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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.

Deel 1 van 'Het Evangelie van Het Koninkrijk van God'
Vele gelovigen wereldwijd ontvingen rond het jaar 2003 meerdere malen een indringende
opdracht in hun hart om ‘het Koninkrijk van God’ te zoeken gelijk geschreven staat.
Mat.6:33
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u
bovendien geschonken worden.
Op negentienjarige leeftijd kwam ik tot geloof en werd een kind van God. Mij was geleerd
dat ik daarmee mijn behoudenis had verkregen. Daarom begreep ik in de eerste instantie
niet waarom ik van God naar Zijn Koninkrijk moest gaan zoeken. Maar goed, met deze
opdracht op zak vroeg ik aan enkele geestelijke leiders die ik kende of zij mij wilden vertellen
wat het Koninkrijk van God inhield en/of hoe ik ernaar op zoek moest gaan. De antwoorden
liepen uiteen van gezin tot plaatselijke gemeente, innerlijke ervaring, naar een geestelijk
koninkrijk hier op aarde. Maar al deze goedbedoelde antwoorden gaven mij geen
bevredigend gevoel en de opdracht bleef zich telkens in mijn hoofd herhalen. Via het
Internet kocht ik een paar boekjes met als titel ‘The Kingdom of God’, na deze gelezen te
hebben was mijn inzicht iets verruimd, maar mijn vraag bleef helaas onbeantwoord.
Gelukkig heb ik het daar niet bij laten zitten, een tijd van gebed bleek een juiste beslissing te
zijn geweest. Voor meer dan een jaar lang bad ik dagelijks intens het ‘Hemelse Vader’ zoals
Jesjoea dat in Matteüs 6 vers 11 en Lucas 10 vers 2 geboden had. Daarbij legde ik in mijn
gebed de nadruk op de zin ‘uw Koninkrijk kome’. Omdat Gods Geest deze zoekopdracht in
mijn hart gelegd had, wilde ik dat God Zijn Koninkrijk op een of ander manier in mijn leven
kenbaar maakte. Hoe wist ik niet, maar dat het er is en dat het zou komen was voor mij een
uitgemaakte zaak. Van kaft tot kaft spreekt de Bijbel namelijk over het Koninkrijk van God. In
het NT meer dan vijftig keer. Vandaar dat Jesjoea in Zijn bediening ook begonnen is met het
verkondigen van deze blijde boodschap (Evangelie).
Mat.4:17
Van toen aan begon Jesjoea te prediken en te zeggen: Bekeert u,
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
De boodschap over het ‘Koninkrijk van God’ was tevens Zijn laatste onderwijs en instructies
dat Hij aan Zijn discipelen doorgaf, zodat zij het verder door konden geven.
Hand.1:3
aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft
vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het
Koninkrijk Gods betreft.
Dit betekent dat het meeste wat Messias Jesjoea vanaf Zijn bediening begon te leren tot en
met Zijn laatste onderwijs/instructies, over niets anders dan alleen het Koninkrijk van God
ging.
Samen met mijn gezin (mijn vrouw en twee zonen) begonnen we dagelijks intensief de Bijbel
te onderzoeken om het vervolgens met elkaar te bespreken. De woonkamer lag werkelijk
bezaait met diverse Bijbelvertalingen. Inmiddels kan ik je het antwoord op één van mijn
vragen geven, waar je het Koninkrijk van God moet zoeken. Niet in de geloofsgroep waar je
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samenkomt en ook niet in de stad Jeruzalem of het land Israël, hoewel zij allen wel deel
(kunnen) hebben aan Gods Koninkrijk. Er is maar één plek op de wereld waar je het nu,
vandaag vinden kunt en dat is IN je eigen Bijbel, het Woord van God.
Vele gelovigen lezen vandaag de dag de Bijbel als ieder ander boek of helemaal niet.
Regelmatig heb ik samenkomsten meegemaakt waar de Bijbel gesloten bleef. Zij zijn
vergeten dat de Bijbel het Levende Woord van onze Hemelse Vader is. De Bijbel is Vader
YHWH Zelf die tot ons spreekt. Daarom moeten we ons zelf elke keer de vraag stellen: "Heb
ik toegepast wat God door Zijn Woord aan mij vraagt?” Als je de adviezen van onze Vader
en Zijn Zoon Jesjoea als een Levend Woord niet serieus neemt en opvolgt, zul je het
Koninkrijk van God nooit vinden. Bij elke zoektocht naar Gods Koninkrijk zul je jezelf de vraag
moeten stellen, “wil ik gehoorzamen?”.
Na mijn eigen ontdekkingstocht kan ik je nu zeggen; “Je hebt het Koninkrijk van God pas
gevonden wanneer je leeft volgens de heerschappij/koninklijk bestuur/wet/regels van dàt
Koninkrijk.” Net zoals je deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden en leeft volgens
de wetten van dit Koninkrijk. Of wanneer je naar Engeland gaat en daar bent aangekomen,
wordt er van je verwacht dat je de regels van Groot-Brittannië naleeft. Doe je dat niet, je
blijft bijvoorbeeld rechts rijden i.p.v. links van de weg, dan zijn de gevolgen ook voor jou.
Daar komt nog bij dat de ambtenaar van het rechtssysteem je een boete of straf zal
opleggen. In het Koninkrijk van God is het niet anders. Het enige verschil, is dat Het
Koninkrijk van God veel betere condities (rechten en plichten) heeft dan welk ander
koninkrijk ook. Maar voordat we hier dieper op ingaan, moet voor elke gelovige eerst
duidelijk zijn dat de ‘Blijde Boodschap van Gods Koninkrijk’ Hèt EVANGELIE is waar alle
dienstknechten van God in Bijbel over spreken.
Mat.24:14
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
Merk op dat Jesjoea het hier heeft over dit Evangelie van het Koninkrijk. Elke ander
evangelie dat gepredikt wordt en niet over Gods Koninkrijk gaat, zal geen enkel invloed
hebben, noch op de komst van Jesjoea naar de aarde, noch op het einde.
Het Evangelie van onze Messias Jesjoea, om behouden te worden heeft dus betrekking op
Gods Koninkrijk. Dit is vanaf het begin af aan zo geweest en zal daar ook mee eindigen (Mat.
3:1-2). Deze boodschap over het Koninkrijk van God zal de laatste oproep van Vader JHWH
aan Zijn dienstknechten zijn om dit in deze laatste dagen door te geven. En zoals ik met deze
lesbrief begon, is dit al enkele jaren wereldwijd aan de gang. God is genadig, Hij geeft
eenieder nog een kans om zich te bekeren (anders te gaan denken) en om Hem te
gehoorzamen naar Zijn wil, in overeenstemming met Zijn Koninkrijk. Het woord ‘bekeren’ in
combinatie met het Evangelieverkondiging van Gods Koninkrijk, is vertaald van het woord
metanoéo wat letterlijk betekent ‘verandering van denken’.
Mat.3:1-2
In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn
van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
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Het evangelie van het Koninkrijk werd in de eerste instantie aan het volk Israël verkondigd.
Maar de meeste Israëlieten wilden daar niet aan omdat zij gebukt gingen onder de leer van
de toenmalige geestelijke leiders; de Farizeeën en Schriftgeleerden. Vandaag de dag is dat
niet anders. Regelmatig heb ik predikers van de kansel horen roepen dat zij het Woord van
JHWH verwerpen door te beweren dat de Tenach of te wel het O.T. niet meer geldig is. Zij
hebben geen gehoor gegeven aan de laatste opdracht van Jesjoea; het verkondigen van
Gods Koninkrijk.
In deze studie gaan we wel in op de evangelieverkondiging zoals Jesjoea dat doorgaf en
omdat Hij bevolen heeft deze boodschap verder uit te dragen. Je zult antwoorden
ontvangen op de vraag: “Hoe krijg ik deel aan Gods Koninkrijk?”
Je bent nooit te oud om te leren en te veranderen. Zelfs kerkgangers in Beréa kwamen
(opnieuw) tot geloof. Hè, wat zeg je nu? Ja, door de prediking van het Evangelie van Gods
Koninkrijk kwamen vele “gelovige” Joden die naar de kerk (Synagoge) gingen tot geloof.
Medeoorzaak daarvan was dat zij de schiften onderzochten, dat zijn de Torah, de schriften
(psalmen) en profeten, merk op dat het N.T. toen nog niet bestond. Als je aanpak net zo is
als hen, dan zal God je ogen openen voor Zijn Waarheid. Het controleren van elke
boodschap die tot je komt met het Woord van God is een vereiste. Het is als het hanteren
van een sleutel.
