bedroefd zijn rust 

bij ons te geven wanneer de Heer Jezus 

vanuit de hemel wordt geopenbaard met zijn 

machtige engelen, (2 Thessalonicenzen 1:3-7 

). 
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Vanwege de moeilijkheden worden er nu slechts 

enkelen in dit tijdperk geroepen en gekozen om er 

deel van uit te maken (Matteüs 22:1-14; Johannes 

6:44; Hebreeën 6:4-6). Anderen zullen later worden 

genoemd, zoals de Bijbel laat zien dat degenen 

"die dwalen van geest tot begrip zullen komen, en 

degenen die klaagden, de leer zullen leren" 

(Jesaja 29:24). 

De apostel Petrus leerde dat het koninkrijk eeuwig 

was en dat het evangelie van God ijverig moest 

worden gehoorzaamd, anders zou er een oordeel 

komen: 

10 Daarom, broeders, wees nog ijveriger om uw 

roeping en verkiezing vast te maken, want 

als u deze dingen doet, zult u nooit 

struikelen; 11 want zo zal u overvloedig de 

toegang worden verschaft tot het eeuwige 

koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus 

Christus (2 Petrus 1:10-11). 

17 Want de tijd is gekomen dat het oordeel 

begint bij het huis van God; en als het 

eerst bij ons begint, wat zal dan het einde 

zijn van degenen die het evangelie van God 

niet gehoorzamen? (1 Petrus 4:17). 

De laatste boeken van de Bijbel en het Koninkrijk 

De Bijbel leert dat "God liefde is" (1 Johannes 

4:8,16) en Jezus is God (Johannes 1:1,14) - het 

Koninkrijk van God zal een Koning hebben die 

liefde is en wiens wetten liefde ondersteunen, 

geen haat (vgl. Openbaring 22:14-15). 

De Bijbel laat ook zien dat God een engel zal 

sturen die het eeuwige evangelie van Gods 

koninkrijk zal verkondigen (Openbaring 14:6-7) en 
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vervolgens een andere engel om erop te wijzen dat 

Babylon valt, ondanks dat het groot lijkt 

(Openbaring 14:8-9). Deze boodschappen zullen 

bovennatuurlijke bevestigingen zijn van het 

evangelie dat de wereld eerder als een getuigenis 

heeft ontvangen en die factoren lijken te zijn 

voor de "grote schare" die tot God komt tijdens 

het einde (Openbaring 7:9-14). In tegenstelling 

tot de laatste Babylonische macht die zal opstaan 

en vallen (vgl. Openbaring 18:1-18), duurt de 

laatste fase van Gods koninkrijk voor altijd: 

15 Toen blies de zevende engel: En er waren 

luide stemmen in de hemel, die zeiden: "De 

koninkrijken van deze wereld zijn de 

koninkrijken van onze Heer en van Zijn 

Christus geworden, en Hij zal voor eeuwig en 

altijd regeren!" (Openbaring 11:15). 

Jezus zal regeren in het koninkrijk! En de Bijbel 

onthult twee van Zijn titels: 

16 En Hij heeft op Zijn mantel en op Zijn dij 

een naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN 

HEER DER HEREN (Openbaring 19:16). 

Maar is Jezus de enige die zal regeren? Let op 

deze passage: 

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop 

zitten, en het oordeel werd hun 

toevertrouwd. Toen zag ik de zielen van 

degenen die onthoofd waren vanwege hun 

getuigenis van Jezus en voor het woord van 

God, die het beest of zijn beeld niet hadden 

aanbeden en het merkteken op hun voorhoofd 

of op hun handen niet hadden ontvangen. En 

zij leefden en regeerden duizend jaar met 

Christus. . . 6 Zalig en heilig is hij die 
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deel heeft aan de eerste opstanding. Over 

zulke heeft de tweede dood geen macht, maar 

zij zullen priesters van God en van Christus 

zijn, en zullen duizend jaar met Hem regeren 

(Openbaring 20: 4,6 ). 

Ware christenen zullen worden nasikitaden om 

duizend jaar met Christus te regeren! Omdat het 

koninkrijk eeuwig zal duren (Openbaring 11:15), 

maar die regering die genoemd wordt, was slechts 

duizend jaar. Dit is waarom ik dit eerder de 

eerste fase van het koninkrijk noemde – de 

fysieke, de duizendjarige fase in tegenstelling 

tot de laatste, meer spirituele fase. 

In het boek Openbaring worden enkele 

gebeurtenissen genoemd die plaatsvinden tussen de 

duizendjarige en de laatste fase van het 

Koninkrijk van God: 

7 Wanneer nu de duizend jaar zijn verstreken, 

zal Satan worden vrijgelaten uit zijn 

gevangenis 8 en zal uitgaan om de naties te 

misleiden die zich in de vier hoeken van de 

aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te 

verzamelen voor de strijd, wiens aantal 

gelijk is aan het zand van de zee. … 11 Toen 

zag ik een grote witte troon en Hem die erop 

zat, van wiens aangezicht de aarde en de 

hemel vluchtten. En er werd geen plaats voor 

hen gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en 

groot, voor God staan, en boeken werden 

geopend. En er werd nog een boek geopend, 

dat is het boek des levens. En de doden 

werden geoordeeld naar hun werken, naar de 

dingen die in de boeken geschreven waren. 13 

De zee gaf de doden die erin waren, en de 

Dood en Hades gaven de doden die erin waren. 

En zij werden geoordeeld, ieder naar zijn 

werken. 14 Toen werden de Dood en Hades in de 
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poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede 

dood. 15 En iedereen die niet in het Boek des 

Levens werd gevonden, werd in de poel des 

vuurs geworpen (Openbaring 20:7-8, 11-15). 

Het boek Openbaring laat zien dat er een latere 

fase zal zijn die komt na de duizendjarige 

regering en na de tweede dood: 

1 Nu zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde, want de eerste hemel en de eerste 

aarde waren voorbijgegaan. Ook was er geen 

zee meer. 2 Toen zag ik, Johannes, de heilige 

stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de 

hemel neerdalen, klaargemaakt als een bruid 

die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde 

een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 

tent van God is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. 

God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 

En God zal elke traan van hun ogen afwissen; 

er zal geen dood meer zijn, noch rouw, noch 

geween. Er zal geen pijn meer zijn, want de 

vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” 

(Openbaring 21:1-4) 

1 En hij toonde mij een zuivere rivier van 

water des levens, helder als kristal, 

voortkomend uit de troon van God en van het 

Lam. 2 In het midden van de straat en aan 

weerszijden van de rivier stond de boom des 

levens, die twaalf vruchten droeg, en elke 

boom gaf elke maand zijn vrucht. De bladeren 

van de boom waren voor de genezing van de 

volken. 3 En er zal geen vloek meer zijn, of 

de troon van God en van het Lam zal erin 

zijn, en Zijn dienaren zullen Hem dienen. 4 

Zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn 

naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 Daar zal 

geen nacht zijn: ze hebben geen lamp of 
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licht van de zon nodig, want de Here God 

geeft hun licht. En zij zullen voor eeuwig 

en altijd regeren. (Openbaring 22:1-5) 

Merk op dat deze regering, die na de duizend jaar 

is, de dienaren van God omvat en voor altijd 

duurt. De Heilige Stad, die in de hemel werd 

voorbereid, zal de hemel verlaten en op de aarde 

neerdalen. Dit is het begin van de laatste fase 

van het Koninkrijk van God. Een tijd van GEEN PIJN 

OF LIJDEN MEER! 

De zachtmoedigen zullen de aarde beërven (Matteüs 

5:5) en alle dingen (Openbaring 21:7). De aarde, 

inclusief de Heilige Stad die erop zal zijn, zal 

beter zijn omdat Gods wegen zullen worden 

uitgevoerd. Realiseer dat: 

7 Aan de toename van Zijn regering en vrede 

zal geen einde komen (Jesaja 9:7). 

duidelijk dat er groei zal zijn nadat de laatste 

fase van het Koninkrijk van God is begonnen, 

aangezien allen Gods regering zullen gehoorzamen. 

Dit zal een zeer glorieuze tijd zijn: 

9 Maar zoals geschreven staat: "Geen oog 

heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en is 

niet in het hart van de mens opgekomen wat 

God heeft bereid voor hen die Hem 

liefhebben." 10 Maar God heeft ze aan ons 

geopenbaard door Zijn Geest (1 Korintiërs 

2:9-10). Het is een tijd van liefde, vreugde 

en eeuwige troost. Het wordt een 

fantastische tijd! Het Koninkrijk van God 

zal zorgen voor een fantastisch betere 

eeuwigheid. Wil je daar niet jouw aandeel in 

hebben? 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estas naskita denove spirite 

renovita kajestas nuninfano pagis 

lasxuldon 

Dachtten vroege belijders van Christus dat ze 

verondersteld werden het evangelie van een 

letterlijk Koninkrijk van God te prediken? 

Ja. 

Jaren geleden, in een lezing gegeven door 

professor Bart Ehrman van de Universiteit van 

North Carolina, benadrukte hij herhaaldelijk en 

terecht dat, in tegenstelling tot de meeste 

belijdende christenen van tegenwoordig, Jezus en 

Zijn vroege volgelingen het Koninkrijk van God 

verkondigden. Hoewel Dr. Ehrmans algemene begrip 
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van het christendom sterk verschilt van dat van de 

Continuing Church of God, zijn we het erover eens 

dat het evangelie van het koninkrijk is wat Jezus 

Zelf verkondigde en waarin Zijn volgelingen 

geloofden. We zijn het er ook mee eens dat veel 

beweerde christenen tegenwoordig niet begrijp dat. 

De oudst bewaarde post-nieuwtestamentische 

geschriften en preken 

Het Koninkrijk van God was een belangrijk 

onderdeel van wat wordt beweerd dat het "de oudste 

complete christelijke preek is die bewaard is 

gebleven" (Holmes MW Ancient Christian Sermon. The 

Apostolic Fathers: Greek Texts and English 

Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 

2004, blz. 102). Deze oude christelijke preek 

bevat de volgende uitspraken hierover: 

5:5 Bovendien weet u, broeders, dat ons 

verblijf in de wereld van het vlees 

onbeduidend en vergankelijk is, maar de 

belofte van Christus is groot en 

wonderbaarlijk: rust in het komende 

koninkrijk en het eeuwige leven. 

De bovenstaande verklaring laat zien dat het 

koninkrijk niet nu is, maar zal komen en eeuwig 

zijn. Verder zegt deze oude preek: 

6:9 Als zelfs zulke rechtvaardige mannen als 

zij niet in staat zijn om door hun eigen 

rechtvaardige daden hun kinderen te redden, 

welke zekerheid hebben we dan om het 

koninkrijk van God binnen te gaan als we er 

niet in slagen onze doop zuiver en onbesmet 

te houden? Of wie zal onze pleitbezorger 

zijn, als wij geen heilige en rechtvaardige 

werken hebben bevonden? 9:6 Laten wij daarom 
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elkaar liefhebben, opdat wij allen het 

koninkrijk van God mogen binnengaan. 11:7 

Daarom, als we weten wat goed is in Gods 

ogen, zullen we zijn koninkrijk binnengaan 

en de beloften ontvangen die "geen oor heeft 

gehoord, geen oog heeft gezien, noch een 

mensenhart heeft gedacht." 

12:1 Laten we daarom van uur tot uur wachten 

op het koninkrijk van God in liefde en 

gerechtigheid, daar we de dag van Gods 

verschijning niet kennen. 12:6 zegt hij: het 

koninkrijk van mijn Vader zal komen. 

De bovenstaande uitspraken laten zien dat liefde 

door een goed leven nodig is, dat we het 

Koninkrijk van God nog steeds niet zijn 

binnengegaan en dat het plaatsvindt na de dag van 

Gods verschijning - dat wil zeggen nadat Jezus 

weer terugkomt. Het is het koninkrijk van de Vader 

en het koninkrijk is niet alleen Jezus. 

