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Lichaamlik hongeric hawwejo 
honger ietsmearyn 

Djip binnenyn jodat! 

Erop dat jo noait in wei of in doel yn it libben kinne fine iket it erop dat guon it ljocht 

útdien ha en jo it skeakelknopke net fine kinne dat sa is dan de wei? 

 
“Ljocht dan de wrâlda my folget sil noait yn … gefûl dat jo fan it libben útsluten 

binne ajo sa folle doaren besocht om allinne mar út te fine dat derefter allinne mar 

leechte en betekenisleasheid.” (Jesaja 11:6, 9) 

 
Przez 

Bob Thiel, Ph. D. 
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Lichaamlik hongeric hawwejo 
honger ietsmearyn 

Djip binnenyn jodat! 

  

Przez Bob Thiel, Ph. D. 

Yngong ©2016/2017/2018/2019/2022 ferklearre Ikbin de poarte. Troch 1.5. 
binnenkomme en útgean Relaasjes opperflakkich en leech derop dat oaren 
altiid misbrûk. 1036 W. Grand Avenue, na libongo ya Grover, na etúká ya 
Californie, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Waarom kan die mensdom nie sy probleme oplos nie? 

Czy wiesz, że pierwsze i ostatnie rzeczy, które Biblia pokazuje, że Jezus głosił 
o zaniepokojonych lichaamlik hongeric hawwejo honger ietsmearyn? 

Oyebi ete Bokonzi ya Nzambe ezalaki likambo oyo bantoma mpe bato ya 
liboso oyo balandaki bango bazalaki kotya likebi mingi? 

Bheil Rioghachd Dhe am pearsa Iosa? A bheil rìoghachd Dhè Iosa A ' fuireach 
Annainn a-nis? Is Rioghachd Dhè cuid de sheòrsa sam bith san àm ri teachd na 

rìoghachd fhèin? An creid sibh dè Tha Anns a ' Bhìoball? 

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

Oyebi ete nsuka ekoki koya te tii ntango Bokonzi ya Nzambe ekosakolama na 
mokili lokola motatoli? 

Tha an dealbh air a 'chòmhdach aghaidh a' sealltainn uan a tha na laighe sìos le madadh-

allaidh mar a chaidh A dhèanamh le Clò-Bhualadh Burdine agus Grafaigeachd. Tha an 

dealbh air a ' chòmhdach cùil na phàirt de dh'Eaglais tùsail Dhè ann an Ierusalem a chaidh 

a thogail ann an 2013 leis an Dr. Bob Thiel. 
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Jouwtsyn 
 

1. Binde goede harder Ikin myn skiep enmynskiep? 

2. Freegje jojoôf waternei dit libbenbart linnejo 

warrich omjo? 

3. Allinne marrotsje ofruste wivelje josoms ofitlibben 

heulendal? 

4. Betekenis hat Wolle joneide deanoch libjes 

datsaisdan isde weistelde? 

5. Opstânning en it libben Hydyyn leauwt sillibjeels 

ashy deagiet 

6. Fiele is in spirituele honger enitkin allinne folt wurde 

trochde ieniche diede tsjusternis... 

7. Dedoar neiin befredigend libben 

 

Dizze wrâld enyn defolgende 
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1.  Binde goede harder Ikin myn skiep 
enmynskiep? 

De wrâld hat in protte problemen. 

In protte minsken hawwe honger. In protte minsken wurde 
ûnderdrukt. In protte minsken stean foar earmoede. In protte folken 
binne yn serieuze skulden. Bern, ynklusyf ûnberne, steane foar 
misbrûk. Drug-resistinte sykten soargen in protte dokters. Grutte 
yndustriële stêden hawwe lucht te fersmoarge om sûn te wêzen. 
Ferskate politisy driigje oarloch. Terroristyske oanfallen bliuwe barre. 

Kinne wrâldlieders de problemen reparearje wêrmei't it minskdom te 
krijen hat? 

In protte tinke dat. 

Nije Universele Aginda 

Op septimber 25, 2015, nei in key-note taspraak troch Paus Francis fan it 
Fatikaan, stimden de 193 folken fan 'e Feriene Naasjes (FN) om de "17 
Doelen foar Duorsume Untwikkeling" út te fieren fan wat soms de Nije 
Universele Agenda neamd waard . Hjir binne de 17 doelen fan 'e UN: 

Doel 1. Oeral in ein meitsje oan earmoede yn al syn foarmen 

Doel 2. Beëinigje fan honger, berikke fiedingsfeiligens en 
ferbettere fieding en befoarderje duorsume lânbou 

Doel 3. Soargje foar sûn libben en befoarderje wolwêzen foar 
elkenien op alle leeftiden 

Doel 4. Soargje foar ynklusive en billike kwaliteitsûnderwiis en 
befoarderje kânsen foar libbenslang learen foar elkenien 

Doel 5. Seksgelikens berikke en alle froulju en famkes machtigje 

Doel 6. Soargje foar beskikberens en duorsum behear fan 
wetter en sanitaasje foar elkenien 
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Doel 7. Fersekerje tagong ta betelbere, betroubere, duorsume 
en moderne enerzjy foar elkenien 

Doel 8. It befoarderjen fan duorsume, ynklusive en duorsume 
ekonomyske groei, folsleine en produktive wurkgelegenheid en 
fatsoenlik wurk foar elkenien 

 Doel 9. Bouwe in duorsume ynfrastruktuer, befoarderje 
ynklusive en duorsume yndustrialisaasje en stimulearje 
ynnovaasje 

Doel 10. Ferminderje ûngelikens binnen en tusken lannen 

Doel 11. Meitsje stêden en minsklike delsettings ynklusyf, feilich, 
fearkrêftich en duorsum 

Doel 12. Soargje foar duorsume konsumpsje- en 
produksjepatroanen 

Doel 13. Nim driuwende aksje om klimaatferoaring en de 
gefolgen derfan te bestriden 

Doel 14. De oseanen, seeën en marine boarnen behâlde en 
duorsum brûke foar duorsume ûntwikkeling 

Doel 15. Duorsum gebrûk fan ierdske ekosystemen beskermje, 
restaurearje en befoarderje, bosken duorsum beheare, 
woastynfoarming bestride, lândegradaasje stopje en keare en 
ferlies fan biodiversiteit stopje 

Doel 16. It befoarderjen fan freedsume en ynklusive 
maatskippijen foar duorsume ûntwikkeling, tagong ta 
gerjochtichheid foar elkenien en it bouwen fan effektive, 
ferantwurde en ynklusive ynstellingen op alle nivo's 

Doel 17. Fersterkje de middels foar ymplemintaasje en 
revitalisearje it wrâldwide partnerskip foar duorsume 
ûntwikkeling 
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Dizze aginda moat yn 2030 folslein útfierd wêze en wurdt ek wol de 
Aginda 2030 foar Duorsume Untwikkeling neamd . It hat as doel om 
kwalen op te lossen dy't de minskheid konfrontearje troch 
regeljouwing, ûnderwiis, en ynternasjonale en ynterreligieuze 
gearwurking. Wylst in protte fan har doelen goed binne, binne guon 
fan har metoaden en doelen kwea (ferl. Genesis 3:5). Dizze aginda is ek 
yn oerienstimming mei Paus Franciscus's Laudato Si - ensyklyk. 

De "Nije Universele Aginda" koe de "Nije Katolike Aginda" wurde 
neamd, om't it wurd "katolyk" "universeel" betsjut. Paus Franciscus 
neamde de oanname 
fan 'e Nije Universele Aginda "in wichtich teken fan hope." 
As ferfolch op it UN-akkoart wie der yn desimber 2015 in gearkomste yn 
Parys (offisjeel de titel 21 st Conference of the Parties to the UN 
Framework Convention on Climate Change ). Paus Franciskus priizge ek 
dat ynternasjonale oerienkomst en advisearre folken "om de wei foarút 
te folgjen, en mei in hieltyd groeiend gefoel fan solidariteit." 
 
Hast alle folken yn 'e wrâld stimden yn mei de Parys-akkoarten, dy't 
spesifike miljeudoelen en finansjele ferplichtingen hienen. (Doe tekene 
de Amerikaanske presidint Barack Obama in dokumint om de FS 
hjirfoar yn te setten yn 2016, mar yn 2017 stelde de Amerikaanske 
presidint Donald Trump dat de Feriene Steaten de ôfpraat mei Parys 
oerienkomsten NET akseptearje soene. Dit feroarsake ynternasjonale 
skande en hat holpen om de FS te isolearjen út Europa en in protte 
oare dielen fan 'e wrâld.) Paus Franciscus letter ferklearre minskdom 
"sil gean del" as it net meitsje syn feroarings yn ferbân mei it klimaat. 
 
Wylst gjinien fersmoarge loft ynademe wol, hongerje, ferearmje, 
bedrige wurde, ensfh., Sille minsklike besykjen de doelen fan 'e aginda 
fan' e 2030 fan 'e Feriene Naasjes en / of de Parys-akkoarten de 
problemen oplosse wêr't de minskheid foar stiet? 
 
It Track Record fan 'e Feriene Naasjes 

De Feriene Naasjes waarden foarme en oprjochte op 24 oktober 1945, 
nei de Twadde Wrâldoarloch, om in oar sa'n konflikt foar te kommen 
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en te besykjen om frede yn 'e wrâld te befoarderjen. By de oprjochting 
hie de VN 51 lidsteaten; der binne no 193. 

D'r binne hûnderten, as net tûzenen, konflikten om 'e wrâld sûnt de 
foarming fan' e Feriene Naasjes, mar wy hawwe noch net hân wat koe 
wurde omskreaun as de tredde wrâldoarloch. 

Guon leauwe dat ynternasjonale gearwurking lykas de Feriene Naasjes 
beweart te befoarderjen, kombinearre mei it type ynterleauwige en 
oekumenyske aginda dat Paus Francis en in protte oare religieuze 
lieders besykje te befoarderjen , frede en wolfeart bringe sil. 

It spoarrekord foar de Feriene Naasjes om dit te dwaan is lykwols net 
goed west. Neist de talleaze wapene konflikten sûnt de foarming fan 'e 
Feriene Naasjes, binne meardere miljoenen honger, flechtlingen en / of 
wanhopich earm. 

Mear as in desennium lyn hawwe de Feriene Naasjes har 
millenniumûntwikkelingsdoelen útwurke . It hie acht 
"ûntwikkelingsdoelen", mar dit slagge net, sels neffens de UN sels. Dat, 
yn 2015, waarden har saneamde "17 Doelen foar Duorsume 
Untwikkeling" oannommen. Guon binne optimistysk. Guon beskôgje it 
in utopyske fantasy. 

Wat utopy oangiet, sei paus Franciscus op 6 maaie 2016 dat hy 
dreamde fan in minsklike Europeeske utopy dy't syn tsjerke dat 
kontinint helpe koe te berikken. Dochs sil de dream fan de paus in 
nachtmerje wurde (ferl. Iepenbiering 18). 

D'r kin wat gearwurking en sukses wêze, mar ... 

Merriam Webster's Dictionary stelt dat utopia "in tinkbyldich plak is 
wêryn de oerheid, wetten en sosjale omstannichheden perfekt binne." 
De Bibel leart dat it minskdom syn problemen net op himsels kin 
oplosse: 

23 O Heare, ik wit dat de wei fen ’e minske net yn himsels is; It is 
net yn 'e minske dy't rint om syn eigen stappen te rjochtsjen. 
(Jeremia 10:23, NKJV troch, útsein as oars oanjûn) 
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De Bibel leart dat ynternasjonale gearwurking sil mislearje: 

16 Forwoasting en ellinde binne yn hjar wegen; 17 En de wei fan 
frede hawwe hja net kend. 18 Der is gjin eangst foar God foar 
hjar eagen. (Romeinen 3:16-18) 

Dochs wurkje in protte minsken nei har sicht op in utopyske 
maatskippij en besykje sels soms religy te belûken. Mar hast gjinien is 
ree om de wegen fan de iene wiere God te folgjen. It is net dat d'r gjin 
foarútgong sil wêze foar ien fan 'e doelen fan' e Feriene Naasjes as it 
Fatikaan. D'r sille wat wêze (en in protte fan 'e doelen binne goed), 
lykas ek wat tsjinslaggen. 

Eigentlik, en wierskynlik nei massaal konflikt, sil in soarte fan 
ynternasjonaal fredesdeal wurde ôfpraat en befêstige (Daniel 9:27). As 
it is, sille in protte falsk tendearje te leauwen dat it minskdom in 
fredigere en utopyske maatskippij sil bringe. 

In protte sille ynnommen wurde troch sokke ynternasjonale 'utopyske 
foarútgong' (ferl. Ezechiël 13:10) en ek troch ferskate tekens en 
wûnders (2 Tessalonikers 2:9-12). Mar de Bibel seit dat sa'n frede net 
duorje sil (Daniel 9:27; 11:31-44), nettsjinsteande wat lieders kinne 
beweare (1 Tessalonikers 5:3; Jesaja 59:8). 

 

It idee dat it minskdom, útsein Jezus (ferl. Jehannes 15:5; Mattéus 24:21-
22), utopia bringe kin yn dizze 'hjoeddeiske kweade tiid' is in falsk 
evangeelje (Galaten 1:3-10). 

As it minskdom allinich folslein net by steat is om utopia wirklik te 
bringen, is dan in soarte fan utopy mooglik? 

Ja. 

It Keninkryk fan God sil dizze planeet en, letter, alle ivichheid, 
fantastysk better meitsje. 
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2.  Freegje jojoôf waternei dit libbenbart 
linnejo warrich omjo? 

De Bibel leart dat in utopyske maatskippij, neamd it Keninkryk fan God, 
sil ferfange minsklike regearingen (Daniel 2:44; Iepenbiering 11:15; 19:1-
21). 

Doe't Jezus syn iepenbiere ministearje begon, begon Hy mei it preekjen 
fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God . Hjir is wat Mark 
rapportearre: 

14 No, neidat Johannes yn de finzenis set wie, kaem Jezus nei 
Galiléa, en preekte it evangeelje fan it keninkryk fan God, 15 en 
sei: De tiid is folbrocht, en it keninkryk fan God is kommen. 
Bekeare, en leau yn it evangeelje "(Mark 1:14-15). 

De term evangeelje, komt fan it Grykske wurd transliterearre as 
euangelion , en betsjut "goed berjocht" of "goed nijs". Yn it Nije 
Testamint wurdt it Ingelske wurd "keninkryk", besibbe oan Gods 
keninkryk, sawat 149 kear neamd yn 'e NKJV en 151 yn' e Douay Rheims 
Bibel . It komt fan it Grykske wurd transliterearre as basileia dat de regel 
of ryk fan keninklikens oanjout. 

Minske keninkriken, lykas Gods keninkryk, hawwe in kening 
(Iepenbiering 17:14), se beslaan in geografysk gebiet (Iepenbiering 
11:15), se hawwe regels (Jesaja 2:3-4; 30:9), en se hawwe ûnderwerpen 
(Lukas 13:29). 

Hjir is de earste iepenbiere lear fan Jezus dy't Matthew registreart: 

23 En Jezus gyng troch hiel Galiléa, learende yn hjar synagogen, 
en preke it evangeelje fan it keninkryk (Mattéus 4:23). 

Matthew skriuwt ek op: 
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35 En Jezus gyng om alle stêden en doarpen hinne, learde yn 
hjar synagogen, en ferkundige it evangeelje fan it keninkryk 
(Mattéus 9:35). 

It Nije Testamint lit sjen dat Jezus foar altyd sil regearje: 

33 En Hy scil kening wêze oer it hûs fen Jakob foar ivich, en oan 
syn keninkryk sil der gjin ein wêze (Lukas 1:33). 

Lukas skriuwt dat it doel dat Jezus stjoerd waard wie om it Keninkryk 
fan God te preekjen. Merk op wat Jezus learde: 

43 Hy sei tsjin hjar: "Ik moat it keninkryk fan God ek oan 'e oare 
stêden preekje, hwent dêrfoar bin ik stjoerd" (Lukas 4:43). 

Hawwe jo dat oait preke heard? Hawwe jo oait realisearre dat it doel 
fan Jezus om stjoerd te wurden wie om it Keninkryk fan God te 
preekjen? 

Lukas skriuwt ek dat Jezus gie en it Keninkryk fan God ferkundige: 

10 En do't de apostelen werom wierne, fortelden Him alles hwet 
hja dien hiene. Doe naem Er se en gyng apart fanside nei in 
ferlitten plak dat hearde by de stêd dy't Betsaida hjitte. 11 Mar 
do’t de skaren it wisten, folgen hja Him; en Hy ûntfong se en 
spriek tsjin har oer it keninkryk fan God (Lukas 9:10-11). 

Jezus learde dat it Keninkryk fan God de topprioriteit soe wêze moatte 
foar dyjingen dy't Him soene folgje: 

33 Mar siikje earst it keninkryk fan God en syn gerjuchtichheit 
(Mattéus 6:33). 

31 Mar siikje it keninkryk Gods, en al dy dingen scille jimme 
taheakke wirde. 32 Wês net bang, lytse keppel, hwent it is dyn 
Heit nocht om jimme it keninkryk te jaan (Lukas 12:31-32). 
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Kristenen moatte EARSTE it Keninkryk fan God SEIKEN. Se dogge dit 
troch dit har topprioriteit te meitsjen troch te libjen lykas Kristus dat se 
libje wolle en útsjen nei syn weromkomst en keninkryk. Dochs, de 
measten dy't Kristus belje, sykje net allinnich net earst it Keninkryk fan 
God, se witte net iens wat it is. In protte leauwe ek falsk dat belutsen 
wurde by wrâldske polityk is wat God fan kristenen ferwachtet. Troch 
Gods keninkryk net te begripen, dogge se it net 

libje no sa't se moatte of begripe wêrom't it minskdom sa gebrekkich 
is. 

Merk ek op dat it keninkryk wurdt jûn oan in lytse keppel (ferl. 
Romeinen 11:5). It nimt dimmenens om ree te wêzen diel út te meitsjen 
fan 'e wiere lytse keppel. 

It Keninkryk fan God is noch net oprjochte op 'e ierde 

Jezus learde dat syn folgelingen moatte bidde foar it kommende 
keninkryk, dêrom hawwe se it net al: 

9 Us Heit yn 'e himel, hillige scil jins namme. 10 Kom dyn 
keninkryk. Jo wil wurdt dien (Mattéus 6: 9-10). 

Jezus stjoerde syn learlingen út om it Keninkryk fan God te preekjen: 

1 Do rôp Er syn tolve learlingen byinoar en joech hjarren macht 
en macht oer alle demoanen, en om sykten to genêzen. 2 Hy 
stjoerde se om it keninkryk fan God te preekjen (Lukas 9:1-2). 

Jezus learde dat syn oanwêzigens allinich net it keninkryk wie, om't it 
keninkryk doe net op 'e ierde fêstige wie, om't dat is wêrom't Hy die 
wat Hy doe gjin demoanen yn syn namme útdreau: 

28 Mar as ik troch de Geast fan God demoanen útdriuwe, is it 
keninkryk fan God wis oer jimme kommen (Mattéus 12:28). 
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It wiere keninkryk is yn 'e takomst - it is hjir no net sa't Mark sjen lit: 

47 En as dyn each dy sûndigje lit, ruk it út. It is better foar jo om 
it keninkryk fan God yn te gean mei ien each, ynstee fan twa 
eagen te hawwen, om te smiten ... (Mark 9:47). 

23 Jezus seach om him hinne en sei tsjin syn learlingen: Hoe 
dreech is it foar dyjingen dy't rykdom hawwe om it keninkryk 
fan God yn te gean! 24 En de learlingen waerden forbjustere oer 
syn wirden. Mar Jezus antwirde nochris en sei tsjin hjar: Bern, 
hoe dreech is it foar dyjingen dy't op rykdom fertrouwe om it 
keninkryk fan God yn te gean! 25 It is makliker foar in kamiel om 
troch it each fan in naald te gean as foar in rike om it keninkryk 
fan God yn te gean” (Markus 10:23-25). 

