
Zondag 15 september 2013 - Wat is Gods Koninkrijk?

Het offer van Jezus Christus is ongelofelijk. Niemand anders zou zijn leven geven 
voor zondaars (criminelen,…) terwijl Hij zelf zonder zonde was.


Handelingen 1: 1-3•
Handelingen is geschreven door Lucas, dezelfde persoon die ook het ◦
evangelie van Lucas geschreven had… 
Na Zijn opstanding bleef Jezus nog 40 dagen lang op aarde en sprak verder ◦
over het Koninkrijk van God.


Wat is nu het Koninkrijk van God? Het is een 'systeem van regeren'. Jezus 
Christus is de Koning in Zijn Koninkrijk. Zijn regels zijn geldig is Zijn Koninkrijk. 
En Hij is een liefdevolle Koning die het beste voorheeft voor ieder van ons.

Hoe kunnen we dan Gods Koninkrijk ervaren? Er zijn heel veel christenen die 
Zijn Koninkrijk niet ervaren… Hoe komt dit?

Gods Koninkrijk is voor iedereen. Niet enkel voor een bepaald ras, … 


Johannes 3: 1-5, 18•
Gesprek van Jezus met Nicodemus, een leider onder de Joden…◦
Hoe kan je Gods koninkrijk nu binnengaan? Herboren worden uit water en ◦
Geest.


Hoe kunnen we nu meer van Gods Koninkrijk ervaren? En wat zijn hindernissen 
op weg ernaartoe?


Galaten 5: 16-24 → ons vlees (= onze begeerten) staat tegenover de Geest… •

vers 19-21: Hindernissen om Gods Koninkrijk te ervaren.◦
vers 22-24: Door de Geest wandelen, betekent dat je meer en meer ◦
wandelt in de vrucht van de Geest (vers 22)


2 Petrus 1: 3-10 → Wij hebben alles wat we nodig hebben van godsvrucht al •

van God gekregen. En door Gods kracht kunnen we steeds meer en meer in 
godsvruchtigheid wandelen. Dus meer en meer op Jezus gelijken.

Als deze vrucht van de Geest aanwezig is bij je, zal je een vruchtbaar ◦
geestelijk leven leiden.





Informatie over Gods Woord moet openbaring worden in je leven… levend 
worden… en echt worden in je leven.

"De letter der wet doodt, maar de Geest maakt levend."


Galaten 5: 22•
Opmerking: in de herziene statenvertaling staat er 'geloof'. Dit is 'trouw' in ◦
de oorspronkelijke vertaling.
Trouw is een heel belangrijk kenmerk.◦


1 Korinthiërs 12: 18 → God plant iedereen op een bepaalde plaats. Vraag jezelf •

dus af waar je plaats is, en blijf daar. Fladder niet van de ene naar de andere 
kerk, op zoek naar een betere plaats…

Wees trouw in kleine dingen.


Lucas 16: 10-11 → Wees dus ook trouw in je financiën. Wees een goed •

rentmeester van wat je van God gekregen hebt.