Het is interessant dat de oudste ogenschijnlijk 

christelijke preek die God heeft toegestaan te 

blijven bestaan, hetzelfde Koninkrijk van God 

leert dat het Nieuwe Testament leert en de 

Continuing Church of God nu leert (het is mogelijk 

dat het van een echte Kerk van God komt, maar mijn 

beperkte kennis van het Grieks beperkt mijn 

vermogen om een stevigere verklaring af te 

leggen). 

Kerkleiders uit de tweede eeuw en het evangelie 

van het Koninkrijk 

Opgemerkt moet worden dat in het begin van de 2e 

eeuw Papias , een hoorder van Johannes en een 

vriend van Polycarpus en door rooms-katholieken 

als een heilige beschouwd, het duizendjarige 
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koninkrijk onderwees. Eusebius schreef dat Papias 

leerde: 

... er zal een millennium zijn na de 

opstanding uit de doden, wanneer de 

persoonlijke heerschappij van Christus op 

deze aarde zal worden gevestigd. (Fragments 

of Papias , VI. Zie ook Eusebius, 

Kerkgeschiedenis, Boek 3, XXXIX, 12) 

Papias leerde dat dit een tijd van grote overvloed 

zou zijn: 

Op dezelfde manier [Hij zei] dat een 

tarwekorrel tien zou opleveren 

duizend aren, en dat elke aar tienduizend 

korrels zou hebben, en elke korrel tien pond 

helder, zuiver, fijn meel zou opleveren; en 

dat appels en zaden en gras in vergelijkbare 

verhoudingen zouden produceren; en dat alle 

dieren, die zich dan alleen voeden met de 

voortbrengselen van de aarde, vreedzaam en 

harmonieus zouden worden en in volmaakte 

onderworpenheid aan de mens zouden zijn. ” 

[Van deze dingen wordt schriftelijk getuigd 

door Papias , een oude man, die een hoorder 

van Johannes was en een vriend van 

Polycarpus, in het vierde van zijn boeken; 

want vijf boeken werden door hem 

gecomponeerd...] (Fragments of Papias , IV) 

In de post-Nieuwtestamentische Brief aan de 

Korinthiërs staat: 

42:1-3 De apostelen ontvingen het evangelie 

voor ons van de Heer Jezus Christus; Jezus 

Christus is door God uitgezonden. Dus dan is 

Christus van God, en de apostelen zijn van 
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Christus. Beiden kwamen dus uit de wil van 

God in de vastgestelde volgorde. Nadat ze 

daarom een opdracht hadden ontvangen en 

volledig verzekerd waren door de opstanding 

van onze Heer Jezus Christus en bevestigd 

waren in het woord van God met de volledige 

zekerheid van de Heilige Geest, gingen ze 

voort met de blijde tijding dat het 

koninkrijk van God zou komen. 

Polycarpus van Smyrna was een vroegchristelijke 

leider, die een discipel was van Johannes, de 

laatste van de oorspronkelijke apostelen die 

stierf. Polycarpus c. 120-135 AD leerde : 

Zalig zijn de armen en zij die vervolgd 

worden ter wille van de gerechtigheid, want 

hunner is het koninkrijk van God. (Polycarp. 

Brief aan de Filippenzen, Hoofdstuk II. Van 

Ante-Nicene Fathers, Volume 1 zoals 

uitgegeven door Alexander Roberts & James 

Donaldson. Amerikaanse editie, 1885) 

Wetende dat "God niet met de spot drijft", 

behoren we Zijn gebod en heerlijkheid 

waardig te wandelen ... Want het is goed dat 

ze worden afgesneden van de lusten die in de 

wereld zijn, aangezien "elke lust strijdt 

tegen de geest; ' en 'noch hoereerders, noch 

verwijfden, noch misbruikers van zichzelf 

met de mensheid, zullen het koninkrijk van 

God beërven ', noch degenen die 

inconsequente en ongepaste dingen doen. 

(ibid, Hoofdstuk V) 

Laten we Hem dan dienen in vrees en met alle 

eerbied, zoals Hijzelf ons heeft bevolen, en 

als de apostelen die ons het evangelie 

verkondigden, en de profeten die tevoren de 
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komst van de Heer verkondigden. (ibid, 

Hoofdstuk VI) 

Net als anderen in het Nieuwe Testament leerde 

Polycarpus dat de rechtvaardigen, niet de 

overtreders van de geboden, het Koninkrijk van God 

zullen beërven. 

Het volgende werd ook beweerd te zijn onderwezen 

door Polycarpus: 

En op de volgende sabbat zei hij; 'Hoor mijn 

vermaning, geliefde kinderen van God. Ik 

bezwoer u toen de bisschoppen aanwezig 

waren, en nu vermaan ik u allen nogmaals om 

fatsoenlijk en waardig de weg van de Heer te 

bewandelen... Let op, en nogmaals Wees 

gereed, Laat uw hart niet bezwaard zijn, het 

nieuwe gebod wat betreft liefde voor elkaar, 

openbaart Zijn komst zich plotseling als een 

snelle bliksem, het grote oordeel door vuur, 

het eeuwige leven, Zijn onsterfelijke 

koninkrijk. En alle dingen die door God 

worden onderwezen, weet u, wanneer u de 

geïnspireerde Schrift onderzoekt, graveer 

met de pen van de Heilige Geest in uw hart, 

opdat de geboden onuitwisbaar in u zullen 

blijven.' (Life of Polycarpus, hoofdstuk 24. 

JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 

3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito van Sardis, een leider van de Kerk van God, 

ca. 170 na Christus, leerde: 

Want inderdaad, de wet werd uitgevaardigd in 

het evangelie - het oude in het nieuwe, 

beide komen samen uit Zion en Jeruzalem; en 

het gebod uitgevaardigd in genade, en het 

type in het eindproduct, en het lam in de 
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Zoon, en de schapen in een man, en de man in 

God... 

Maar het evangelie werd de verklaring van de 

wet en haar... 

vervulling , terwijl de kerk de schatkamer 

van de waarheid werd... 

Dit is degene die ons heeft verlost van 

slavernij in vrijheid, van duisternis in 

licht, van dood in leven, van tirannie in 

een eeuwig koninkrijk. ( Melito . Preek over 

het Pascha. Verzen 7 ,40 , 68. Vertaling uit 

Kerux : The Journal of Online Theology. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.a

sp) 

Zo was bekend dat het Koninkrijk van God iets 

eeuwigs was, en niet alleen de huidige 

christelijke of katholieke kerk en omvatte Gods 

wet. 

Een ander geschrift uit het midden van de late 

tweede eeuw spoort mensen aan om naar het 

koninkrijk te kijken: 

Laat daarom niemand van u langer denigreren 

of achterom kijken, maar gewillig naderen 

tot het evangelie van het koninkrijk van 

God. (Romeinse Clemens. Erkenningen, Boek X, 

Hoofdstuk XLV. Uittreksel uit Ante-Nicene 

Fathers, Volume 8. Bewerkt door Alexander 

Roberts & James Donaldson. Amerikaanse 

editie, 1886) 

Bovendien, hoewel het blijkbaar niet door iemand 

in de ware kerk is geschreven, wordt in het midden 

van de tweede eeuw getiteld The Shepherd of Hermas 
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in de vertaling door Roberts & Donaldson veertien 

keer de uitdrukking "koninkrijk van God" gebruikt. 

Ware christenen, en zelfs velen die alleen 

Christus belijden, wisten iets over het Koninkrijk 

van God in de tweede eeuw. 

Zelfs de katholieke en oosters-orthodoxe heilige 

Irenaeus begreep dat christenen na de opstanding 

het Koninkrijk van God zouden binnengaan. Let op 

wat hij schreef, c. 180 na Christus: 

Want zo is de toestand van degenen die 

hebben geloofd, aangezien in hen voortdurend 

de Heilige Geest verblijft, die door Hem 

werd gegeven in de doop, en wordt behouden 

door de ontvanger, als hij wandelt in 

waarheid en heiligheid en gerechtigheid en 

geduldige volharding. Want deze ziel heeft 

een opstanding in hen die geloven, het 

lichaam dat de ziel weer ontvangt en 

daarmee, door de kracht van de Heilige 

Geest, wordt nasikitaden en het koninkrijk 

van God binnengaat . (Irenaeus, St., 

bisschop van Lyon. Vertaald uit het Armeens 

door Armitage Robinson. De demonstratie van 

de apostolische prediking, hoofdstuk 42. 

Wells, Somerset, oktober 1879. Zoals 

gepubliceerd in SAMENLEVING VOOR HET 

BEVORDEREN VAN CHRISTELIJKE KENNIS. NEW 

YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Theofilus van Antiochië leerde: 

Ik noem slechts Zijn goedheid; als ik Hem 

Koninkrijk noem, noem ik slechts Zijn 

heerlijkheid... Want als Hij hem vanaf het 

begin onsterfelijk had gemaakt, zou Hij hem 

God hebben gemaakt. ... Dus noch 
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onsterfelijk noch nog sterfelijk heeft Hij 

hem gemaakt, maar, zoals we hierboven hebben 

gezegd, in staat tot beide; zodat als hij 

zou neigen tot de dingen van 

onsterfelijkheid, het gebod van God 

onderhoudend, hij als beloning van Hem 

onsterfelijkheid zou ontvangen en God zou 

worden. ( Theophilus , Naar Autolycus , 1:3, 

2:27) 

De katholieke heilige Hippolytus schreef in het 

begin van de derde eeuw: 

En u zult het koninkrijk der hemelen 

ontvangen, u die, terwijl u in dit leven 

verbleef, de Hemelse Koning kende. En je 

zult een metgezel zijn van de Godheid, en 

een mede-erfgenaam van Christus, niet langer 

verslaafd aan lusten of hartstochten, en 

nooit meer verspild door ziekte. Want u bent 

God geworden: voor al het lijden dat u 

onderging toen u een mens was, dit heeft Hij 

u gegeven, omdat u van sterfelijke aard was, 

maar wat het ook in overeenstemming is met 

God om te geven, dit heeft God beloofd u te 

schenken, omdat u vergoddelijkt en tot 

onsterfelijkheid verwekt. (Hippolytus. 

Weerlegging van alle ketterijen, boek X, 

hoofdstuk 30) 

Het doel van de mens is om vergoddelijkt te worden 

in het komende Koninkrijk van God. 

Problemen in de tweede en derde eeuw 

Ondanks de wijdverbreide acceptatie, kwam in de 

tweede eeuw een anti-wet afvallige leider genaamd 

Marcion op. Marcion onderwees tegen de wet van 

God, de sabbat en het letterlijke Koninkrijk van 
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God. Hoewel hij door Polycarpus en anderen werd 

aangeklaagd, had hij geruime tijd contact met de 

kerk van Rome en leek daar invloed te hebben. 

In de tweede en derde eeuw begonnen allegoristen 

zich te vestigen in Alexandrië (Egypte). Veel 

allegoristen waren tegen de leer van het komende 

koninkrijk. Let op het verslag over enkele van die 

allegoristen: 

Dionysius werd geboren in een nobele en 

rijke heidense familie in Alexandrië en werd 

opgeleid in hun filosofie. Hij verliet de 

heidense scholen om een leerling van 

Origenes te worden, die hij opvolgde in de 

leiding van de catechetische school van 

Alexandrië... 

Clemens, Origenes en de gnostische school 

corrumpeerden de doctrines van de heilige 

orakels door hun fantasievolle en 

allegorische interpretaties... ze kregen 

voor zichzelf de naam "Allegoristen". Nepos 

bestreed publiekelijk de Allegoristen en 

hield vol dat er een heerschappij van 

Christus op aarde zal zijn... 

Dionysius redetwistte met de volgelingen van 

Nepos, en volgens zijn verhaal... " de stand 

van zaken zoals die nu bestaat in het 

koninkrijk van God." Dit is de eerste 

vermelding van het koninkrijk van God dat 

bestaat in de huidige staat van de kerken... 