Hand.17:10-12 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar
Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen
onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle
bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo
waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse
vrouwen en mannen niet weinigen.
Gezien Jesjoea na Zijn opstanding nog 40 dagen nodig had om het Koninkrijk van God uit te
leggen, betekent dit, dat je hier serieus over moet nadenken. Het kan niet zo zijn dat je een
boodschap van tien minuten hoort en vervolgens de belofte krijgt; “Als je dit accepteert en
gelooft dan ben je behouden.” Nee, zo eenvoudig is het niet, als je dit geloofd ben je misleid
door een lering van mensen. Het aannemen van Jesjoea is in de eerste plaats om verzoening
te verkrijgen met God zodat je in staat bent om Zijn Koninkrijk te zien, zie Johannes 3 vers 3,
maar je bent er nog niet, lees ook de volgende verzen. Je hebt je Bijbel nodig om precies uit
te zoeken hoe je ware behoudenis in elkaar zit.
Marc.7:7
mensen zijn.

Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van

Waarschijnlijk heb je net als ik een boodschap gehoord van Jesjoea en die gekruisigd?
“Eenieder die in Hem en in Zijn kruisiging als verzoenoffer geloofd zal behouden worden.” De
interpretatie is dan, als je in de persoon Jesjoea de Messias geloofd ben je behouden. Maar
dit is niet helemaal correct, dit is niet het Evangelie van Gods Koninkrijk. Er hangt veel meer
aan dan alleen te geloven in de persoon Jesjoea de Messias! Natuurlijk is deze boodschap
over Jesjoea een geweldig getuigenis. Op deze wijze heb ik zelf ook Jesjoea de Zoon van God
leren kennen. Jesjoea is de deur tot de schaapskooi, Hij is de Goede Herder die Zijn leven
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heeft gegeven tot losprijs van velen. Maar het Koninkrijk van God gaat hier niet alleen over.
Het Evangelie waar Jesjoea en onder andere Johannes de doper over spraken was het
Evangelie dat over het leven in Gods Koninkrijk ging, één die je vandaag de dag zelden hoort.
Mat.9:35
En Jesjoea ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun
synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en
alle kwaal.
Leert de Bijbel ons dan dat er twee verschillende Evangeliën zijn? Nee, Jesjoea en die
gekruisigd is de deur of poort die toegang geeft tot Het Konikrijk, het Koninkrijk die Hijzelf
verkondigde als Het Evangelie (De blijde boodschap). Jesjoea is onlosmakelijk met met Het
Koninkrijk verbonden. Er is echter maar één juiste evangelie waardoor je behouden kunt
worden. En dat is het Evangelie van Gods Koninkrijk dat Jesjoea en Zijn discipelen hebben
verkondigd.
Mat.28:19
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in
de naam [des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes] en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Alleen wat onze Heer Jesjoea bevolen heeft om te leren, heeft eeuwige waarde. Jouw leven
is te kostbaar om Gods Woord hierin niet serieus te nemen.
2Petr.1:10-11 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing
te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk
worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland,
Jesjoea Christus.
“Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jesjoea in Galiléa, predikende het Evangelie van
het Koninkrijk Gods,” (Markus 1:14 s.v.). Voor alle duidelijkheid Jesjoea bediening op aarde,
Zijn boodschap en Zijn onderwijs gaan over de blijde boodschap aangaande het Koninkrijk
van Zijn Vader JHWH. Als Jesjoea en Zijn discipelen het over ‘het Evangelie’ hebben,
spreken zij over Gods Koninkrijk, dat komende is. Als zij zeggen: “Bekeert u en gelooft het
evangelie”, dan hebben zij het automatisch over Gods Koninkrijk.
Het Griekse woord ‘Evangelion’ betekent letterlijk een ‘goede boodschap’. In de context met
Gods Woord is het een goede boodschap om gered en behouden te worden. Het Engels
woord voor Evangelie is, ‘GOSPEL’, en komt van ‘God Spel’, dat letterlijk ‘spreken van Gods
Woorden’ betekent. Woorden die betrekking hebben op Het Koninkrijk van God. JHWH is
God, de Vader van Jesjoea. En vader JHWH heeft de ‘Goede Boodschap’ gegeven.
Jesjoea zei: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft
het evangelie” (markus1:15). Er is maar één ware evangelie welke Jesjoea gepredikt heeft.
En dit evangelie is het enige evangelie waardoor je behouden kunt worden. Jesjoea, zegt hier
dat dit evangelie gaat over een nabijgekomen Koninkrijk van God. Het gaat dus niet over
Hemzelf, als de persoon Jesjoea (alhoewel Hij hier wel het middelpunt van is).
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Joh.3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe.
Eenieder die in Hem gelooft. Wat betekent dat nu precies? Vers 17 zegt dat God Hem
gezonden heeft. Waarom zou God Hem zenden? Hij is gekomen om Gods beloften in
vervulling te brengen en Gods Woorden te spreken. Als je Zijn woorden gelooft door de
Bijbelse vorm van ‘geloven’ toe te passen (Jak. 2:20;26), zul je zoals beloofd is, een eeuwig
leven ontvangen en Gods Koninkrijk ingaan.
Joh.5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem JHWH
gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want
hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Het gaat er dus niet om of je gelooft in het feit dat Jesjoea op aarde geleefd heeft en de
Zoon van God is. Want alleen door dit te geloven wordt een mens niet gered. Maar wat dan
wel? Jesjoea zelf zegt: Wie de woorden van Vader JHWH gelooft en gehoorzaam is, die
ontvangt eeuwig leven en is behouden (beschermd) voor het komende oordeel die over de
zondige aarde zal komen. Er is dus een tweede en volgende stap die je moet nemen nadat je
Jesjoea de Zoon van God hebt leren kennen. Wel of niet geloven in het Evangelie van Gods
Koninkrijk is een verschil tussen leven en dood. Zie je hoe kostbaar je bent voor God? Geloof
in het Woord dat Jesjoea predikt, geloof dat JHWH Hem daarvoor gezonden heeft, Vader
JHWH heeft een boodschap voor je achtergelaten dat door vele profeten opgeschreven is en
verkondigd door Zijn Zoon.
Ef.2:10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jesjoea geschapen om goede
werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Ef.2:12-13
dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het
burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder
God in de wereld. Maar thans in Christus Jesjoea zijt gij, die eertijds veraf waart,
dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Al deze nieuwe verbondsgelovigen hebben zich in de afgelopen jaren, (van wat ik heb
gehoord en gezien, vanaf het jaar 2000) verdiept in Het Koninkrijk van God. Zij komen uit de
stam Juda, Benjamin, de tien verloren stammen, maar ook vanuit de andere volken, de Griek
en de vreemdeling. Zij zoeken elkaar op, praten over Gods Koninkrijk en passen de regels van
Zijn Koninkrijk toe. God is in deze laatste dagen werkelijk bezig een volk voor Zich te
verzamelen dat deel gaat uitmaken van Zijn Koninkrijk. Het Koninklijk bestuur is gegeven, het
Koninklijk volk is zich aan het gereedmaken, het land herstelt zich en de Koning komt van
een lange reis terug.
Wil je hier deelgenoot van zijn, doe dan wat Jesjoea van je vraagt en zoekt eerst Zijn
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid (Mat.6:33). De Amplified Bible voegt daar nog aan toe; “en
doe Gods gerechtigheid op de wijze zoals God het doet.”
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Deel 2 van 'Het Evangelie van Het Koninkrijk van God'
Mat.24:14
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
Dìt Evangelie van Gods Koninkrijk wordt vandaag de dag met een nieuwe zalving van Gods
Geest in de gehele wereld verkondigd. Deze boodschap, het ware Evangelie, dat Mattheüs in
hoofdstuk 24 vermeld, is één van de tekenen van de eindtijd.
Zoals we weten naderen wij het einde van de Bijbelse zesduizendste tijdsperiode in
overeenstemming met Gods Plan. Dit betekent dat er nog steeds tijd is om naar Gods
Koninkrijk te zoeken, deze te vinden en in te gaan, totdat het einde (de dag des Heren)
aanbreekt.
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen dat Jesjoea Zelf de opdracht gaf om eerst
het Koninkrijk van God te zoeken (Mat. 6:33). Deze opdracht zou Hij niet gegeven hebben als
dit een onmogelijke taak zou zijn geweest. Een heerlijke uitdaging dus voor eenieder die van
plan is deze zoektocht voort te zetten.