25 Wiswier, ik sis jimme, ik sil net mear drinke fan 'e frucht fan' e 
wynstok oant dy deis dat ik drink it nij yn it keninkryk fan God" 
(Markus 14:25). 

43 Jozef fan Arimatea, in foaroansteand riedslid, dy't sels 
wachte op it keninkryk fan God, kommen en moed nimme ... 
(Markus 15:43). 

Jezus learde dat it keninkryk no gjin diel is fan dizze hjoeddeiske wrâld: 

36 Jezus antwirde: Myn keninkryk is net fan dizze wrâld. As myn 
keninkryk fan dizze wrâld wie, soene Myn tsjinstfeinten 
fjochtsje, dat ik net oan 'e Joaden oerlevere wurde soe; mar no 
is myn keninkryk hjir net wei” (Jehannes 18:36). 

Jezus learde dat it keninkryk sil komme neidat Hy weromkomt as syn 
kening: 

31 As de Minskesoan komt yn syn hearlikheit, en al de hillige 
ingels mei Him, den scil Er sitte op 'e troan fen syn hearlikheit. 32 

Al de heidenen scille foar Him forgearre wirde, en Hy scil hjar 
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fen inoar skiede, lyk as in hoeder syn skiep út de geiten skeelt. 
33 En Hy scil de skiep oan syn rjuchterhân sette, mar de geiten 
oan de lofterhân. 34 Dan scil de kening tsjin dejingen oan syn 
rjuchterhân sizze: 'Kom, jimme segene fen myn Heit, ervje it 
keninkryk dat foar jimme klearmakke is fen 'e grûnslach fen 'e 
wrâld (Mattéus 25:31-34). 

Sûnt it Keninkryk fan God is hjir net, wy sille net sjen in echte utopia 
oant nei it is fêstlein. Om't de measten Gods keninkryk net begripe, 
begripe se net hoe't syn leafdefolle regearing wurket. 

It Keninkryk fan God sil net komme "oant de folsleinens fan 'e heidenen 
is ynkommen" (Romein 11:25) - en dat is noch net bard. 

Wat sei Jezus dat it keninkryk wie? 

Jezus joech wat ferklearrings fan hoe't it Keninkryk fan God is: 

26 En Hy sei: It keninkryk Gods is as soe in minske sied oer de 
ierde strûgje, 27 en nachts sliepe en by dei opstean, en it sied 
scoe ûntspringe en groeie, hy sels wit net hoe. 28 Hwent de 
ierde bringt rissels op himsels: earst it blêd, dan de kop, dêrnei 
it folle nôt yn ’e kop. 29 Mar as it nôt ryp is, docht er daliks de 
sikkel yn, om't de rispinge kommen is" (Markus 4:26-29). 

18 Do sei Er: Hwet is it keninkryk Gods? En wêr sil ik it mei 
fergelykje? 19 It is as in mosterzaad, dat in man naem en yn syn 
tún sette; en it groeide en waerd in grutte beam, en de fûgels 
fan 'e loft nêsten yn syn tûken." 20 En hy sei wer: Hwet scil ik it 
keninkryk Gods lykje? 21 It is as sûrde, dy't in frou naam en 
ferburgen yn trije maten miel oant it allegear sûrre wie" (Lukas 
13:18-21). 

Dizze gelikenis suggerearje dat, yn 't earstoan, it Keninkryk fan God frij 
lyts is, mar grut sil wurde. 
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Luke registrearre ek: 

29 Se sille komme út it easten en it westen, út it noarden en it 
suden, en sitte yn it keninkryk fan God (Lukas 13:29). 

Sa sil it Keninkryk fan God minsken hawwe fan oer de hiele wrâld. It sil 
NET beheind wurde ta dyjingen dy't Israelityske foarâlden of spesifike 
etnyske groepen hawwe. Minsken, fan oeral, sille sitte yn dit keninkryk. 

Lukas 17 en it Keninkryk 

Lukas 17:20-21 fernuveret guon. Mar foardat jo dêroan komme, merk 
dan op dat minsken eins sille ite yn it Keninkryk fan God: 

15 "Sillich is hy dy't brea ite sil yn it keninkryk fan God!" (Lukas 
14:15). 

Om't minsken (yn 'e takomst) yn it Keninkryk fan God sille ite, is it no 
net allinich wat yn har hert oan 'e kant set, nettsjinsteande ferkearde 
oersettings / misferstannen fan Lukas 17:21 dy't oars suggerearje. 

De Moffatt-oersetting fan Lukas 17:20-21 kin guon helpe te begripen: 

20 Doe't er troch de Fariseeërs frege waerd wannear't it regear 
fan God komme soe, antwirde er harren: It regear fan God 
komt net, om't jimme hoopje it te sjen; 21 gjinien scil sizze: Hjir is 
it, of dêr is it, hwent it regear fan God is no yn jimme formidden. 
(Lukas 17:20-21, Moffatt; sjoch ek NASB en ESV oersettingen) 

Merk op dat Jezus spriek ta de ûnbekearde, fleislike en hypokrityske 
Farizeeërs. Jezus "antwurde se," - it wiene de Fariseeërs dy't Jezus de 
fraach stelden. Se wegeren Him te erkennen. 

Wiene se yn 'e KERK? Nee! 
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Jezus hie it ek net oer in tsjerke dy't gau organisearre wurde soe. Hy hie 
it ek net oer gefoelens yn 'e geast of hert. 

Jezus hie it oer Syn Reign! De Fariseeërs fregen Him net oer in tsjerke. 
Se wisten neat fan in nije testamintske tsjerke dy't gau begon te 
wêzen. Se fregen net oer in soarte fan moai sentimint. 

As men tinkt dat it Keninkryk fan God de TJERKE is - en it Keninkryk fan 
God wie "binnen" de Fariseeërs - wie DE TJIRKE binnen de Fariseeërs? 
Fansels net! 

Sa'n konklúzje is nochal bespotlik is it net? Wylst guon protestantske 
oersettingen in diel fan Lukas 17:21 oersette as "it Keninkryk fan God is 
"binnen dy" (NKJV / KJV), sels de Katolike Nije Jeruzalem Bibel oersette 
dat korrekt as "it keninkryk fan God is ûnder jo." 

Jezus wie de iene ûnder, yn it midden, fan de Fariseeërs. No tochten de 
Fariseeërs dat se útseagen nei it Keninkryk fan God. Mar se hawwe it 
ferkeard begrepen. Jezus ferklearre dat it net in pleatslik of beheind 
Keninkryk soe wêze foar de Joaden allinich, sa't se like te tinken (noch 
in tsjerke lykas guon no leauwe ). Gods Keninkryk soe net allinich ien 
wêze fan in protte minsklike en sichtbere keninkriken dy't minsken 
kinne oanwize of sjen, en sizze: "Dit is it hjir"; of "dat is it Keninkryk, 
dêr." 

Jezus, sels, waard berne om de KING fan dat Keninkryk te wêzen, lykas 
Hy Pilatus dúdlik fertelde (Jehannes 18:36-37). Begryp dat de Bibel de 
termen "kening" en "keninkryk" trochinoar brûkt (bgl. Daniël 7:17-18,23 
) . De KING fan it takomstige Keninkryk fan God stie doe en dêr neist de 
Fariseeërs. Mar se soene Him net as har kening werkenne (Jehannes 
19:21). As Hy weromkomt, sil de wrâld Him ôfwize (Iepenbiering 19:19). 

Jezus gie troch, yn 'e folgjende fersen yn Lukas 17, om syn twadde 
komst te beskriuwen, doe't it Keninkryk fan God de HELE IERDE sil 
hearskje (trochgean mei de Moffatt foar konsistinsje yn dit haadstik): 
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22 Tsjin syn learlingen sei er: D'r sille dagen komme dat jo om 'e 
nocht langje en ferneaskje om sels ien dei fan 'e Minskesoan te 
hawwen. 23 De minsken scille sizze: Sjuch, hjir is er! 'Sjoch, dêr is 
er!' mar gean net út en draaf se net efternei, 24 hwent lyk as de 
wjerljocht dy't fan de iene kant fen 'e himel nei de oare flitset, 
sa scil de Minskesoan wêze op syn eigen dei. 25 Mar hy moat 
earst grut lijen ferneare en ôfwiisd wurde troch de hjoeddeiske 
generaasje. (Lukas 17:22-25, Moffatt) 

Jezus ferwiisde nei bliksemflitsende , krekt as yn Mattéus 24:27-31, dy't 
syn twadde komst beskreau om de hiele wrâld te REGEREN. Jezus seit 
net dat syn minsken Him net kinne sjen as Hy weromkomt. 

Minsken sille Him net erkenne as har KING (Iepenbiering 11:15) en sille 
tsjin Him fjochtsje (Iepenbiering 19:19)! In protte sille tinke dat Jezus de 
antykrist fertsjintwurdiget. Jezus sei net dat it Keninkryk fan God 
binnen dy Fariseeërs wie - Hy fertelde har earne oars dat se net yn it 
Keninkryk soene wêze fanwegen har skynhilligens (Mattéus 23:13-14). 
Jezus sei ek net dat de Tsjerke it Keninkryk soe wêze. 

It Keninkryk fan God is iets dat minsken ienris yn steat binne om yn te 
gean - lykas by de opstanning fan 'e rjochtfeardigen! Dochs binne sels 
Abraham en de oare patriarchen der noch net (ferl. Hebreeërs 11:13-40). 

De learlingen wisten dat it Keninkryk fan God doe net persoanlik yn har 
wie, en dat it ferskine moast as it folgjende, dat kaam nei Lukas 17:21, lit 
sjen: 

11 No't se dizze dingen hearden, spriek Hy in oare gelikenis, om't 
Hy tichtby Jeruzalem wie en om't se tochten dat it keninkryk 
fan God daliks ferskine soe (Lukas 19:11). 

It Keninkryk wie dúdlik yn 'e takomst 
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Hoe kinne jo fertelle as it Keninkryk tichtby is? As ûnderdiel fan it 
oanpakken fan dy fraach, neamde Jezus profetyske barrens (Lukas 
21:8-28) en learde doe: 

29 Sjuch nei de figebeam en al de beammen. 30 Hwennear't hja al 
botstean, sjogge jimme en witte jimme sels, dat de simmer nou 
ticht is. 31 Sa witte jo ek, as jo dizze dingen barre, dat it 
keninkryk fan God tichtby is (Lukas 21:29-31). 

Jezus woe dat syn folk profetyske barrens folgje om te witten 
wannear't it Keninkryk komme soe. Jezus op oare plakken fertelde syn 
folk om te sjen en omtinken te jaan oan profetyske barrens (Lukas 
21:36; Mark 13:33-37). Nettsjinsteande de wurden fan Jezus, sjogge in 
protte koarting profetysk keppele wrâldeveneminten. 

Yn Lukas 22 en 23 liet Jezus wer sjen dat it Keninkryk fan God iets wie 
dat yn 'e takomst folbrocht wurde soe doe't Hy learde: 

15 Mei fûleindich winsk haw ik winske dit Peaske mei jo te iten 
foardat ik lije; 16 Hwent ik sis jimme: Ik scil der net mear fan ite, 
oant it folbrocht is yn it keninkryk Gods. 17 Do naem Er de beker, 
en joech tank oan, en sei: Nim dit en diel it ûnder jinsels; 18 

Hwent Ik sis jimme, Ik sil net drinke fan 'e frucht fan' e wynstok 
oant it keninkryk fan God komt" (Lukas 22:15-18). 

39 Mar ien fan dy kwea-leaders, dy't mei him krusige wierne, 
lasterde him en hy sei: Asto de Messias bist, rêd dysels en rêd 
ús ek. 40 En syn maat bestrafte him, en hy sei tsjin him: Bistû net 
iens bang foar God? Hwent ek binne jimme yn 'e feroardieling 
mei him. 41 En wy binne rjochtfeardich, om't wy it wurdich 
binne, hwent wy binne fergoede neffens wat wy dien hawwe, 
mar neat is kwea dien troch dizze. 42 En hy sei tsjin Yeshua : 
"Myn Hear, tink oan my as jo yn jo keninkryk komme." 43 Mar 
Yeshua sei tsjin him: Amen, ik sis jo dat jo hjoed mei my yn it 
paradys wêze sille. (Lukas 23:39-43, Arameesk yn gewoan 
Ingelsk) 
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It Keninkryk fan God kaam net sa gau as Jezus waard fermoarde, lykas 
Mark en Lukas ús sjen litte: 

43 Jozef fan Arimatea, in foaroansteand riedslid, dy't sels 
wachte op it keninkryk fan God, kommen en moed nimme ... 
(Markus 15:43). 

51 Hy wie út Arimatea, in stêd fan 'e Joaden, dy't sels ek wachte 
op it keninkryk fan God (Lukas 23:51). 

It is nei de opstanning (1 Korintiërs 15:50-55) dat kristenen opnij berne 
wurde om it Keninkryk fan God yn te gean, lykas Johannes 
registrearret: 

3 Jezus antwirde en sei tsjin him: Wiswier sis ik dy, as ien net wer 
berne wirdt, kin er it keninkryk Gods net sjen. 4 Nikodemus sei 
tsjin Him: Hoe kin in minske berne wirde as er âld is? Kin er in 
twadde kear yn syn memme skoot komme en berne wurde? 5 

Jezus antwirde: Wiswier sis ik jimme, as ien net berne is út 
wetter en de Geast, kin er it keninkryk fan God net yngean 
(Johannes 3:3-5). 

Allinnich Gods folk sil it ultime post-millennial Keninkryk fan God sjen. 

Begripe no asjebleaft fierder dat neidat Jezus wer opstien, Hy wer 
learde oer it Keninkryk fan God: 

3 Hy presintearre himsels ek libben nei syn lijen troch in protte 
ûnfeilbere bewizen, troch har te sjen yn fjirtich dagen en spriek 
oer de dingen dy't ta it keninkryk fan God oanhingje 
(Hannelingen 1:3). 

De earste en lêste preken dy't Jezus joech wiene oer it Keninkryk fan 
God! Jezus kaam as de boadskipper om te learen oer dat Keninkryk. 
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Jezus liet ek de apostel Johannes skriuwe oer it millennium Keninkryk 
fan God dat op 'e ierde wêze soe. Merk op wat er Johannes liet 
skriuwe: 

4 Ik seach de sielen fan dyjingen dy't ûnthoofd wiene om har 
tsjûgenis oan Jezus en foar it wurd fan God, dy't it beest noch 
syn byld net oanbea hiene en syn merk net krigen hiene op har 
foarholle of op har hannen. En hja libbe en regearren mei 
Kristus tûzen jier lang (Iepenbiering 20:4). 

Iere kristenen learden dat it millennial Keninkryk fan God op 'e ierde 
soe wêze en de regearingen fan' e wrâld ferfange soe, lykas de Bibel 
leart (ferl. Iepenbiering 5:10, 11:15). 

Wêrom, as it keninkryk fan God sa wichtich is, hawwe de measten der 
net folle oer heard? 

Foar in part om't Jezus it in mystearje neamde: 

11 En Hy sei tsjin hjar: Jimme is it jown om it mystearje fen it 
keninkryk Gods to kennen; mar foar dyjingen dy't bûten binne, 
komme alle dingen yn gelikenis (Mark 4:11). 

Sels hjoed is it wiere Keninkryk fan God foar de measten in mystearje, 
lykas in protte fan Gods plan is (sjoch ek ús fergese boek, online op 
www.ccog.org mei de titel: The MYSTERY of GOD's PLAN Why Did God 
Create Anything? Wêrom hat God jo makke ? ). 

'e hiele wrâld wurdt ferkundige as TJOCHTJE: 

14 En dit evangeelje fan it keninkryk sil preke wurde yn 'e hiele 
wrâld as in tsjûge foar alle folken, en dan sil it ein komme 
(Mattéus 24:14). 

It ferkundigjen fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God is wichtich 
en is te berikken yn dizze eintiid. It is in "goed berjocht", om't it de 

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
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wirklike hope biedt oan 'e kwalen fan' e minskheid, nettsjinsteande 
wat politike lieders kinne leare. 

As jo de wurden fan Jezus beskôgje, soe it dúdlik wêze moatte dat de 
wiere kristlike tsjerke dat evangeelje fan it keninkryk no moat 
ferkundigje. Dit moat de topprioriteit foar de tsjerke wêze. En om dit 
goed te dwaan moatte meardere talen brûkt wurde. Dit is wat de 
Continuing Church of God stribbet nei te dwaan. En dêrom is dit boekje 
yn tal fan talen oerset. 

Jezus learde dat de measten syn manier NET akseptearje: 

13 Gean yn troch de smelle poarte; hwent wiid is de poarte en 
breed is de wei dy't ta fordjer liedt, en der binne in protte dy't 
der troch geane. 14 Hwent smel is de poarte en dreech is de wei 
dy’t ta it libben liedt, en der binne min dy’t it fine. (Mattéus 7:13-
14) 

It evangeelje fan it Keninkryk fan God liedt ta it libben! 

It kin fan belang wêze om op te merken dat hoewol't de measte 
belydende kristenen net bewust binne fan it idee dat Kristus syn klam 
lei op it ferkundigjen fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God, 
sekuliere teologen en histoarisy hawwe faak begrepen dat dit is wat de 
Bibel eins leart. 

Dochs ferwachte Jezus sels fan syn learlingen om it evangeelje fan it 
Keninkryk fan God te learen (Lukas 9: 2,60 ). Om't it takomstige 
keninkryk basearre sil wêze op Gods wetten, sil it frede en wolfeart 
bringe - en it folgjen fan dy wetten yn dizze tiid liedt ta wiere frede 
(Psalm 119:165; Efeziërs 2:15). 

En dit goede nijs fan it keninkryk wie bekend yn 'e skriften fan it Alde 
Testamint. 
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3.  Allinne marrotsje ofruste wivelje josoms 
ofitlibben heulendal? 

De earste en lêste opnommen preek fan Jezus befette it ferkundigjen 
fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God (Mark 1:14-15; Hannelingen 
1:3). 

Gods keninkryk is eat dêr't de Joaden út 'e tiid fan Jezus wat fan witte 
moatten hawwe, sa't it yn har skriften neamd waard, dat wy no it Alde 
Testamint neame. 

Daniël learde oer it Keninkryk 

De profeet Daniël skreau: 

40 En it fjirde keninkryk scil sa sterk wêze as izer, om’t izer yn 
stikken brekt en alles forplettert; en as izer dat brekt, sil dat 
keninkryk yn stikken brekke en alle oaren ferpletterje. 41 Hwent 
jimme seagen de foetten en de teannen, foar in part fen 
pottebakkersklaai en in diel fen izer, it keninkryk scil fordield 
wirde; dochs scil de sterkte fen it izer deryn wêze, lyk as jimme 
it izer mongen mei keramyske klaai seagen. 42 En lyk as de 
teannen fen ’e fuotten foar in part fan izer en foar in part fan 
klaai wierne, sa scil it keninkryk foar in part sterk en foar in part 
breklik wêze. 43 Lykas jimme seagen izer mongen mei 
keramyske klaai, hja scille mingen mei it sied fen 'e minsken; 
mar hja sille net oan inoar hingje, lyk as izer net mei klaai 
mongen. 44 En yn ’e dagen fen dizze keningen scil de God fen ’e 
himel in keninkryk oprjochtsje dat nea fordylge wirde scil; en it 
keninkryk scil gjin oar folk oerlitte; it scil yn stikken brekke en al 
dizze keninkriken fordjerre, en it scil foar altyd stean (Daniël 
2:40-44). 

18 Mar de hilligen fen ’e Allerheechste scille it keninkryk 
oannimme, en it keninkryk bisit yn ivichheit, ja yn ivichheit. 
(Daniël 7:18). 
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21 Ik seach nei; en dyselde hoarn die oarloch tsjin de hilligen, en 
oerhearske tsjin hjar, 22 oant de Alde fen dagen kaem, en der in 
oardiel makke waerd yn it foardiel fen de hilligen fen ’e 
Allerheechste, en de tiid kaem dat de hilligen it keninkryk yn 
besit hiene. . (Daniël 7:21-22) 

Fan Daniël learje wy dat de tiid komt dat it Keninkryk fan God de 
keninkriken fan dizze wrâld sil ferneatigje en foar altyd sil duorje. Wy 
leare ek dat de hilligen har diel sille hawwe yn it ûntfangen fan dit 
keninkryk. 