Nepos berispte hun dwaling en toonde aan dat 

het koninkrijk der hemelen niet allegorisch 

is, maar het letterlijke komende koninkrijk 

van onze Heer in de opstanding tot eeuwig 

leven... 
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Dus het idee van het koninkrijk dat in de 

huidige stand van zaken komt, werd bedacht 

en naar voren gebracht in de gnostische 

school van allegoristen in Egypte, 200 tot 

250 na Christus, een volledige eeuw voordat 

de bisschoppen van het rijk werden beschouwd 

als inzittenden van de troon … 

Clemens vatte het idee van het koninkrijk 

van God op als een toestand van ware mentale 

kennis van God. Origenes zette het uiteen 

als een geestelijke betekenis verborgen in 

de duidelijke letter van de Schrift . (Ward, 

Henry Dana. The Gospel of the Kingdom: A 

Kingdom Not of this World; Not in this 

World; But to Come in the Heavenly Country, 

of the Resurrection from the Dead and of the 

Restitution of All Things. Gepubliceerd door 

Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 

124-125) 

Dus terwijl bisschop Nepos het evangelie van het 

Koninkrijk van God leerde, probeerden de 

allegoristen er een vals, minder letterlijk begrip 

van te krijgen. Bisschop Apollinaris van 

Hierapolis probeerde rond dezelfde tijd ook de 

fouten van de allegoristen te bestrijden. Degenen 

die echt in de Kerk van God waren, stonden door de 

geschiedenis heen voor de waarheid van het 

letterlijke Koninkrijk van God. 

Herbert W. Armstrong leerde het evangelie van het 

koninkrijk, plus 

In de 20e eeuw schreef wijlen Herbert W. Armstrong: 

Omdat ze het evangelie van Christus 

verwierpen . . . , moest de wereld iets 

anders voor zijn plaats verdringen. Ze 
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moesten een vervalsing uitvinden! We hebben 

dus over het koninkrijk van God horen 

spreken als slechts een mooie gemeenplaats - 

een aardig gevoel in de harten van mensen - 

die het reduceert tot een etherisch, 

onwerkelijk NIETS! Anderen hebben een 

verkeerde voorstelling gegeven van het feit 

dat de „KERK” het koninkrijk is. . . De 

profeet Daniël, die 600 jaar voor Christus 

leefde, wist dat het koninkrijk van God een 

echt koninkrijk was – een regering die 

heerste 

letterlijke MENSEN op aarde. . . 

Hier . . . is Gods uitleg van wat het 

KONINKRIJK VAN GOD IS: "En in de dagen van 

deze koningen..." - het gaat hier over de 

tien tenen, een deel van ijzer en een deel 

van brosse klei. Dit, door de profetie te 

verbinden met Daniël 7 en Openbaring 13 en 

17, verwijst naar de nieuwe VERENIGDE STATEN 

VAN EUROPA die zich nu vormen. . . voor je 

eigen ogen! Openbaring 17:12 maakt het 

detail duidelijk dat het een vereniging van 

TIEN KONINGEN OF KONINKRIJKEN zal zijn die 

(Openb. 17:8) het oude ROMEINSE RIJK zal 

doen herrijzen . . . 

Wanneer Christus komt, komt hij als KONING 

der koningen, heersend over de hele aarde 

(Openb. 19:11-16); en ZIJN KONINKRIJK - het 

KONINKRIJK VAN GOD - zei Daniël, zal al deze 

wereldse koninkrijken VERVANGEN. Openbaring 

11:15 zegt het met deze woorden: “De 

koninkrijken van deze wereld zijn DE 

KONINKRIJKEN VAN ONZE HEER EN VAN ZIJN 

CHRISTUS geworden: en hij zal regeren in 

alle eeuwigheid”! Dit is HET KONINKRIJK VAN 

GOD. Het is het EINDE van de huidige 
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regeringen - ja, en zelfs de Verenigde 

Staten en de Britse naties. Zij zullen dan 

de koninkrijken worden - de REGERING - van 

de Heer JEZUS CHRISTUS, dan de KONING der 

koningen over de hele aarde. Dit maakt 

volledig DUIDELIJK het feit dat het 

KONINKRIJK VAN GOD een letterlijke REGERING 

is. Net zoals het Chaldeeuwse Rijk een 

KONINKRIJK was - net zoals het Romeinse Rijk 

een KONINKRIJK was - zo is het KONINKRIJK 

VAN GOD een regering. Het is om de REGERING 

van de NATIES van de wereld over te nemen. 

Jezus Christus werd GEBOREN om een KONING te 

zijn - een HEERSER! . . . 

Dezelfde Jezus Christus die meer dan 1900 

jaar geleden over de heuvels en valleien van 

het Heilige Land en de straten van Jeruzalem 

liep, komt terug. Hij zei dat hij weer zou 

komen. Nadat hij gekruisigd was, wekte God 

hem na drie dagen en drie nachten op uit de 

dood (Matt. 12:40; Handelingen 2:32; I Cor. 

15:3-4). Hij steeg op naar de troon van God. 

Hoofdkwartier van de regering van het heelal 

(Handelingen 1:9-11; Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; 

Openb. 3:21).  

Hij is de "edelman" van de gelijkenis, die 

naar de troon van 

God - het "verre land" - om gekroond te 

worden als Koning der koningen over alle 

naties, en dan terug te keren naar de aarde 

(Lukas 19:12-27).  

Nogmaals, hij is in de hemel tot de "tijden 

van het herstel van alle dingen" 

(Handelingen 3:19-21). Restitutie betekent 

het terugbrengen naar een vroegere staat of 

toestand. In dit geval het herstel van Gods 
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regering op aarde en daarmee het herstel van 

de wereldvrede en utopische toestanden.  

De huidige wereldberoering, escalerende 

oorlogen en twisten zullen een hoogtepunt 

bereiken in de wereldproblemen die zo groot 

zijn dat, tenzij God tussenbeide komt, geen 

menselijk vlees meer levend zou worden gered 

(Matt. 24:22). Op zijn hoogtepunt, wanneer 

uitstel ertoe zou leiden dat al het leven 

van deze planeet wordt weggevaagd, zal Jezus 

Christus terugkeren. Deze keer komt hij als 

goddelijke God. Hij komt in alle macht en 

heerlijkheid van de Schepper die het 

universum regeert. (Matt. 24:30; 25:31.) Hij 

komt als "Koning der koningen en Heer der 

heren" (Openb. 19:16), om een superregering 

van de wereld te vestigen en alle naties te 

regeren "met een ijzeren staf ” (Openb. 

19:15; 12:5). . . 

Christus niet welkom? 

Maar zal de mensheid juichen van vreugde en 

hem verwelkomen in waanzinnige extase en 

enthousiasme - zullen zelfs de kerken van 

het traditionele christendom? 

Ze zullen niet! Zij zullen geloven, omdat de 

valse dienaren van Satan (2 Kor. 11:13-15) 

hen hebben misleid, dat hij de Antichrist 

is. De kerken en de naties zullen boos zijn 

op zijn komst (Openb. 11:15 met 11:18), en 

de strijdkrachten zullen daadwerkelijk 

proberen hem te bevechten om hem te 

vernietigen (Openb. 17:14)! 

De naties zullen verwikkeld zijn in de 

climax van de komende Derde Wereldoorlog, 
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met het front in Jeruzalem (Zach. 14:1-2) en 

dan zal Christus terugkeren. Met 

bovennatuurlijke kracht zal hij “strijden 

tegen die naties” die tegen hem strijden 

(vers 3). Hij zal ze totaal verslaan (Openb. 

17:14)! "Zijn voeten zullen te dien dage op 

de Olijfberg staan", een zeer korte afstand 

ten oosten van Jeruzalem (Zach. 14:4). 

(Armstrong HW. Het mysterie der eeuwen, 

1984) 

De Bijbel verklaart dat Jezus zal terugkeren en 

dat Hij zal winnen, maar velen zullen tegen Hem 

vechten (Openbaring 19:19). Velen zullen beweren 

(op basis van een verkeerd begrip van Bijbelse 

profetieën, maar gedeeltelijk vanwege valse 

profeten en mystici) dat de terugkerende Jezus de 

laatste Antichrist is! 

Het volgende is ook van Herbert Armstrong: 

Ware religie - Gods waarheid bekrachtigd met 

de liefde van God verleend door de Heilige 

Geest... ONUITSPREEKBARE VREUGDE van het 

kennen van God en Jezus Christus - van het 

kennen van de WAARHEID - en de warmte van 

Gods goddelijke LIEFDE!... 

De leringen van Gods ware Kerk zijn 

eenvoudig die van "leven bij elk woord" van 

de Heilige Bijbel... 

Mensen zullen zich afkeren van de weg van 

"krijgen" naar de weg van "geven" - Gods weg 

van liefde. 

EEN NIEUWE BESCHAVING zal nu de aarde 

grijpen! (ibid) 
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De NIEUWE BESCHAVING is het Koninkrijk van God. 

Verkondigen dat een nieuwe beschaving zal komen en 

gebaseerd zal zijn op liefde, is een belangrijk 

onderdeel van waar het ware evangelie van het 

koninkrijk dat Jezus en zijn volgelingen 

onderwezen over gaat. Dat is iets dat wij in de 

Continuing Church of God prediken. 

Herbert Armstrong realiseerde zich dat Jezus 

leerde dat de menselijke samenleving, zelfs als ze 

denkt te willen gehoorzamen, de 'weggeven' van het 

leven, de weg van liefde, heeft verworpen. Bijna 

niemand lijkt de betekenis van wat Jezus leerde 

goed te begrijpen. 

Redding door Jezus maakt deel uit van het 

evangelie 

Sommigen die tot hier hebben gelezen, vragen zich 

waarschijnlijk af wat Jezus' dood en rol in het 

heil is. Ja, dat maakt deel uit van het evangelie 

waar het Nieuwe Testament en Herbert W. Armstrong 

beiden over schreven. 

Het Nieuwe Testament laat zien dat het evangelie 

redding door Jezus omvat: 

16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie 

van Christus, want het is de kracht van God 

tot zaligheid voor een ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood en ook voor de Griek 

(Romeinen 1:16). 

4 Daarom gingen zij die verstrooid waren 

overal predikend 

het woord. 5 Toen ging Filippus naar de stad 

Samaria en predikte hun Christus. … 12 Maar 

toen ze Filippus geloofden terwijl hij de 
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dingen over het koninkrijk van God en de 

naam van Jezus Christus predikte, werden 

zowel mannen als vrouwen gedoopt. … 25 Dus 

toen ze getuigd hadden en het woord van de 

Heer verkondigden, keerden ze terug naar 

Jeruzalem en predikten het evangelie in vele 

dorpen van de Samaritanen. 26 Nu sprak een 

engel van de Heer tot Filippus... 40 Filippus 

werd gevonden bij Azotus . En op doorreis 

predikte hij in alle steden tot hij in 

Caesarea kwam. (Handelingen 8:4 

,5,12,25,26,40 ) 

18 hij predikte hun Jezus en de opstanding. 

(Handelingen 17:18) 

30 Toen woonde Paulus twee volle jaren in 

zijn eigen gehuurde huis, en ontving allen 

die tot hem kwamen, 31 het koninkrijk van God 

predikend en de dingen die de Here Jezus 

Christus aangaan met alle vertrouwen 

onderwijzen, niemand die het hem verbiedt. 

(Handelingen 28:30-31) 

Merk op dat de prediking Jezus EN het koninkrijk 

omvatte. Helaas ontbreekt een juist begrip van het 

evangelie van het Koninkrijk van God vaak in de 

leer van de Grieks-Romeinse kerken. 

Om ons te helpen deel uit te maken van dat 

koninkrijk, hield God zoveel van mensen dat Hij 

Jezus zond om voor ons te sterven (Johannes 3:16-

17) en ons redt door Zijn genade (Efeziërs 2:8). 