Voor eenieder die aan deze opdracht gehoor wil geven, geeft Jesjoea de belofte: Want
eenieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden
(Mat. 7:8). Jesjoea Zelf, wijst je de weg in de waarheid om het leven in Gods Koninkrijk te
vinden.
Het is een misverstand om te denken dat je Gods Koninkrijk zomaar in je schoot geworpen
krijgt, je moet er eerst naar zoeken en elke stap die je neemt overdenken. Houdt daarbij
rekening dat Messias Jesjoea er ruim drie jaar voor nodig had om deze materie aan Zijn
discipelen duidelijk te maken. Ook na Zijn dood en opstanding gaf Jesjoea hen hier specifiek
nog eens veertig dagen onderwijs over. (Hand. 1:3).
Een geheimenis
Eén van de redenen waarom gelovigen het Koninkrijk van God niet eenvoudig kunnen vinden
is, omdat Het Evangelie van Het Koninkrijk van God een geheimenis is. Het wordt alleen
geopenbaard aan hen die Jesjoea werkelijk (willen) volgen of beter gezegd, in Zijn
voetsporen (willen) treden. Van elke volgeling van de Messias wordt verwacht dat Hij
daadwerkelijk Heer (Koning) en Meester (Leraar) over jouw leven mag zijn.
Gal.2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven.
Net als tegen de twaalf discipelen zegt Hij ook tegen jou “Volg Mij”. En Hij zeide tot hem:
Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem (Mat. 9:9). Voor vele gelovigen is dit een bekende
oproep en hebben getracht hieraan gehoor te geven, maar resulteerde vaak alleen in een
samenkomen op zondag. Vergis je je niet, het volgen van Jesjoea is geen makkelijke keuze,
denk maar aan het verhaal van de rijke jongeling. Hij was ook een gelovige en deed alles wat
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God hem geboden had. “De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen” (Mat.
19:20). Maar toch koos hij voor een genoegdoening waar hij vertrouwd mee was.
Mat.19:21-22 Jesjoea zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop
uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en
kom hier, volg Mij. Toen de jongeling [dit] woord hoorde, ging hij bedroefd heen,
want hij bezat vele goederen.
Onvoorwaardelijk volgen van Jesjoea is een tweede sleutel om Het Koninkrijk van God te
vinden en in te gaan
Het Evangelie van Gods Koninkrijk is voor velen een geheimenis. Zowel vòòr de
verkondiging van het Evangelie van Gods Koninkrijk door Jesjoea Christus en Zijn Apostelen
als daarna, nu al bijna 2000 jaar later.
Rom.11:25
Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet
onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël
gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
Rom.16:25
Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de
prediking van Jesjoea Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang
verzwegen,
Merk op dat Paulus hier “de prediking van Jesjoea Christus” als een aparte boodschap
vermeld heeft. Eeuwenlang is hèt Evangelie van Gods Koninkrijk verzwegen. Na de
machtsovername door de kerk, omstreeks het jaar 300 na Christus, is de boodschap van Het
Koninkrijk van God eeuwenlang verdoezeld door een deels plaatsvervangend evangelie.
Maar aan de gelovigen die Jesjoea geaccepteerd hebben en volgen, dat wil zeggen Hem
gehoorzamen, zegt Hij:
Marc.4:11
En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk
Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,
Vandaar dat Hij tegen ieder die buiten Het Koninkrijk staat zegt, dat je eerst naar het
Koninkrijk van God moet zoeken (Mat. 6:33). Door Jesjoea onvoorwaardelijk te volgen zal Hij
je de geheimenissen van het Koninkrijk Gods openbaren. Alleen dan zul je in staat zijn te
begrijpen wat Gods Koninkrijk werkelijk is en wat het voor je betekent.
Andere redenen waarom vele gelovigen “Het Evangelie van Gods Koninkrijk” niet begrijpen
en daarom geen deelhebben aan de vele beloften die het geeft, zijn de vele misvattingen of
misleidende onderwijs over Gods Koninkrijk. Op één van die (onbewuste) misverstanden zal
ik straks op ingaan, maar eerst moeten we weten wat we nu eigenlijk precies zoeken. En dit
is, zoals ik in de vorige lesbrief aanhaalde, geen voorstelling van een gezin, gemeente of vaag
onbereikbaar geestelijke dimensie. Ook het afwachten totdat Koning Jesjoea de Messias
weer terug is om het Koninkrijk in te kunnen gaan, is misleidend.
Het Koninkrijk zien
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Een persoon in de Bijbel die het goed begrepen heeft is Daniel. Hij vergelijkt: ‘Het Koninkrijk
van God’ met een echt (aards) Koninkrijk dat je met je eigen ogen kunt zien en beleven door
daar deel aan te hebben. Je kunt dit lezen in Daniel 2 vers 36 tot en met vers 44. Ik geef nu
alleen het laatste vers.
Dan.2:44
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de
heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken
verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,
Daniel sprak over een Babylonische, Perzische, Griekse en Romeins Koninkrijk. En luister
goed wat Daniel aan het begin van vers 44 zegt; “In de dagen van die koningen zal de God
des hemels…” wat? Is dat in de toekomst? Nee, God Zelf, heeft Zijn eeuwige Koninkrijk reeds
opgericht in de tijd van bovengenoemde koninkrijken. En vanwege haar eeuwige karakter
bestaat het vandaag nog steeds. Gods Koninkrijk heeft dezelfde ingrediënten als elk ander
Koninkrijk. Zonder meer is dit moeilijk te begrijpen als je 2000 jaar religie en traditie gehoord
hebt. Ik kan me dan ook voorstellen dat je nog meer Bijbelse bewijzen wenst te lezen dat
zegt dat Gods Koninkrijk er al is.
Hebr.4:2
Want ook ons is het evangelie (van Gods Koninkrijk) verkondigd evenals
hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof
gepaard ging bij hen, die het hoorden.
De Hebreeën schrijver verwijst hier met het woordje hun, naar het vorige hoofdstuk 3 vers
16. ‘Hun’ verwijst hier naar het volk Israël dat onder leiding van Mozes verlost werd van de
gevangenschap in Egypte.
Hebr.3:16
Wie waren het dan, die, hoewel zij (de stem) gehoord hadden, (God)
verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan?
Ook toen werd het Evangelie van Gods Koninkrijk verkondigd, evenals in de tijd van Jesjoea
eerste bediening op aarde. We weten dat Hij persoonlijk de zendingsopdracht gaf om het
Evangelie van Gods Koninkrijk aan de ganse schepping te verkondigen (Marc. 16:15). Ook
Paulus kende het onderwijs uit de Tenach (O.T) van Daniel wist dat Gods Koninkrijk een
eeuwig Koninkrijk is.
1 Petr.1:25
maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het
woord, dat u als evangelie (van Gods Koninkrijk) verkondigd is.
Het is duidelijk dat het NT ons leert dat het Evangelie van het Koninkrijk van God niet nieuw
is, maar al verkondigd werd in de tijd van Mozes. Ja, zelfs al in de tijd van Abraham. Aan
Abraham werd de belofte gedaan van een nieuw land (Gen. 12:1).
De instructies die Jesjoea aan Nicodemus gaf om Het Koninkrijk van God te kunnen zien en in
te kunnen gaan geldt ook voor ons voor vandaag.
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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.
Joh.3:3
Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Joh.3:5
Jesjoea antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Jesjoea spreekt hier in de tegenwoordige tijdsvorm tegen een geestelijk leider zodat hij in
staat was om Het Koninkrijk van God te zien en het Koninkrijk van God in te gaan. Ook anno
2010 kunnen we deelhebben aan het Koninkrijk van God op deze aarde, we kunnen het
immers ‘zien’ en ‘in gaan’. In overeenstemming met de koninkrijken die Daniel ons
onderwijst, kunnen we de volgende definitie van een Koninkrijk vaststellen.
De definitie van een Koninkrijk is: Een koninkrijk heeft een Koning die een stuk grond (land)
bezit, waarop een volk woont dat gehoorzaam is aan Zijn Koninklijk bestuur.
