
‘Het evangelie van het Koninkrijk’
(Kringavond 31-01-2006)

� Wat is nu het Koninkrijk van God?

� Waar is het Koninkrijk van God?

� Wat is nu het ‘Evangelie van het Koninkrijk’?

� Waarom besteedt Jezus zoveel aandacht aan dit onderwerp?

� Kunnen wij nu in ‘Het Koninkrijk van God’ leven/wandelen?

� Wat houdt het in om Gods Koninkrijk te zoeken?

Stelling: Wij kunnen Gods Koninkrijk op aarde niet bewerken, we moeten ons op God richten 
en wachten totdat Hij terugkomt om Zijn Koninkrijk te herstellen/vestigen!



Bijbelteksten:

Jes 9:5-6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij
rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige  Vader,  Vredevorst.  Groot  zal  de  heerschappij  zijn  en  eindeloos  de
vrede op de troon van David  en over zijn  koninkrijk,  doordat hij  het sticht  en
grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Matt. 6:9-10
Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Matt 7:21-23
Niet  een  ieder,  die  tot  Mij  zegt:  Here,  Here,  zal  het  Koninkrijk  der  hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil  mijns Vaders, die in de hemelen is.  Velen
zullen te  dien dage tot  Mij  zeggen:  Here,  Here,  hebben wij  niet  in  uw naam
geprofeteerd  en in  uw naam boze  geesten  uitgedreven  en  in  uw naam vele
krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat
weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Matt 11:12
Sinds de dagen van Johannes de Doper tot  nu toe breekt  het  Koninkrijk  der
hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.

Matt 12:28
Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk
Gods over u gekomen.

Marcus 10:15
Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het
voorzeker niet binnengaan.

Luc 16:16
De wet en de profeten gaan tot  Johannes;  sinds die tijd  wordt  het  evangelie
gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.

Luc. 17:21
En  op  de  vraag  der  Farizeeën,  wanneer  het  Koninkrijk  Gods  komen  zou,
antwoordde  Hij  hun  en  zeide:  Het  Koninkrijk  Gods  komt  niet  zo,  dat  het  te
berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het
Koninkrijk Gods is bij u.



Luke 18:28-30
En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. En Hij
zeide tot hen:  Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of
ouders of  kinderen heeft  prijsgegeven om het  Koninkrijk  Gods of  hij  zal  vele
malen meer ontvangen  in  deze tijd  en in  de toekomende eeuw het  eeuwige
leven.

Joh 18:36
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk
van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik
niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van
hier.

Hand 14:22
En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen
gemaakt hadden, keerden zij  terug naar Lystra, Ikonium en Antiochie,  om de
zielen der  discipelen te versterken en hen te  vermanen om te  blijven bij  het
geloof,  en  dat  wij  door  vele  verdrukkingen  het  Koninkrijk  Gods  moeten
binnengaan.

Rom 14:17
Want  het  Koninkrijk  Gods  bestaat  niet  in  eten  en  drinken,  maar  in
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

1 Cor 4:20
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Cor 15:19
Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij
de beklagenswaardigste van alle mensen.

Philp. 3:20
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,

Col 1:13
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde,

Heb 12:28
Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar
zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en
ontzag,