En dat maakt deel uit van het goede nieuws 

(Handelingen 20:24). 

Het evangelie van het Koninkrijk is wat de wereld 

nodig heeft, maar... 
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Werken voor vrede (Matteüs 5:9) en goed doen zijn 

waardevolle doelen (vgl. Galaten 6:10). Toch 

geloven veel wereldleiders, inclusief religieuzen, 

dat het internationale menselijke samenwerking zal 

zijn die vrede en voorspoed zal brengen, en niet 

het Koninkrijk van God. En hoewel ze een aantal 

tijdelijke successen zullen behalen, zullen ze 

niet alleen niet slagen, sommige van hun 

menselijke inspanningen zullen de planeet Aarde 

uiteindelijk op het punt brengen dat het leven 

onhoudbaar zou worden als Jezus niet zou 

terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen. Mensen 

die de aarde repareren zonder God is een ijdel en 

vals evangelie (Psalm 127:1). 

Velen in de wereld proberen een semi-religieus 

Babylonisch internationaal plan op te stellen om 

een nieuwe wereldorde in de 21e eeuw te brengen. 

Dit is iets dat de Continuing Church of God sinds 

haar oprichting aan de kaak heeft gesteld en van 

plan is te blijven veroordelen. Sinds de Satan Eva 

bijna 6000 jaar geleden verleidde om voor een 

versie van zijn evangelie te vallen (Genesis 3), 

hebben veel mensen geloofd dat ze beter dan God 

weten wat hen en de wereld beter zal maken. 

Volgens de Bijbel is er een combinatie nodig van 

een militaire leider in Europa (genaamd de koning 

van het noorden, ook wel het beest van Openbaring 

13:1-10 genoemd) samen met een religieuze leider 

(de valse profeet genoemd, ook wel DE genoemd). 

laatste Antichrist en het tweehoornige Beest van 

Openbaring 13:11-17) uit de stad van zeven heuvels 

(Openbaring 17: 9,18 ) om een 'Babylonische' 

(Openbaring 17 & 18) wereldorde te brengen. Hoewel 

de mensheid de wederkomst van Christus en de 

vestiging van Zijn koninkrijk nodig heeft, zullen 

velen in de wereld in de 21e eeuw geen aandacht 

schenken aan deze boodschap - ze zullen 

verschillende versies van Satans valse evangelie 



70 
 

blijven geloven. Maar de wereld zal een getuigenis 

ontvangen. 

Bedenk dat Jezus leerde: 

14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in 

de hele wereld worden gepredikt als een 

getuigenis voor alle naties, en dan zal het 

einde komen. (Matteüs 24:14) 

Merk op dat het evangelie van het koninkrijk de 

wereld zal bereiken als een getuige, dan zal het 

einde komen. 

Hier zijn verschillende redenen voor. 

Een daarvan is dat God wil dat de wereld het ware 

evangelie hoort vóór het begin van de Grote 

Verdrukking (waarvan wordt aangetoond dat deze 

begint in Mattheüs 24:21). De evangelieboodschap 

is dus een getuigenis en een waarschuwing (vgl. 

Ezechiël 3; Amos 3:7). Het zal resulteren in meer 

heidense bekeringen voordat Jezus terugkeert 

(Romeinen 11:25) en voldoende niet-heidense 

bekeringen (Romeinen 9:27) voordat Jezus 

terugkeert. 

Een andere is dat de kern van de boodschap in 

strijd zal zijn met de opvattingen van het 

opkomende Beest, de koning van het noorden, samen 

met de valse profeet, de laatste antichrist. Ze 

zullen in principe vrede beloven door menselijke 

inspanning, maar het zal leiden tot het einde 

(Matteüs 24:14) en vernietiging (vgl. 1 

Thessalonicenzen 5:3). 

Vanwege tekenen en leugenachtige wonderen die 

ermee gepaard gaan (2 Thessalonicenzen 2:9), 

zullen de meesten in de wereld ervoor kiezen een 
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leugen te geloven (2 Thessalonicenzen 2:9-12) in 

plaats van de evangelieboodschap. Vanwege onjuiste 

veroordelingen van het duizendjarige koninkrijk 

van God door de rooms-katholieken, oosters-

orthodoxen, lutheranen en anderen, zullen velen 

ten onrechte beweren dat de boodschap van het 

duizendjarige evangelie van het koninkrijk van God 

het valse evangelie is dat wordt geassocieerd met 

de antichrist. 

De trouwe Filadelfia-christenen (Openbaring 3:7-

13) zullen het duizendjarige evangelie van het 

koninkrijk verkondigen en de wereld vertellen wat 

bepaalde wereldse leiders (inclusief het beest en 

de valse profeet) van plan zullen zijn. 

Ze zullen de wereld helpen de boodschap te 

vertellen dat het Beest, de koning van het 

noorden, samen met de valse profeet, de laatste 

antichrist, uiteindelijk de VS en de Anglo-naties 

van het Verenigd Koninkrijk zal vernietigen (samen 

met enkele van hun bondgenoten). , Canada, 

Australië en Nieuw-Zeeland (Daniël 11:39) en dat 

ze kort daarna een Arabisch/Islamitische 

confederatie zullen vernietigen (Daniël 11:40-43), 

functioneren als instrumenten van de demonen 

(Openbaring 16:13-14), en zal uiteindelijk tegen 

Jezus Christus vechten bij Zijn terugkeer 

(Openbaring 16:14; 19:19-20). De trouwe 

Filadelfiërs (Openbaring 3:7-13) zullen 

aankondigen dat het duizendjarige koninkrijk 

spoedig zal komen. Dit zou waarschijnlijk veel 

media-aandacht genereren en bijdragen aan de 

vervulling van Mattheüs 24:14. Wij in de 

Continuing Church of God bereiden literatuur (in 

meerdere talen) voor, voegen toe aan websites en 

nemen andere stappen om ons voor te bereiden op 

het 'korte werk' (vgl. Romeinen 9:28) dat zal 

leiden tot Gods besluit dat Mattheüs 24: 14 
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voldoende is verschaft als een getuigenis voor het 

toekomende einde. 

Het 'valse evangelie' dat wereldleiders verkondigt 

(waarschijnlijk een 'nieuw' type topleider van 

Europa samen met een gecompromitteerde paus die 

een vorm van katholicisme zal claimen ) zal dat 

niet leuk vinden - ze zullen niet willen dat de 

wereld leert wat ze echt willen doen (en het zelf 

misschien niet eens geloven, vgl. Jesaja 10:5-7). 

Zij en/of hun aanhangers zullen waarschijnlijk ook 

valselijk leren dat de trouwe Filadelfiërs een 

extremistische doctrine (millenarisme) van een 

komende antichrist zullen aanhangen. Welke 

veroordelingen zij en/of hun volgelingen ook 

uitspreken tegen de Filadelfia-gelovigen en de 

Continuing Church of God zullen vervolging 

veroorzaken (Daniël 11:29-35; Openbaring 12:13-

15). Dit zal ook leiden tot het einde - het begin 

van de Grote Verdrukking (Matteüs 24:21; Daniël 

11:39; vgl. Mattheüs 24:14-15; Daniël 11:31) en 

een tijd van bescherming voor het trouwe 

Filadelfia. christenen (Openbaring 3:10; 12:14-

16). 

Het Beest en de valse profeet zullen geweld, 

economische chantage, tekenen, leugenachtige 

wonderen, moord en andere vormen van druk proberen 

(Openbaring 13:10-17;16:14; Daniël 7:25; 2 

Thessalonicenzen 2:9-10) om controle te krijgen . 

Christenen zullen vragen: 

10 "Hoe lang, o Heer, heilig en waarachtig, 

totdat U ons bloed oordeelt en wreekt op 

degenen die op de aarde wonen?" (Openbaring 

6:10) 

Door de eeuwen heen heeft Gods volk zich 

afgevraagd: "Hoe lang zal het duren voordat Jezus 

terugkeert?" 
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Hoewel we de dag of het uur niet weten, verwachten 

we dat Jezus in de 21e eeuw zal terugkeren (en dat 

het duizendjarige koninkrijk van God zal worden 

opgericht) op basis van vele geschriften (bijv. 

Mattheüs 24:4-34; Psalm 90:4; Hosea 6: 2; Lukas 

21:7-36; Hebreeën 1:1-2; 4:4,11; 2 Petrus 3:3-8; 1 

Tessalonicenzen 5:4), waarvan we sommige delen nu 

in vervulling zien gaan. 

Als Jezus niet ingrijpt, zal de wereld al het 

leven hebben vernietigd: 

21 Want dan zal er een grote verdrukking 

zijn, zoals er niet is geweest sinds het 

begin van de wereld tot deze tijd, en ook 

nooit zal zijn. 22 En tenzij die dagen werden 

ingekort, zou geen vlees behouden worden; 

maar ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. (Matteüs 24:21-

22) 

29 Onmiddellijk na de verdrukking van die 

dagen zal de zon verduisterd worden, en de 

maan zal haar licht niet geven; de sterren 

zullen van de hemel vallen, en de machten 

van de hemel zullen geschud worden. 30 Dan 

zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel 

verschijnen, en dan zullen alle stammen van 

de aarde treuren, en zij zullen de 

Mensenzoon zien komen op de wolken des 

hemels met macht en grote heerlijkheid. 31 En 

Hij zal Zijn engelen zenden met een groot 

bazuingeschal, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 

windstreken, van het ene einde van de hemel 

tot het andere. (Matteüs 24:29-31) 

Het Koninkrijk van God is wat de wereld nodig 

heeft. 
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Ambassadeurs voor het Koninkrijk 

Wat is jouw rol in het Koninkrijk? 

Als u nu een echte christen bent, moet u er een 

ambassadeur voor zijn. Let op wat de apostel 

Paulus schreef: 

20 Welnu, wij zijn gezanten van Christus, 

alsof God door ons pleit: wij smeken u 

namens Christus, laat u met God verzoenen. 

(2 Korintiërs 5:20) 

14 Sta dan, uw middel omgord met waarheid, 

het borstharnas van gerechtigheid omgedaan, 
15 en uw voeten geschoeid met de 

voorbereiding van het evangelie van vrede; 16 

neem vooral het schild van het geloof 

waarmee je alle vurige pijlen van de 

goddeloze kunt uitblussen. 17 En neem de helm 

van de zaligheid en het zwaard van de Geest, 

dat is het woord van God; 18 altijd biddend 

met alle gebed en smeking in de Geest, 

daartoe waakzaam zijnde met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen - 19 en voor 

mij, opdat mij een uitspraak zal worden 

gegeven, opdat ik mijn mond vrijmoedig mag 

openen om bekend te maken het mysterie van 

het evangelie, 20 waarvoor ik een geketende 

gezant ben; opdat ik daarin vrijmoedig mag 

spreken, zoals ik zou moeten spreken. 

(Efeziërs 6:14-20) 

Wat is een ambassadeur? Merriam-Webster heeft de 

volgende definitie: 

1 : een officiële gezant; in het bijzonder : 

een diplomatieke ambtenaar van de hoogste 

rang geaccrediteerd bij een buitenlandse 
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regering of soeverein als ingezeten 

vertegenwoordiger van zijn of haar eigen 

regering of soeverein of aangesteld voor een 

speciale en vaak tijdelijke diplomatieke 

opdracht 

2a : een gemachtigde of boodschapper 

Als je een echte christen bent, ben je een 

officiële gezant voor Christus! Let op wat de 

apostel Petrus schreef: 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, 

zijn eigen speciale volk, om de lof te 

verkondigen van Hem die u uit de duisternis 

heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht; 10 

die eens geen volk waren, maar nu het volk 

van God zijn, dat geen barmhartigheid had 

verkregen, maar nu barmhartigheid heeft 

verkregen. (1 Petrus 2:9-10) 

Als christenen moeten we deel uitmaken van een 

heilige natie. 

Welk volk is nu heilig? 