Alle aardse koninkrijken (vandaag de dag Constituties genoemd) zijn volgens deze formule
ontstaan. In het verleden, bij verscheidene oorlogen werden koninkrijken overgenomen (en
verdwenen) als de koning gedood is. Maar, Hallelu-JA onze Koning is niet dood, Hij leeft. Wat
nu als de Koning voor een lange tijd het land verlaat om elders zaken te verrichten? Wat
gebeurt er als koningin Beatrix een staatsbezoek aan China brengt, is het Koninkrijk der
Nederlanden dan verdwenen? Nee, het is er nog. Zo is het ook met het Koninkrijk van God
gesteld. Koning Jesjoea, die het Koningshap van de Vader op Zich zal nemen is voor een door
God vastgestelde tijdsperiode vertrokken. Waar is dan het Land, Zijn Volk en Zijn Koninklijke
regering, heeft Hij dat soms meegenomen? Nee, natuurlijk niet.
Je kent vast de gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen met de knechten die ieder één of
meer talenten ontving (Mat. 25:14-30). Tegen de slaaf die niets met zijn talent deed en
wachtte totdat de Heer weer terugkwam, zei de Heer bij zijn terugkomst, “Gij slechte en luie
slaaf”. Zo gaan ook vandaag nog alle activiteiten in Gods Koninkrijk gewoon door. Althans
dat is wel de bedoeling! Iemand die zijn talent begraven heeft, dat wil zeggen niet ernaar
zoekt om het te vinden en vervolgens in te gaan om er in te leven in overeenstemming met
het Koninklijk bestuur, heeft het principe van een leven in Gods Koninkrijk niet begrepen.
Misleiding/Misverstand
Zoals belooft kom ik nu terug op het misverstand waarbij miljoenen gelovigen voor bijna
tweeduizend jaar en tot op de dag van vandaag misleid worden. De tegenstander (satan) wilt
namelijk niet dat je in aanraking komt met Gods Koninkrijk, laat staan om deze in te gaan.
Want als je er eenmaal bent weet hij dat hij geen invloed meer op je kan uitoefenen omdat
hij daar geen toegang tot heeft.
Nu dit Evangelie van het Koninkrijk van God wereldwijd verkondigd wordt, zit de
tegenstander niet stil om zijn eigen versie(s) rond te bazuinen. Daarom moet je soms verder
zoeken of dieper in Gods Woord graven om de waarheid aangaande Gods Koninkrijk boven
water te halen. Vandaag de dag is er heel veel lectuur beschikbaar. Vele gelovigen zijn er
inmiddels achter gekomen dat er helaas vele vertaalfouten in onze huidige Nederlandse
Bijbels zijn ingeslopen die je dus op een verkeerd spoor kunnen zetten.
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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.
Als voorbeeld noem ik even het houden van de wekelijkse samenkomsten op de zondag
omdat de gemeente in het NT op de eerste dag van de week bij elkaar kwam om het brood
te breken (Hand. 20:7). Maar in de Griekse grondtekst staat toch echt het Hebreeuwse
woord ‘Sabbatton’, dat is de zevende dag van de week. Nog een voorbeeld van een
dergelijke misleiding is het onderwijs dat leert dat Gods Koninkrijk nog zou moet komen.
Onze laatste Bijbelexemplaren zijn grotendeels vertaald vanuit de Statenvertaling. De
Statenvertaling is vertaald uit de Engelstalige King James Bible die weer uit een Grieks
exemplaar vertaald is. Maar daar houdt het niet bij op zoals de meeste gelovigen denken. In
Israël, waar Gods Woord haar oorsprong heeft, hoor ik vrijwel niemand Grieks spreken.
Persoonlijk denk ik dan ook dat Jeshua (Jesjoea) geen Grieks met Zijn discipelen sprak, Hij
was immers van Joodse afkomst!
De eerste Bijbelvertalers die in opdracht van Keizer Constantijn de Grote het NT moesten
samenstellen, vertaalden originele manuscripten vanuit het Hebreeuws en Aramees naar het
Latijn en Grieks omdat dat in die tijd het meest Grieks gelezen werd.
Vòòr het ontstaan van het NT rond 300 NC, ging het verspreiden van het Woord op een
manier waarbij manuscripten handmatig van elkaar werden overgeschreven. Je kunt je
voorstellen dat in de vertaalslag naar het Grieks en in de vertalingen daarna fouten zijn
gemaakt, simpel weg omdat dezelfde woorden uit verschillende talen verschillende
betekenissen kunnen hebben of niet eens een equivalent hebben.
Jammer genoeg zijn veel Hebreeuwse manuscripten in de Tweede Wereldoorlog verloren
gegaan doordat in Europa Joodse synagogen in brand werden gestoken. Wat overgebleven
is, is vanuit de hele wereld verzameld in het Joodse Nationale en Universiteit Bibliotheek te
Jeruzalem en opgeborgen en vastgelegd op microfilm. Om een lang verhaal kort te maken.
Er bestaan nog Hebreeuwse manuscripten van delen van het Evangelie dat door Mattheus
geschreven is of daarvan overgeschreven is. Dat is ook niet verwonderlijk omdat Mattheus
met zijn boodschap zich specifiek op het Joodse volk richt.
In het eerst hoofdstuk zei ik dat ik een jaar lang ‘Het Hemelse Vader’ bad met de focus op de
woorden ‘Uw Koninkrijk kome’. Voor mij is Gods koninkrijk werkelijk in mijn leven gekomen,
een wonder op zich. Helaas heeft dit bekende gebed het grootste deel van Gods kinderen op
een dwaalspoor gezet. Vele gelovigen zijn afwachtend en gaan ervan uit dat Gods Koninkrijk
nog moet komen en pas daar is als de Koning is wedergekeerd. Waarom? Omdat men niet
aangeleerd wordt om nu al te leven overeenkomstig de wetten c.q. regering van het
Koninkrijk van God! (Het werkelijk Koninkrijk is pas compleet aanwezig als Koning Jesjoea is
wedergekeerd naar de aarde)
Van alle 19 Hebreeuwse manuscripten die je in het Nationale Bibliotheek van Jeruzalem kunt
bezichtigen en over het gebed gaat welke Jesjoea aan Zijn discipelen heeft geleerd. Staat in
het Hebreeuws geschreven.
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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.
“Moge uw Koninkrijk worde gezegend”
Het (oorspronkelijke) Hebreeuws gebed spreekt niet van een eindtijd Koninkrijk dat nog
komen moet, maar van een hedendaagse Koninkrijk van het hier en nu. Het Hebreeuwse
gebed dat Jesjoea ons leert is, “Oh, Vader moge uw hedendaagse Koninkrijk worden
gezegend”. Het gebed sluit dan ook helemaal aan met de woorden “Want Uwer is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”.
En dat is precies wat Jesjoea ons in de vier evangeliën leert. Al Zijn onderwijs over het
Koninkrijk Gods staat in de tegenwoordige tijd. De vraag die ik je nu wil stellen is: ben je een
gelovige die Messias Jesjoea op Zijn Woord gelooft?
Als je liever in de leer van mensen wilt geloven en denkt dat Gods Koninkrijk nog moet
komen, dan hoef je er ook niet (meer) naar te zoeken, want Gods Koninkrijk is dan nog ver
weg bij je vandaan. Je zult het dan ook niet kunnen vinden.
Mat. 5:3 want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen want hunner is het
Koninkrijk der hemelen
Mat. 5:19 doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen
Mat. 21:43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden
Marc. 10:14 verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods
Marc. 10:23 Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan
Luc. 11:20 dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen
Dit is maar een kleine greep van Koninkrijk teksten die in je Bijbel allemaal in de
tegenwoordige tijd staan. Nergens vermeld Jesjoea dat deze gebeurtenissen gaan
plaatsvinden in een Koninkrijk dat nog moet komen. Als evangelist zegt Jesjoea vaak “Het
Koninkrijk is nabij.” De Engelse vertaling spreekt over ‘nigh at hand’, wat betekent binnen
handbereik. Je kunt het dus letterlijk en figuurlijk aanraken.
Luc.17:20-21 En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen
zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te
berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het
Koninkrijk Gods is bij u.
Als je vandaag aan Jesjoea zou vragen; “wanneer komt uw Koninkrijk?” dan zou Hij gezegd
hebben, je hebt het helaas (nog) niet begrepen (gezien), want
Het Koninkrijk van God is bij je.
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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.
Laten we bidden. Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Hebreeuwse naar het evangelie
van Matteüs.
Onze Vader in de hemel
Moge uw naam worde geheiligd
Moge uw Koninkrijk worde gezegend
Uw wil worde gedaan
in de hemel en op de aarde
Geef ons brood continu
Vergeef ons de schuld van onze zonden
gelijk ook wij de schuld vergeven van hen die tegen ons zondigen
Breng ons niet in de handen van een test
en bescherm ons tegen alle kwaad
Amen
Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet
binnengaan (Luc. 18:17).