In protte dielen fan Daniël's profetieën binne foar ús tiid yn 'e 21e ieu . 

Notysje wat passaazjes út it Nije Testamint: 

12 "De tsien hoarnen dy't jo seagen binne tsien keningen dy't 
noch gjin keninkryk krigen hawwe, mar se krije macht foar ien 
oere as keningen mei it beest. 13 Dy binne ienriedich, en hja scille 
hjar macht en macht jaen oan it beest. 14 Dy scille oarloch 
meitsje tsjin it Laam, en it Laam scil hjar oerwinne, hwent Hy is 
Hear fen ’e hearen en Kening fen ’e keningen; en dyjingen dy't 
by Him binne roppen, útkard en trou." (Iepenbiering 17:12-14) 

Dat, wy sjogge yn sawol it Alde as Nije Testamint it konsept dat d'r in 
eintiid ierdske keninkryk sil wêze mei tsien dielen en dat God it sil 
ferneatigje en syn keninkryk fêstigje. 

Jesaja learde oer it Keninkryk 

God ynspirearre Jesaja om te skriuwen oer it earste diel fan it Keninkryk 
fan God, it tûzenjierrige regear bekend as it millennium, op dizze 
manier: 

1 Der scil in roede útkomme fen ’e stâle fen Isaï, en in tûke scil út 
syn woartels útkomme. 2 De Geast des Heare scil op Him rêste, 
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de Geast fen wysheit en forstân, De Geast fen rie en macht, De 
Geast fen ’e kennis en fen ’e freze des Heare. 

3 Syn wille is yn ’e freze des Heare, en Hy scil net rjuchtsje troch 
it oansjen fen syn eagen, en net biskiede neffens it hearren fen 
syn earen; 4 Mar mei gerjuchtichheit scil Er de earmen oardielje, 
en mei rjucht beslute 

foar de sêftmoedigen fan 'e ierde; Hy scil de ierde slaan mei de 
roede fen syn mûle, en mei de azem fen syn lippen scil Er de 
goddeleazen deadzje. 5 Gerjuchtichheit scil de riem fen syn 
heupen wêze, en trou de riem fen syn heupen. 

6 Ek scil de wolf by it laem wenje, de leopard scil lizze by de 
jonge geit, it keal en de jonge liuw en it mêd byinoar; En in lyts 
bern sil se liede. 7 De kij en de bear scille weidzje; Hjar jongen 
scille byinoar lizze; En de liuw scil strie ite lyk as in okse. 8 De 
soan scil boartsje by it gat fan ’e kobra, en it speen kind scil syn 
hân yn ’e adderskûl stekke. 9 Hja scille gjin kwea dwaan noch 
fordjerre op myn hiele hillige berch, hwent de ierde scil fol 
wêze fen ’e kennis des Heare lyk as de wetters de sé bedekke. 

10 En dy deis scil der in woartel fen Isaï wêze, dy’t as in banier 
foar it folk stean scil; Want de heidenen sille Him sykje, en syn 
rêstplak sil hearlik wêze." (Jesaja 11:1-10) 

De reden dat ik dit neamde as it earste diel as earste faze fan it 
Keninkryk fan God, is dat dit in tiid is wêr't it fysyk sil wêze 
(foarôfgeand oan de tiid dat de hillige stêd, Nij Jeruzalem út 'e himel 
komt, Iepenbiering 21) en sil tûzen jier duorje. Jesaja befêstige it fysike 
aspekt fan dizze faze doe't hy trochgie mei: 

11 It scil barre dy deis dat de Heare syn hân de twade kear wer 
útsette scil, om it oerbliuwsel fen syn folk dat oerbleaun is 
werom te heljen, út Assyrië en Egypte, út Patros en Kus, út 
Elam en Sinear, út Hamat en de eilannen fan 'e see. 
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12 En Hy scil in banier opsette for de heidenen, en Hy scil de 
fordrevenen fen Israël forgearje, en de forspraaten fen Juda 
forgearje út ’e fjouwer hoeken fen ’e ierde. 13 Ek scil Efraïms 
oergeunst weikomme, en Juda’s fijannen scille útroege wirde; 
Efraïm scil Juda net oergeunstich wêze, en Juda scil Efraïm net 
pleage. 14 Mar hja scille op it skouder fen ’e Filistinen fleane nei 
it westen; Tegearre scille hja it folk fen it Easten plonderje; Hja 
scille de hân op Edom en Moäb lizze; En it folk fen Ammon scil 
hjar hearre. 15 De Heare scil de tonge fen ’e See fen Egypte 
fordjerre; Mei Syn machtige wyn scil Hy syn fûst skodzje oer de 
Rivier, En it slaan yn 'e sân streamen, En de minsken oer 
droechskoed litte. 16 En d’r scil in dyk wêze for it oerbliuwsel fen 
syn folk , dy’t oerlitten wirde scil út Assyrië, lyk as it foar Israël 
west hat de deis dat er optocht is út Egyptelân. (Jesaja 11:11-16) 

Jesaja waard ek ynspirearre om te skriuwen: 

2 En it scil barre yn ’e lêste dagen dat de berch fen it hûs des 
Heare fêststeld wirde scil op ’e top fen ’e bergen, en ferheven 
wêze boppe ’e heuvels; En alle folken scille dêr ta streame. 3 In 
protte folk scil komme en sizze: Kom, lit ús opgean nei de berch 
des Heare, nei it hûs fen ’e God fen Jakob; Hy sil ús syn wegen 
leare, en wy sille yn syn paden rinne. Hwent út Sion sil de wet 
útgean , en it wird des Heare út Jeruzalem. 4 Hy scil rjuchtsje 
twisken de heidenen, en in protte folk biskrije; Hja scille hjar 
swurden ta ploegskarren slaan, en hjar spearen ta snoeimers; 
Naasje scil gjin swurd tsjin naasje ophelje, en hja sille gjin 
oarloch mear leare. ... 11 De hege eagen fen 'e minske scille 
fornedere wirde, De heechmoed fen 'e minsken scil bûgd 
wirde, En de Heare allinne scil op dy deis forheven wirde. 
(Jesaja 2: 2-4,11 ) 

Sa sil it in utopyske tiid fan frede op ierde wurde. Uteinlik sil dit foar 
altyd wêze, mei Jezus hearskippij. Op grûn fan ferskate skriften (Psalm 
90:4; 92:1; Jesaja 2:11; Hosea 6:2), leart de Joadske Talmoed dat dit 
1.000 jier duorret (Babylonyske Talmoed: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
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Ik saiah waard ynspirearre om ek it folgjende te skriuwen: 

6 Hwent in bern is ús berne, in Soan is ús jûn; En it regear sil op 
syn skouder wêze. En syn namme sil hjitte Wûnderlik, riedshear, 
Machtige God, Ivige Heit, Fredeprins . 7 Oan de tanimming fen 
syn regear en frede Der scil gjin ein wêze, Op ’e troan fen David 
en oer syn keninkryk, om it to oarderjen en fêst te stellen mei 
rjucht en rjucht fen dy tiid ôf oant yn ivichheit. De iver fan 'e 
Heare der hearskaren sil dit dwaan. (Jesaja 9:6-7) 

Merk op dat Jesaja sei dat Jezus soe komme en in keninkryk oprjochtsje 
mei in regear. Wylst in protte dy't Kristus belje dizze passaazje 
oanhelje, fral yn desimber elk jier, hawwe se de neiging om te oersjen 
dat it mear profetearret dan it feit dat Jezus berne wurde soe. De Bibel 
lit sjen dat it Keninkryk fan God in regear hat mei wetten oer 
ûnderwerpen, en dat Jezus der oer sil wêze. Jesaja, Daniël en oaren 
profetearren it. 

De wetten fan God binne de wei fan leafde (Mattéus 22:37-40; 
Johannes 15:10) en it Keninkryk fan God sil wurde regearre basearre op 
dy wetten. Dêrom sil it Keninkryk fan God, nettsjinsteande hoefolle yn 
'e wrâld it sjogge, basearre wêze op leafde. 

Psalmen en mear 

It wie net allinich Daniël en Jesaja dy't God ynspirearre om te skriuwen 
oer it kommende Keninkryk fan God. 

Ezekiel waard ynspirearre om te skriuwen dat dy fan 'e stammen fan 
Israel (net allinich de Joaden) dy't yn' e tiid fan 'e Grutte Ferdrukking 
ferspraat waarden sammele yn it millennial keninkryk: 

17 Dêrom, sis: Sà seit de Heare God: Ik scil dy forgearje út ’e 
folken, dy forgearje út ’e lannen dêr’t jimme forspriede binne, en Ik scil 
jimme it lân fen Israël jaen . en hja scille dêr al syn gruwels en al 
syn grouweltsjes weinimme. 19 Den scil Ik hjarren ien hert jaen, 
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en in nije geast yn hjarren jaen, en it stiennen hert út hjar flêsk 
nimme, en hjarren in hert fen flêsk jaen, 20 dat hja yn myn 
ynsettingen kuierje en myn rjuchten hâlde en doch se; en hja 
scille Myn folk wêze, en Ik scil hjar God wêze. 21 Mar hwa't it 
hert de begearte nei hjar gruwels en hjar grouwelen oangiet, 
scil Ik hjar wirken op hjar eigen holle forjildje, seit de Heare God. 
(Ezekiel 11:17-21) 

De neikommelingen fan 'e stammen fan Israel sille net mear ferspraat 
wurde, mar sille Gods ynsettingen folgje en ophâlde mei it iten fan 
ôfgryslike dingen (Leviticus 11; Deuteronomium 14). 

Merk it folgjende yn 'e psalmen oer it goede nijs fan Gods keninkryk: 

27 Al de einen fen ’e wrâld scille tinke en ta de Heare keare, en al 
de slachten fen ’e heidenen scille foar Jo oanbidde. 28 Hwent it 
keninkryk is des Heare, en Hy hearsket oer de heidenen. 
(Psalmen 22:27-28) 

6 jins troan, o God, is ivich en ivich; In scepter fan 
gerjochtichheid is de scepter fan Jo keninkryk. (Psalm 45:6) 

1 Och, sjong de Heare in nij liet! Sjong foar de Heare, hiele ierde. 
2 Sjong de Heare, priizgje syn namme; Ferkundigje it goede nijs 
fan syn heil fan dei ta dei. 3 Ferkundigje syn gloarje ûnder de 
heidenen, syn wûnders ûnder alle folken. (Psalmen 96:1-3; ek 
fergelykber 1 Kroniken 16:23-24) 

10 Al jins wirk scille Jo priizgje, Heare, en jins hilligen scille Jo 
seingje. 11 Hja scille sprekke fen ’e hearlikheit fen jins keninkryk, 
en sprekke fen jins macht, 12 om ’e minskesoanen syn machtige 
dieden en de hearlikheit fen syn keninkryk bikend to meitsjen. 13 

Jo keninkryk is in ivich keninkryk, En jins hearskippij duorret 
troch alle slachten. (Psalm 145:10-13) 
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Ferskate skriuwers yn it Alde Testamint skreaunen ek oer aspekten fan 
it keninkryk (bgl. Ezechiël 20:33; Obadja 21; Micha 4:7). 

Dat, doe't Jezus it evangeelje fan it Keninkryk fan God begon te learen, 
hie syn direkte publyk wat bekendheid mei it basisbegryp. 
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4. Betekenis hat Wolle joneide deanoch libjes 
datsaisdan isde weistelde? 

Wylst in protte hannelje as it evangeelje is gewoan it goede nijs oer de 
persoan fan Jezus, de realiteit is dat Jezus 'folgers learde it evangeelje 
fan it Keninkryk fan God. Dat is it berjocht dat Jezus brocht. 

De apostel Paulus skreau oer it Keninkryk fan God en Jezus: 

8 En hy gyng yn 'e synagoge en spriek trije moanne frijmoedich, 
redenearjend en oertsjûgjend oer de dingen fan it keninkryk 
Gods (Hannelingen 19:8). 

25 En no wit ik dat jimme allegearre, ûnder hwa’t ik hinne gien 
bin, it keninkryk fan God te preekjen (Han 20:25). 

23 Do't hja him dan in dei steld hiene, kamen in protte ta him ta 
syn wenplak, oan wa't er it keninkryk Gods útlein en plechtich 
tsjûge, en oertsjûge hjar oangeande Jezus út sawol de wet fen 
Mozes as de profeten, fen moarns oant jouns. … 31 it keninkryk 
fan God preekje en de dingen leare dy't de Heare Jezus Kristus 
oangeane mei alle fertrouwen, gjinien dy't him ferbean 
(Hannelingen 28 :23,31 ). 

Merk op dat it Keninkryk fan God net allinich oer Jezus giet (hoewol Hy 
der in grut part fan is), lykas Paulus ek learde oer Jezus apart fan wat hy 
learde oer it Keninkryk fan God. 

Paulus neamde it ek it evangeelje fan God, mar dat wie noch altyd it 
evangeelje fan it Keninkryk fan God: 

9 ... wy hawwe jo it evangeelje fan God ferkundige ... 12 dat jo 
God weardich rinne soene, dy't jo ropt yn syn eigen keninkryk 
en gloarje. (1 Tessalonikers 2: 9,12 ) 



 

32 
 

Paulus neamde it ek it evangeelje fan Kristus (Romeinen 1:16). It "goede 
berjocht" fan Jezus, it berjocht dat Hy learde.  

Tink derom dat it net gewoan in evangeelje wie oer de persoan fan 
Jezus Kristus of gewoan oer persoanlike heil. Paulus sei dat it 
evangeelje fan Kristus omfette it folgjen fan Jezus, syn weromkomst en 
Gods oardiel: 

6 ... God om mei ferdrukking dejingen dy't jo yn problemen 
hawwe, te fergoedzjen, 7 en jo dy't ûnrêstich binne rêst by ús te 
jaan as de Heare Jezus út 'e himel iepenbiere wurdt mei syn 
machtige ingels, 8 yn flammend fjoer wraak nimme op dyjingen 
dy't God net kenne, en oer dyjingen dy't it evangeelje fan ús 
Hear Jezus Kristus net hearre. 9 Dy scille mei ivich fordjer straft 
wirde út it oantlit fen ’e Heare en fen ’e hearlikheit fen syn 
macht, 10 as Hy komt, op dy dei, om forhearlikd to wirden yn syn 
hilligen en to biwonderjen ûnder al dyjingen dy’t leauwe, om’t 
ús tsjûgenis ûnder jimme waard leaud (2 Tessalonikers 1:6-10). 

It Nije Testamint lit sjen dat it keninkryk iets is dat wy sille ûntfange, net 
dat wy it no folslein hawwe: 

28 wy krije in keninkryk dat net kin wurde skodde (Hebreeërs 
12:28). 

Wy kinne begripe en útsjen om no diel te wêzen fan it Keninkryk fan 
God, mar binne it net folslein ynfierd. 

Paulus befêstige spesifyk dat men it Keninkryk fan God net folslein 
yngiet as in stjerlik minske, sa't it bart nei de opstanning: 

50 Dit sis ik nou, bruorren, dat fleis en bloed it keninkryk Gods 
net ervje kinne; en korrupsje erft ek net ûnferbidlikens. 51 Sjuch, 
ik sis jimme in riedsel: Wy scille net allegearre sliepe, mar wy 
scille allegearre foroare wirde, 52 yn in momint, yn in eachwink, 
by de lêste trompet. Want de trompet sil klinke, en de deaden 
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sille ûnfergonklik opwekke wurde, en wy sille feroare wurde (1 
Korintiërs 15:50-52). 

1 Ik belê dy dêrom foar God en de Hear Jezus Kristus, dy't de 
libbenen en de deaden oardielje sil by syn ferskinen en syn 
keninkryk 

(2 Timóteüs 4:1). 

Paulus learde dat net allinich, mar dat Jezus it Keninkryk soe leverje oan 
God de Heit: 

20 Mar no is Kristus opstien út 'e deaden, en is de earsteling 
wurden fen dyjingen dy't yn 'e sliep fallen binne. 21 Hwent om't 
de dea troch de minske is kaem, is ek de opstanning fen 'e 
deaden kaem. 22 Hwent lyk as allegearre yn Adam stjerre, sa 
scille ek allegearre yn Christus libben makke wirde. 23 Mar elk yn 
syn eigen folchoarder: Christus de earstelingen , dêrnei 
dejingen dy't fan Kristus binne by syn komst. 24 Den komt it ein, 
as Er it keninkryk oerjowt oan God de Heit, as Er in ein makket 
oan alle hearskippij en alle macht en macht. 25 Hwent Hy scil as 
kening regearje oant Er alle fijannen ûnder syn foetten set hat. 
(1 Korintiërs 15:20-25). 

Paulus learde ek dat ûnrjochtfeardige (geboadbrekkers) it Keninkryk 
fan God net sille ervje: 

9 Witte jo net dat de ûnrjochtfeardigen it keninkryk Gods net 
ervje sille? Wês net ferrifelje. Noch hoerjers, noch 
ôfgoadendienaars, noch oerbrekkers, noch homoseksuelen, 
noch sodomiten, 10 noch dieven, noch begeerde, noch 
dronkaards, noch revilers, noch ôfpersers sille it keninkryk fan 
God ervje (1 Korintiërs 6: 9-10). 

19 No binne de wurken fan it flêsk dúdlik, dat binne: oerhoer, 
hoererij, ûnreinens, skande, 20 ôfgoaderij, tsjoenerij, haat, skeel, 
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jaloerskens, útbarstings fan grime, selssuchtige ambysjes, skeel 
, ketterij, 21 oergeunst, moard, dronkenskip, feesten en sa; dêr't 
ik jo fan tefoaren sis, lykas ik jo ek yn 't ferline sein haw, dat 
dyjingen dy't sokke dingen dogge, it keninkryk fan God net sille 
ervje (Galaten 5:19-21). 

5 Hwent dit witte jimme, dat gjin hoerjer, ûnreine, noch 
begearige man, dy't in ôfgoadendinner is, in erfskip hat yn it 
keninkryk fan Kristus en God (Efeziërs 5:5). 

God hat noarmen en freget berou fan sûnde om syn keninkryk yn te 
gean. De apostel Paulus warskôge dat guon net soene leare dat it 
evangeelje fan Jezus it antwurd is, mar in oar is: 

3 Genade foar jimme en frede fan God de Heit en ús Hear Jezus 
Kristus, 4 dy't Himsels joech foar ús sûnden, dat Hy ús ferlosse 
soe út dizze hjoeddeistige kweade ieu, neffens de wil fan ús 
God en ús Heit, 5 oan wa't de eare komt. foar altyd en altyd. 
Amen. 6 Ik fernuverje my, dat jimme sa gau ôfkeare fan Him, 
dy't jimme roppen hat yn 'e genede fan Kristus, nei in oar 
evangeelje, 7 dat gjin oar is; mar d'r binne guon dy't jo lestich 
falle en it evangeelje fan Kristus ferdraaie wolle. 8 Mar ek as wy, 
of in ingel út 'e himel, jimme in oar evangeelje forkundigje dan 
hwet wy jimme forkend hawwe, lit him forflokt wêze. 9 Lykas 
wy earder sein hawwe, sa sis ik no nochris: As immen jimme in 
oar evangeelje forket as hwet jimme ûntfongen hawwe, lit him 
forflokt wêze. (Galatiërs 1:3-9) 

3 Mar ik bin bang, dat, lyk as de slang Eva troch syn slûchslimens 
ferrifele hat, dat jimme geasten bedoarn wirde meie fen 'e 
ienfâld dy't yn Kristus is. 4 Hwent as dejinge dy't komt in oare 
Jezus preekt, dy't wy net hawwe ferkundige, of as jo in oare 
geast ûntfange, dy't jo net ûntfongen hawwe, of in oar 
evangeelje, dat jo net oannommen hawwe, - dan kinne jo it 
goed fine! (2 Korintiërs 11:3-4) 

Wat wie it "oare" en "oars", eins falske, evangeelje? 
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It falske evangeelje hat ferskate dielen. 