Welnu, zeker geen van de koninkrijken van deze 

wereld - maar ze zullen uiteindelijk deel uitmaken 

van Christus' Koninkrijk (Openbaring 11:15). Het 

is Gods natie, Zijn Koninkrijk dat heilig is. 

Als ambassadeurs houden we ons normaal gesproken 

niet bezig met de directe politiek van de naties 

van deze wereld. Maar we moeten nu Gods manier van 

leven leven (zie ook het gratis boek dat 

beschikbaar is op www.ccog.org met de titel: 

Christians: Ambassadors for the Kingdom of God, 

Bijbelse instructies over leven als christen ). 

Door dit te doen, kunnen we beter leren waarom 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Gods wegen de beste zijn, zodat we in Zijn 

koninkrijk koningen en priesters kunnen zijn en 

met Christus op aarde kunnen regeren: 

5 Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze 

zonden heeft gewassen in zijn eigen bloed, 6 

en die ons tot koningen en priesters heeft 

gemaakt voor zijn God en vader, aan Hem zij 

glorie en heerschappij voor eeuwig en 

altijd. Amen. (Openbaring 1:5-6) 

10 En hebben ons tot koningen en priesters 

voor onze God gemaakt; En wij zullen heersen 

op de aarde. (Openbaring 5:10) 

Een toekomstig aspect daarvan zal zijn om degenen 

die dan sterfelijk zijn te leren in Gods wegen te 

wandelen: 

19 Want het volk zal in Sion te Jeruzalem 

wonen; Je zult niet meer huilen. Hij zal u 

zeer genadig zijn bij het geluid van uw 

roep; Als Hij het hoort, zal Hij je 

antwoorden. 20 En al geeft de Heer u het 

brood van tegenspoed en het water van 

verdrukking, toch zullen uw leraren niet 

meer in een hoek worden bewogen, maar uw 

ogen zullen uw leraren zien. 21 Uw oren 

zullen achter u een woord horen, zeggende: 

Dit is de weg, bewandel hem, telkens als u 

naar rechts draait of wanneer u naar links 

gaat. (Jesaja 30:19-21) 

Hoewel dat een profetie is voor het duizendjarige 

koninkrijk, moeten christenen in dit tijdperk 

voorbereid zijn om te onderwijzen: 

12 … tegen die tijd zouden jullie leraren 

moeten zijn (Hebreeën 5:12) 
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15 Maar heilig de Here God in uw harten en 

wees altijd bereid een antwoord te geven aan 

een ieder die u een reden vraagt van de hoop 

die in u is met zachtmoedigheid en vrees (1 

Petrus 3:15, NBV). 

De Bijbel laat zien dat veel van de meer getrouwe 

christenen, net voor het begin van de Grote 

Verdrukking, velen zullen onderwijzen: 

33 En degenen van het volk die begrijpen, 

zullen velen onderwijzen (Daniël 11:33) 

Dus leren, groeien in genade en kennis (2 Petrus 

3:18), is iets dat we nu zouden moeten doen. Een 

deel van je rol in het Koninkrijk van God is om te 

kunnen onderwijzen. En voor de meer getrouwe 

Filadelfiërs (Openbaring 3:7-13), christenen, zal 

dit ook het ondersteunen van het belangrijke 

evangeliegetuigenis omvatten voorafgaand aan het 

begin van het duizendjarige koninkrijk (vgl. 

Mattheüs 24:14). 

Nadat het Koninkrijk van God is gevestigd, zal het 

volk van God worden gebruikt om een beschadigde 

planeet te helpen herstellen: 

12 Die uit jullie midden zullen de oude 

woeste plaatsen bouwen ;  

U zult de fundamenten van vele generaties 

oprichten; En u zult de Hersteller van de 

Schending worden genoemd, de Hersteller van 

Straten om in te wonen. (Jesaja 58:12) 

Dus het volk van God dat in deze tijd op Gods 

manier leefde, zal het voor mensen gemakkelijker 

maken om in steden (en elders) te wonen in deze 

tijd van herstel. De wereld wordt echt een betere 

plek. We zouden nu ambassadeurs van Christus 
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moeten zijn, zodat we ook in Zijn Koninkrijk 

kunnen dienen. 

De ware evangelieboodschap is transformerend 

Jezus zei: "Als je je aan Mijn woord houdt, ben je 

waarlijk Mijn discipelen. 32 En u zult de waarheid 

kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 

8:31-32). Het kennen van de waarheid over het 

evangelie van het Koninkrijk van God bevrijdt ons 

van het vastzitten in de valse hoop van deze 

wereld. We kunnen stoutmoedig een plan steunen dat 

werkt - Gods plan! Satan heeft de hele wereld 

misleid (Openbaring 12:9) en het Koninkrijk van 

God is de ware oplossing. We moeten opkomen voor 

en pleiten voor de waarheid (vgl. Johannes 18:37). 

De evangelieboodschap gaat meer dan over 

persoonlijke redding. Het goede nieuws van het 

Koninkrijk van God zou iemand in deze tijd moeten 

veranderen: 

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt veranderd door de vernieuwing van 

uw denken, zodat u kunt bewijzen wat die 

goede en welgevallige en volmaakte wil van 

God is. (Romeinen 12:2) 

Ware christenen worden getransformeerd om God en 

anderen te dienen: 

22 Dienstknechten, gehoorzaam uw meesters in 

alles naar het vlees, niet met ogendienst , 

als mensenbehagers, maar met oprechtheid van 

hart, God vrezend. 23 En wat u ook doet, doe 

het van harte, als voor de Heer en niet voor 

mensen, 24 wetende dat u van de Heer de 

beloning van de erfenis zult ontvangen; want 
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u dient de Here Christus. (Kolossenzen 3:22-

24) 

28 Laten we daarom, aangezien we een 

koninkrijk ontvangen dat niet aan wankelen 

kan worden gebracht, genade hebben, waardoor 

we God op een aanvaardbare manier kunnen 

dienen met eerbied en godvruchtige vrees. 

(Hebreeën 12:28) 

Ware christenen leven anders dan de wereld. We 

accepteren Gods normen boven die van de wereld 

voor wat goed en fout is. De rechtvaardigen leven 

door geloof (Hebreeën 10:38), omdat er geloof 

nodig is om in dit tijdperk op Gods manier te 

leven. Christenen werden beschouwd als zo 

verschillend van de wereld waarin ze leefden, dat 

hun manier van leven in het Nieuwe Testament "de 

Weg" werd genoemd (Handelingen 9:2; 19:9; 24:14,22 

) . De wereld leeft zelfzuchtig, onder de 

heerschappij van Satan, op wat "de weg van Kaïn" 

wordt genoemd (Judas 11). 

Het evangelie van het Koninkrijk van God is een 

boodschap van gerechtigheid, vreugde en vrede 

(Romeinen 14:17). Het profetische woord, op de 

juiste manier begrepen, is vertroostend (vgl. 1 

Korintiërs 14:3; 1 Tessalonicenzen 4:18), vooral 

als we de wereld zien afbrokkelen (vgl. Lukas 

21:8-36). De ware christelijke manier van leven 

leidt tot geestelijke overvloed en fysieke 

zegeningen (Marcus 10:29-30). Dit is een deel van 

de reden waarom degenen die het leven begrijpen 

dat de wereld het Koninkrijk van God nodig heeft. 

Christenen zijn ambassadeurs van het Koninkrijk 

van God. 

Christenen stellen onze hoop op het geestelijke, 

niet op het fysieke, hoewel we in een fysieke 

wereld leven (Romeinen 8:5-8). We hebben de "hoop 
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van het evangelie" (Kolossenzen 1:23). Dit is iets 

dat vroege christenen begrepen dat velen die 

tegenwoordig Jezus belijden, niet echt begrijpen. 
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6. Mortis sur la kruco estastio 

kiononi konsideras iriteial se iu 

homo estasen... 

De Grieks-Romeinse kerken geloven dat ze aspecten 

van het Koninkrijk van God onderwijzen, maar 

hebben moeite om echt te begrijpen wat het 

werkelijk is. The Catholic Encyclopedia leert dit 

bijvoorbeeld over het koninkrijk: 

Christus' ... In elke fase van Zijn 

onderwijs vormen de komst van dit 

koninkrijk, de verschillende aspecten, de 

precieze betekenis ervan, de manier waarop 

het moet worden bereikt, het 

hoofdbestanddeel van Zijn verhandelingen, 

zozeer zelfs dat Zijn verhandeling "het 

evangelie" wordt genoemd. van het 

koninkrijk'...ze begonnen over de kerk te 

spreken als 'het koninkrijk van God'; vgl. 

Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 

9; v, 10, enz. ... het betekent de Kerk als 

die goddelijke instelling ... (Paus H. 

Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, 

Volume VIII. 1910). 

Hoewel het bovenstaande wees op “Kol., I, 13; I 

Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10,” als u ze 

opzoekt, zult u ontdekken dat geen van die verzen 

iets zegt over de Kerk als het Koninkrijk van God. 

Ze leren dat gelovigen deel zullen uitmaken van 
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het Koninkrijk van God of dat het Jezus' 

koninkrijk is. De Bijbel waarschuwt dat velen het 

evangelie zouden veranderen of zich tot een ander 

zouden wenden, een onwaar evangelie (Galaten 1:3-

9). Helaas hebben verschillende dat gedaan. 

Jezus leerde: 'Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij ” 

(Johannes 14:6). Petrus leerde : "Noch is er 

redding in enig ander, want er is onder de hemel 

geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor 

wij behouden moeten worden" (Handelingen 4:12). 

Petrus vertelde de Joden dat iedereen het geloof 

moet hebben om zich te bekeren en Jezus te 

accepteren om gered te worden (Handelingen 2:38). 

In tegenstelling hiermee heeft paus Franciscus 

geleerd dat atheïsten, zonder Jezus, gered kunnen 

worden door goede werken! Hij leert ook dat Joden 

gered kunnen worden zonder Jezus aan te nemen! 

Bovendien schijnen hij en enkele Grieks-Romeinen 

ook te denken dat een niet-bijbelse versie van 

'Maria' een sleutel tot het evangelie is, evenals 

een sleutel tot oecumenische en interreligieuze 

eenheid. Helaas begrijpen zij en anderen het 

belang van Jezus EN het ware Evangelie van het 

Koninkrijk van God niet. Velen promoten valse 

evangeliën. 

Velen willen op zicht wandelen en vertrouwen 

hebben in de wereld. Het Nieuwe Testament leert 

dat christenen naar boven moeten kijken: 

2 Richt je geest op de dingen die boven zijn, 

niet op de dingen op aarde. (Kolossenzen 

3:2) 

7 Want wij wandelen door geloof, niet door 

aanschouwen. (2 Korintiërs 5:7) 
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Toch leerde paus Pius XI eigenlijk om te wandelen 

bij zijn aanblik van zijn kerk: 

...de katholieke kerk...is het koninkrijk 

van Christus op aarde. ( de encycliek van 

Pius) Quas Prima ). 

De website CatholicBible101 beweert: " het 

Koninkrijk van God werd op aarde opgericht door 

Jezus Christus in het jaar 33 na Christus, in de 

vorm van Zijn Kerk, geleid door Petrus... de 

Katholieke Kerk." Toch is het duizendjarige 

koninkrijk van God niet hier en ook niet de kerk 

van Rome, maar het zal op aarde zijn. Hoewel de 

ware Kerk van God de "sleutels tot het koninkrijk" 

heeft (Mattheüs 16:19), hebben degenen die beweren 

dat een kerk het koninkrijk is "de sleutel van 

kennis weggenomen" (Lucas 11:52). 