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Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.

Deel 3 van 'Het Evangelie van Het Koninkrijk van God'
De eerste apostelen en leraren die erop uitgestuurd waren om het Evangelie van het
Koninkrijk van God te verkondigen, verkondigden twee boodschappen met een verschillende
inhoud maar die nauw met elkaar verbonden zijn.
Hand.8:12
Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die (A) het evangelie van
het Koninkrijk Gods en (B) van de naam van Jesjoea Christus predikte, lieten zij zich
dopen, zowel mannen als vrouwen.
Zo ook Filippus, die Jesjoea niet persoonlijk ontmoet had, maar wel gehoor gaf aan de
opdracht van de verkondiging van beide boodschappen, A) ‘Het evangelie van het Koninkrijk
van God’ en B) ‘het getuigenis over de persoon Jesjoea Christus’. Beide boodschappen
dienen gepredikt te worden. Jesjoea heeft Zelf aan de verkondiging van het Evangelie
meegewerkt, maar getuigen over Zichzelf, als de opgestane Verlosser en Redder van de
mensheid behoorde niet tot Zijn taak, maar liet dit over aan Zijn discipelen.
A) Het Evangelie van Het Koninkrijk van God
Luc 4:34
Maar Hij (Jesjoea) sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het
evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.
Marc.16:15
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het
evangelie (van het Koinkrijk van God) aan de ganse schepping.
B) Getuigen zijn van Jesjoea Christus
Hand.8:8b
en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en
Samaria en tot het uiterste der aarde.
Velen hebben punt B) ‘het getuigenis over Jesjoea Christus’ gehoord en velen hebben Hem
aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Heiland. Deze ervaring loopt voor de
gelovigen parallel met de ervaring die het volk van God in de tijd van Mozes heeft ervaren;
de verlossing uit Egypte en diens Farao, c.q. gelovigen verlost uit de macht van de
tegenstander (satan). De originele Hebreeuwse naam van Jesjoea is Jehoshua en betekend
JAHOWHA Verlost. Satans juk van slavernij heeft God uit je leven verwijderd. Zo is dan wie in
Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen
(2.Kor 5:17). Dit is de wedergeboorte die je tevens in staat stelt om Gods Koninkrijk te zien,
precies zoals Jesjoea dat tegen Nikodemus zei:
Joh.3:3
Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Maar hoe zit het met de verkondiging van punt A) ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van
God’, de boodschap die Jesjoea Zijn discipelen geleerd heeft om deze aan de hele wereld te
verkondigen?
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Eerst verlost van de tegenstander
Verlossing en Redding houden in dat God je zonden vergeeft door acceptatie van het offer
van Zijn Zoon, Jesjoea de Messias ter vergeving van je zonden en ter herstel van de relatie
tussen God en jou. Maar daar stopt het niet bij, het gaat verder; je kunt het Koninkrijk van
God dan, niet alleen zien, maar ook binnengaan. Dit binnengaan, doe je door aan te geven
dat je onder Gods Koninklijke Bestuur wilt staan. Je kunt onder Zijn heerschappij staan door
je te bekeren van je eigen ‘ik’, je eigen wil. “Niet mijn wil, maar Uw wil” (Mat. 26:39; Luc.
22:42; Joh. 5:30).
Mat.4:17
Van toen aan begon Jesjoea te prediken en te zeggen: Bekeert u, want
het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Het woordje dat hier met bekeren vertaald is komt van het Griekse woord ‘metanoeo’ wat
‘anders denken’ betekend. Ik zou zeggen, begin letterlijk andersom te denken. Denk eerste
aan het bestuur van de Koning, en vervolgens aan het volk en aan het land. God is op zoek
naar een volk dat Zijn Koninkrijk wil vormen. Daarvoor moeten ze wel naar de Koning
luisteren en doen wat de Koning van hen vraagt. God vroeg dit het eerst aan het volk Israël,
nadat zij verlost waren uit de macht van de Egyptische Farao:
Ex.19:5-6
Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond
bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.
Via Mozes zette God het verbond welke Hij met Abraham sloot door (Gen. 12:1-3). In het
vers hierboven spreek JHWH over een verbond dat een Eeuwig Koninkrijk tot stand zal
brengen indien het volk Hem zou gehoorzamen en Zijn verbond zou bewaren (naleven).
Gods aandeel zou zijn dat Israël uit alle volken apart (heilig) zou zijn, dat wil zeggen apart
gezet om Zijn eigendom te zijn, een koninkrijk van priesters. Let op het veelomvattende
"indien". We spreken van een conditioneel verbond. En het volk stemde met Gods
voorwaarde in en allen zeiden: ”JA, WIJ ZULLEN DOEN”. Hoogstwaarschijnlijk zou jij dat ook
gezegd hebben als direct na je verlossing, het verbond dat in Exodus 8 vers 1 t/m 17
beschreven staat, door Gods dienstknechten (leraar, voorganger) werd geleerd.
Ex.19: 7-8
Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al
deze woorden die de Here hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde
eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de
woorden van het volk weder aan de Here over.
Nadat het volk "eenparig" Gods Verbond accepteerden, maakt God duidelijk dat dit een
uiterst ernstig moment was. De ‘tien woorden’ die JHWH gesproken heeft en eigenhandig op
twee stenen tafelen heeft opgeschreven, is voor eeuwig vastgelegd. En deze tien Woorden
vertegenwoordigt Gods Eeuwig Verbond dat Hij ook met jou sluiten wil. Het is Zijn Koninklijk
Bestuur/Regering die Hem als Koning met een verlost volk verbindt, hetgeen een
voorwaarde is om een Koninkrijk te kunnen zijn.
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Ex. 24:8
Daarop bevestigde Mozes dit verbond op de volgende wijze: „Toen
nam Mozes dat bloed en besprengde het op het volk, en hij zei: Zie dit is het bloed des
verbonds, hetwelk de Here met U gemaakt heeft, over al die woorden."
Helaas weten we ook dat het volk onder leiding van Mozes haar belofte niet gehouden
heeft. Door hun ongehoorzaamheid hebben zij Gods Verbond verbroken. In Numeri
hoofdstuk 13 kun je lezen dat twaalf leiders, van elke stam één, de opdracht kreeg om het
Beloofde land te inspecteren. Tien van de twaalf verspieders brachten een negatief
adviesrapport uit om niet naar het Beloofde land op te trekken. Velen geloofden de verhalen
van deze leiders en stemden met hen in. (Num. 14:1-4).
Net als toen hoor je vandaag de dag ook negatieve adviezen om Gods Verbond niet te
accepteren, het zou zogenaamd afgedaan zijn. Ook hoor ik argumenten dat het Verbond
alleen aan de Joden gegeven is. Dit is niet juist, ik noem dat ook een negatief rapport van
een slecht onderzoek naar Gods Koninkrijk. De echte reden die hier achter zit, is dat de
tegenstander niet wil dat je het Koninkrijk van God binnengaat. Zo zijn er velen geroepen
slechts weinig uitverkoren (Mat.22:14).
Eén van de twee verspieders was Kaleb die wel een goed adviesrapport gaf en het Koninkrijk
van God rond 84 jarige leeftijd uiteindelijk inging. Waarschijnlijk was Kaleb een bijwoner van
de stam Juda. Ook hij kreeg een stuk grondgebied toegewezen (Num. 34:19). Deze Kaleb was
van geboorte een Keniziet en zijn naam betekent ‘goedhartige hond’. Hij is de
vertegenwoordiger van alle gelovigen uit de heidenen die het Koninkrijk van God, zijn
ingegaan. Hij was een trouwe hond, niet oneerbiedig bedoeld, maar wat ik wil aangeven is
dat het onjuist is te geloven dat het Beloofde land Kanaän (nu gedeeltelijk het land Israël)
alleen voor Joden of alleen voor hen die uit de twaalf stammen zijn voortgekomen, bestemd
is. Alle gelovigen die Jesjoea hebben geaccepteerd komen in aanmerking om te leven in het
Koninkrijk van God.
Als je tot besluit gekomen bent om het positieve advies van Jozua en Kaleb op te volgen, dan
zul je ook bereid zijn om het positief advies aangaande het ingaan van Gods Koninkrijk op te
volgen.