Yn 't algemien is it falske evangeelje te leauwen dat jo God net hoege 
te hearren en wirklik stribje om wirklik te libjen op syn manier, wylst jo 
beweare dat jo God kenne (ferl. Mattéus 7:21-23). It hat de neiging om 
egoïstysk rjochte te wêzen. 

De slange ferrifele Eva hast 6000 jier lyn te fallen foar in falsk 
evangeelje (Genesis 3) - en minsken hawwe leaud dat se better witte as 
God en foar harsels goed en kwea moatte beslute. Ja, neidat Jezus 
kaam, waard Syn namme faaks hechte oan ferskate falske evangeeljes - 
en dit is trochgean en sil trochgean yn 'e tiid fan' e lêste antykrist. 

No werom yn 'e tiid fan' e apostel Paulus, wie it falske evangeelje yn 
wêzen in gnostyske / mystyske miks fan wierheid en flater. Gnostici 
leauden yn prinsipe dat spesjale kennis wie wat nedich wie om geastlik 
ynsjoch te berikken, ynklusyf heil. Gnostisy hienen de neiging om te 
leauwen dat wat it fleis die fan gjin bysûndere konsekwinsje wie en se 
wiene tsjin it folgjen fan God yn saken lykas de sânde-dei sabbat. Ien 
sa'n falske lieder wie Simon Magus, dy't warskôge waard troch de 
apostel Petrus (Hannelingen 8:18-21). 

Mar it is net maklik 

It Nije Testamint lit sjen dat Filippus it Keninkryk fan God learde: 

5 Do gyng Filippus del nei de stêd fen Samaria en preke hjarren 
Kristus. ... 12 se leauden Filippus doe't hy de dingen oangeande it 
keninkryk fan God preke ... (Hannelingen 8: 5,12 ). 

Mar Jezus, Paulus en de learlingen learden dat it net maklik is om it 
Keninkryk fan God yn te gean: 

24 En do't Jezus seach dat er tige fertrietlik waerd, sei Er: Hoe 
dreech is it foar dyjingen dy't rykdom hawwe om it keninkryk 
fan God yn te gean! 25 Hwent it is makliker foar in kamiel om 
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troch it each fan in naald to gean as foar in rike om yn it 
keninkryk Gods yn te gean. 

26 En dyjingen dy't it hearden, seine: "Wa kin dan rêden wurde?" 

27 Mar Hy sei: "De dingen dy't ûnmooglik binne by minsken 
binne mooglik by God." (Lukas 18:24-27) 

22 "Wy moatte troch in protte ferdrukkingen it keninkryk fan 
God yngean " ( Hannelingen 14:22). 

3 Wy moatte God altyd tankje foar jimme, bruorren, sa't it is 

passend, om't jo leauwen útsûnderlik groeit en de leafde fan 
elk fan jo allegear oerfloedich is foar elkoar, 4 dat wy sels op jo 
roppe ûnder de tsjerken fan God foar jo geduld en leauwen yn 
al jo ferfolgingen en ferdrukkingen dy't jo ferneare, 5 dat in 
dúdlik bewiis is fan it rjuchtfeardige oardiel fan God, dat jimme 
it keninkryk Gods weardich achte wurde meie, dêr’t jimme ek 
foar lije; 6 om't it in rjuchtfeardich ding is by God om dejingen 
dy't jo lestich falle, mei ferdrukking te fergoedzjen, 7 en jo dy't 
ûnrêstich binne rêst by ús te jaan as de Heare Jezus út 'e himel 
iepenbiere wurdt mei syn machtige ingels, (2 Tessalonikers 1: 3-
7) ). 

Fanwege de swierrichheden wurde no mar guon yn dizze tiid roppen 
en keazen om dêr diel fan te wêzen (Mattéus 22:1-14; Jehannes 6:44; 
Hebreeërs 6:4-6). Oaren sille letter wurde neamd, om't de Bibel lit sjen 
dat dejingen "dy't yn 'e geast ferdwûnen sille ta ferstân komme, en 
dejingen dy't klagen sille lear leare" (Jesaja 29:24). 

De apostel Petrus learde dat it keninkryk ivich wie, en dat it evangeelje 
fan God iverich folge wurde moat, oars soe der oardiel wêze: 

10 Dêrom, bruorren, wês noch mear iverich om jimme oprop en 
útkearing fêst to meitsjen, hwent as jimme dizze dingen dogge, 
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scille jimme nea stroffelje; 11 want sa sil jo in yngong oerfloedich 
wurde levere yn it ivige keninkryk fan ús Hear en Ferlosser 
Jezus Kristus (2 Petrus 1:10-11). 

17 Hwent de tiid is kommen dat it oardiel bigjint by it hûs Gods; 
en as it earst mei ús begjint, wat sil dan it ein wêze fan dyjingen 
dy't it evangeelje fan God net folgje? (1 Petrus 4:17). 

De lêste boeken fan 'e Bibel en it Keninkryk 

De Bibel leart dat "God leafde is" (1 Jehannes 4:8,16) en Jezus is God 
(Jehannes 1:1,14) - it Keninkryk fan God sil in kening hawwe dy't leafde 
is en waans wetten leafde stypje, net haat (ferl. Iepenbiering 22:14-15). 

De Bibel lit ek sjen dat God in ingel sil stjoere dy't it ivige evangeelje fan 
Gods keninkryk ferkundigje sil (Iepenbiering 14:6-7) en dan in oare ingel 
om oan te jaan dat Babylon nettsjinsteande it grut ferskinen falt 
(Iepenbiering 14:8-9). Dizze berjochten sille boppenatuerlike 
befêstigings wêze fan it evangeelje dat de wrâld earder as tsjûge sil 
hawwe ûntfongen en sjogge faktoaren te wêzen foar de "grutte 
mannichte" dy't oan it ein ta God komme (Iepenbiering 7: 9-14). Oars as 
de lêste Babyloanyske macht dy't sil ûntstean en falle (ferl. 
Iepenbiering 18:1-18), duorret de lêste faze fan Gods keninkryk foar 
altyd: 

15 Do klonk de saunde ingel: En d'r wiene lûde stimmen yn 'e 
himel, sizzende: De keninkriken fan dizze wrâld binne de 
keninkriken wurden fan ús Hear en fan syn Kristus, en Hy scil 
regearje yn ivichheit! (Iepenbiering 11:15). 

Jezus sil regearje yn it keninkryk! En de Bibel ûntbleatet twa fan syn 
titels: 

16 En Hy hat op syn mantel en op syn heup in namme skreaun: 
Kening der Keningen en Heare der Hearen (Iepenbiering 19:16). 
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Mar is Jezus de ienige dy't sil regearje? Notysje dizze passaazje: 

4 En ik seach troanen, en hja sieten derop, en hjarren waerd it 
oardiel tasein. Doe seach ik de sielen fan dyjingen dy't ûnthoofd 
wiene foar har tsjûgenis oan Jezus en foar it wurd fan God, dy't 
it beest of syn byld net oanbea hiene en syn merk net op har 
foarholle of op har hannen krigen hiene. En hja libbe en 
regearren mei Kristus tûzen jier lang. . . 6 Sillich en hillich is hy 
dy't diel hat oan 'e earste opstanning. Oer sokken hat de 
twadde dea gjin macht, mar se sille prysters fan God en fan 
Kristus wêze, en sille tûzen jier mei Him regearje (Iepenbiering 
20:4,6 ) . 

Wiere kristenen sille opwekke wurde om tûzen jier mei Kristus te 
regearjen! Om't it keninkryk foar altyd sil duorje (Iepenbiering 11:15), 
mar dat neamde regear wie mar tûzen jier. Dit is wêrom ik dit earder 
neamde as de earste faze fan it keninkryk - de fysike, de millennial, faze 
yn tsjinstelling ta de lêste, mear geastlike, faze. 

In pear eveneminten wurde neamd yn it Boek fan Iepenbiering as 
plakfine tusken de millennial en lêste fazen fan it Keninkryk fan God: 

7 No as de tûzen jier forrin binne, scil de satan frijlitten wirde út 
syn finzenis 8 en scil útgean om de heidenen te ferrifeljen dy’t 
yn ’e fjouwer hoeken fen ’e ierde binne, Gog en Magog, om hjar 
to sammeljen ta de striid, waans tal is as it sân fan de see. ... 11 

Doe seach ik in grutte wite troan en Him dy't dêrop siet, foar 
waans oantlit de ierde en de himel flechten. En der waard gjin 
plak foar har fûn. 12 En ik seach de deaden, lyts en grut, stean 
foar God, en boeken waarden iepene. En in oar boek waard 
iepene, dat is it Boek fan it libben. En de deaden waarden 
beoardiele neffens har wurken, troch de dingen dy't yn 'e 
boeken skreaun wiene. 13 De sé joech de deaden oer dy’t dêryn 
wierne, en de dea en de Hades joegen de deaden oer dy’t yn 
hjar wierne. En hja waerden oardiele, elk neffens syn wurken. 14 

Do waerden de dea en de Hades yn ’e mar fen fjûr smiten. Dit is 
de twadde dea. 15 En elkenien dy't net fûn skreaun yn it boek 



 

39 
 

fan it libben, waard smiten yn 'e mar fan fjoer (Iepenbiering 
20:7-8, 11-15). 

It boek fan 'e Iepenbiering lit sjen dat d'r in lettere faze sil wêze dy't 
komt nei it tûzenjierrige regear en nei de twadde dea: 

1 No seach ik in nije himel en in nije ierde, hwent de earste himel 
en de earste ierde wiene foarby. Ek wie der gjin see mear. 2 Do 
seach ik, Jehannes, de hillige stêd, Nij Jeruzalem, delkomme út 
'e himel fen God, taret as in breid, fersierd foar har man. 3 En ik 
hearde in lûde stimme út ’e himel sizzen: Sjuch, de tabernakel 
Gods is by de minsken, en Hy scil by hjar wenje, en hja scille syn 
folk wêze. God sels sil by har wêze en har God wêze. 4 En God 
scil alle triennen fen hjar eagen ôfwike; der sil gjin dea mear 
wêze, noch fertriet, noch gûlen. D'r sil gjin pine mear wêze, 
want de eardere dingen binne foarby. (Iepenbiering 21:1-4) 

1 En hy liet my in suvere rivier fen wetter des libbens sjen, klear 
as kristal, útgean fan 'e troan fan God en fan it Lam. 2 Midden yn 
’e strjitte en oan wjerskanten fen ’e rivier wier de beam des 
libbens, dy’t toalve fruchten droech, en elke beam joech alle 
moannen syn frucht. De blêden fan 'e beam wiene foar it 
genêzen fan 'e folken. 3 En der scil gjin flok mear wêze , mar de 
troan fen God en fen it Lam scil dêryn wêze, en syn 
tsjinstfeinten scille Him tsjinje. 4 Hja scille syn oantlit sjen, en syn 
namme scil op hjar foarholle wêze. 5 Dêr scil gjin nacht wêze: 
hja hawwe gjin lampe noch ljocht fen ’e sinne nedich, hwent de 
Heare God jout hjar ljocht. En hja scille hearskje ivich en ivich. 
(Iepenbiering 22: 1-5) 

Merk op dat dit regear, dat is nei de tûzen jier, omfettet de 
tsjinstfeinten fan God en duorret foar altyd. De Hillige Stêd, dy't yn 'e 
himel taret is, sil de himel ferlitte en nei de ierde delkomme. Dit is it 
begjin fan 'e lêste faze fan it Keninkryk fan God. In tiid fan GEEN pine of 
lijen mear! 
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De sagmoedigen sille de ierde ervje (Mattéus 5:5) en alle dingen 
(Iepenbiering 21:7). De ierde, ynklusyf de Hillige Stêd dy't derop sil 
wêze, sil better wêze, om't Gods wegen sille wurde ymplementearre. 
Realisearje dat: 

7 Oan de tanimming fan syn regear en frede sil der gjin ein wêze 
(Jesaja 9:7). 

Dúdlik sil d'r groei wêze nei't de lêste faze fan it Keninkryk fan God 
begon is, om't allegear Gods regear folgje sille. 

Dit sil in heul glorieuze tiid wêze: 

9 Mar sa't der skreaun is: "It each hat net sjoen, noch it ear 
heard, noch binne yn it hert fan 'e minske ynkommen de dingen 
dy't God taret hat foar dyjingen dy't Him leafhawwe." 10 Mar 
God hat se oan ús iepenbiere troch syn Geast (1 Korintiërs 2:9-
10). It is in tiid fan leafde, freugde en ivich treast. It sil in 
fantastyske tiid wêze! It Keninkryk fan God sil meitsje foar in 
fantastysk bettere ivichheid. Wolle jo jo diel der net yn ha? 
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5.  Opstânning en it libben Hydyyn leauwt 
sillibjeels ashy deagiet 

Tochten iere heechleararen fan Kristus dat se it evangeelje fan in 
letterlik Keninkryk fan God preekje moasten? 

Ja. 

Jierren lyn, yn in lêzing jûn troch professor Bart Ehrman fan 'e 
Universiteit fan Noard-Karolina, beklamme hy ferskate kearen, en 
korrekt, dat yn tsjinstelling ta de measte belidende kristenen hjoed, 
Jezus en syn iere folgers it Keninkryk fan God ferkundigen. Hoewol't Dr 
Ehrman syn algemiene begryp fan it kristendom sterk ferskilt fan dat 
fan 'e Fuortsette Tsjerke fan God, wy soene it iens wêze dat it 
evangeelje fan it keninkryk is wat Jezus sels ferkundige en syn 
folgelingen yn leauden. Wy soene ek iens wêze dat in protte bewearde 
kristenen hjoed net dogge begryp dat. 

De âldste bewarre post-nije testamint skriuwen en preek 

It Keninkryk fan God wie in wichtich part fan wat wurdt beweard te 
wêzen "de âldste folsleine kristlike preek dy't hat oerlibbe" (Holmes 
MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and 
English Translations, 2e ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). 
Dizze âlde kristlike preek befettet dizze útspraken deroer: 

5:5 Boppedat witte jo, bruorren, dat ús ferbliuw yn 'e wrâld fan it 
fleis is ûnbelangryk en foarby, mar de belofte fan Kristus is grut 
en wûnder: rêst yn it kommende keninkryk en it ivige libben. 

De boppesteande ferklearring lit sjen dat it keninkryk net no is, mar sil 
komme en ivich wêze. Fierders seit dizze âlde preek: 

6:9 No as sels sokke rjuchtfeardigen as dizze net yn steat binne 
om troch har eigen rjochtfeardige dieden har bern te rêden, 
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hokker wissichheid hawwe wy dan om it keninkryk fan God yn 
te gean as wy ús doop net suver en ûnbesmet hâlde? Of wa sil 
ús advokaat wêze, as wy net fûn binne dat wy hillige en 
rjochtfeardige wurken hawwe? 9:6 Lit ús dêrom inoar 
leafhawwe, dat wy allegearre yn it keninkryk fan God komme 
meie. 11:7 Dêrom, as wy witte wat rjocht is yn 'e eagen fan God, 
sille wy syn keninkryk yngean en de beloften ûntfange dy't "ear 
hat net heard noch it each sjoen, noch it hert fan 'e minske 
foarsteld." 

12:1 Lit ús dêrom oere foar oere wachtsje op it keninkryk fan God 
yn leafde en gerjochtichheid, om't wy de dei fan Gods ferskinen 
net witte. 12:6 hy seit, it keninkryk fan myn Heit sil komme. 

De boppesteande útspraken litte sjen dat leafde troch goed libjen 
nedich is, dat wy it Keninkryk fan God noch net yngien binne en dat it 
bart nei de dei fan Gods ferskinen - dat is neidat Jezus wer weromkomt. 
It is it keninkryk fan 'e Heit en it keninkryk is net allinich Jezus. 

It is nijsgjirrich dat de âldste skynber kristlike preek dy't God talitten hat 
om te oerlibjen, itselde Keninkryk fan God leart dat it Nije Testamint 
leart en de Continuing Church of God no leart (it is mooglik dat it fan in 
feitlike Tsjerke fan God wêze kin, mar myn beheinde kennis fan it 
Gryksk beheint myn fermogen om in fêstere ferklearring te meitsjen). 

Twadde-ieuske tsjerkelieders en it Evangeelje fan it Keninkryk 

It moat opmurken wurde yn 'e iere 2e ieu dat Papias , in harker fan 
Jehannes en in freon fan Polycarp en beskôge as in hillige troch de 
Roomsk-Katoliken, learde it millennium keninkryk. Eusebius 
registrearre dat Papias learde: 

... der sil in millennium wêze nei de opstanning út 'e deaden, as 
it persoanlike regear fan Kristus op dizze ierde fêstige wurde 
sil. (Fragminten fan Papias , VI. Sjoch ek Eusebius, 
Tsjerkeskiednis, Boek 3, XXXIX, 12) 
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Papias learde dat dit in tiid fan grutte oerfloed wêze soe: 

Op deselde manier, [Hy sei] dat in nôtkorrel tsien soe 
produsearje 

tûzen earen, en dat elk ear tsientûzen kerrels hawwe soe, en 
elk kerrel soe tsien poun kleare, suvere, fyn moal opleverje; en 
dat appels, en sied, en gers soe produsearje yn ferlykbere 
ferhâldingen; en dat alle bisten, dy't dan allinnich fiede op 'e 
produksjes fan 'e ierde, fredich en harmonieus wurde soene en 
yn perfekte ûnderwerp wêze oan 'e minske. ” [Tsjûgenis wurdt 
skreaun fan dizze dingen troch Papias , in âld man, dy't in 
harker fan Jehannes wie en in freon fan Polycarpus, yn it fjirde 
fan syn boeken; want fiif boeken binne troch him gearstald...] 
(Fragminten fan Papias , IV) 

De post-Nije Testamint Brief oan de Korintiërs stelt: 

42:1-3 De apostels krigen it Evangeelje foar ús fan 'e Hear Jezus 
Kristus; Jezus Kristus waard útstjoerd fan God. Dat dan is 
Kristus fan God, en de apostels binne fan Kristus. Beide kamen 
dêrom út 'e wil fan God yn 'e oanstelde folchoarder. Doe't se 
dêrom in lading krigen hawwe, en folslein wis wiene troch de 
opstanning fan ús Hear Jezus Kristus en befêstige yn it wurd 
fan God mei folsleine wissichheid fan 'e Hillige Geast, gongen se 
út mei it blide berjocht dat it keninkryk fan God komme soe. 

Polykarpus fan Smyrna wie in iere kristlike lieder, dy't in learling wie fan 
Jehannes, de lêste fan 'e oarspronklike apostels dy't stoar. polykarpus 
c. 120-135 AD learde : 

Sillich binne de earmen en dyjingen dy't forfolge wurde om 'e 
wille fan gerjochtichheid, want harres is it keninkryk fan God. 
(Polycarp. Brief oan de Filippiërs, Haadstik II. Fan Ante-Nicene 
Fathers, Volume 1 as bewurke troch Alexander Roberts & James 
Donaldson. Amerikaanske edysje, 1885) 
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Wittende dan, dat "God net bespot wurdt," wy moatte rinne 
weardich syn gebod en gloarje ... de geast; "en " noch hoerjers, 
noch effeminate, noch misbrûk fan harsels mei it minskdom, 
sille ervje it keninkryk fan God, "noch dejingen dy't dogge 
dingen inkonsekwint en unbecoming. (ibid, haadstik V) 

Lit ús Him dan tsjinje yn eangst en mei alle earbied, lykas Hy sels 
ús gebean hat, en as de apostels dy't ús it Evangeelje 
ferkundigen, en de profeten dy't foarôf de komst fan 'e Hear 
ferkundigen. (ibid, haadstik VI) 

Lykas oaren yn it Nije Testamint, learde Polycarp dat de 
rjochtfeardigen, net de geboadbrekkers, it Keninkryk fan God sille 
ervje. 