De Kerk van Rome leert zo krachtig tegen een 

spoedig komend aards duizendjarig Koninkrijk van 

God dat het in feite de enige "leer van de 

antichrist" is die in de officiële catechismus van 

de katholieke kerk wordt vermeld : 

676 Het bedrog van de Antichrist begint al 

vorm te krijgen in de wereld telkens wanneer 

de claim wordt gedaan om binnen de 

geschiedenis die messiaanse hoop te 

realiseren die alleen voorbij de 

geschiedenis kan worden gerealiseerd door 

het eschatologische oordeel. De Kerk heeft 

zelfs gewijzigde vormen van deze vervalsing 

van het koninkrijk verworpen om onder de 

naam millenarisme te komen... (Catechismus 

van de Katholieke Kerk. Imprimatur Potest + 

Joseph Kardinaal Ratzinger. Doubleday, NY 

1995, p. 194) 
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Helaas zullen degenen die het daarmee eens zijn 

uiteindelijk grote problemen hebben met de 

verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk 

van God. Sommigen zullen nemen 

verschrikkelijke stappen tegen degenen die het 

verkondigen (Daniël 7:25; 11:30-36). Maar, zou je 

kunnen denken, zullen niet allen die Jezus als 

Heer belijden, in het koninkrijk zijn? Nee, dat 

zullen ze niet zijn. Let op wat Jezus zei: 

21 "Niet iedereen die tegen Mij zegt : 'Heer, 

Heer', zal het koninkrijk der hemelen 

binnengaan, maar hij die de wil van mijn 

Vader in de hemel doet. 22 Velen zullen te 

dien dage tot Mij zeggen : 'Heer, Heer, 

hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, in 

Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam 

vele wonderen gedaan?' 23 En dan zal ik hun 

zeggen: 'Ik heb u nooit gekend; ga weg van 

Mij , jij die wetteloosheid beoefent!' 

(Matteüs 7:21-23) 

De apostel Paulus merkte op dat het "mysterie van 

wetteloosheid" in zijn tijd "reeds aan het werk 

was" (2 Thessalonicenzen 2:7). Deze wetteloosheid 

houdt ook verband met iets waar de Bijbel in de 

eindtijd voor waarschuwt en dat “Mysterie, Babylon 

de Grote” wordt genoemd (Openbaring 17:3-5). 

Het “mysterie van wetteloosheid” houdt verband met 

belijdende christenen die geloven dat ze zich niet 

aan Gods Tien Geboden-wet hoeven te houden, enz. 

en/of er zijn zoveel aanvaardbare uitzonderingen 

op en/of er zijn aanvaardbare vormen van 

boetedoening om Gods dus hoewel ze denken dat ze 

een vorm van Gods wet hebben, houden ze niet vast 

aan een vorm van christendom die Jezus of zijn 

apostelen als legitiem zouden erkennen. 
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De Grieks-Romeinen zijn als de Farizeeën die Gods 

geboden overtraden, maar beweerden dat hun 

tradities dit acceptabel maakten - Jezus hekelde 

die benadering (Matteüs 15:3-9)! Jesaja 

waarschuwde ook dat mensen die beweren van God te 

zijn, in opstand zouden komen tegen Zijn wet 

(Jesaja 30:9). Deze wetteloze rebellie zien we tot 

op de dag van vandaag helaas nog steeds. 

Een ander "mysterie" lijkt te zijn dat de Kerk van 

Rome lijkt te geloven dat haar militaristische 

oecumenische en interreligieuze agenda's zullen 

leiden tot vrede en een niet-bijbelse versie van 

het Koninkrijk van God op aarde. De Schrift 

waarschuwt voor een komende oecumenische eenheid 

waarvan het leert dat het een paar jaar succesvol 

zal zijn (let op: de New Jerusalem Bible , een 

door de katholieken goedgekeurde vertaling, wordt 

getoond): 

4 Ze wierpen zich neer voor de draak omdat 

hij het beest zijn gezag had gegeven; en zij 

wierpen zich voor het beest neer en zeiden: 

'Wie kan met het beest vergeleken worden? 

Wie kan er tegen vechten?' 5 Het beest mocht 

zijn grootspraak en godslasteringen uiten en 

tweeënveertig maanden actief zijn; 6 en het 

uitte zijn godslasteringen tegen God, tegen 

zijn naam, zijn hemelse tent en al degenen 

die daar beschut zijn. 7 Het werd toegestaan 

oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te 

overwinnen, en het werd macht gegeven over 

elk ras, volk, taal en natie; 8 en alle 

mensen van de wereld zullen het aanbidden, 

dat wil zeggen, iedereen wiens naam niet is 

opgeschreven sinds de grondlegging van de 

wereld in het boek des levens van het 

offerlam. 9 Laat iedereen die kan horen, 

luisteren: 10 Die voor gevangenschap in 

gevangenschap; die voor de dood door het 
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zwaard tot de dood door het zwaard. Daarom 

moeten de heiligen volharding en geloof 

hebben. (Openbaring 13:4-10, NJB) 

De Bijbel waarschuwt tegen een eindtijd Babylon-

eenheid: 

1 Een van de zeven engelen die de zeven 

schalen hadden, kwam met mij spreken en zei: 

'Kom hier en ik zal je de straf laten zien 

van de grote prostituee die troont naast 

overvloedige wateren, 2 met wie alle koningen 

van de aarde zich hebben geprostitueerd, en 

die de hele wereldbevolking dronken heeft 

gemaakt van de wijn van haar overspel.' 3 Hij 

nam me in de geest mee naar een woestijn, en 

daar zag ik een vrouw rijden op een 

scharlakenrood beest dat zeven koppen en 

tien horens had en waarop godslasterlijke 

titels stonden geschreven. 4 De vrouw was 

gekleed in purper en scharlaken en 

schitterde met goud en juwelen en parels, en 

ze hield een gouden wijnbeker vol met het 

walgelijke vuil van haar prostitutie; 5 op 

haar voorhoofd stond een naam geschreven, 

een cryptische naam: 'Babylon de Grote, de 

moeder van alle prostituees en alle smerige 

praktijken op aarde .' 6 Ik zag dat ze 

dronken was, dronken van het bloed van de 

heiligen en het bloed van de martelaren van 

Jezus; en toen ik haar zag, was ik volledig 

verbijsterd. (Openbaring 17:1-6, NJB) 

9 ' Dat vraagt om sluwheid. De zeven hoofden 

zijn de zeven heuvels , waarop de vrouw zit. 

. . 18 De vrouw die je zag is de grote stad 

die gezag heeft over alle heersers op 

aarde.' (Openbaring 17:9 ,18 , NJB) 
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1 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel 

neerdalen, met grote autoriteit die aan hem 

was gegeven; de aarde straalde van zijn 

heerlijkheid. 2 Zo hard als hij kon 

schreeuwde hij: 'Babylon is gevallen, 

Babylon de Grote is gevallen, en het is de 

verblijfplaats van duivels geworden en een 

verblijfplaats voor elke vuile geest en 

vuile, weerzinwekkende vogel. 3 Alle volken 

hebben diep gedronken van de wijn van haar 

prostitutie; elke koning op aarde heeft zich 

met haar geprostitueerd, en elke koopman is 

rijk geworden door haar losbandigheid.' 4 Een 

andere stem sprak uit de hemel; Ik hoorde 

hem zeggen: ' Kom naar buiten, mijn volk, 

weg van haar, zodat je niet deelt in haar 

misdaden en dezelfde plagen te dragen krijgt 

. 5 Haar zonden reiken tot in de hemel, en 

God heeft haar misdaden in gedachten: 

behandel haar zoals ze anderen heeft 

behandeld. 6 Ze moet het dubbele betaald 

krijgen van het bedrag dat ze eist. Ze moet 

een dubbel sterke kop van haar eigen mengsel 

hebben. 7 Elk van haar pracht en praal moet 

gepaard gaan met een marteling of een 

lijdensweg. Ik ben gekroond als koningin, 

denkt ze; Ik ben geen weduwe en zal nooit 

een sterfgeval kennen. 8 Want op één dag 

zullen de plagen op haar vallen: ziekte en 

rouw en hongersnood. Ze zal tot de grond toe 

worden verbrand. De Here God die haar heeft 

veroordeeld, is machtig.' 9 'Er zal rouw en 

geween om haar zijn door de koningen van de 

aarde die zich met haar hebben 

geprostitueerd en orgieën met haar hebben 

gehouden. Ze zien de rook terwijl ze brandt, 

(Openbaring 18:1-9, NJB) 
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In Zacharia waarschuwt de Bijbel voor een komend 

Babylon en laat zien dat pas na de wederkomst van 

Jezus echte eenheid zal plaatsvinden: 

10 Kijk uit! Pas op! Vlucht uit het land van 

het noorden - zegt Jahweh - want ik heb je 

verstrooid naar de vier windstreken van de 

hemel - verklaart Jahweh. 11 Kijk uit! 

Ontsnap, Sion, woon nu bij de dochter van 

Babylon! 

12 Want Yahweh Sabaoth zegt dit, aangezien de 

Glorie bevolen heeft 

mij , over de volken die u hebben 

geplunderd: 'Wie u aanraakt, raakt mijn 

oogappel aan. 13 Nu kijk, ik zal met mijn 

hand over hen zwaaien en ze zullen worden 

geplunderd door degenen die ze tot slaaf 

hebben gemaakt.' Dan weet je dat Jahweh 

Sabaoth mij heeft gestuurd! 14 Zing, verheug 

u, dochter van Sion, want nu kom ik bij u 

wonen - zegt Jahweh! 15 En op die dag zullen 

vele volken zich tot Jahweh bekeren. Ja, zij 

zullen zijn volk worden, en zij zullen bij u 

wonen. Dan weet je dat Jahweh Sabaoth mij 

naar jou heeft gestuurd! 16 Jahwe zal Juda in 

bezit nemen, zijn deel in het Heilige Land, 

en Jeruzalem opnieuw tot zijn keuze maken. 

(Zacharia 2:10-16, NJB; merk op dat in de 

KJV /NKJV-versies de verzen worden vermeld 

als Zacharia 2:6-12) 

De oecumenische en interreligieuze bewegingen die 

de Verenigde Naties, het Vaticaan, veel 

protestanten en oosters-orthodoxe leiders 

bevorderen, worden duidelijk veroordeeld door de 

Bijbel en moeten niet worden aangemoedigd. Jezus 

waarschuwde voor degenen die beweren Hem te volgen 

die “velen zou misleiden” (Matteüs 24:4-5). Veel 
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oecumene is gerelateerd aan de "witte ruiter" van 

Openbaring 6:1-2 (die NIET Jezus is) en de hoer 

van Openbaring 17. 