Joh.3:5
Jesjoea antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Geboren worden uit water
Jesjoea geeft hier een soortgelijke conditionele belofte. Zowel geboren worden uit water als
geboren worden uit Geest is een voorwaarde. Water is HET WOORD (verbond) welke JHWH
gesproken heeft te accepteren en te doen. (Ps. 1:2-3). En zoals we gelezen hebben met
betrekking tot Gods Koninkrijk, zijn dat de persoonlijke (tien) Woorden die Hijzelf met Zijn
eigen vinger op twee stenen tafelen heeft opgeschreven. De vraag is wat doe je hier mee?
Ex.19:5-6
Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond
bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.
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Aan eenieder vraagt God de Vader om een beslissing te nemen om Zijn Verbond te
accepteren als de Koninklijke Wet die in Zijn Koninkrijk van kracht is. Dit is de eerste stap om
Het Koninkrijk van God in te kunnen gaan. Deze beslissing werd door de tweede generatie
(na Mozes) in een daad omgezet.
Voordat de tweede generatie samen met Jozua en Kaleb één stap in het Beloofde land
konden zetten moesten ook zij door het water trekken; de Jordaan bij GilGal. Middenin dat
water van de Jordaan stonden de priesters die de Ark van het Verbond tilden stil. Op die
locatie deed God een wonder waarbij de stroom van het water afgesneden werd zodat het
volk naar de overkant van de Jordaan kon gaan (Joz. 3:17). Dit wonder moest verteld
woorden aan de volgende generaties wanneer zij daarom vroegen. De centrale boodschap
betrof, een Verbond met God aangaan.
Joz.4:7
dan zult gij tot hen zeggen: Dat de wateren van de Jordaan afgesneden
werden voor de ark van het verbond des HEREN; toen deze door de Jordaan trok,
werden de wateren van de Jordaan afgesneden;
Het volk accepteerde zonder enige tegenspraak het Verbond van God.
Herinner je de woorden van Jesjoea toen Hij zei: “wie niet wordt als een kind, kan hij het
Koninkrijk niet ontvangen.” Gods Verbond accepteren betekent dat je ernaar zult leven. Het
begint bij de tien Verbondswoorden (Ex. 8:1-17). Door Zijn Verbond te accepteren word je
van een gelovige een ‘Verbondsgelovige’. Als de Koning bij de laatste Bazuin wedergekeerd
is om Zijn Koningschap uit te dragen, zal ditzelfde Verbond worden getoond aan alle
verbondskinderen die zich aan Zijn Verbond hebben gehouden.
Op.11:17-19 Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote
macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren
toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om
geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de
heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te
verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open
en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.
Ook vandaag wil God met elke gelovige hetzelfde verbond sluiten. Maar nu bekrachtigd door
het bloed van Jesjoea, als een nieuw verbond waarbij Hij zijn Koninklijke wetgeving in je hart
schrijft en die ook in je verstand legt.
Hebr.8:10
Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis
Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en
Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot
een volk zijn.
Door het verbond met Vader JHWH aan te gaan heb je aan één van de twee voorwaarden
voldaan. Nu ga je leven volgens de leefregels van Gods Koninkrijk. Door Gods wetgeving in je
hart krijg je zin om Zijn wil te doen. Dan komt het van binnenuit als stromen van levend
water.
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Geboren worden uit Geest
De volgende voorwaarde om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan is geboren worden
uit Geest. Ook voor dit proces zullen we kijken hoe het verder met Jozua, Kaleb en het volk
verging. Jozua en het verbondsvolk legerde zich in GilGal waar de volgende vernieuwing van
het volk plaatsvond; de besnijdenis. Dit was een voorwaarde om verder het Beloofde land in
te kunnen gaan. Dit kun je lezen in Jozua hoofdstuk 5.
Joz.5:6-7
Want veertig jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken,
totdat het gehele volk omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken
waren, die naar de stem des HEREN niet gehoord hadden, aan wie de HERE gezworen
had, dat Hij hun niet zou laten zien het land, waarvan de HERE hun vaderen gezworen
had, dat Hij het ons geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig. Maar hun
zonen heeft Hij in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren
onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had.
Besnijdenis betekent dat een offer noodzakelijk is wanneer je in het verbond van God
opgenomen wil worden. Hier betrof het nog een besnijdenis van de voorhuid (bij de
mannen) als een teken dat men altijd aan God zou denken en dat men afhankelijk van Hem
zou zijn. Besnijdenis betekent afgesneden zijn om vervolgens voor God in Zijn Koninkrijk te
leven. Daarom heeft God de Jordaan op een speciale wijze afgesneden zodat het nieuwe
verbondsvolk daar doorheen kon gaan (Joz. 4:7). Het was een zichtbaar teken van het
aangaan van Gods Verbond.
De besnijdenis van het hart is de wedergeboorte van/uit de Geest en de tweede voorwaarde
om Gods Koninkrijk in te kunnen gaan. Wat houdt dit precies in? Het is je eigen leven onder
leiding stellen van Gods Geest en daarvoor dient jouw hart (geest) afhankelijk te worden van
Gods Geest. Dit gebeurt door het schrijven van Gods wet in je hart. Het is een continu
vernieuwingsproces. Deze wedergeboorte uit de Geest is een feit als je God hiervoor
toestemming geeft. Het is moeilijk in woorden uit te drukken, alleen zij die het hebben
ondergaan begrijpen het.
Joh. 3:6-8
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is
geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren
worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet
niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is eenieder, die uit de Geest
geboren is.
De besnijdenis van het hart is geen expliciete voorwaarde voor Joden of Israëlieten maar
voor eenieder die het Koninkrijk van God in wil gaan.
Rom.2:28-29 Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis,
wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is,
en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan
komt zijn lof niet van mensen, maar van God.
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Hier staat niet dat we Joods moeten worden, zoals sommigen denken, en ook niet dat we
ons moeten laten besnijden aan de voorhuid. Voor elke verbondskind geldt een besnijdenis
van het hart (geest). In de eerste plaats was het nooit Gods bedoeling geweest om de
voorhuid te besnijden maar wel die van het hart.
Voor Vader JHWH is de besnijdenis altijd een zaak van het hart geweest.
Lev.26:40-42 Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de
ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij
verzet hebben, – ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner
vijanden – of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun
ongerechtigheid, dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met
Isaak en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.
Deut.10:16 “Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en weest niet meer
hardnekkig!”
Geboren worden uit Geest is een verandering van het hart. Dit is volledig onder supervisie
van God Zelf. Niet wij zoeken de Geest op, maar de Geest van God zoekt Zijn
(verbonds)kinderen op. “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis
van Christus”. (Kol. 2:11).
Joh.14:23-24
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord (verbond)
bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij
hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.
Je zult in staat zijn om Gods Instructies (Torah) in je hart te horen. Dit is nodig om in
overeenstemming met het Nieuwe Verbond te kunnen leven (Jer. 31:33). (Het verschil
tussen Gods Verbond en Gods instructies (Torah) zal ik in het volgende hoofdstuk
bespreken.) Het vernieuwde Verbond is nu sterker dan ooit. Als je met Vader JHWH een
verbond bent aangegaan kan niemand (op jezelf na) het meer ongedaan maken. Omdat
Jesjoea persoonlijk het Nieuwe Verbond met Zijn eigen bloed bekrachtigd heeft. Daarom is
de besnijdenis een teken van het eigendomsrecht van JHWH.
Jer.31:33
Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na
deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Torah in hun binnenste leggen en
die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Een wedergeboorte door Gods Geest is een besnijdenis van je hart. Hoe weet je of je
wedergeboren bent uit Gods Geest? Doordat Gods Geest Zijn instructies met betrekking tot
Zijn Verbond in je hart schrijft om daarmee in overeenstemming met Gods wil te leven.
1 Kor. 7:19
“Want besneden (naar het vlees) zijn betekent niets, en onbesneden
zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden!”
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Het ingaan van het Koninkrijk van God is misschien anders dan je ooit hebt gedacht. Dit komt
naar mijn mening dat je jarenlang traditie en religie gehoord hebt. Misschien zul je het zelfs
eng vinden omdat je in je eigen omgeving nog weinig gelovigen bent tegengekomen die met
het leven in Gods Koninkrijk bekend zijn. Jesjoea heeft eens gezegd, “want eng is de poort,
en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Mat. 7:14). Dat
heeft Hij niet gezegd om je bang te maken, maar om je zekerheid en geloof te geven zodat je
mag weten dat je in de goede richting wandelt.