It folgjende waard ek beweare dat se leard wiene troch Polycarp: 

En de folgjende sabbat sei er; 'Harkje nei myn fermaning, 
leafste bern fan God. Ik beswiere jim doe't de biskoppen 
oanwêzich wiene, en no rop ik jim allegearre wer oan om 
deerlik en weardich te rinnen op 'e wei des Heare... Waach jim, 
en wer Wês klear, Lit jim herten net weage wurde, it nije gebod 
oangeande leafde foar de oar, syn komst manifesteart ynienen 
as in flugge bliksem, it grutte oardiel troch fjoer, it ivige libben, 
syn ûnstjerlik keninkryk. En alles wat jo fan God leard wurde, 
witte jo, as jo de ynspireare Skriften ûndersykje, gravearje mei 
de pinne fan 'e Hillige Geast op jo herten, dat de geboaden 
ûnútwisber yn jo bliuwe meie.' (Life of Polycarp, haadstik 24. JB 
Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito fan Sardis, dy't in tsjerke fan God wie lieder, c. 170 AD, learde: 

Hwent wier de wet útjûn yn it evangeelje - de âlde yn it nije, dy't 
beide tegearre út Sion en Jeruzalem komme; en it gebod útjûn 
yn genede, en it type yn it klear produkt, en it laam yn 'e Soan, 
en it skiep yn in minske, en de man yn God ... 
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Mar it evangeelje waard de ferklearring fan 'e wet en har 

ferfolling , wylst de tsjerke it opslachhûs fan 'e wierheid waard 
... 

Dit is dejinge dy't ús ferlost fan slavernij yn frijheid, fan tsjuster 
yn ljocht, fan dea yn libben, fan tiranny yn in ivige keninkryk. ( 
Melito . Homily On the Peaske. Fersen 7 ,40 , 68. Oersetting út 
Kerux : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Sa waard it Keninkryk fan God bekend om wat ivich te wêzen, en net 
allinich de hjoeddeiske kristlike of katolike tsjerke en omfette Gods 
wet. 

In oar mid-let twadde ieu skriuwen ropt minsken op om nei it keninkryk 
te sjen: 

Lit dus net ien fan jimme langer fersmite noch efteroer sjen, 
mar wol ta it Evangeelje fan it keninkryk fan God komme. 
(Roman Clement. Recognitions, Boek X, Haadstik XLV. Uttreksel 
út Ante-Nicene Fathers, Volume 8. Bewurke troch Alexander 
Roberts & James Donaldson. Amerikaanske edysje, 1886) 

Fierders, wylst it blykber net troch ien yn 'e wiere tsjerke skreaun is, 
brûkt it midden fan 'e twadde ieuske skriuwer mei de titel The Shepherd 
of Hermas yn 'e oersetting fan Roberts & Donaldson de útdrukking 
"keninkryk fan God" fjirtjin kear. 

Wiere kristenen, en sels in protte allinne bekennen fan Kristus, wisten 
wat oer it Keninkryk fan God yn 'e twadde ieu. 

Sels de katolike en eastersk-otterdokse hillige Irenaeus begriep dat 
kristenen nei de opstanning it Keninkryk fan God yngean soene. Merk 
op wat er skreau, c. 180 AD: 
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Want sa is de steat fan dyjingen dy't leaud hawwe, om't yn har 
hieltyd de Hillige Geast wennet, dy't troch Him yn 'e doop jûn is, 
en wurdt bewarre troch de ûntfanger, as hy wandelt yn 
wierheid en hilligens en gerjochtichheid en geduldich 
úthâldingsfermogen. Want dizze siel hat in opstanning yn 
harren dy't leauwe, it lichem ûntfangt de siel wer, en mei har, 
troch de krêft fan 'e Hillige Geast, wurdt opwekke en yngean yn 
it keninkryk fan God . (Irenaeus, St., Bishop of Lyon. Oerset út it 
Armeensk troch Armitage Robinson. De demonstraasje fan 'e 
apostolike preekjen, haadstik 42. Wells, Somerset, oktober 
1879. Lykas publisearre yn SOCIETY FOR PROMOTING 
CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 
1920). 

Theophilus fan Antiochië learde: 

Ik neam mar syn goedens; as ik Him keninkryk neam, neam ik 
mar syn gloarje ... Want as Hy him fan it begjin ôf ûnstjerlik 
makke hie, soe Hy him God makke hawwe. ... Noch dan 
ûnstjerlik noch stjerlik makke Hy him, mar, sa't wy hjirboppe 
sein hawwe, yn steat beide; sadat as er nei de dingen fan 'e 
ûnstjerlikens oanstriidt, it gebod fan God hâlde, hy as lean fan 
Him ûnstjerlikens krije soe, en God wurde soe. ( Theophilus , To 
Autolycus , 1:3, 2:27) 

De katolike hillige, Hippolytus, yn 'e iere tredde ieu, skreau: 

En jo sille it keninkryk fan 'e himelen ûntfange, jo, dy't, wylst jo 
yn dit libben ferbliuwe, de himelske kening wisten. En jo sille in 
begelieder wêze fan 'e Godheid, en in ko-erfgenamt mei 
Kristus, net langer ferslave troch lusten of hertstochten, en nea 
wer fergriemd troch sykte. Want jo binne God wurden: foar alle 
lijen dy't jo ûndergien hawwe wylst jo in man wiene, dat joech 
Hy jo, om't jo fan 'e stjerlike skimmel wiene , mar wat it mei 
God konsekwint is om te jaan, dit hat God tasein jo te jaan, om't 
jo binne goddeleaze, en berne ta ûnstjerlikens. (Hippolytus. 
Refutation of All Heresies, Boek X, Haadstik 30) 
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It doel foar minsken is om fergoddlikje te wurden yn it kommende 
Keninkryk fan God. 

Problemen yn 'e twadde en tredde ieu 

Nettsjinsteande syn wiidferspraat akseptaasje, ik yn 'e twadde ieu, in 
anty-wet ôffallige lieder neamd Marcion . Marcion learde tsjin de wet 
fan God, de sabbat en it letterlike Keninkryk fan God. Hoewol't er troch 
Polykarpus en oaren oan de kaak brocht waard, hie er in skoft kontakt 
mei de Tsjerke fan Rome en like er dêr ynfloed te hawwen. 

Yn 'e twadde en tredde ieu waarden allegoristen fêstige yn Alexandria 
(Egypte). In protte allegoristen fersette de lear fan it kommende 
keninkryk. Merk op it rapport oer guon fan dy allegoristen: 

Dionysius waard berne út in aadlike en rike heidenske famylje 
yn Alexandria, en waard oplaat yn har filosofy. Hy ferliet de 
heidenske skoallen om in learling te wurden fan Origenes, dy't 
hy opfolge yn 'e lieding fan' e kategetyske skoalle fan 
Alexandria ... 

Clement, Origenes en de Gnostyske skoalle korrumpearren de 
learen fan 'e hillige orakels troch har fantasy en allegoaryske 
ynterpretaasjes ... se krigen foar harsels de namme fan 
"Allegoristen." Nepos bestride iepenbier de Allegoristen, en 
bewearde dat d'r in regear fan Kristus op 'e ierde sil wêze ... 

Dionysius bestride mei de folgelingen fan Nepos, en troch syn 
rekken ... " sa'n steat fan dingen as no bestiet yn it keninkryk 
fan God." Dit is de earste fermelding fan it keninkryk fan God 
besteande yn 'e hjoeddeiske steat fan' e tsjerken ... 

Nepos bestrafte har flater, en liet sjen dat it keninkryk fan 'e 
himel net allegoarysk is, mar it letterlike kommende keninkryk 
fan ús Hear is yn' e opstanning ta it ivige libben ... 
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Sa waard it idee fan it keninkryk kommen yn 'e hjoeddeistige 
steat fan' e dingen betocht en brocht yn 'e gnostyske skoalle 
fan allegoristen yn Egypte, 200 oant 250 AD, in folsleine ieu 
foardat de biskoppen fan it ryk as bewenners fan' e troan 
waarden beskôge. … 

Clement betocht it idee fan it keninkryk fan God as in steat fan 
wiere geastlike kennis fan God. Origenes stelde it út as in 
geastlike betsjutting ferburgen yn 'e gewoane letter fan' e 
Skriften . (Ward, Henry Dana. It Evangeelje fan it Keninkryk: In 
keninkryk net fan dizze wrâld; net yn dizze wrâld; mar om te 
kommen yn it himelske lân, fan 'e opstanning út 'e deaden en 
fan 'e weromjefte fan alle dingen. Publisearre troch Claxton, 
Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125) 

Sadwaande, wylst biskop Nepos it evangeelje fan it Keninkryk fan God 
learde, besochten de allegoristen dêr in falsk, minder letterlik, begryp 
fan te kommen. Biskop Apollinaris fan Hierapolis besocht ek sawat 
deselde tiid de flaters fan 'e allegoristen te bestriden. Dejingen dy't 
wier yn 'e Tsjerke fan God stiene foar de wierheid fan it letterlike 
Keninkryk fan God troch de skiednis hinne. 

Herbert W. Armstrong learde it Evangeelje fan it Keninkryk, Plus 

Yn de 20e iuw skreau de lette Herbert W. Armstrong: 

Om't se it evangeelje fan Kristus ôfwiisden . . . , de wrâld moast 
wat oars yn syn plak ferfange. Se moasten in ferfalsking útfine! 
Sa hawwe wy heard fan it keninkryk fan God sprutsen as 
gewoan in moaie platitude - in moai gefoel yn minsklike herten - 
dat it werombringt ta in etherysk, ûnwerklik NITS! Oaren 
hawwe ferkeard foarsteld dat de "tsjerke" it keninkryk is. . . De 
profeet Daniël, dy't 600 jier foar Kristus libbe, wist dat it 
keninkryk fan God in echt keninkryk wie - in regearing dy't 
hearsket oer 
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letterlike MENSEN op 'e ierde. . . 

Hjir. . . is Gods útlis fan wat it KONINKRIJK FAN GOD IS: "En yn 
'e dagen fan dizze keningen ..." - it is hjir sprutsen fan 'e tsien 
teannen, in part fan izer en in part fan bros klaai. Dit, troch de 
profesije te ferbinen mei Daniël 7, en Iepenbiering 13 en 17, 
ferwiist nei de nije UNITED STATES OF EUROPE dy't no foarmje. 
. . foar dyn eagen! Iepenbiering 17:12 makket it detail dúdlik dat 
it in uny sil wêze fan TIEN KINGS OF KINGDOMS dy't 
(Iepenbiering 17:8) it âlde ROMAN RYK sil opwekke . . . 

As Kristus komt, komt er as KING fan 'e keningen, dy't de hiele 
ierde regearret (Rev. 19:11-16); en SY KONINKRIJK - it Keninkryk 
FAN GOD - sei Daniël, is om al dizze wrâldske keninkriken te 
konsumearjen. Iepenbiering 11:15 stelt it yn dizze wurden: "De 
keninkriken fan dizze wrâld binne wurden de keninkriken FAN 
ÚS Heare, EN FAN SY CHRISTUS: en hy sil regearje foar ivich en 
ivich"! Dit is it keninkryk fan God. It is it EIN fan hjoeddeistige 
regearingen - ja, en sels de Feriene Steaten en de Britske folken. 
Se sille dan de keninkriken wurde - de REGERINGEN - fan 'e 
Heare JEZUS CHRISTUS, dan KING fan keningen oer de hiele 
ierde. Dit makket folslein PLAIN it feit dat it KONINKRIJK FAN 
GOD in letterlike GOVERNMENT is. Sels sa't it Chaldeeske Ryk in 
KONINKINKRIJK wie - lykas it Romeinske Ryk in 
KONINKINKRIJK wie - sa is it KONINKINKRIJK FAN GOD in 
regear. It is om de GOVERNMENT fan 'e NATIONS fan' e wrâld 
oer te nimmen. Jezus Kristus waard berne om in KING te wêzen 
- in HEALDER! . . . 

Deselde Jezus Kristus dy't mear as 1900 jier lyn oer de heuvels 
en dellingen fan it Hillige Lân en de strjitten fan Jeruzalem rûn, 
komt wer. Hy sei dat er wer komme soe. Nei't er krusige wie, 
wekte God him nei trije dagen en trije nachten op út 'e deaden 
(Mt 12:40; Hannelingen 2:32; 1 Kor 15:3-4). Hy gyng op nei de 
troan fan God. Haadkantoar fan it regear fan it hielal (Han 1:9-11; 
Hebr 1:3; 8:1; 10:12; Iep 3:21).  
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Hy is de "edelman" fan 'e gelikenis, dy't gie nei de troan fan 

God - it "fier lân" - om kroane te wurden as kening fan keningen 
oer alle folken, en dan werom te gean nei de ierde (Lukas 19:12-
27).  

Nochris, hy is yn 'e himel oant de "tiden fan weromjefte fan alle 
dingen" (Hannelingen 3: 19-21). Restitutie betsjut weromsette 
nei in eardere steat of betingst. Yn dit gefal, it herstellen fan 
Gods regear op ierde, en dus, it herstel fan wrâldfrede, en 
utopyske omstannichheden.  

De hjoeddeiske wrâld ûnrêst, eskalearjende oarloggen en 
konflikten sille klimaks yn wrâld problemen sa grut dat, útsein 
as God yngripe, gjin minsklik fleis soe wurde bewarre libben 
(Matt. 24:22). Op syn heule klimaks as fertraging soe resultearje 
yn it blazen fan al it libben fan dizze planeet, sil Jezus Kristus 
weromkomme. Dizze kear komt hy as godlike God. Hy komt yn 
alle macht en gloarje fan 'e universum-hearskende Skepper. 
(Matt. 24:30; 25:31.) Hy komt as "Kening fan 'e keningen en 
Hear fan' e hearen" (Iepenbiering 19:16), om 
wrâldsuperregearing te fêstigjen en alle folken te regearjen 
"mei in izeren stôk ” (Iepenbiering 19:15; 12:5). . . 

Kristus net wolkom? 

Mar sil it minskdom roppe fan blydskip en him wolkom hjitte yn 
waanzinnige ekstase en entûsjasme - sille sels de tsjerken fan it 
tradisjonele kristendom? 

Sy sille net! Se sille leauwe, om't de falske predikanten fan 'e 
satan (II Kor. 11:13-15) har ferrifele hawwe, dat hy de antykrist is. 
De tsjerken en de folken sille lilk wêze op syn komst 
(Iepenbiering 11:15 mei 11:18), en de militêre krêften sille eins 
besykje om him te fjochtsjen om him te ferneatigjen (Ieb. 17:14)! 
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De folken sille dwaande wêze mei de klimaktyske slach fan 'e 
kommende Wrâldoarloch, mei it slachfront by Jeruzalem (Sach. 
14:1-2) en dan sil Kristus weromkomme. Yn boppenatuerlike 
macht sil hy "fjochtsje tsjin dy folken" dy't tsjin him fjochtsje 
(fers 3). Hy sil se hielendal ferslaan (Iepenbiering 17:14)! "Syn 
fuotten sille dy deis stean op 'e Oliveberch," in hiel koarte 
ôfstân nei it easten fan Jeruzalem (Sach. 14:4). (Armstrong HW. 
The Mystery of the Ages, 1984) 

De Bibel ferklearret dat Jezus sil weromkomme en Hy sil winne, mar in 
protte sille tsjin Him fjochtsje (Iepenbiering 19:19). In protte sille 
beweare (basearre op ferkeard begryp fan Bibelprofesijen , mar foar in 
part fanwegen falske profeten en mystikus) dat de weromkommende 
Jezus de lêste antykrist is! 

It folgjende is ek fan Herbert Armstrong: 

Wiere religy - Gods wierheid bekrêftige mei de leafde fan God 
dy't troch de Hillige Geast jûn wurdt ... JOY UNSPEKABLE fan it 
kennen fan God en Jezus Kristus - fan it kennen fan de 
WAARHEID - en de waarmte fan Gods godlike LIEFDE! 

De learingen fan Gods wiere Tsjerke binne gewoan dy fan "libje 
troch elk wurd" fan 'e Hillige Bibel ... 

Minsken sille keare fan 'e wei fan "krije" nei de wei fan "jaan" - 
Gods manier fan leafde. 

IN NIJE SIVILISASJE sil no de ierde gripe! (ibid) 

De NIJE SIVILIZASJE is it Keninkryk fan God. Ferkundigje dat nije 
beskaving komt en basearre is op leafde is in grut part fan wat it wiere 
evangeelje fan it keninkryk dat Jezus en syn folgelingen learden alles 
oer giet. Dat is iets dat wy yn 'e Fuortsette Tsjerke fan God preekje. 
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Herbert Armstrong realisearre dat Jezus learde dat de minsklike 
maatskippij, sels as se tinkt dat se harharkje wolle, de 'jouwe' fan it 
libben, de manier fan leafde, hat ôfwiisd. Hast gjinien liket de 
betsjutting goed te begripen fan wat Jezus learde. 

Ferlossing troch Jezus is diel fan it Evangeelje 

No hawwe guon dy't sa fier lêzen hawwe har wierskynlik ôffrege oer 
Jezus 'dea en rol yn' e heil. Ja, dat is diel fan it evangeelje dêr't it Nije 
Testamint en Herbert W. Armstrong beide oer skreaun hawwe. 

It Nije Testamint lit sjen dat it evangeelje ferlossing troch Jezus 
omfettet: 

16 Hwent ik skamje my net foar it evangeelje fan Kristus, want it 
is de krêft fan God ta heil foar elkenien dy't leaut, foar de Joad 
earst en ek foar de Gryk (Romeinen 1:16). 

4 Dêrom gongen de ferspraat oeral om te preekjen 

it wurd. 5 Do gyng Filippus del nei de stêd fen Samaria en preke 
hjarren Kristus. ... 12 Mar doe't se Filippus leauden doe't er de 
dingen oangeande it keninkryk fan God en de namme fan Jezus 
Kristus preke, waarden sawol manlju as froulju doopt. ... 25 

Doe't se dus tsjûge hiene en it wurd fan 'e Heare preke, gongen 
se werom nei Jeruzalem, en preekje it evangeelje yn in protte 
doarpen fan' e Samaritanen. 26 No spriek in ingel des Heare ta 
Filippus... 40 Filippus waard fûn to Azotus . En hy gyng troch, en 
preke yn alle stêden, oant er yn Caesarea kaem. (Hannelingen 
8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 Hy preke hjarren Jezus en de opstanning. (Hannelingen 17:18) 

30 Do wenne Paulus twa hiele jier yn syn eigen hierd hûs, en 
ûntfong allegearre dy’t ta him kamen, 31 it keninkryk fan God 
preekje en de dingen leare dy't de Heare Jezus Kristus 
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oangeane mei alle fertrouwen, gjinien dy't him ferbiedt. 
(Hannelingen 28:30-31) 

Merk op dat de preekjen Jezus EN it keninkryk omfette. Spitigernôch 
hat in goed begryp fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God de neiging 
te ûntbrekken yn 'e lear fan' e Gryksk-Romeinske tsjerken. 

Eigentlik, om ús te helpen diel te wurden fan dat keninkryk, hat God de 
minsken sa leaf hân dat Hy Jezus stjoerde om foar ús te stjerren 
(Jehannes 3:16-17) en ús rêdt troch syn genede (Efeziërs 2:8). En dat is 
diel fan it goede nijs (Hannelingen 20:24). 

It Evangeelje fan it Keninkryk is wat de wrâld nedich hat, mar ... 

Wurkje foar frede (Mattéus 5:9) en goed dwaan binne weardefolle 
doelen (ferl. Galatiërs 6:10). Dochs leauwe in protte wrâldlieders, 
ynklusyf religieuzen, dat it ynternasjonale minsklike gearwurking sil 
wêze dy't frede en wolfeart sil bringe, en net it Keninkryk fan God. En 
hoewol se wat tydlike súksessen sille hawwe, sille se net allinich net 
slagje, guon fan har minsklike ynspanningen sille de planeet Ierde 
úteinlik bringe op it punt dat it it libben ûnhâldber soe meitsje as Jezus 
net weromkaam om Syn Keninkryk te fêstigjen. Minsken dy't de ierde 
fixearje sûnder God is in idel en falsk evangeelje (Psalm 127:1). 

