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INLEIDING
Deze preek wijst op Jezus Christus bevestigende dat er een koninkrijk van God is.
{Luk. 2:9-10} En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij
vreesden met grote vreze. 10.) En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al
den volke wezen zal;
Dit was God die het ZAAD dat aan Abraham beloofd was aankondigde, het zou de hoop van zowel de Joden als de
heidenen zijn.
{Mark. 1:14-15} En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het
Koninkrijk Gods. 15.) En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het
Evangelie.
Dit is een citaat die rechtstreeks uit de mond van onze Heere Jezus afkomstig was, hij sprak hier over het koninkrijk van
God en het evangelie. God heeft een koninkrijk en Jezus wist het, het wordt het koninkrijk van God genoemd. Het is
zowel een geestelijk als een fysiek rijk. Dit koninkrijk heeft een koning en ONDERDANEN. Deze koning heeft steden
waaruit het koninkrijk bestaat. Er is een WEG naar het koninkrijk toe, er is een DEUR tot het Koninkrijk en er kunnen
alleen maar EIGENAARDIGE mensen in komen. Deze eigenaardige mensen zijn uit verschillende aardse nationaliteiten,
maar ze moeten allemaal via dezelfde weg en definitief via dezelfde deur binnenkomen.
God verkondigde het evangelie eerst aan Abraham, want God had een plan.
{Gal. 3:8} En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan
Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
Zo kunt u zien hoe God een aantal van zijn plannen over het koninkrijk en het eigenaardig volk aan het ontvouwen was.
Alles aan dit koninkrijk is eigenaardig en God heeft het er op een eigenaardige manier over. Dit koninkrijk heeft veel met
Abraham te maken, omdat God hem een ZAAD beloofde, dat is de sleutel tot het Koninkrijk. Mattheus 1:1-17 vertelt alles
over de betrokkenheid van Abraham, en het onderwerp aangaande de generaties van Jezus Christus. De belofte van de
sleutel tot het koninkrijk en het evangelie was aan Abraham.
Nadat Jezus door Johannes de Doper gedoopt was, en ook nadat Hij door de duivel verzocht was; ging Hij uit om de
boodschap van het koninkrijk te prediken. Hij predikte dat het koninkrijk van God ophanden was en over de noodzaak
om te bekeren van de zonde en het belang van het geloof in het evangelie. In Mattheus 5:1-48, predikte Jezus de
Bergrede. Hij kondigde het koninkrijk der hemelen aan en schetste diverse zegeningen die allen staan te wachten die het
evangelie geloven. Hij schetste een aantal condities die verschilden van de wijze waarop de joden het onder Mozes
hadden. Jezus Christus was het ZAAD dat aan Abraham beloofd was die de belofte zou vervullen "In u zullen al de
volken gezegend worden."
Hier kondigde Jezus sommige van de zegeningen aan.
{Matth. 5:17} Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te
ontbinden, maar te vervullen.
Dit hoofdstuk van de Bijbel bespreekt en verklaart het Koninkrijk der hemelen, dat alzo het koninkrijk van God is. Het
vertelt u hoe u de minste en de grootste in het koninkrijk der hemelen kunt worden.
{Matth. 5:29-30} Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer
leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 30.) En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze
af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen
worde.
In gedeelte van Mattheus 5, spreekt Jezus over de HELL, een plek voor degenen die het evangelie verwerpen, het niet
geloven en er niet volgens leven.
{Matth. 5:43-44} Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

44.) Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor
degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
Jezus Christus sprak als iemand met gezag. In dit hoofdstuk en in al de Schrift zei Jezus Christus altijd 'Ik', Ik zeg u, dit
is iemand met gezag, de IK BEN DIE IK BEN, Hij wist wat hij zei en zei zelfs "DE HEMEL EN DE AARDE ZULLEN
VOORBIJGAAN, MAAR MIJN WOORDEN ZULLEN GEENSZINS VOORBIJGAAN," Mattheus 24:35. Hij sprak over het
koninkrijk, omdat hij er alles van af wist.
Johannes 8:56-58, onthult iets heel interessants. Jezus, Abrahams ZAAD, zei tegen de Joden en voor ons bestwil "uw
vader Abraham, heeft met verheuging verlangd, opdat hij MIJN dagen zien zou; en hij heeft het gezien, en is verblijd
geweest.." De Joden dan zeiden tot Hem: Gij bent nog geen vijftig jaren oud, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide
tot hen: VOORWAAR, VOORWAAR ZEG IK U: EER ABRAHAM WAS, BEN IK.
Er is geloof nodig om het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan, en Jezus zei dat velen zullen komen van oosten
en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen (Mattheus 8:11)
{Matth. 13:38} het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
Alleen Jezus kan een zaad goed maken. Niemand is rechtvaardig behalve Jezus Christus. Jezus maakt het zaad goed
voor het koninkrijk. Het aanvaarden van Jezus Christus brengt u in het koninkrijk.
{Matth. 13:41-42} De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de
ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42.) En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal
wening zijn en knersing der tanden.
Er zijn engelen betrokken bij het Koninkrijk der hemelen. Dit rijk is zowel fysiek als geestelijk. Wij bevinden ons vandaag
de dag op de aarde in een overgangsperiode, een test periode voor alle mensen, waar er aan de mensen een
mogelijkheid gegeven wordt om Jezus Christus als hun verlosser aan te nemen of te verwerpen.
{Kol. 1:13} Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon
Zijner liefde;
Wanneer u niet gered bent, leeft u onder het koninkrijk van de duisternis; u gehoorzaamt dan ook de wetten van de god
van deze wereld. Het koninkrijk van de Satan en het koninkrijk van God zijn twee verschillende dingen. U kunt
tegelijkertijd niet tot beide rijken behoren. Het veronderstelde koninkrijk van de duivel is een aards bedrog; de duivel
heeft geen koninkrijk, alleen hetgeen wat God hem tijdelijk tot de volheid van de tijd mogelijk maakt. God heeft een echt
koninkrijk, God is de Koning, ook heeft hij onderdanen (gelovigen), hij heeft zowel een fysiek als een geestelijk
koninkrijk.
Herinner nu twee belangrijke geschriften, ten eerste;
{Joh. 18:36} Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware,
zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk
niet van hier.
Ook zei een van de dieven die met Jezus gekruisigd was tot Jezus;
{Luk. 23:42} En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
Door de genade en openbaring van God, kon hij Jezus, HEERE, noemen en wist dat hij een koninkrijk had. Daarna
antwoordde Jezus het volgende;
{Luk. 23:43} En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
Het Paradijs is ook een onderdeel van Gods koninkrijk.
{II Kor. 12:4} Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een
mens niet geoorloofd is te spreken.
{Opb. 2:7} Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van
den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