Een andere geruststelling is dat alleen God in staat is om jou voor een tweede keer (nu door
water en Geest) opnieuw te laten wedergeboren. Je hoeft daarvoor bij niemand
verantwoording af te leggen dan alleen bij God de Vader. Ook ben je van niemand
afhankelijk, want je kunt persoonlijk alleen via Jesjoea met Hem, Vader JHWH een Verbond
aangaan om Zijn Koninkrijk in te gaan.
Het verbond van JHWH
Ex.8:1-17
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de JHWH, uw God, die u uit het
land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
1. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden
beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
2. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, JHWH, uw God, ben een
naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan
het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid
doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
3. Gij zult de naam van JHWH, uw God, niet ijdel gebruiken, want JHWH zal niet
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk
doen; maar de zevende dag is de sabbat van JHWH, uw God; dan zult gij geen
werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw
dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in
zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin
is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende JHWH de sabbatdag en
heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat
JHWH, uw God, u geven zal.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch
iets dat van uw naaste is.
JA IK ZAL HET DOEN!
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Deel 4 van 'Het Evangelie van Het Koninkrijk van God'
“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens
ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft
en koopt die akker”. (Mat. 13:44). “Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een
koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen
en verkocht al wat hij had, en kocht die”. (Mat. 13:45-46). Als je er alles voor over hebt om
het Koninkrijk van God te zoeken, te vinden en in te gaan, dan ben je net zo’n geweldenaar
als één van bovengenoemde personen die koste wat het kost naar het Koninkrijk greep en
die het ook kreeg. Ook wij zullen er alles voor over moeten hebben om deel te krijgen aan
Gods Koninkrijk.
Als je het Verbond van JHWH hebt geaccepteerd, weet je nu wat het werkelijk betekent als
Jesjoea tegen je zegt: “gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel
uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht” (Marc. 12:30). JHWH liefhebben
betekent vanuit liefde in gehoorzaamheid Zijn instructies opvolgen. Je bent nu een
medeburger van het Koninkrijk van God. Door Gods Geest zul je in Zijn Verbond gaan leven
en samen met andere verbondsgelovigen zul je je gaan voorbereiden op de komst van de
Koning der Koningen. Wanneer Jesjoea wederkomt op aarde zal het Koninkrijk van God
compleet zijn om voor de komende 1000 jaar op aarde te regeren.
Kol.1:9-14
Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet
op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld
moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te
wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te
wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de
macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de
Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons
verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon
zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
De vraag die we ons nu moeten stellen is. Hoe kunnen wij het beste inhoud geven aan onze
nieuwe levensstijl? Hoe kunnen we Gods Verbond, de Koninklijk Wet, in Zijn Koninkrijk toe
passen? Daarvoor zul je eerst Gods Verbond een vaste en centrale plek in je leven moeten
geven. We nemen als voorbeeld David, een man naar Gods hart. Toen David koning werd
over geheel Israël. (2 Sam. 5) vestigde hij zich in de stad Jeruzalem. Vervolgens haalde hij de
Ark met daarin Gods Verbond op en bracht deze naar Jeruzalem. God gaf via Natan de
opdracht om een tempel te bouwen waarin de Ark van het Verbond een centrale plek zou
krijgen zodat Hij kon wonen te midden van Zijn volk. (1 Sam. 7)
Hetzelfde principe geldt ook voor jou. Jij bent een tempel waar de Geest van God zijn
inwoning in heeft gemaakt. Of weet je niet, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest,
die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? (1 Kor. 6:19).
Zoals het Verbond van God in het midden van de tempel aanwezig was, zo behoort het
Verbond van God centraal te staan in het midden van jou leven. Geef het Verbond van
JHWH, Zijn tien woorden (zinnen), eerst een vaste plek in je hart desnoods door het uit je
hoofd te leren. Zo draag je altijd Zijn Koninklijke wil bij je en kun je het niet verliezen en
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niemand kan het van je afnemen. Het is dan zorgvuldig opgeborgen net zoals de twee stenen
tafelen zijn opgeborgen in de Ark des Verbond. Je relatie met Vader JHWH zal hierdoor
versterkt worden.
De Engelse vertaling noemt Gods Verbond ook wel statuten. “If ye walk in my statutes, and
keep my commandments” (Lev. 23:3). Stel je eens voor dat alle kerkgenootschappen die hun
eigen statuten hebben opgesteld deze zouden opheffen en daarvoor in de plaats de statuten
van JHWH erkennen en opvolgen. Hoe groot zou de eenheid zijn die er binnen het Lichaam
van Christus zou ontstaan? JHWH schreef met Zijn eigen vinger (Levendmakende Geest) Zijn
Statuten (De Tien Woorden) op een Rots, Jesjoea die het Levende Woord (Rots) is zei: “op
deze petra (rots) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar
niet overweldigen.” (Mat. 16:18). Hoe belangrijk is het om één en dezelfde statuut te
hebben, namelijk het Verbond van JHWH zoals dat in de eerste gemeente in Jeruzalem werd
toegepast. Zij waren “één van hart en één van ziel” (Hand. 1:32). Eén van hart verwijst naar
de besnijdenis van het hart en één van ziel verwijst naar Gods Verbond en het doen van
Gerechtigheid.
Gods Ketubah
Nu heb ik al meerdere keren het woordje ‘relatie’ laten vallen in combinatie met het
Verbond van God. Dit komt omdat Gods Verbond in werkelijkheid ook als een
huwelijkscontract of trouwakte gezien wordt dat bestemd is om twee geliefden dichter bij
elkaar te brengen. In het Hebreeuws is dat het woord ‘Ketubah’. Vandaag de dag is het in
Joodse kringen nog steeds zo dat de Ketubah het allereerste document en activiteit is wat de
vrouw en man uitzoeken/samenstellen als zij van plan zijn om zich aan elkaar te verbinden,
te trouwen. Dat is geen eenvoudige klus, want daarin staat geschreven wat zij samen in het
leven willen bereiken. Bij de huwelijksinzegening wordt deze Ketubah voorgelezen en het
echtpaar belooft plechtig om alles wat in hun Ketubah staat geschreven op te volgen en te
volbrengen. Het is een start waarbij man en vrouw samen opgroeien in relatie, liefde en
voorspoed. Gods Verbond is Zijn Ketubah, het heeft niets met religie te maken, het is een
eeuwige (liefdes)relatie tussen jou en Vader JHWH.
Ex.19:5
Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond
bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij.
Zo heeft JHWH in de tijd van Mozes het volk als Zijn vrouw tot zijn eigendom genomen. En
dat is nog steeds zo. Als jij ook Zijn Ketubah (Verbond) geaccepteerd hebt ben je Zijn levensen relatiepartner. Hoe de huwelijksceremonie verder verloopt, kun je lezen in de volgende
verzen van Exodus 19 vers 6 tot vers 20. God verandert niet en de inhoud van Zijn
liefdesverbond zal ook nooit veranderen. Na acceptatie ben je medeverantwoordelijk om in
Zijn liefdesrelaties te blijven.
Joh.14:10
Indien gij mijn geboden [Verbond] bewaart, zult gij in mijn liefde
blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard hebt en blijf in Zijn liefde.
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Gods Instructies
Om je te helpen om aan Gods Verbond te houden heeft Vader JHWH extra bijbehorende
instructies door Mozes laten opschrijven. Deze instructies of onderwijs wordt de Torah
genoemd en zijn beschreven in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Door het opvolgen van
deze instructies laat zien dat je een waardige koninkrijkburger bent en dat je je houdt aan de
regels die in Gods Koninkrijk gelden.
Het Verbond en de Torah (instructies) van JHWH worden weleens ten onrechte door elkaar
gehaald. Maar het verschil is vrij eenvoudig te begrijpen. Neem bijvoorbeeld de
ziektekostenverzekering die voor iedere Nederlandse burger verplicht is om deze af te
sluiten. Op de Polis die je van de verzekeringsmaatschappij ontvangt staan de afspraken die
je met de maatschappij overeen gekomen bent. Deze kun je vergelijken met een verbond, de
polis is het bewijs dat je verzekerd bent en die je vervolgens zorgvuldig opbergt. Daarnaast
krijg je ook een bijlage, dit zijn de voorwaarden (de kleine lettertjes) waaraan voldaan moet
worden wil je aanspraak maken op de afspraken die in je Polis beschreven staan. Voldoe je
niet aan deze voorwaarden dan zal de verzekeringsmaatschappij ook niet uitbetalen. Deze
bijlagen waarin de voorwaarden geschreven staan kun je vergelijken met de instructies
(Torah) van God. Ook de Torah (de z.g.n. voorwaarden) wordt door Mozes zorgvuldig
bewaard naast het Verbond dat zich in de Ark bevindt.