In protte yn 'e wrâld besykje in semy-religieus Babyloanysk 
ynternasjonaal plan gear te setten om in nije wrâldoarder yn' e 21e ieu yn 
te setten. Dit is iets dat de Trochrinnende Tsjerke fan God sûnt har 
oprjochting oankundige hat en fan plan is troch te gean mei it oanjaan. 
Sûnt de satan ferrifele Eva te fallen foar in ferzje fan syn evangeelje 
hast 6000 jier lyn (Genesis 3), hawwe in protte minsken leaud dat se 
witte better as God wat sil meitsje harren en de wrâld better. 

Neffens de Bibel sil it in kombinaasje nimme fan in militêre lieder yn 
Jeropa (neamd de Kening fan it Noarden, ek wol it Beest fan 
Iepenbiering 13:1-10 neamd) tegearre mei in religieuze lieder (neamd de 
falske profeet, ek neamd DE finale antykrist en it twahoarnige bist fan 
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Iepenbiering 13:11-17) út 'e stêd fan sân heuvels (Iepenbiering 17:9,18 ) 
om in 'Babylonyske' (Iepenbiering 17 & 18 ) wrâldoarder yn te bringen. 
Hoewol't it minskdom it weromkommen fan Kristus en de oprjochting 
fan syn keninkryk nedich hat, sille in protte yn 'e wrâld gjin oandacht 
jaan oan dit berjocht yn' e 21e ieu - se sille trochgean te leauwen yn 
ferskate ferzjes fan Satan's falske evangeelje. Mar de wrâld sil in tsjûge 
krije. 

Tink derom dat Jezus learde: 

14 En dit evangeelje fan it keninkryk sil preke wurde yn 'e hiele 
wrâld as in tsjûge foar alle folken, en dan sil it ein komme. 
(Mattéus 24:14) 

Merk op dat it evangeelje fan it keninkryk de wrâld sil berikke as tsjûge, 
dan sil it ein komme. 

D'r binne ferskate redenen foar dit. 

Ien is dat God wol dat de wrâld it wiere evangeelje heart foar it begjin 
fan 'e Grutte Ferdrukking (dy't wurdt sjen litten te begjinnen yn 
Matthew 24:21). Sa is it evangeelje boadskip in tsjûge en in warskôging 
(ferl. Ezechiël 3; Amos 3:7). It sil resultearje yn mear heidenske 
bekearingen foardat Jezus weromkomt (Romeinen 11:25) en genôch 
net-heidenske bekearingen (Romeinen 9:27) foardat Jezus 
weromkomt. 

In oar is dat de essinsje fan it berjocht yn striid is mei de opfettings fan 
it opkommende Beast, Kening fan 'e Noardlike macht, tegearre mei de 
Falske profeet, de lêste antykrist. Se sille yn prinsipe frede tasizze troch 
minsklike ynspanning, mar it sil liede ta it ein (Mattéus 24:14) en 
ferneatiging (ferl. 1 Tessalonikers 5:3). 

Fanwege tekens en lizzende wûnders dy't dêrmei ferbûn binne (2 
Tessalonikers 2:9), sille de measte yn 'e wrâld kieze om in leagen te 
leauwen (2 Tessalonikers 2:9-12) ynstee fan it evangeelje. Fanwege 
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ferkearde feroardielingen fan it millennial Keninkryk fan God troch de 
roomsk-katoliken, eastersk-otterdoksen, lutheranen en oaren, sille in 
protte ferkeard beweare dat it boadskip fan it millennial evangeelje fan 
it Keninkryk fan God it falske evangeelje is dat ferbûn is mei antykrist. 

De trouwe Philadelphian-kristenen (Iepenbiering 3: 7-13) sille it 
millennial evangeelje fan it keninkryk ferkundigje en ek de wrâld 
fertelle wat bepaalde wrâldske lieders (ynklusyf it Beest en False 
Profeet) sille dwaan. 

Se sille stypje it fertellen fan 'e wrâld it berjocht dat it bist, kening fan' e 
Noardlike macht, tegearre mei de False profeet, de lêste antykrist, 
úteinlik (tegearre mei guon fan har bûnsmaten) de FS en de Anglo-
naasjes fan it Feriene Keninkryk sil ferneatigje , Kanada, Austraalje en 
Nij-Seelân (Daniel 11:39) en dat se koart dêrnei in Arabysk/islamityske 
konfederaasje ferneatigje (Daniel 11:40-43), funksjonearje as 
ynstruminten fan 'e demoanen (Iepenbiering 16:13-14), en sil úteinlik 
tsjin Jezus Kristus fjochtsje by syn weromkomst (Iepenbiering 16:14; 
19:19-20). De trouwe Philadelphianen (Iepenbiering 3: 7-13) sille 
oankundigje dat it millennial keninkryk gau sil komme. Dit soe 
wierskynlik in protte media-dekking generearje en bydrage oan 'e 
ferfolling fan Matthew 24:14. Wy yn 'e Trochrinnende Tsjerke fan God 
meitsje literatuer (yn meardere talen), tafoegje oan websiden, en 
nimme oare stappen om ús ta te rieden op it 'koarte wurk' (ferl. 
Romeinen 9:28) dat sil liede ta Gods bepaling dat Mattéus 24: 14 is 
genôch foarsjoen as tsjûge foar it ein te kommen. 

It 'falske evangeelje' dy't wrâldlieders ferkundigje (wierskynlik ien of 
oare 'nij' type toplieder fan Jeropa tegearre mei in kompromittearre 
paus dy't in foarm fan katolisisme oanspraak meitsje sil) sil dat net leuk 
fine - se sille net wolle dat de wrâld leart wat se echt sille dwaan (en 
meie it earst sels net iens leauwe, jf. Jesaja 10:5-7). Se en / of har 
oanhingers sille ek wierskynlik falsk leare dat de trouwe 
Philadelphianen in ekstremistyske lear (millenarisme) fan in kommende 
antykrist sille foarstelle. Hokker feroardielingen dy't se en/of har 
folgers ek meitsje tsjin 'e Filadelfiaanske leauwigen en de trochgeande 
tsjerke fan God, sille ferfolging útlizze (Daniel 11:29-35; Iepenbiering 
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12:13-15). Dit sil ek liede ta it ein - it begjin fan 'e Grutte Ferdrukking 
(Mattéus 24:21; Daniël 11:39; cf. Mattéus 24:14-15; Daniël 11:31) en ek in 
tiid fan beskerming foar de trouwe Philadelphia Kristenen 
(Iepenbiering 3:10; 12:14-16). 

It bist en de falske profeet sil besykje krêft, ekonomyske sjantaazje, 
tekens, ligende wûnders, moard en oare druk (Iepenbiering 13:10-17; 
16:14; Daniël 7:25; 2 Tessalonikers 2:9-10) om kontrôle te hawwen . 
Kristenen sille freegje: 

10 "Hoe lang, o Heare, hillich en wier, oant Jo oardielje en ús 
bloed wreke op dyjingen dy't op 'e ierde wenje?" (Iepenbiering 
6:10) 

Troch de ieuwen hinne hawwe Gods folk har ôffrege: "Hoe lang sil it 
duorje oant Jezus weromkomt?" 

Wylst wy de dei of oere net witte, ferwachtsje wy dat Jezus 
weromkomt (en it millennial Keninkryk fan God oprjochte) yn 'e 21e ieu 
basearre op in protte skriften (bgl. Mattéus 24: 4-34 ; Psalm 90:4; Hosea 
6: 2; Lukas 21:7-36; Hebreeërs 1:1-2; 4:4,11; 2 Petrus 3:3-8; 1 Tessalonikers 
5:4), guon dielen wêrfan wy no sjogge wurde ferfolle. 

As Jezus net yngrypt, sil de wrâld al it libben ferneatige hawwe: 

21 Hwent den scil d'r in grutte ferdrukking wêze, sa't der net 
west hat sûnt it bigjin fen 'e wrâld oant dizze tiid, nee, en ek ea 
sil wêze. 22 En as dy dagen net forkoarte wirden, scoe gjin flêsk 
forlost wirde; mar om 'e útkarden sille dy dagen ynkoarte 
wurde. (Mattéus 24:21-22) 

29 Fuort nei de ferdrukking fen dy dagen scil de sinne 
fortsjustere wirde, en de moanne scil syn ljocht net jaen; de 
stjerren sille út 'e himel falle, en de machten fan 'e himelen sille 
skodzje. 30 Den scil it teken fen ’e Minskesoan yn ’e himel 
ferskine, en dan scille alle stammen fen ’e ierde rouwe, en hja 
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scille de Minskesoan sjen kommen op ’e wolken fen ’e himel 
mei macht en greate hearlikheit. 31 En Hy scil syn ingels stjoere 
mei in greate trompetkûl, en hja scille syn útkarden forgearje út 
'e fjouwer winen, fen 'e iene ein fen 'e himel oant 'e oare. 
(Mattéus 24:29-31) 

It Keninkryk fan God is wat de wrâld nedich is. 

Ambassadeurs foar it Keninkryk 

Wat is dyn rol yn it Keninkryk? 

Op it stuit, as jo in echte kristen binne, moatte jo der in ambassadeur 
foar wêze. Merk op wat de apostel Paulus skreau: 

20 No dan binne wy ambassadeurs foar Kristus, as soe God troch 
ús smeekje: wy smeekje jimme út namme fan Kristus: wês 
formoedsoene mei God. (2 Korintiërs 5:20) 

14 Stean den, dû jins heupe omgord hawwe mei wierheit, en it 
boarstwapen fen ’e gerjuchtichheit oandien hawwe, 15 en jimme 
foetten skodde mei de tarieding fen it evangeelje fan frede; 16 

boppe alles, nimme it skyld fan it leauwe, dêr't jo by steat wêze 
om te blussen al de fjurrige pylken fan 'e goddeleaze. 17 En nim 
de helm fen heil, en it swird fen ’e Geast, dat is it wird fen God; 
18 biddende altyd mei alle gebed en smeekjen yn 'e Geast, dêrta 
waaksend mei alle stânfêstens en smeekjen foar al de hilligen - 
19 en foar my, dat my útspraak jown wirde mei, dat ik myn mûle 
frijmoedich iepenje mei om bekend te meitsjen it mystearje fan 
it evangeelje, 20 dêr't ik in ambassadeur foar bin yn keatlingen; 
dat ik dêryn frijmoedich sprekke mei, lyk as ik sizze moat. 
(Efeziërs 6:14-20) 

Wat is in ambassadeur? Merriam-Webster hat de folgjende definysje: 
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1 : in offisjele gesant; benammen : in diplomatike agint fan 'e 
heechste rang akkreditearre by in bûtenlânske regearing of 
soeverein as de ynwenner fertsjintwurdiger fan syn of har eigen 
regear of soeverein of beneamd foar in spesjale en faak tydlike 
diplomatike opdracht 

2a : in autorisearre fertsjintwurdiger of boadskipper 

As jo in echte kristen binne, binne jo in offisjele gesant, foar Kristus! 
Merk op wat de apostel Petrus skreau: 

9 Mar dû bist in útkard slachte, in keninklik preesterdom, in 
hillich folk, syn eigen bysûndere folk, dat jimme de lofsizzingen 
fan Him ferkundigje meije, dy’t jimme út it tsjuster roppen hat 
ta syn wûnderlik ljocht; 10 dy't eartiids gjin folk wiene, mar no it 
folk fan God binne, dy't gjin barmhertichheid krigen hawwe, 
mar no genede hawwe. (1 Petrus 2:9-10) 

As kristenen moatte wy diel útmeitsje fan in hillige naasje. 

Hokker folk is no hillich? 

No, wis net ien fan 'e keninkriken fan dizze wrâld - mar se sille úteinlik 
diel útmeitsje fan it Keninkryk fan Kristus (Iepenbiering 11:15). It is Gods 
folk, Syn Keninkryk dat hillich is. 

As ambassadeurs dogge wy normaal net mei de direkte polityk fan 'e 
folken fan dizze wrâld. Mar wy moatte no Gods wize fan libjen libje 
(sjoch ek it fergese boek beskikber op www.ccog.org mei de titel: 
Christians: Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical ynstruksjes on 
living as a Christian ). Dêrtroch learje wy better wêrom't Gods wegen it 
bêste binne, sadat wy yn syn keninkryk keningen en prysters kinne 
wêze en mei Kristus op 'e ierde regearje kinne: 

5 Him dy’t ús leaf hat en ús yn syn eigen bloed fan ús sûnden 
wosken hat, 6 en ús keningen en preesters makke hat foar syn 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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God en syn Heit, Him komme hearlikheit en hearskippij yn 
ivichheit. Amen. (Iepenbiering 1:5-6) 

10 En hawwe ús makke ús God ta keningen en preesters; En wy 
sille regearje op 'e ierde. (Iepenbiering 5:10) 

Ien takomst aspekt dêrfan sil wêze learje dejingen dy't stjerlik binne 
dan te kuierjen yn Gods wegen: 

19 Hwent it folk scil wenje to Sion to Jeruzalem; Jo sille net mear 
skrieme. Hy sil jo tige genedich wêze by it lûd fan jo gjalp; As Hy 
it heart, sil Hy jo antwurdzje. 20 En al jowt de Heare jimme it brea 
fen ’e tsjinslach en it wetter fen ’e ellinde, dochs scille jimme 
learmasters net mear yn ’e hoeke wirde, mar jimme eagen scille 
jimme leararen sjen. 21 Jimme earen scille efter dy in wird 
hearre, sizzende: Dit is de wei, rin dêryn ; (Jesaja 30:19-21) 

Wylst dat in profesije is foar it millennial keninkryk, moatte kristenen yn 
dizze tiid ree wêze om te learen: 

12 ... troch dizze tiid moatte jo leararen wêze (Hebreeërs 5:12) 

15 Mar hilligje de Heare God yn jimme herten: en wês altyd ree 
om in antwurd te jaan oan elke man dy't jo freget om reden fan 
'e hope dy't yn jo is mei sêftmoedigens en eangst (1 Petrus 3:15, 
KJV). 

De Bibel lit sjen dat in protte fan 'e mear trouwe kristenen, krekt foar it 
begjin fan' e Grutte Ferdrukking, in protte sille ynstruearje: 

33 En dy fan 'e minsken dy't begripe, sille in protte leare (Daniël 
11:33) 

Dat, learen, groeie yn genede en kennis (2 Petrus 3:18), is iets dat wy no 
moatte dwaan. In diel fan jo rol yn it Keninkryk fan God is om te learen. 
En foar de mear trouwe, Filadelfiaanske (Iepenbiering 3:7-13), 
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kristenen, sil dit ek it stypjen fan it wichtige evangeelje tsjûge omfetsje 
foarôfgeand oan it begjin fan it millennial keninkryk (ferl. Mattéus 
24:14). 

Nei't it Keninkryk fan God fêstige is, sil it folk fan God brûkt wurde om 
in skansearre planeet te herstellen: 

12 Dy út jimme formidden scil de âlde woastenije bouwe ;  
Dû scilst de fûneminten fan in protte slachten opstekke; En jo 
sille neamd wurde de Repairer fan 'e Breach, De Restorer of 
Streets to Dwell In. (Jesaja 58:12) 

Sa sil it folk fan God dat yn dizze tiid Gods wei libbe, it makliker meitsje 
foar minsken om te wenjen yn stêden (en op oare plakken) yn dizze tiid 
fan restauraasje. De wrâld sil wirklik in better plak wêze. Wy moatte no 
ambassadeurs foar Kristus wêze, sadat wy ek yn syn Keninkryk kinne 
tsjinje. 

It wiere evangeelje-berjocht is transformatyf 

Jezus sei: "As jo yn myn wurd bliuwe, binne jo yndie myn learlingen. 32 
En jo sille de wierheid kenne, en de wierheid sil jo frij meitsje” 
(Jehannes 8:31-32). It witten fan 'e wierheid oer it evangeelje fan it 
Keninkryk fan God befrijt ús fan fongen yn' e falske hope fan dizze 
wrâld. Wy kinne frijmoedich in plan stypje dat wurket - Gods plan! Satan 
hat de hiele wrâld ferrifelje (Iepenbiering 12:9) en it Keninkryk fan God 
is de wiere oplossing. Wy moatte foar de wierheid stean en pleitsje 
(ferl. Jehannes 18:37). 

It evangeelje berjocht is mear as oer persoanlike heil. It goede nijs fan it 
Keninkryk fan God soe ien moatte transformearje yn dizze tiid: 

2 En wês net oan dizze wrâld gelyk, mar wês feroare troch it 
fernijen fan jo geast, dat jo bewize kinne wat dy goede en 
oannimlike en folsleine wil fan God is. (Romeinen 12:2) 
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Wiere kristenen wurde omfoarme om God en oaren te tsjinjen: 

22 Knechten, hearrich jimme hearen yn alles neffens it flêsk, net 
mei eachtsjinst , as minsken dy’t wol, mar yn oprjuchtheit fen 
hert, God freze. 23 En hwet jimme ek dogge, doch it fan herten, 
lykas foar de Heare en net foar minsken, 24 wittende dat jimme 
fen ’e Heare it lean fen ’e erfskip ûntfange scille; hwent jimme 
tsjinje de Heare Kristus. (Kolossers 3:22-24) 

28 Dêrom, om't wy in keninkryk ûntfange dat net te skodzjen is, 
lit ús genede hawwe, wêrmei't wy God mei earbied en godlike 
eangst tsjinje meie. (Hebreeërs 12:28) 

Wiere kristenen libje oars as de wrâld. Wy akseptearje Gods noarmen 
boppe de wrâld foar wat goed en ferkeard is. De rjochtfeardige libje 
troch leauwen (Hebreeërs 10:38), om't it leauwe kostet om Gods 
manier te libjen yn dizze tiid. Kristenen waarden beskôge as sa oars as 
de wrâld dêr't se wennen, dat harren wize fan libjen waard oantsjut as 
"de wei" yn it Nije Testamint (Hannelingen 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . De 
wrâld libbet egoïstysk, ûnder Satans bewâld, yn wat "de wei fan Kaïn" 
neamd is (Judas 11). 

It Evangeelje fan it Keninkryk fan God is in berjocht fan gerjochtichheid, 
freugde en frede (Romeinen 14:17). It profetyske wurd, goed begrepen, 
is treastlik (ferl. 1 Korintiërs 14:3; 1 Tessalonikers 4:18), benammen as wy 
sjogge hoe't de wrâld ferbrokkelet (ferl. Lukas 21:8-36). De wiere 
kristlike libbenswize liedt ta geastlike oerfloed en fysike segeningen 
(Mark 10:29-30). Dit is in diel fan wêrom't dejingen dy't it libje, begripe 
dat de wrâld it Keninkryk fan God nedich hat. Kristenen binne 
ambassadeurs fan it Keninkryk fan God. 

Kristenen sette ús hoop op it geastlike, net it fysike, hoewol wy libje yn 
in fysike wrâld (Romeinen 8:5-8). Wy hawwe de "hoop fan it 
evangeelje" (Kolossers 1:23). Dit is iets dat iere kristenen begrepen dat 
in protte dy't Jezus hjoed belje net echt begripe. 
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6.  Fiele is in spirituele honger enitkin allinne 
folt wurde trochde ieniche diede tsjusternis... 

De Gryksk-Romeinske tsjerken leauwe dat se aspekten fan it Keninkryk 
fan God leare, mar hawwe problemen om wirklik te begripen wat it 
echt is. Bygelyks, The Catholic Encyclopedia leart dit oer it keninkryk: 

De komst fan dit keninkryk, syn ferskate aspekten, de krekte 
betsjutting, de manier wêrop it berikt wurde moat, foarmje yn 
elk stadium fan syn lear de komst fan dit keninkryk, sa folle dat 
syn rede "it evangeelje" neamd wurdt fan it keninkryk”... se 
begûnen te praten fan de Tsjerke as “it keninkryk fan God”; cf. 
Kol., I, 13; I Tess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ensfh. ...it betsjut de 
tsjerke as dat Godlike ynstitút ... (paus H. Keninkryk fan God. 
The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 

Hoewol it boppesteande wiisde op "Kol., I, 13; I Tess., ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10," as jo se opsykje, sille jo fine dat net ien fan dy fersen neat seit 
oer de tsjerke as it Keninkryk fan God. Se leare dat leauwigen diel sille 
wêze fan it Keninkryk fan God of dat it it keninkryk fan Jezus is. De 
Bibel warskôget dat in protte it evangeelje soe feroarje of nei in oar 
keare, in ûnwier (Galatiërs 1:3-9). Spitigernôch hawwe ferskate dat 
dien. 

