Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 20. Het Koninkrijk van God en zijn cultuur.
A. De cultuur van de wereld.
Genesis 11:6-9. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelf-

zichzelf van bewondering.6 Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt
waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen.
7 Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met
eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te
horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter
dan wordt gezegd. 8 Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw
gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht!
9 Geprezen zij de H E E R , uw God, die zo veel behagen in u schept
dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is
zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’
Romeinen 3:23. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid
van God;
Jeremia 10:2-5. 2 Dit zegt de HEER:
Volg andere volken niet na,
raak niet van slag door tekenen aan de hemel,
ook al jagen die de hele wereld schrik aan.
3 De gebruiken van die volken zijn niets waard.
Ze hakken een stuk hout in het bos,
een ambachtsman bewerkt het met zijn beitel,
4 verfraait het met zilver en goud.
Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om.
5 Het is net een vogelverschrikker,
neergezet in een komkommerveld.
Het kan niet spreken
en moet worden gedragen,
want zelf kan het geen stap verzetten.
Heb voor beelden geen ontzag,
kwaad doen ze niet,
en goed nog minder.’
Jeremia 7:22-28. 22 Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb
ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. 23 Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam, dan
zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de
weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” 24 Maar ze
luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en
boosaardig hart. In plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij
af. 25 Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken tot
op de dag van vandaag heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. 26 Maar niemand die naar mij luisterde,
niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie
voorouders.
27 Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren; als je
hen roept, zullen ze niet antwoorden. 28 Zeg dan tegen hen: Hier is
nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de H E E R , zijn God, en
dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen
niet meer over hun lippen.
2 Timoteüs 3:1-5. 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De
mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders,
ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn,
onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede
haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid
ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke
mensen.

de taal, dacht de H E E R , en wat ze nu doen is nog maar het begin.
Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De H E E R verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar
bracht de H E E R verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
Romeinen 1:18,25 HSV. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid
van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en
het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is
tot in eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 1:10-12. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten
te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou
vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde
toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister
zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet
voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u
verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven
door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn
geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Psalm 19:1-5a. 5a Over heel de aarde gaat hun stem,
Romeinen 1:19-20. 19 Want wat een mens over God kan weten is
hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld
zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn
voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,
Romeinen 2:14-15. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet
hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook
al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de
wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit,
omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.
Deuteronomium 16:18-20. 18 Stel in alle steden die de H E E R , uw
God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die
zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de
rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de
wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht
en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land
dat de H E E R , uw God, u zal geven, in bezit nemen.
1 Koningen 10:1-9. 1 De roem van Salomo, die de naam van de
H E E R tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. 2 Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze
bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had
bedacht. 3 En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er
niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. 4 Toen de
koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag
dat hij gebouwd had, 5 de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de
wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de
offers die hij opdroeg in de tempel van de H E E R , was ze buiten
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B. Het Koninkrijk van God.
Lucas 17:21 HSV. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar,

Marcus 4:26-29. 26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat
weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al
weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst
de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo
gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is
voor de oogst.’
Matteüs 13:33. 33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met
drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
Openbaring 21:5. 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
– Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is
betrouwbaar en waar.’
Matteüs 6:10,33. 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan
worden op aarde zoals in de hemel.

want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.
Matteüs 7:21. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de
wil van mijn hemelse Vader.
Marcus 1:14-15. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging
Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit
was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Matteüs 12:28. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Matteüs 13:31. 31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat
iemand meenam en in zijn akker zaaide.
Marcus 4:30-31. 30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk
van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van
alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.

C. Wat het Koninkrijk van God ons brengt.
Marcus 1:14-1514 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus
naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was

1 Petrus 2:4-10. 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de
mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn
kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor
de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,
welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen
die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is
een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich
stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de
duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens
was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u
niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Matteüs 5:13-16. 13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het
zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
1 Korintiërs 12:12-13 HSV. 12 Want zoals het lichaam één is en veel
leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij
vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
Efeziërs 1:13,22-23.13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw
geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd
is.
22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles
aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem
die alles in allen vervult.

wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Johannes 3:3. 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Marcus 10:25-26. 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk
van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’
1 Korintiërs 6:9-11. 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal
hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers
noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch
uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u
bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer
Jezus Christus en door de Geest van onze God.
1 Johannes 3:1-3. 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en
dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we
weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen,
want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van
hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
1 Korintiërs 15:26. 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de
dood,
Filippenzen 3:20-21. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.
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Matteüs 13:24-30,36-43. 24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor:
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed
zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam
zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen
het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het
onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes
vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid?
Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is
het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u
dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee,
want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken.
30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer
het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid,
bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan
bijeen in mijn schuur.’”’
36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het
onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het
goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het
goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat
zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers
zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in
het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit
zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de
rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.
Laat wie oren heeft goed luisteren!
Jeremia 15:19. 19 ‘Dit zegt de H E E R : Als je bij mij terugkeert en ik
je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt,
niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich
naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen.
Matteüs 11:4-6. 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie
horen en zien: 5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen,
mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws
bekendgemaakt. 6 Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot
neemt.’
Lucas 3:10-14. 10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan
doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet
delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen
hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder
niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen
hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie
mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’
Handelingen 3:21. 21 die in de hemel moest worden opgenomen tot
de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.
Openbaring 21:5. 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
– Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is
betrouwbaar en waar.’
Matteüs 13:36b-43. 36b Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen:
‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen
van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad,
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39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan
bij de voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen
eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten
val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen
42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun
Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Matteüs 3:12b. 12b maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar
vuur.’
Matteüs 25: 34. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie
bestemd is.
Openbaring 21: 27. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die
zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het
lam.
Openbaring 21: 9-10. 9 Een van de zeven engelen met de offerschalen
die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei:
‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in
vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de
heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God
vandaan.
Galaten 4:24-27. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee
verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het
huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 25
26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder,
27 want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij
die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die
zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’
Hebreeën 11:9-10,13-16. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land
dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met
Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in
tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door
God zelf ontworpen en gebouwd.
13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze
geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis
te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen
wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter
vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun
God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad
van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van
allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid
gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus,
en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van
Abel.
Hebreeën 13:14. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist
verlangend uit naar de stad die komt.
2 Petrus 3:9. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
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D. Kenmerken van het Koninkrijk van God
Matteüs 13:36-43. 36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar

Johannes 17:14-16. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat
hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij
de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.
Johannes 18:36.36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet
bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik
aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van
hier.’
Marcus 1:141:14 -15. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging
Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit
was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Matteüs 12:28. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Matteüs 13:31-33. 31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het
koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat
iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het
kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de
planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’
33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel
werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
Jesaja 9:5-6 NBG. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de H E E R van de hemelse machten.
Daniël 2:34-35,44-45. 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er
een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en
lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. 35 Op hetzelfde
ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het
werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee,
totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen
het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.
44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een
rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een
ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en
vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45 precies zoals u zag
dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand
aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst
te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’
Matteüs 28:18. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde.

huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde
hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is
de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk;
het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het
zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld
en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden
wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van
deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze
zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht
en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de
zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Matteüs 12:28. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Matteüs 19:14. 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze
niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe
aan wie is zoals zij.’
Kolossenzen 1:13. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Matteüs 13:23. 23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij
die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk
vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’
Matteüs 13:10-13. 10 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. 13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen
tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets
begrijpen.
Lucas 8:10. 10 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het
koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets
te begrijpen.
Lucas 17:21. 21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar
is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’
Matteüs 5:19-20. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze
geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de
kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar
wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van
de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

E. Verander je wereldse cultuur in de cultuur van het Koninkrijk van God
Galaten 5:16-26. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan
bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf na-

de, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen,
en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik
u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel
hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest
is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar
iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

jagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd
met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen
wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,
bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woe
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25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting
volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor
ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in
de hemel.
Matteüs 6:33. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Matteüs 6:10. 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Matteüs 24:14. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de
hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het
einde komen.
Handelingen 8:12. 12 Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging
van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof
had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.
Handelingen 20:24-25. 24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan
het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien
en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb:
getuigen van het evangelie van Gods genade.
25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.
Handelingen 28:23,30-31. 23 Ze maakten een afspraak en kwamen
op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend
tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met
hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de
Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.
30 Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. 31 Hij verkondigde het
koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus
Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.
Handelingen 3:21. 21 die in de hemel moest worden opgenomen tot
de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.
Openbaring 21:4-5. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en
waar.’ –
Matteüs 13:41-43. 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen,
en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de
vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan
zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als
de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Openbaring 21:24-27. 24 De volken zullen in haar licht leven en de
koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen
overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.
26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar
alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen
en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek
van het leven staan, het boek van het lam.
1 Korintiërs 3:11-15. 11 want niemand kan een ander fundament
leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament
nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met
hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het
waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het
door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat
ieders werk waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal
hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de
prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur
heen.

de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Romeinen 14:1-23. 1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder
hun overtuiging te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten,
maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want
God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de
dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat
alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer
heeft de macht hem dat te laten doen. 5 De een beschouwt bepaalde
dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet
dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en
hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan
om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft
voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8 Zolang wij
leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we
voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de
Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te
heersen over de doden en de levenden. 10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw
broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te
staan, 11 want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –,
voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’
12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.
13 Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u
voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. 14 Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is
voor wie het als onrein beschouwt. 15 Als u dus uw broeder of zuster
kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door
het voedsel dat u eet. 16 Breng het goede dat God u schenkt geen
schade toe, 17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en
drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige
Geest. 18 Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de
mensen gerespecteerd. 19 Laten we daarom streven naar wat de vrede
bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 20 Breek het werk
van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein,
maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft.
21 Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot
neemt, kunt u beter laten staan. 22 Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt
over zijn overtuiging, 23 maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op
het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet
voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.
Genesis 1:28. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar
en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers
over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’
Matteüs 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 5:14-16. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt
ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te
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