Net als Zacharia leerde de apostel Paulus ook dat 

ware eenheid van geloof pas zou plaatsvinden nadat 

Jezus is teruggekeerd: 

13 totdat we allemaal eenheid bereiken in 

geloof en kennis van de Zoon van God en de 

volmaakte Mens vormen, volledig volwassen 

met de volheid van Christus zelf. (Efeziërs 

4:13, NJB) 

Degenen die geloven dat deze eenheid vóór Jezus' 

wederkomst komt, hebben het bij het verkeerde 

eind. Wanneer Jezus terugkeert, zal Hij feitelijk 

de eenheid van naties die zich tegen Hem zullen 

verzetten, moeten vernietigen: 

11:15 Toen blies de zevende engel op zijn 

bazuin, en er waren stemmen te horen die in 

de hemel riepen: 'Het koninkrijk van de 

wereld is het koninkrijk van onze Heer en 

zijn Christus geworden, en hij zal regeren 

tot in alle eeuwigheid.' 16 De vierentwintig 

oudsten, die in de tegenwoordigheid van God 

op de troon zaten, wierpen zich ter aarde en 

raakten met hun voorhoofd de grond aan en 

aanbaden God 17 met deze woorden: 'Wij danken 

u, Almachtige Heer God, Hij die is, Hij die 

was, want het aannemen van uw grote macht en 

het begin van uw heerschappij. 18 De volken 

waren in rep en roer en nu is de tijd 

gekomen dat uw vergelding wordt geoordeeld 

en dat de doden worden geoordeeld, en dat uw 

dienaren, de profeten, worden beloond voor 

de heiligen en voor degenen die uw naam 

vrezen, zowel klein als groot. . De tijd is 

gekomen om degenen te vernietigen die de 
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aarde vernietigen.' (Openbaring 11:15-18, 

NJB) 

19:6 En ik hoorde wat leek op de stemmen van 

een enorme menigte, zoals het geluid van de 

oceaan of het grote gebrul van de donder, 

die antwoordde: 'Halleluja! De heerschappij 

van de Heer onze God de Almachtige is 

begonnen; . . . 19 Toen zag ik het beest, met 

alle koningen van de aarde en hun legers, 

verzameld om de Ruiter en zijn leger te 

bestrijden. 20 Maar het beest werd 

gevangengenomen, samen met de valse profeet 

die namens het beest wonderen had verricht 

en door hen degenen had misleid die het 

brandmerk met het merkteken van het beest 

hadden aanvaard en degenen die zijn beeld 

hadden aanbeden. Deze twee werden levend in 

het vurige meer van brandende zwavel 

geslingerd . 21 De rest werd gedood door het 

zwaard van de Ruiter, dat uit zijn mond 

kwam, en alle vogels overspoelden zich met 

hun vlees. . . 20:4 Toen zag ik tronen, waar 

zij plaatsnamen, en aan hen werd de 

bevoegdheid verleend om te oordelen. Ik zag 

de zielen van allen die waren onthoofd omdat 

ze voor Jezus hadden getuigd en Gods woord 

hadden gepredikt, en degenen die weigerden 

het beest of zijn standbeeld te aanbidden en 

het brandmerk op hun voorhoofd of handen 

niet wilden accepteren; zij kwamen tot leven 

en regeerden duizend jaar met Christus. 

(Openbaring 19:6 , 19-21; 20:4, NJB) 

Merk op dat Jezus de legers van de wereld die 

tegen Hem verenigd zijn, zal moeten vernietigen. 

Dan zullen Hij en de heiligen regeren. Dan zal er 

de juiste eenheid van het geloof zijn. Helaas 

zullen velen luisteren naar valse dienaren die 

goed lijken, maar dat niet zijn, zoals de apostel 
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Paulus waarschuwde (2 Korintiërs 11:14-15). Als 

meer de Bijbel en het evangelie van het Koninkrijk 

van God echt zou begrijpen, zou er minder tegen 

Jezus strijden.  
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7. Estas jamnova kreitaĵo la 

malnovaĵoj 
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Hoewel mensen graag denken dat we zo slim zijn, 

zijn er grenzen aan ons begrip, maar toch is Gods 

"begrip oneindig" (Psalm 147:5). 

Daarom is Gods tussenkomst nodig om deze planeet 

te herstellen. 

Hoewel velen in God geloven, is de overgrote 

meerderheid van de mensen niet bereid om te leven 

zoals Hij echt aangeeft. Let op het volgende: 

8 Hij heeft u, o mens, getoond wat goed is; 

En wat verlangt de Heer van u dan 

rechtvaardig te handelen, barmhartigheid 

lief te hebben en nederig met uw God te 

wandelen? (Micha 6:8) 

Nederig met God wandelen is niet iets waar de 

mensheid echt toe bereid is geweest. Vanaf de tijd 

van Adam en Eva (Genesis 3:1-6) hebben mensen 

ervoor gekozen om op zichzelf en hun prioriteiten 

te vertrouwen, boven die van God, ondanks Zijn 

geboden (Exodus 20:3-17). 

Het boek Spreuken leert: 

5 Vertrouw op de Heer met heel uw hart, en 

steun niet op uw eigen inzicht; 6 Erken Hem 

in al uw wegen, en Hij zal uw paden 

rechtmaken. 7 Wees niet wijs in uw eigen 

ogen; Vrees de Heer en ga weg van het kwaad. 

(Spreuken 3:5-7) 

Toch zullen de meeste mensen niet echt met heel 

hun hart op God vertrouwen of wachten tot Hij hun 

stappen leidt. Velen zeggen dat ze zullen doen wat 

God wil, maar doen het niet. De mensheid is 

misleid door Satan (Openbaring 12:9) en is 
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gevallen voor de lusten van de wereld en de 

'hoogmoed van het leven' (1 Johannes 2:16). 

Daarom hebben velen hun eigen religieuze tradities 

en seculiere regeringen bedacht, omdat ze denken 

dat ze het het beste weten. Ze hebben echter geen 

(vgl. Jeremia 10:23) en zullen zich ook niet echt 

bekeren. 

Daarom heeft de mensheid het Koninkrijk van God 

nodig (vgl. Mattheüs 24:21-22). 

Overweeg de zaligsprekingen 

Een van de meest bekende reeksen uitspraken die 

Jezus deed, waren de zaligsprekingen, die Hij gaf 

in zijn preek op de Olijfberg. 

Let op wat Hij zei: 

3 Zalig zijn de armen van geest, want hunner 

is het koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn 

zij die treuren, want zij zullen getroost 

worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want 

zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig zijn zij 

die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig 

zijn de barmhartigen, want zij zullen 

barmhartigheid verkrijgen. 8 Zalig de reinen 

van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig 

zijn de vredestichters, want zij zullen 

zonen van God genoemd worden. 10 Zalig zijn 

zij die vervolgd worden ter wille van de 

gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk 

der hemelen. (Matteüs 5:3-10) 

Het is in het Koninkrijk van God (vgl. Marcus 

4:30-31), door Mattheüs vaak het Koninkrijk der 

hemelen genoemd (vgl. Matteüs 13:31), waar deze 
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gezegende beloften zullen worden vervuld. Het is 

in het Koninkrijk van God dat de belofte zal 

worden vervuld voor de zachtmoedigen om de aarde 

te beërven en de reinen om God te zien. Kijk uit 

naar het goede nieuws van de zegeningen in het 

Koninkrijk van God! 

Gods wegen zijn goed 

De waarheid is dat God liefde is (1 Johannes 4: 

8,16 ) en dat God NIET egoïstisch is. Gods wetten 

tonen liefde voor God en onze naaste (Marcus 

12:29-31; Jakobus 2:8-11). De wegen van de wereld 

zijn egoïstisch en eindigen in de dood (Romeinen 

8:6). 

Merk op dat de Bijbel laat zien dat echte 

christenen de geboden onderhouden: 

1 Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is 

uit God geboren, en iedereen die Hem 

liefheeft die verwekt heeft, houdt ook van 

hem die uit Hem is verwekt. 2Hierdoor weten we 

dat we de kinderen van God liefhebben, als 

we God liefhebben en zijn geboden 

onderhouden. 3Want dit is de liefde God, dat 

wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden 

zijn niet belastend. (1 Johannes 5:1-3) 

Al Gods "geboden zijn gerechtigheid" (Psalm 

119:172). Zijn wegen zijn zuiver (1 Titus 1:15). 

Helaas hebben velen verschillende vormen van 

“wetteloosheid” geaccepteerd en realiseren zich 

niet dat Jezus NIET is gekomen om de wet of de 

profeten te vernietigen, maar om ze te vervullen 

(Matteüs 5:17), door hun werkelijke betekenis uit 

te leggen en ze uit te breiden tot voorbij wat 

velen gedachte (bijv. Mattheüs 5:21-28). Jezus 
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leerde dat “ wie ze doet en leert, die zal groot 

genoemd worden in het koninkrijk der hemelen” 

(Matteüs 5:19) (de termen 'Koninkrijk van God' en 

'koninkrijk der hemelen' zijn onderling 

verwisselbaar). 

De Bijbel leert dat geloof zonder werken dood is 

(Jakobus 2:17). Velen beweren Jezus te volgen, 

maar zullen zijn leringen niet echt geloven 

(Matteüs 7:21-23) en zullen Hem niet imiteren 

zoals zou moeten (vgl. 1 Korintiërs 11:1). “Zonde 

is de overtreding van de wet” (1 Johannes 3:4, 

NBG) en allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23). De 

Bijbel laat echter zien dat barmhartigheid zal 

zegevieren over het oordeel (Jakobus 2:13), 

aangezien God werkelijk een plan voor iedereen 

heeft (vgl. Lukas 3:6). 

Menselijke oplossingen, los van Gods wegen, zullen 

niet werken. In het duizendjarige koninkrijk zal 

Jezus regeren met "een ijzeren staf" (Openbaring 

19:15), en het goede zal zegevieren als mensen op 

Gods manier zullen leven. ALLE problemen van de 

wereld bestaan omdat samenlevingen van deze wereld 

weigeren God en Zijn wet te gehoorzamen . De 

geschiedenis laat zien dat de mensheid niet in 

staat is de problemen van de samenleving op te 

lossen: 

6 Want vleselijk gezind zijn is de dood, maar 

geestelijk gezind zijn is leven en vrede. 7 

Omdat de vleselijke gezindheid vijandschap 

is tegen God; want het is niet onderworpen 

aan de wet van God, en kan dat ook niet 

zijn. 8 Dus degenen die in het vlees zijn, 

kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:6-8) 

Christenen moeten zich concentreren op het 

geestelijke, en in dit tijdperk krijgen ze Gods 
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Geest om dat te doen (Romeinen 8:9), ondanks onze 

persoonlijke zwakheden: 

26 Want u ziet uw roeping, broeders, dat er 

niet veel wijzen naar het vlees, niet veel 

machtigen, niet veel edelen worden geroepen. 
27 Maar God heeft de dwaze dingen van de 

wereld uitverkoren om de wijzen te 

beschamen, en God heeft de zwakke dingen van 

de wereld uitverkoren om de machtige te 

beschamen; 28 en de lage dingen van de wereld 

en de dingen die veracht zijn, heeft God 

gekozen, en de dingen die niet zijn, om de 

dingen die zijn teniet te doen, 29 opdat geen 

vlees zou roemen in Zijn tegenwoordigheid. 30 

Maar van Hem bent u in Christus Jezus, die 

voor ons wijsheid van God is geworden - en 

gerechtigheid en heiliging en verlossing - 31 

dat, zoals geschreven staat: "Wie roemt, 

laat hij roemen in de Heer." (1 Korintiërs 

1:26-31) 

Christenen moeten roemen in Gods plan! We wandelen 

nu door geloof (2 Korintiërs 5:7), terwijl we naar 

boven kijken (Kolossenzen 3:2) in geloof (Hebreeën 

11:6). We zullen gezegend worden voor het 

onderhouden van Gods geboden (Openbaring 22:14). 

Waarom het evangelie van het Koninkrijk van God? 

Protestanten hebben de neiging om te denken dat 

als ze Jezus eenmaal als verlosser hebben 

aangenomen, ze het Koninkrijk van God hebben 

gezocht. Katholieken geloven dat degenen die 

gedoopt zijn, zelfs als baby's, hun kerk zijn 

binnengegaan als het koninkrijk. Katholieken en 

oosters-orthodoxen hebben de neiging om te denken 

dat ze door middel van sacramenten enz. het 

koninkrijk van God zoeken. Terwijl christenen 

moeten worden gedoopt, hebben Grieks-Romeins-
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protestanten de neiging om naar de wereld te 

kijken om de problemen van de mensheid op te 

lossen. Ze hebben de neiging om een aardse focus 

te hebben (vgl. Romeinen 8:6-8). 

Eerst het Koninkrijk van God zoeken (Matteüs 6:33) 

moet een levenslang doel zijn voor christenen. Een 

doel, niet om naar de wereld te kijken voor 

oplossingen, maar naar God en Zijn wegen. Het 

goede nieuws van het Koninkrijk van God verandert 

ons leven. 

De Bijbel zegt dat christenen met Jezus zullen 

regeren, maar realiseert u zich dat dit betekent 

dat echte christenen daadwerkelijk over steden 

zullen heersen? Jezus leerde: 

12 Een zeker edelman ging naar een ver land 

om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen 

en om terug te keren. 13 Hij riep tien van 

zijn dienaren, leverde hun tien mijnen en 

zei tegen hen: 'Doe zaken tot ik kom.' 14 

Maar zijn burgers haatten hem en stuurden 

een delegatie achter hem aan met de 

boodschap: 'Deze man zal niet over ons 

heersen.' 