Jezus learde: "Ik bin de wei, de wierheid en it libben. Nimmen komt ta 
de Heit útsein troch My "(Johannes 14:6). Petrus learde : "Der is ek gjin 
heil yn in oar, want der is gjin oare namme ûnder de himel jûn ûnder 
minsken dêr't wy moatte wurde bewarre" (Hannelingen 4:12). Petrus 
fertelde joaden dat allegear it leauwe moatte hawwe om te bekearen 
en Jezus te akseptearjen om rêden te wurden (Hannelingen 2:38). 

Yn tsjinstelling ta dit hat Paus Franciscus leard dat ateïsten, sûnder 
Jezus, kinne wurde rêden troch goede wurken! Hy leart ek dat joaden 
kinne wurde bewarre sûnder Jezus te akseptearjen! Dêrnjonken lykje 
hy en guon Gryksk-Romeinen ek te beskôgjen dat in net-bibelske ferzje 
fan 'Maria' in kaai is foar it evangeelje en ek in kaai foar oekumenyske 
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en ynterreligieuze ienheid. Spitigernôch begripe se en oaren it belang 
fan Jezus EN it wiere Evangeelje fan it Keninkryk fan God net. In protte 
befoarderje falske evangeeljes. 

In protte wolle troch sicht rinne en leauwe yn 'e wrâld. It Nije Testamint 
leart dat kristenen hjirboppe moatte sjen: 

2 Stel jins tinken oer de dingen boppe, net op de dingen op 'e 
ierde. (Kolossers 3:2) 

7 Hwent wy rinne troch it leauwe, net troch it oansjen. (2 
Korintiërs 5:7) 

Dochs learde Paus Pius XI yn prinsipe om te kuierjen troch syn sicht fan 
syn tsjerke: 

... de katolike tsjerke ... is it keninkryk fan Kristus op ierde. ( Pius 
syn ensyklika Quas Primas ). 

De webside CatholicBible101 beweart, " it Keninkryk fan God waard 
oprjochte op ierde troch Jezus Kristus yn it jier 33 AD, yn 'e foarm fan 
Syn Tsjerke, laat troch Peter ... de Katolike Tsjerke." Dochs is it 
millennial Keninkryk fan God net hjir noch is it de Tsjerke fan Rome, mar 
it sil wêze op ierde. Hoewol de wiere Tsjerke fan God de "kaaien foar it 
keninkryk" hat (Mattéus 16:19), dejingen dy't beweare dat in tsjerke it 
keninkryk is "hawwe de kaai fan kennis weinommen" (Lukas 11:52). 

De Tsjerke fan Rome leart sa sterk tsjin in oankommende ierdske 
millennium Keninkryk fan God dat it yn prinsipe de ienige "lear fan 'e 
antykrist" is neamd yn' e offisjele Kategismus fan 'e Katolike Tsjerke : 

676 De bedrog fan 'e antykrist begjint al yn 'e wrâld foarm te 
krijen elke kear as de oanspraak makke wurdt om binnen de 
skiednis dy messiaanske hope te realisearjen, dy't allinnich 
troch it eschatologyske oardiel bûten de skiednis realisearre 
wurde kin. De Tsjerke hat sels wizige foarmen fan dizze 
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ferfalsking fan it keninkryk ôfwiisd om ûnder de namme fan 
millenarianism te kommen ... (Katechismus fan 'e Katolike 
Tsjerke. Imprimatur Potest +Joseph Kardinaal Ratzinger. 
Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Spitigernôch sille dejingen dy't it dêrmei iens binne grutte problemen 
hawwe mei it ferkundigjen fan it Evangeelje fan it Keninkryk fan God op 
it lêst. Guon sille nimme 

skriklike stappen tsjin dyjingen dy't it ferkundigje (Daniel 7:25; 11:30-36). 
Mar, kinne jo tinke, sille net allegearre dy't Jezus as Hear belje, yn it 
keninkryk wêze? Nee, se sille net wêze. Merk op wat Jezus sei: 

21 Net elkenien dy't tsjin My seit : 'Hear, Hear,' sil it keninkryk fan 
'e himelen yngean, mar hy dy't de wil docht fan myn Heit yn 'e 
himelen. 22 In protte scille dy deis tsjin My sizze : Heare, Heare, 
hawwe wy net yn jins namme profetearre, yn jins namme de 
demoanen útdreaun en yn jins namme in protte wûnders dien? 
23 En den scil Ik hjarren sizze: Ik haw jimme nea ken; gean fuort 
fan My , jimme dy't wetteleazens dogge!' (Mattéus 7:21-23) 

De apostel Paulus merkte op dat it "mystearje fan wetteloosheid" "al 
oan it wurk" wie (2 Tessalonikers 2:7) yn syn tiid. Dizze wetteloosheid is 
ek besibbe oan eat dat de Bibel warskôget tsjin yn 'e eintiid dat hjit 
"Mystearje, Babylon de Grutte" (Iepenbiering 17: 3-5). 

It "mystearje fan wetteloosheid" is besibbe oan professearjende 
kristenen dy't leauwe dat se de wet fan 'e tsien geboaden fan God, 
ensfh. wet, sa wylst se tinke dat se in foarm fan Gods wet hawwe, 
hâlde se gjin foarm fan it kristendom dat Jezus of syn apostels as 
legitimearre soene erkenne. 

De Gryksk-Romeinen binne lykas de Fariseeërs dy't Gods geboaden 
skeinden, mar bewearden dat har tradysjes dit akseptabel makken - 
Jezus feroardiele dy oanpak (Mattéus 15:3-9)! Jesaja warskôge ek dat 
minsken dy't beweare dat se Gods binne, yn opstân komme soene tsjin 
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Syn wet (Jesaja 30:9). Dizze wetteleaze opstân is iets dat wy, 
spitigernôch, dit oant hjoed de dei sjogge. 

In oar "mystearje" liket te wêzen dat de Tsjerke fan Rome liket te 
leauwen dat har militaristyske oekumenyske en ynterleauwige aginda's 
sille liede ta frede en in net-bibelske ferzje fan it Keninkryk fan God op 
'e ierde. De Skrift warskôget foar in kommende oekumenyske ienheid 
dy't it leart, foar in pear jier suksesfol sil wêze (notysje: de New 
Jerusalem Bible , in katolyk-goedkard oersetting, wurdt toand): 

4 En hja lieten har foar de draak bûge, om’t er it beest syn macht 
jûn hie; en hja foelen har foar it beest del, sizzende: Hwa kin 
mei it beest forgelykje? Wa kin der tsjin stride?' 5 It bist mocht 
syn grutskens en godslasteringen útsprekke, en twa en fjirtich 
moanne aktyf wêze; 6 en it spriek syn lasterstikken tsjin God, 
tsjin syn namme, syn himelske tinte en al dyjingen dy’t dêr 
ûnderdûkt binne. 7 It wie tastien om oarloch te meitsjen tsjin de 
hilligen en se te feroverjen, en macht jûn oer alle ras, folk, taal 
en folk; 8 en alle minsken fan 'e wrâld sille it oanbidde, dat is 
elkenien waans namme net opskreaun is sûnt de grûnslach fan 
'e wrâld yn it boek fan it libben fan it offerlaam. 9 Lit elkenien 
dy't hearre kin harkje: 10 Dy foar finzenskip ta finzenskip; dy foar 
dea troch it swurd ta dea troch it swurd. Dêrom moatte de 
hilligen trochsettingsfermogen en leauwe hawwe. 
(Iepenbiering 13: 4-10, NJB) 

De Bibel warskôget tsjin in eintiid Babylon ienheid: 

1 Ien fen ’e saun ingels dy’t de saun kûlen hiene, kaem ta my to 
sprekken, en sei: Kom hjir, en ik scil dy de straf sjen litte fen ’e 
greate hoer, dy’t by oerfloed wetter sit, 2 dêr’t alle keningen fen 
’e ierde mei troane. hawwe harsels prostituearre en dy't de 
hiele befolking fan 'e wrâld dronken makke hat fan 'e wyn fan 
har oerhoer.' 3 Hy brocht my yn ’e geast nei in woastenije, en 
dêr seach ik in frou riden op in skarlekken beest, dat saun 
koppen en tsien hoarnen hie en der oeral lasterlike titels oer 
skreaun hie. 4 De frou wier yn poarper en skarlekken klaaid, en glinstere mei goud 
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en juwielen en pearels ; 5 op har foarholle stie in namme, in 
kryptyske namme: 'Babylon de Grutte, de mem fan alle 
prostituees en alle smoarge seden op 'e ierde .' 6 Ik seach dat 
se dronken wie, dronken fan it bloed fan 'e hilligen en it bloed 
fan 'e martlers fan Jezus; en doe't ik seach har, Ik wie hielendal 
mystified. (Iepenbiering 17: 1-6, NJB) 

9 'Dit freget om skerpsinnigens. De sân koppen binne de sân 
heuvels , dêr't de frou op sit . . . 18 De frou dy't jo sjoen hawwe 
is de grutte stêd dy't macht hat oer alle hearskers op ierde.' 
(Iepenbiering 17: 9,18 , NJB) 

1 Hjirnei seach ik in oare ingel út 'e himel delkommen, mei grutte 
macht jûn oan him; de ierde skynde fan syn hearlikheit. 2 Yn syn 
stimme rôp er: Babylon is fallen, Babylon de Grutte is fallen, en 
it is it plak fan duvels wurden en in ûnderkommen foar elke 
grime geast en smoarge, ôfgryslike fûgel. 3 Al de folken hawwe 
djip dronken fen ’e wyn fen hjar hoererij; elke kening op 'e ierde 
hat him mei har prostituearre, en elke keapman is ryk wurden 
troch har loslittenskip.' 4 In oare stim spriek út 'e himel; Ik 
hearde it sizzen: ' Kom út, myn folk, fuort fan har, sadat jo net 
diele yn har misdieden en hawwe deselde pleagen te dragen . 5 

Har sûnden binne oant de himel berikt, en God hat har 
misdieden yn gedachten: behannelje har lyk as se oaren 
behannele hat. 6 Se moat twa kear betelle wurde as it bedrach 
dat se opeaske. Se moat in dûbele sterke kop fan har eigen 
mingsel hawwe. 7 Elk fen hjar pompeblêden en orgieen moat 
mei in marteling of in lijen oerienkomme. Ik bin troanje as 
keninginne, tinkt se; Ik bin gjin widdo en sil nea witte rou. 8 

Hwent dat scille hjar op ien dei de pleagen falle: sykte en rouwe 
en hongersneed. Se sil oant de grûn ta ferbaarnd wurde. De 
Heare God, dy't har feroardiele hat, is machtich.' 9 Der scille 
rouwe en skriemen oer hjar wêze troch de keningen fen ’e 
ierde, dy’t hjar mei hjar hoerre hawwe en mei hjar orgyen 
hâlden hawwe. Se sjogge de reek as se baarnt, (Iepenbiering 
18: 1-9, NJB) 
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Yn Sacharja warskôget de Bibel tsjin in kommende Babylon en lit sjen 
dat goede ienheid net barre sil oant nei't Jezus weromkomt: 

10 Sjoch út! Sjoch út! Fluch út it lân fan it noarden - seit de Heare 
- hwent Ik haw jo ferspraat nei de fjouwer wynen fan 'e himel - 
seit de Heare. 11 Sjoch út! Untsnappe, Sion, wenje no by de 
dochter fan Babel! 

12 Hwent de Heare Sabaoth seit dit, om’t de hearlikheit it 
opdroegen hat 

my , oer de heidenen dy't dy plondere, 'Wa't dy oanrekket, 
rekket myn eachappel. 13 Sjuch nou, ik scil myn hân oer hjar 
hinne swaaie, en hja scille plondere wirde troch dyjingen dy’t 
hja slaven makke hawwe. Den scille jimme witte dat de Heare 
Sabaoth my stjûrd hat! 14 Sjong, wês bliid, dochter Sions, hwent 
nou kom Ik to wenjen ûnder jimme, seit de Heare! 15 En dy deis 
scille in protte folken ta de Heare bikeard wirde. Ja, se sille syn 
folk wurde, en se sille ûnder jo wenje. Den scille jimme witte dat 
de Heare Sabaoth my nei jimme ta stjûrd hat! 16 De Heare scil 
Juda yn besit nimme, syn diel yn it Hillige Lân, en Jeruzalem wer 
ta syn kar meitsje. (Sacharja 2:10-16, NJB; notysje yn 'e KJV 
/NKJV-ferzjes wurde de fersen neamd as Sacharja 2:6-12) 

De oekumenyske en ynterleauwige bewegingen dy't de Feriene 
Naasjes, Fatikaan, in protte protestanten en eastersk-otterdokse 
lieders befoarderje, wurde dúdlik feroardiele troch de Bibel en moatte 
net stimulearre wurde. Jezus warskôge foar dyjingen dy't beweare Him 
te folgjen dy't "in protte ferrifelje" (Mattéus 24:4-5). In protte 
oekumene is besibbe oan de "wite ruiter" fan Iepenbiering 6: 1-2 (dy't 
NET Jezus is) en de hoer fan Iepenbiering 17. 

Lykas Sacharja, learde de apostel Paulus ek dat wiere ienheid fan 
leauwen net barre soe oant neidat Jezus weromkomt: 
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13 oant wy allegear ienheid berikke yn leauwe en kennis fan 'e 
Soan fan God en de perfekte Man foarmje, folslein folwoeksen 
mei de folsleinens fan Kristus sels. (Efeziërs 4:13, NJB) 

Dejingen dy't leauwe dat dizze ienheid komt foardat Jezus 
weromkomt, binne yn flater. Eins, as Jezus weromkomt, sil Hy de 
ienheid fan folken moatte ferneatigje dy't tsjin Him sille gearkomme: 

11:15 Doe blies de sânde ingel op syn trompet, en stimmen 
koenen wurde heard roppe yn 'e himel, roppen: 'It keninkryk 
fan' e wrâld is wurden it keninkryk fan ús Hear en syn Kristus, 
en hy sil regearje foar altyd en ivich. 16 De fjouwer en tweintich 
âldsten, dy’t yn it oantlit fen God op troan stiene, bûgden hjar 
del en berikten de ierde mei de foarholle, God oanbidden 17 mei 
dizze wirden: Wy tankje Jo, Almachtige Heare God, dy’t is, dy’t 
wie, hwent jo grutte macht oannimme en jo regear begjinne. 18 

De heidenen wiene yn opskuor en no is de tiid kommen dat jins 
ferjilding en dat de deaden oardiele wirde, en foar jins 
tsjinstfeinten, de profeten, foar de hilligen en foar dyjingen dy’t 
jins namme freze, lyts en grut likegoed, om beleane te wurden. 
. De tiid is kommen om dyjingen te ferneatigjen dy't de ierde 
ferneatigje.' (Iepenbiering 11:15-18, NJB) 

19:6 En ik hearde wat like te wêzen de stimmen fan in enoarme 
mannichte, lykas it lûd fan 'e oseaan of it grutte brul fan tonger, 
antwurdich, 'Alleluia! It regear fan 'e Heare, ús Almachtige God, 
is begûn; . . . 19 Do seach ik it bist, mei al de keningen fen ’e ierde 
en hjar legers, gearkommen om de Ruiter en syn leger to 
fjochtsjen. 20 Mar it beest waerd finzen nommen, tegearre mei 
de falske profeet, dy't wûnders dien hie foar it beest en troch 
hjarren dejingen dy't mei it merk fen it beest oannommen 
hiene, en dejingen dy't syn byld oanbea hiene ferrifele hie. 
Dizze twa waarden libben yn 'e fjoerige mar fan baarnende 
swevel smiten . 21 En al de oare waerden deade troch it swird 
fen ’e Ruiter, dat út syn mûle kaem, en al de fûgels sûpen har 
mei hjar flêsk. . . 20:4 Doe seach ik troanen, wêr't se har sitten 
namen, en oan har waard de macht jûn om oardiel te jaan. Ik 
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seach de sielen fan allegearre dy't ûnthoofd wiene om't se 
tsjûge hawwe foar Jezus en foar it preken fan Gods wurd, en 
dyjingen dy't wegere it bist of syn stânbyld te oanbidden en it 
brandmerk op har foarholle of hannen net akseptearje woene; 
hja kamen ta libben en regearren tûzen jier mei Kristus. 
(Iepenbiering 19: 6,19-21; 20:4 , NJB) 

Merk op dat Jezus de legers fan 'e wrâld sil moatte ferneatigje tsjin Him 
ferienige. Dan sil Hy en de hilligen regearje. Dat is wannear't d'r goede 
ienheid fan it leauwe sil wêze. Spitigernôch sille in protte harkje nei 
falske predikanten dy't goed lykje, mar net binne, lykas de apostel 
Paulus warskôge (2 Korintiërs 11:14-15). As mear de Bibel en it 
evangeelje fan it Keninkryk fan God wirklik begripe soe, soe minder 
tsjin Jezus fjochtsje.  
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7.  Dedoar neiin befredigend libben 

Hoewol minsken graach tinke dat wy sa tûk binne, binne d'r grinzen 
oan ús begryp, dochs is Gods "begryp ûneinich" (Psalm 147:5). 

Dêrom sil it yngripen fan God nimme om dizze planeet te reparearjen. 

Wylst in protte yn God leauwe, is de grutte mearderheid fan 'e minsken 
net ree om te libjen lykas Hy wirklik rjochtet. Notysje it folgjende: 

8 Hy hat dy sjen litten, o minske, hwet goed is; En hwet easket 
de Heare fen jimme As rjucht to dwaen, De barmhertichheid to 
leafhawwe, En nederich to rinnen mei dyn God? (Micha 6:8) 

mei God te kuierjen is net iets dat it minskdom wirklik ree is om te 
dwaan. Fan 'e tiid fan Adam en Eva (Genesis 3:1-6) hawwe minsken der 
foar keazen om op harsels en har prioriteiten te fertrouwen, boppe 
Gods, nettsjinsteande syn geboaden (Exodus 20:3-17). 

It Boek fan Spreuken leart: 

5 Fertrou op de Heare mei dyn hiele hert, en leun net op dyn 
eigen forstân; 6 Ken Him yn al dyn wegen, en Hy scil dyn paden 
rjochtsje. 7 Wês net wiis yn dyn eigen eagen; Eangje de Heare en 
gean fuort fan it kwea. (Spreuken 3:5-7) 

Dochs sille de measte minsken net wirklik op God fertrouwe mei har 
hiele hert of wachtsje op Him om har stappen te rjochtsjen. In protte 
sizze dat se sille dwaan wat God wol, mar dogge it net. It minskdom is 
ferrifele troch de satan (Iepenbiering 12:9) en is fallen foar de lusten fan 
'e wrâld en de 'grutskens fan it libben' (1 Jehannes 2:16). 

Dêrom binne in protte kommen mei har eigen religieuze tradysjes en 
sekuliere oerheden, om't se tinke dat se it bêste witte. Se dogge it 
lykwols net (ferl. Jeremia 10:23) en sille it meast net bekeare. 
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Dêrom hat it minskdom it Keninkryk fan God nedich (ferl. Mattéus 
24:21-22). 

Tink oan de Beatitudes 

Ien fan 'e bekendste searjes fan útspraken dy't Jezus joech, wiene de 
sillichheden, dy't Hy joech yn syn Preek op' e Oliveberch. 

