
Zondag 26 juni 2016 - Koningen en priesters
 - Ps. Hoo Handojo -

Laat de rommel van het verleden achter je. Leef niet in het verleden. God 
doet elke dag iets nieuws.

Schema hierboven: enkel via Jezus kom je binnen in Gods Koninkrijk. In 
Gods Koninkrijk zijn alle beloften van God. Jezus is het begin, de poort en 
de Koning in Zijn Koninkrijk.

Alles is te vinden in Zijn Koninkrijk (Mattheüs 6).

De wereld is eigenlijk op zoek naar Gods Koninkrijk. Ze hebben allerlei 
problemen en noden.

Wat is het bewijs dat je inwoner bent van Gods Koninkrijk? Als je kunt 
zeggen wie Jezus is, als je vrede in je hart hebt, als Jezus de Koning in je 
leven is.

Openbaring 1: 5-6•
We zijn koningen en priesters voor God. Alle autoriteit in Christus is ◦
er ook voor jou, als je in Christus bent. Je bent meer dan een klein 



mens. Je hebt de autoriteit om te regeren in dit leven. Overwinning 
over demonen, over geestelijke problemen, over slechte emoties, …
Als er dan een aanval komt van de duivel, dan kan je die afslaan in de ◦
autoriteit van Christus. "Je bent meer dan overwinnaar in Jezus 
Christus!" Er is een kracht zonder limiet, die blijft tot in de 
eeuwigheid. 

Exodus 19: 6•
Een koninkrijk van priesters en een heilig volk.◦

Voordat je kan regeren, moet je eerst een priester zijn. Als je God looft en 
prijst, creëer je een open hemel.

Johannes 4: 24•
God zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid.◦

Jesaja 6: 1-7•
'toen koning Uzzia stierf…' > een symbool van je vlees, van je wil die ◦
moet sterven.
Pas nadat je zelf niet meer op de troon zit, kan Jezus op de troon ◦
zitten in je leven.
Het is de Heilige Geest die neemt van Jezus en het geeft aan jou: zijn ◦
wijsheid, vrede, liefde…

Romeinen 14: 17•
Koninkrijk van God: niet eten en drinken, wel gerechtigheid, vrede en ◦
blijdschap in de Heilige Geest.

Psalm 47: 2-3, 6-7•
Psalmzing (lofprijs en aanbidding) voor de Koning der Koningen, voor ◦
Jezus Christus. Dan activeer je de hemelse gewesten. Gods engelen 
zullen het werk uitvoeren, Jezus zelf zal dan voor je strijden.

Een eerste sleutel:
Mattheüs 16: 19•

Autoriteit om te binden en te ontbinden. ◦
Zoals Jezus autoriteit had om demonen uit te drijven, zo heb je ‣



als kind van God dezelfde autoriteit om demonen uit te drijven. 
Hetzelfde met bijvoorbeeld vergeving. Anderen vergeven, zet de ‣
ander vrij. Jezus vergaf ook zijn folteraars toen hij aan het kruis 
hing.

Een tweede sleutel:
Openbaring 3: 7•

De sleutel van David = de sleutel van lofprijs en aanbidding. Deze ◦
sleutel opent de voorraadkamers en niemand kan ze terug sluiten.

Lukas 11: 52•
Jezus is boos op de schriftgeleerden omdat ze de sleutel van de ◦
kennis weggenomen hebben en mensen die wilden binnengaan (in 
Gods Koninkrijk) hebben ze tegengehouden.

Schema hierboven: De mens komt binnen in Gods Koninkrijk via Jezus