Deut.31:26 Neemt dit wetboek [Torah] en legt het naast de ark des verbond van
JHWH, uw Elohim, opdat het daar tot getuige tegen u zij.
In het Koninkrijk van God wandel je in overeenstemming met het Verbond door de
instructies van JHWH op te volgen. De Torah is zeer belangrijk om te gehoorzamen en op te
volgen maar het is niet belangrijker dan het Verbond. Als je je aan de Torah houdt zonder
dat je via Jesjoea de Messias een Verbond met Vader JHWH bent aangegaan, is de kans
groot dat je in legalisme vervalt (wettisch wordt). Velen denken door alleen de Torah in
acht te nemen, dat zij Gods wil doen, en in wezen is dat ook zo. Echter zonder Gods Verbond
is het vaak tevergeefs aangezien men kan vervallen in orthodoxe Judaïsme en dan ben je
terug bij af. Immers je bekeren van het orthodox christendom naar het orthodoxe Judaïsme
levert je niets op. Beide religies rusten op legalisme. Vergeet nooit Gods Verbond in acht te
nemen.
Lev.23:3
Indien gij in mijn inzettingen [Torah] wandelt en mijn geboden
[Verbond] nauwgezet in acht neemt,
Gelovigen die in legalisme vervallen wijken snel uit naar extra regels die door mensen zijn
samengesteld. Deze regels, ook we Talmoed genoemd, kom je o.a. tegen binnen het
orthodoxe judaïsme. In de evangeliën lezen we vele malen dat Jesjoea tegen deze vorm van
legalisme was. Maar ook Paulus waarschuwt het Lichaam van de Messias om zich niet aan
deze menselijke ‘wet’ te houden. Jesjoea waarschuwt in Mat. 5 vers 21 tot vers 48,
meerdere malen om niet deze mondelinge doctrine (Talmoed) op te volgen, let hierbij op de
woorden die Jesjoea in zijn betoog gebruikt; “u hebt gehoord”, “er is gezegd”.
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God liefhebben, is je verenigen met Zijn Verbond door Zijn schriftelijke Torah in praktijk te
brengen, dat wil zeggen deze toe te passen als een nieuwe levensstijl binnen Zijn Koninkrijk.
De Bijbel noemt deze nieuwe levensstijl volgens de Torah, leven in Gods Gerechtigheid.
“Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid” (Ps. 119:172).
Daarom zei Jesjoea dat je naast het zoeken van Gods Koninkrijk ook naar Zijn Gerechtigheid
moest zoeken (Mat. 6:33). Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hieraan kun je je
verbondsbroeder/zuster herkennen, kijk of hij/zij volgens Gods instructies leven.
Jer.31: 34
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en een ieder zijn broeder
leren: Kent JHWH: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste
onder hen, luidt het woord van JHWH, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en
hun zonde (is leven zonder de Torah van JHWH) niet meer gedenken.
Vergeet niet dat je met je twee voeten nog in deze onrechtvaardige wereld staat. Jesjoea
heeft eens gezegd: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze
wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben (Joh. 18:36a). Met het laatste
bedoelt Jesjoea, ga niet in discussie met (on)gelovigen. Vertel hen liever Het Evangelie van
het Koninkrijk van God. Wat je als verbondsgelovige voor jezelf wel kunt doen is het verlaten
van het Babylonische systeem door te breken met haar religieuze activiteiten.
De meeste religies, zo niet alle hebben namelijk haar oorsprong uit de Babylonische cultuur.
Misschien vier je de “on-Bijbelse” feesten zoals ‘kerstmis’ en het door de kerkvaders
ingestelde ‘pasen’ nog. Het is een kleine moeite om te onderzoeken waar deze feesten haar
oorsprong in hebben. Als je het antwoord hiervan gevonden hebt, zul je als
verbondsgelovige schrikken dat je onbewust deelneemt aan afgoderij waardoor je het eerste
Woord van het Verbond met JHWH hebt verbroken. Dit zijn zo van die ongerechtigheden
welke God uit Zijn Koninkrijk en dus uit jouw leven wil verbannen.
Op.18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar,
mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van
haar plagen.
Niet alle gelovigen zijn even blij met het Evangelie van Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid.
Als je eenmaal een verbondsgelovige geworden bent en in overeenstemming met Zijn Torah
leeft, kun je tegenstand verwachten. Veelal van broeders en zusters van wie je het niet
verwacht. Kijk eens naar de eerste gemeente te Jeruzalem die sterk gegroeid was en
Stefanus, ook lid van deze gemeente tegenstand kreeg van medegelovigen uit zijn gemeente
(Hand. 6). Het was zelfs zo erg dat deze gelovige tegenstanders, leugenaars in dienst namen
om in de rechtszaak valse getuigenissen tegen Stefanus af te leggen.
Eén van deze leugens was dat Stafanus gepredikte, dat Jesjoea Christus het Verbond en de
Wet (Torah) welke God via Mozes gegeven heeft, veranderd zou hebben of nog zou
veranderen.
Hand.6:13-14 (NSV) en zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man
(Stefanus) houd niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze plaats en tegen de
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wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jesjoea de Nazarener deze plaats zal
afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft.
Inmiddels is deze valse getuigenis in de afgelopen tweeduizend jaar uitgeroeid tot één van
de grootste leugens en valse leerstellingen die vandaag de dag in sommige gemeenten
verkondigd worden. Deze leugen zegt, dat de wet (de Torah-instructies) van God die Hij via
Mozes gegeven heeft, vandaag de dag geheel zijn afgedaan. Vertrouw in deze kwestie
daarom alleen de woorden van Jesjoea zelf, die gezegd heeft: “Meent niet, dat Ik gekomen
ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om
te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota
of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” (Mat. 5:17-18). Stefanus sprak in
zijn verdediging nog eens het hele Evangelie van het Koninkrijk van God in een notendop. En
tegen zijn gelovige tegenstanders die leugens verspreide zei hij;
Hand.7:51-52 (NSV) Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, u verzet u altijd
tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten
hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de
rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaar geworden bent.
U die de Wet (Torah) ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in
acht genomen.
Merk ook op dat Stefanus zijn gelovige tegenstanders ‘onbesneden van hart’ noemt, met
anderen woorden zij waren (nog) geen verbondsgelovigen en leefden daarom buiten het
Koninkrijk van God.
Ondanks alle tegenstand zal er uiteindelijk maar één Koninkrijk overblijven. In de droom van
Nebukadnessar over de grote koninkrijken der aarde, legt Daniel uit hoe het laatste
Koninkrijk, voorgesteld als een steen alle andere koninkrijken zal vernietigen (Dan. 2:34). Die
steen verwijst naar het Verbond welke JHWH met Zijn Vinger in de Rots schreef. Het is het
Koninkrijk van JHWH dat op Zijn Verbond en Torah gebouwd is. En dit Koninkrijk van God
wordt groter en groter tot een grote berg (autoriteit) die de hele aarde zal vervullen (Dan.
2:35).
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten,
dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander
volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde
maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, (Dan.2:44).
“In die dagen” verwijst naar de dagen waarin wij nu leven. Want iedereen is het er overeen
dat Jesjoea binnenkort zal terugkomen als de Koning. Is God vandaag bezig Zijn Koninkrijk
op te richten?
Daarom, verbondskind van God: trek verder, houd je vast aan de waarheid en groei in liefde
in elk opzicht naar Hem toe (Ef. 4:15). Wees een gewillige discipel van Jesjoea en laat je
leiden tot geestelijke volwassenheid (Rom. 8:14, Ef.4:13-14). Laat Zijn koningschap in je
komen, tot een getuigenis voor alle volken! Laat het Koninkrijk van God, dat het eerst
openbaar werd in Jesjoea Christus, ook in jou zijn. Aan Zijn koningschap zal geen einde
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komen. Het zal zich uitbreiden, in de zonen, in de Bruid, in geheel Israël, Judea, Benjamin, de
tien zoekgeraakte stammen en de bekeerde vreemdeling. Het verbondsvolk van het
Koninkrijk van JHWH maakt zich nu gereed en kijkt uit naar de komst van de Koning der
Koningen. (Num. 14:21, Dan. 2:35,44, Jes. 65:17, 66:22, Rom. 8:18-21, Op. 21 en 22).
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