Merk wat fan wat Hy sei: 

3 Sillich binne de earmen fan geast, hwent harres is it keninkryk 
der himelen. 4 Lokkich binne dy’t rouwe, hwent hja scille treast 
wirde. 5 Sillich binne de sagmoedigen, hwent hja scille de ierde 
ervje. 6 Sillich binne dyjingen dy't hongerje en toarst nei 
gerjuchtichheit, hwent hja scille fol wirde. 7 Sillich binne de 
barmhertige, hwent hja scille barmhertichheit krije. 8 Sillich 
binne de reinen fan hert, hwent hja scille God sjen. 9 Sillich 
binne de fredesmakkers, hwent hja scille Gods soannen neamd 
wirde. 10 Sillich binne dyjingen dy’t forfolge wirde om ’e wille fan 
’e gerjuchtichheit, hwent hjarren is it keninkryk der himelen. 
(Mattéus 5:3-10) 

It is yn it Keninkryk fan God (ferl. Mark 4:30-31), faaks oantsjutten as it 
Keninkryk fan 'e himelen troch Mattéus (ferl. Mattéus 13:31), dêr't dizze 
sillige beloften ferfolle wurde sille. It is yn it Keninkryk fan God dat de 
belofte folbrocht wurde sil foar de sêftmoedigen om de ierde te erven 
en de reinen om God te sjen. Sjoch út nei it goede nijs fan 'e segeningen 
yn it Keninkryk fan God! 

Gods wegen binne rjocht 

De wierheid is dat God leafde is (1 Johannes 4: 8,16 ) en God is NET 
egoïstysk. Gods wetten litte leafde foar God en ús neiste sjen (Mark 
12:29-31; Jakobus 2:8-11). De wegen fan 'e wrâld binne egoïstysk en 
einigje yn' e dea (Romeinen 8:6). 
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Merk op dat de Bibel toant dat echte kristenen de geboaden 
observearje: 

1 Wa't leaut dat Jezus de Kristus is, is berne út God, en elk dy't 
leaf hat fan Him dy't berne is, hâldt ek fan Him dy't út Him 
berne is. 2 Hjirmei witte wy dat wy de bern fan God leafhawwe, 
as wy God leafhawwe en syn geboaden hâlde. 3 Hwent dit is de 
leafde fan God, dat wy syn geboaden hâlde. En syn geboaden 

binne net lestich. (1 Jo 5:1-3) 

Al Gods "geboaden binne gerjochtichheid" (Psalm 119:172). Syn wegen 
binne suver (1 Titus 1:15). Spitigernôch hawwe in protte ferskate 
foarmen fan "wetteleazens" akseptearre en realisearje net dat Jezus 
NET kaam om de wet of de profeten te ferneatigjen, mar om se te 
ferfoljen (Mattéus 5:17), troch har echte betsjutting te ferklearjen en se 
út te wreidzjen boppe wat in protte gedachte (bgl. Mattéus 5:21-28). 
Jezus learde dat " wa't se docht en leart, hy sil grut wurde neamd yn it 
keninkryk fan 'e himelen" (Mattéus 5:19) (de termen 'Keninkryk fan 
God' en 'keninkryk fan' e himelen' binne útwikselber). 

De Bibel leart dat leauwe sûnder wurken dea is (Jakobus 2:17). In protte 
beweare dat se Jezus folgje, mar sille syn lear net wier leauwe (Mattéus 
7:21-23) en sille Him net imitearje sa't se moatte (ferl. 1 Korintiërs 11:1). 
"Sûnde is de oertreding fan 'e wet" (1 John 3:4, KJV) en allegearre 
hawwe sûndige (Romeinen 3:23). De Bibel lit lykwols sjen dat genede sil 
triomfearje oer it oardiel (Jakobus 2:13) om't God wier in plan hat foar 
allegear (ferl. Lukas 3:6). 

Minske oplossingen, los fan Gods wegen, sille net wurkje. Yn it 
millennium keninkryk sil Jezus hearskje mei "in stêf fan izer" 
(Iepenbiering 19:15), en it goede sil oerwinne as minsken sille libje op 
Gods manier. ALLE problemen fan 'e wrâld besteane om't 
maatskippijen fan dizze wrâld wegerje om God en syn wet te folgjen . 
Skiednis lit sjen dat it minskdom net by steat is om de problemen fan 'e 
maatskippij op te lossen: 
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6 Hwent it wêzen fan flêslik tinken is de dea, mar it wêzen 
geastlik ynsteld is libben en frede. 7 Hwent de flêsklike geast is 
fijânskip tsjin God; hwent it is net ûnderwurpen oan 'e wet fan 
God, en kin ek net wêze. 8 Sa kinne dejingen dy’t yn it fleis 
binne, God net behagen. (Romeinen 8:6-8) 

Kristenen moatte rjochtsje op it geastlike, en wurde de Geast fan God 
jûn om dat te dwaan yn dizze tiid (Romeinen 8:9), nettsjinsteande ús 
persoanlike swakkens: 

26 Hwent jimme sjogge jimme ropping, bruorren, dat net folle 
wizen nei it fleis, net folle machtigen, net folle eallju neamd 
wurde. 27 Mar God hat de dwaze dingen fen ’e wrâld útkard om 
de wizen to skande to meitsjen, en God hat de swakkens fen ’e 
wrâld útkard om de machtige dingen to skande to meitsjen; 28 

en de leechste dingen fen ’e wrâld en de dingen dy’t ferachte 
binne, hat God útkard, en de dingen dy’t net binne, om de 
dingen dy’t binne ta neat te meitsjen, 29 dat gjin fleis yn syn 
oantlit roemje soe. 30 Mar fen Him binne jimme yn Kristus Jezus, 
dy’t for ús wizheit waerd fen God – en gerjuchtichheit en 
hilliging en forlossing – 31 dat, lyk as biskreaun stiet: Wa’t 
gloarje, lit him roemje yn ’e Heare. (1 Korintiërs 1:26-31) 

Kristenen moatte gloarje yn Gods plan! Wy rinne no troch it leauwen (2 
Korintiërs 5:7), sjogge boppe (Kolossers 3:2) yn it leauwe (Hebreeërs 
11:6). Wy sille segene wurde foar it hâlden fan Gods geboaden 
(Iepenbiering 22:14). 

Wêrom it Evangeelje fan it Keninkryk fan God? 

Protestanten hawwe de neiging om te fielen dat se ienris Jezus as 
ferlosser hawwe oannommen, dat se it Keninkryk fan God socht 
hawwe. Katoliken leauwe dat de doopten, sels as berntsjes, har tsjerke 
as it keninkryk yngien binne. Katoliken en de eastersk-otterdoksen 
tinke dat se troch sakraminten, ensfh., it keninkryk fan God sykje. Wylst 
kristenen doopt wurde moatte, hawwe Gryksk-Romeinske-
protestanten de neiging om nei de wrâld te sjen om de problemen fan 
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'e minskheid op te lossen. Se hawwe de neiging om in ierdske fokus te 
hawwen (ferl. Romeinen 8:6-8). 

Earst it Keninkryk fan God sykje (Mattéus 6:33) is in libbenslang doel 
foar kristenen te wêzen. In doel, net om nei de wrâld te sykjen foar 
oplossingen, mar nei God en syn wegen. It goede nijs fan it Keninkryk 
fan God feroaret ús libben. 

De Bibel seit dat kristenen sille regearje mei Jezus, mar realisearje jo 
dat betsjut dat echte kristenen eins sille hearskje oer stêden? Jezus 
learde: 

12 In ealman gyng nei in fier lân om foar himsels in keninkryk te 
ûntfangen en werom te kommen. 13 Do rôp er tsjien fen syn 
tsjinstfeinten, joech hjarren tsjien minen, en sei tsjin hjar: Doch 
saken oant ik kom. 14 Mar syn boargers haeten him, en hja 
stjûrden in delegaasje him efternei, sizzende: Wy scille dizze 
man net as kening oer ús hawwe. 

15 En sa barde it, do't er weromkaem, nei't er de 

keninkryk , hy gebea doe dizze tsjinstfeinten, oan wa't er it jild 
jûn hie, ta him roppen te wurden, dat er witte mocht hoefolle 
elke man mei hannel wûn hie. 16 Do kaem de earste, sizzende: 
Hear, jins mines hat tsien minen fertsjinne. 17 En hy sei tsjin him: 
Goed dien, goede tsjinstfeint; om't jo yn in lyts bytsje trou 
wiene, hawwe macht oer tsien stêden.' 18 En de twadde kaem, 
sizzende: Hear, jins myn hat fiif minen fortsjinne. 19 Likegoed sei 
er tsjin him: Dû bist ek oer fiif stêdden. (Lukas 19:12-19) 

Wês trou oer it bytsje dat jo no hawwe. Kristenen sille de kâns hawwe 
om te regearjen oer echte stêden, yn in echt keninkryk. Jezus sei ek: 
"Myn lean is by My , om elk te jaan neffens syn wurk" (Iepenbiering 
22:12). God hat in plan (Job 14:15) en in plak (Jehannes 14:2) foar 
dyjingen dy't wirklik op Him sille reagearje (Jehannes 6:44; 
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Iepenbiering 17:14). It Keninkryk fan God is foar echt en jo kinne der diel 
fan wêze! 

Oan it begjin fan 2016 hie it tydskrift Science in artikel mei de titel "The 
power of crowds" dat oanjûn dat keunstmjittige yntelliginsje en 
crowdsourcing de "goddeleaze problemen" kinne oplosse dy't de 
minskheid te krijen hat. Dochs slagge it artikel net te begripen wat 
kwea wie, lit stean hoe't it op te lossen is. 

Gearwurking, útsein it folgjen fan 'e wiere wegen fan God, is like 
feroardiele om te mislearjen yn' e 21e ieu as it wie werom nei de Grutte 
Flood doe't it minskdom gearwurke om de mislearre Toer fan Babel te 
bouwen (Genesis 11: 1-9). 

Problemen yn 'e wrâld, yn plakken lykas it Midden-Easten 
(nettsjinsteande ferwachte tydlike winsten, bgl Daniël 9:27a; 1 
Tessalonikers 5:3), sille net wurde oplost troch minsken - wy hawwe de 
frede fan it Keninkryk fan God nedich (Romeinen 14: 17). 

De problemen fan ynternasjonaal terrorisme, nettsjinsteande 
ferwachte winsten, sille net oplost wurde (ferl. Ezekiel 21:12) troch de 
ferrifelen yn 'e Feriene Naasjes (ferl. Iepenbiering 12: 9) - wy hawwe de 
freugde en treast fan it Keninkryk fan God nedich. 

De problemen fan it miljeu sille NET wurde oplost troch ynternasjonale 
gearwurking, lykas de folken fan 'e wrâld sille helpe om de ierde te 
ferneatigjen (Iepenbiering 11:18), mar se sille wurde oplost troch it 
Keninkryk fan God. 

Kwestjes fan seksuele ymmoraliteit, abortus, en ferkeapjen fan 
minsklike lichemsdielen sille net oplost wurde troch de FS (ferl. 
Iepenbiering 18:13), mar troch it Keninkryk fan God. 

De massive skuld dy't de FS, it Feriene Keninkryk en in protte oare 
folken hawwe sil net oplost wurde troch ynternasjonale brokering, mar 
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úteinlik (nei ferneatiging per Habakuk 2: 6-8) troch it Keninkryk fan 
God. 

Ûnwittendheid en misûnderwiis sille net wurde oplost troch de Feriene 
Naasjes - wy hawwe it Keninkryk fan God nedich. Religieuze striid sil net 
wirklik oplost wurde troch in oekumenysk-ynterreligieuze beweging 
dy't akkoard is mei heil los fan 'e wiere Jezus fan' e Bibel. Sûnde is IT 
PROBLEEM yn 'e wrâld en dêrfoar hawwe wy it offer fan Jezus en syn 
weromkomst yn it Keninkryk fan God nedich. Moderne medyske 
wittenskip hat net alle antwurden foar minsklike sûnens - wy hawwe it 
Keninkryk fan God nedich. 

Hongerproblemen sille net wurde oplost troch genetysk modifisearre 
organismen dy't dielen fan 'e wrâld yn gefaar bringe fan hongersneed 
fanwege potinsjele mislearrings - wy hawwe it Keninkryk fan God 
nedich. 

De massale earmoede yn dielen fan Afrika, Aazje en oare plakken, wylst 
se profitearje foar in tiid fan 'e eintiid 'Babylon' (ferl. Iepenbiering 18:1-
19), sil it probleem fan earmoed net oplosse - wy hawwe it Keninkryk 
fan God nedich. It idee dat, útsein Jezus, it minskdom utopia bringe kin 
yn dizze 'hjoeddeiske kweade tiid' is in falsk evangeelje (Galatiërs 1:3-
10). 

De millennial faze fan it Keninkryk fan God is in letterlik keninkryk dat sil 
wurde oprjochte op 'e ierde. It sil basearre wêze op 'e leafde wetten 
fan God en in leafdefolle God as lieder. De hilligen sille tûzen jier mei 
Kristus regearje (Iepenbiering 5:10; 20:4-6). Dit keninkryk sil dy wirklik 
yn 'e Tsjerke fan God omfetsje, mar gjin Skrift stelt dat it Keninkryk fan 
God eins de Tsjerke is (katolyk as oars). De Tsjerke fan Rome hat tsjin 
de millennial lear, en letter sil it sterker tsjin 'e Bibel syn evangeelje 
berjocht as wy komme tichter by it ein. Dit sil wierskynlik wichtige 
media-dekking krije dy't kin helpe om Matthew 24:14 te ferfoljen. 

Yn syn lêste faze sil it Keninkryk fan God de "Nije Jeruzalem, dy't út 'e 
himel fan God delkomt" omfetsje (Iepenbiering 21:2) en fan har 
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ferheging sil d'r gjin ein wêze. Der sil gjin ûngerjochtichheid mear wêze, 
gjin fertriet mear en gjin dea mear. 

It preekjen en begripen fan it evangeelje fan it Keninkryk fan God is in 
wichtich tema fan 'e Bibel. Alde Testamint skriuwers learden der oer. 
Jezus, Paulus en Johannes learden der oer. De âldste 'kristlike' preek 
dy't bûten it Nije Testamint oerlibbe hat, learde der oer. Begjin twadde 
ieu kristlike lieders, lykas Polycarp en Melito , learden deroer. Wy yn 'e 
trochgeande tsjerke fan God leare it hjoed. Tink derom dat it Keninkryk 
fan God it earste ûnderwerp is dêr't de Bibel sjen lit dat Jezus preke oer 
(Mark 1:13. It wie ek wat Hy preke oer nei de opstanning (Hannelingen 
1:3) - en it is wat kristenen earst moatte sykje (Mattéus) 6:33). 

It evangeelje giet net allinnich oer it libben en dea fan Jezus. De klam 
fan it evangeelje dat Jezus en syn folgelingen learden wie it kommende 
Keninkryk fan God. It evangeelje fan it keninkryk omfettet ferlossing 
troch Kristus, mar omfettet ek learen fan 'e ein fan minsklike 
regearingen (Iepenbiering 11:15). 

Unthâld, Jezus learde dat it ein net soe komme foardat it evangeelje 
fan it keninkryk oan 'e wrâld waard preke as tsjûge foar alle folken 
(Mattéus 24:14). En dat preekjen bart no. 

It goede nijs is dat it Keninkryk fan God de oplossing is foar de 
problemen dêr't de minskheid foar stiet . Dochs wolle de measten it 
NET stypje, noch hearre, noch de wierheid derfan leauwe. Gods 
Keninkryk is ivich (Mattéus 6:13), wylst "dizze wrâld foarby giet" (1 
Korintiërs 7:31). 

It ferkundigjen fan it wiere evangeelje fan it Keninkryk fan God is iets 
dat wy yn 'e Fuortsette Tsjerke fan God serieus binne. Wy stribje dernei 
om alle dingen te learen dy't de Bibel leart (Mattéus 28:19-20), ynklusyf 
it Keninkryk fan God (Mattéus 24:14). Wylst wy op dat keninkryk 
wachtsje, moatte wy Gods wegen leare en folgje en oaren treastje dy't 
de wierheid wolle leauwe. 
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Moatte jo de ferkundiging fan it evangeelje fan it kommende Keninkryk 
fan God net stypje? Sille jo it evangeelje fan it Keninkryk fan God 
leauwe? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

Relaasjes opperflakkich en leech 
 
Die Amerikaanse kantoor van die Relaasjes opperflakkich en leech ezali na 
esika oyo: 1036 W. Grand Avenue, na libongo ya Grover, na etúká ya Californie, 
93433 USA; làrach-lìn www.ccog.org. 
 

Relaasjes opperflakkich en leech (CCOG) Webwerwe 
 

CCOG.ASIA Site oyo ezali na focus na Asie. 
CCOG.IN Tha an làrach seo ag amas air feadhainn De dhualchas Na H-
Innseachan.  
CCOG.EU Hierdie webwerf is gerig op Europa.  
CCOG.NZ Site oyo ezali ciblé na Nouvelle-Zélande mpe basusu oyo bawutaka 
na Angleterre. 
CCOG.ORG An làrach-lìn seo Relaasjes opperflakkich en leech. Dit dien mense op 
alle vastelande. Dit bevat artikels, skakels en video's. 
CCOGCANADA.CA Site oyo ezali ciblé vers ba oyo bazali na Canada. 
CCOGAfrica.ORG Tha an làrach seo air a h-amas a dh'ionnsaigh an fheadhainn 
ann an Afraga. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dit is die Spaanse 
taalwebwerf vir die Relaasjes opperflakkich en leech. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Oyo ezali site internet ya Philippines ya 
Relaasjes opperflakkich en leech. Tha fiosrachadh ann am beurla agus Tagalog. 
 

Nuus- en geskiedeniswebwerwe 
 

COGWRITER.COM Site oyo ezali esaleli monene ya kosakola mpe ezali na 
bansango, mateya, masolo ya mambi ya kala, bavideo, mpe makambo ya sika 
ya bisakweli. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tha e furasta cuimhneachadh air làrach-lìn le 
artaigilean agus fiosrachadh mu eachdraidh na h-eaglaise. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dit is 'n aanlyn radiowebwerf wat nuus en Bybelse 
onderwerpe dek. 
 

YouTube mpe BitChute Video Yteeanails mpo na Masolo mpe Masolo 
 

BibleNewsProphecy Yteeanail. CCOG preek video's. 
CCOGAfrica Yteeanail. Ba messages ya CCOG na minoko ya Afrika. 
CCOG Animations Yteeanail A theagasg taobhan de chreideamh Chrìosdail.  
CCOGSermones Yteeanail het boodskappe in die Spaanse taal. 
ContinuingCOG Yteeanail. Masolo ya video ya CCOG.  
 



 

83 
 

Tha an dealbh seo a 'sealltainn gu h-ìosal cuid de na beagan bhreacan a th' air fhàgail (agus cuid 
eile an dèidh sin) de thogalach ann An Ierusalem ris an canar uaireannan An Cenacle, ach ' s e 
Eaglais Dhè air Taobh Siar Ierusalem a chanar Ris an-dràsta. ): 
 

 
 
Daar word geglo dat dit die plek was van miskien die vroegste werklike Christelike kerkgebou. 'n 
Gebou waarin Jesus se 'evangelie van die Koninkryk van God' verkondig sou word. Dit was 'n 
gebou in Jerusalem wat onderrig gegee het lichaamlik hongeric hawwejo honger ietsmearyn.  
 

 
Mpo na ntina oyo tozali mpe kopesa Nzambe matɔndi kozanga kotika, mpo...bino, 

bandeko, bokómaki balandi ya mangomba ya Nzambe oyo na Yudea ezali kati na Klisto 

Yesu. (1 Batesaloniki 2:13-14) 

Bowelana na molende mpo na kondima oyo epesamaki mbala moko mpo na libela epai 

ya basantu. (Yuda 3) . 

Ye (Yesu) alobaki na bango ete: “Nasengeli kosakola Bokonzi ya Nzambe na bingumba 

mosusu mpe, mpo ete natindami mpo na yango.” ( Luka 4:43 ) 

Kasi boluka Bokonzi bwa Nzambe, mpe makambo maye manso[c] makobakisama na 

bino. Bobanga te, etonga moke, mpo ezali esengo ya Tata na bino kopesa bino bokonzi. 

( Luka 12:31-32 ) 

Mpe nsango malamu eye ya bokonzi ekosakolama na mokili mobimba lokola litatoli na 

bikolo nyonso, mpe na nsima nsuka ekoya. ( Matai 24:14 ) 