15 En zo gebeurde het dat toen hij 

terugkeerde, nadat hij de 

koninkrijk , beval hij toen deze dienaren, 

aan wie hij het geld had gegeven, bij hem te 

worden geroepen, zodat hij zou weten hoeveel 

iedereen had gewonnen door te handelen. 16 

Toen kwam de eerste en zei: 'Meester, uw 

mina heeft tien mina verdiend.' 17 En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar; omdat 

je in een heel klein beetje trouw was, heb 

je gezag over tien steden.' 18 En de tweede 
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kwam en zei: 'Meester, uw mina heeft vijf 

mina verdiend.' 19 Evenzo zei hij tegen hem: 

'Ook jij bent meer dan vijf steden.' (Lucas 

19:12-19) 

Wees trouw aan het weinige dat je nu hebt. 

Christenen zullen de kans krijgen om over echte 

steden te heersen, in een echt koninkrijk. Jezus 

zei ook: "Mijn beloning is bij Mij , om aan een 

ieder te geven naar zijn werk" (Openbaring 22:12). 

God heeft een plan (Job 14:15) en een plaats 

(Johannes 14:2) voor degenen die echt op Hem 

zullen reageren (Johannes 6:44; Openbaring 17:14). 

Het Koninkrijk van God is echt en jij kunt er deel 

van uitmaken! 

Begin 2016 had het tijdschrift Science een artikel 

getiteld “The power of crowds” dat aangaf dat 

kunstmatige intelligentie en crowdsourcing de 

“wicked problems” van de mensheid zouden kunnen 

oplossen. Toch begreep het artikel niet wat 

slechtheid was, laat staan hoe het op te lossen. 

Samenwerking, afgezien van het volgen van de ware 

wegen van God, is in de 21e eeuw net zo gedoemd te 

mislukken als het was na de zondvloed toen de 

mensheid samenwerkte om de mislukte toren van 

Babel te bouwen (Genesis 11:1-9). 

Problemen in de wereld, in plaatsen zoals het 

Midden-Oosten (ondanks verwachte tijdelijke 

winsten, bijv. Daniël 9:27a; 1 Thessalonicenzen 

5:3), zullen niet door mensen worden opgelost - we 

hebben de vrede van het Koninkrijk van God nodig 

(Romeinen 14: 17). 

De problemen van het internationale terrorisme 

zullen, ondanks de verwachte winst, niet worden 

opgelost (vgl. Ezechiël 21:12) door de bedrogenen 
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in de Verenigde Naties (vgl. Openbaring 12:9) - we 

hebben de vreugde en troost van het Koninkrijk van 

God nodig. 

De problemen van het milieu zullen NIET worden 

opgelost door internationale samenwerking, 

aangezien de naties van de wereld zullen helpen de 

aarde te vernietigen (Openbaring 11:18), maar ze 

zullen worden opgelost door het Koninkrijk van 

God. 

Kwesties van seksuele immoraliteit, abortus en de 

verkoop van menselijke lichaamsdelen zullen niet 

worden opgelost door de VS (vgl. Openbaring 

18:13), maar door het Koninkrijk van God. 

De enorme schuld die de VS, het VK en vele andere 

naties hebben, zal niet worden opgelost door 

internationale tussenhandel, maar uiteindelijk (na 

vernietiging per Habakuk 2:6-8) door het 

Koninkrijk van God. 

Onwetendheid en verkeerd onderwijs zullen niet 

worden opgelost door de Verenigde Naties - we 

hebben het Koninkrijk van God nodig. Religieuze 

strijd zal niet echt worden opgelost door enige 

oecumenisch-interreligieuze beweging die instemt 

met redding, los van de ware Jezus van de Bijbel. 

Zonde is HET PROBLEEM in de wereld en daarvoor 

hebben we Jezus' offer en Zijn terugkeer in het 

Koninkrijk van God nodig. De moderne medische 

wetenschap heeft niet alle antwoorden voor de 

menselijke gezondheid - we hebben het Koninkrijk 

van God nodig. 

Hongerproblemen zullen niet worden opgelost door 

genetisch gemodificeerde organismen die delen van 

de wereld met hongersnood blootstellen als gevolg 
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van mogelijke misoogsten - we hebben het 

Koninkrijk van God nodig. 

De enorme armoede in delen van Afrika, Azië en 

elders, terwijl ze een tijdlang profijt hebben van 

de eindtijd 'Babylon' (vgl. Openbaring 18:1-19), 

zal het armoedeprobleem niet oplossen - we hebben 

het Koninkrijk van God nodig. Het idee dat, los 

van Jezus, de mensheid utopie kan brengen in deze 

'huidige boze eeuw' is een vals evangelie (Galaten 

1:3-10). 

De duizendjarige fase van het Koninkrijk van God 

is een letterlijk koninkrijk dat op aarde zal 

worden gevestigd. Het zal gebaseerd zijn op de 

liefdevolle wetten van God en een liefhebbende God 

als leider. De heiligen zullen duizend jaar met 

Christus regeren (Openbaring 5:10; 20:4-6). Dit 

koninkrijk zal degenen omvatten die werkelijk in 

de Kerk van God zijn, maar geen enkele 

schriftplaats stelt dat het Koninkrijk van God 

werkelijk de Kerk is (katholiek of anderszins). De 

kerk van Rome heeft zich verzet tegen de leer van 

het millennium, en later zal ze zich krachtiger 

verzetten tegen de evangelieboodschap van de 

Bijbel naarmate we dichter bij het einde komen. 

Dit zal waarschijnlijk veel media-aandacht 

krijgen, wat kan helpen om Mattheüs 24:14 te 

vervullen. 

In zijn laatste fase zal het Koninkrijk van God 

het "Nieuwe Jeruzalem omvatten, dat van God uit de 

hemel neerdaalt" (Openbaring 21:2) en aan zijn 

toename zal geen einde komen. Er zal geen 

onrechtvaardigheid meer zijn, geen verdriet en 

geen dood meer. 

Het prediken en begrijpen van het evangelie van 

het Koninkrijk van God is een belangrijk thema van 

de Bijbel. Oudtestamentische schrijvers onderwezen 
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erover. Jezus, Paulus en Johannes leerden erover. 

De oudste 'christelijke' preek die buiten het 

Nieuwe Testament bewaard is gebleven, leerde 

erover. Christelijke leiders uit het begin van de 

tweede eeuw, zoals Polycarpus en Melito , leerden 

erover. Wij in de Continuing Church of God leren 

het vandaag. Bedenk dat het Koninkrijk van God het 

eerste onderwerp is waarvan de Bijbel laat zien 

dat Jezus predikte (Markus 1:13. Het was ook waar 

Hij over predikte na de opstanding (Handelingen 

1:3) - en het is iets dat christenen eerst moeten 

zoeken (Mattheüs 6:33). 

Het evangelie gaat niet alleen over het leven en 

de dood van Jezus. De nadruk van het evangelie dat 

Jezus en zijn volgelingen leerden, was het komende 

Koninkrijk van God. Het evangelie van het 

koninkrijk omvat redding door Christus, maar omvat 

ook het onderwijzen van het einde van menselijke 

regeringen (Openbaring 11:15). 

Bedenk dat Jezus leerde dat het einde pas zou 

komen nadat het evangelie van het koninkrijk aan 

de wereld was gepredikt als een getuigenis voor 

alle naties (Matteüs 24:14). En die prediking 

vindt nu plaats. 

Het goede nieuws is dat het Koninkrijk van God de 

oplossing is voor de problemen waarmee de mensheid 

wordt geconfronteerd . Toch willen de meesten het 

NIET steunen, noch horen, noch de waarheid ervan 

geloven. Gods Koninkrijk is eeuwig (Matteüs 6:13), 

terwijl “deze wereld voorbijgaat” (1 Korintiërs 

7:31). 

Het verkondigen van het ware evangelie van het 

Koninkrijk van God is iets waar wij in de 

Continuing Church of God serieus over zijn. We 

streven ernaar om alle dingen te onderwijzen die 

de Bijbel leert (Matteüs 28:19-20), inclusief het 
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Koninkrijk van God (Matteüs 24:14). Terwijl we op 

dat koninkrijk wachten, moeten we Gods wegen leren 

en volgen en anderen troosten die de waarheid 

willen geloven. 

Zou u de verkondiging van het evangelie van het 

komende Koninkrijk van God niet moeten steunen? 

Wilt u het evangelie van het Koninkrijk van God 

geloven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naskigxose estinaskita denove estak 
 
USA officio Naskigxose estinaskita denove estak postuan.: 

1036 W. Maximo Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; 

stronie internetowej www.ccog.org. 
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Naskigxose estinaskita denove estak (CCOG) Webguneak 
 

CCOG.ASIA Ta strona koncentruje się na Azji. 

CCOG.IN Hoc site est iaculis erga illos, Indus hereditatem.  

CCOG.EU Gune hau Europari zuzenduta.  

CCOG.NZ Ta witryna jest skierowana do Nowej Zelandii i innych 

krajów pochodzenia brytyjskiego. 

CCOG.ORG Hoc est consectetur rutrum Naskigxose estinaskita 

denove estak. Kontinente guztietako pertsonentzat balio du. 

Artikuluak, estekak eta bideoak ditu. 

CCOGCANADA.CA Ta strona jest skierowana do osób w Kanadzie. 

CCOGAfrica.ORG Hoc site est iaculis erga eos in Africa. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Hauxe da 

gaztelaniazko webgunea Naskigxose estinaskita denove estak. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. To jest filipińska 

strona internetowa firmy Naskigxose estinaskita denove estak. 

Habet in notitia anglorum et Tagalog. 
 

Albisteen eta historiaren webguneak 
 

COGWRITER.COM Ta strona internetowa jest głównym narzędziem 

głoszenia i zawiera wiadomości, doktryny, artykuły 

historyczne, filmy i prorocze aktualizacje. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Hoc est facile meminisse website cum 

articulis et notitia in ecclesiae historia. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Albiste eta gai biblikoak estaltzen 

dituen online irrati webgunea da hau. 
 

Kanały wideo YouTube i BitChute do kazań i sermonet 
 

BibleNewsProphecy alveo. CCOG sermonette bideoak. 

CCOGAfrica alveo. Komunikaty CCOG w językach afrykańskich. 

CCOG Animations alveo docere rationes Christianae fidei.  

CCOGSermones alveo mezuak ditu espainieraz. 

ContinuingCOG alveo. Kazania wideo CCOG.  

 
Photo ostendit infra quibusdam paucis reliquis lateribus (plus aliquid addidit 

postea) a aedificium in Hierusalem interdum notus ut Cenaculo, sed melius 

describitur Ecclesia Dei in Jerusalem Occidentali Monte (nunc dicitur Mt. 

Sion): 
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Uste da hau izan zela, agian, errege-eliza kristauaren lehen eraikina. Eraikin 

horretan, Jesusen" Jainkoaren Erreinuko ebanjelioa" predikatua izango zen. 

Jerusalemen eraikin bat zen, eta erakusten zuen klasika teksto el respondas 

demando. 
 

 

Dlatego też bez ustanku dziękujemy Bogu, że... wy, bracia, staliście 

się naśladowcami Kościołów Bożych, które w Judei są w Chrystusie 

Jezusie. (1 Tesaloniczan 2:13-14) 

Walczcie gorliwie o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. (Judy 3) 

On (Jezus) rzekł do nich: „I w innych miastach muszę głosić 

królestwo Boże, bo po to zostałem posłany”. (Łk 4:43) 

Ale szukajcie królestwa Bożego, a to wszystko [c] będzie wam dodane. 

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 

królestwo. (Łk 12:31-32) 

I ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na 

świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. (Mateusza 

24:14) 