U bent tot in dit koninkrijk geboren;
{Joh. 3:3} Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
Zo kunt u zien dat u wederom geboren moet worden om tot het Koninkrijk van God te kunnen behoren. Herinner u dat de
duivel geen koninkrijk heeft en in Openbaring 20:10 zal eindigen, waarin staat dat, "de duivel, die hen verleidde, werd
geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag
en nacht in alle eeuwigheid. Dit klinkt niet als een koning en de poel van vuur is niet een glorieuze plek dat een koninkrijk
genoemd kan worden. Dus weten we nu dat we alleen maar het Koninkrijk van God hebben en dat God de Koning is.
{Joh. 3:5} Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan
in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
Is het in al deze voorbeelden dan niet mogelijk om een opgeleide pastor te hebben, die een evangelist, een leraar of een
profeet of een apostel is? Er is iets mis met al die goedbedoelde programma's van de mens. God geeft deze bedieningen
gelijkerwijs Hij dat voor het werk van de gemeente wil.
{Ef. 4:11} En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
Elke christen behoort de leiding van de Heere te zoeken om zijn welbehagen te vervullen. Vindt uzelf niet in de positie
van een voorganger terwijl u in Gods roeping in feite een evangelist bent. Pas op voor de tradities van mensen. In deze
dagen is religie tot een zakelijke onderneming uitgegroeid. Mensen zijn bij allerlei schema's betrokken om financiële
imperiums op te bouwen, waaronder het opstarten van bijbel scholen en kerken. Pastors zijn het centrum van financiële
controle in de gemeente geworden, en dat kan de reden zijn waarom we meer pastors dan enig andere bedieningen in
het lichaam van Christus hebben.
Nu weten we dat het enige koninkrijk dat zowel fysiek als eeuwig is, het koninkrijk van God is en dat de burgers erin
geboren worden; u kunt u niet tot dit koninkrijk aansluiten, maar u zult er in GEBOREN moeten worden, Amen. Om tot dit
koninkrijk te kunnen behoren is voor een ieder die er naar verlangt toegankelijk.
{Han. 2:38} En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus,
tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

• Dit is de amnestie van God aan de mensheid sinds de val van de mens in den Hof van Eden.
• Dit is voor al degenen die in volle zekerheid van het geloof tot hem komen.
{Joh. 1:12-13} Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven; 13.) Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des
mans, maar uit God geboren zijn.
{Hand. 16:31} En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

• Dit is het EVANGELIE, dat God de vorm van de mens aannam, in de wereld kwam, uit de HEILIGE GEEST ontvangen
werd, uit een MAAGD GEBOREN, door de engelen aangekondigd, de hemelse ster stond over zijn geboorteplaats, de
engelen zongen, de herders bezochten hem bij de kribbe.
• Dit is het EVANGELIE, hij predikte over het Koninkrijk der hemelen, voedde de mensen, genas de zieken, bevrijde de
gevangenen van demonen, zegende de mensen, waarschuwde de mensen, bestrafte mensen, hij leed door toedoen van
mensenhanden, was gekruisigd, gestorven en begraven, stond op de derde dag op, werd enkele dagen door de mensen
gezien, gaf beloften en zegeningen en keerde voor de ogen van de mensen terug naar de hemel.
• Dit is het Evangelie dat wie in Jezus Christus gelooft, gered zal worden en tot in het KONINKRIJK VAN GOD OF
CHRISTUS OF DE HEMEL geboren zal worden. Ik ben er zeker van dat u graag van dit koninkrijk deel uit zou willen
maken, maar gelooft u de profeten en bent u gered?
{Hand. 1:8} Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen
zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Het evangelie vergt geloof in het gesproken woord van God;
{Hebr. 4:2} Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen
nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben.
Veel mensen hebben de prediking van het Evangelie gehoord maar er niet in geloofd, of gedacht dat er nog steeds tijd is
om het een andere keer nogmaals weer te horen, of het gehoord maar vergeten om ernaar te handelen, maar sommigen
hoorden het en vielen op hun knieën en aanvaarden het Evangelie, (het verhaal van de ZAAIER). Jezus Christus is het
EVANGELIE.
Het Koninkrijk van God heeft een WEG die er naartoe leidt, het heeft ook een DEUR waar men door naar binnen kan
gaan, en het is de waarheid. Elke poging is bedoeld om tot God te geraken, maar Hij heeft alreeds het ontwerp
vastgelegd en al hetgeen we maar hoeven te doen is om het in geloof als een kind trouw te volgen. In Johannes 14:6
maakte Jezus het duidelijk door het volgende aan de hele mensheid te vertellen;
{Joh. 14:6} IK BEN DE WEG, EN DE WAARHEID, EN HET LEVEN. NIEMAND KOMT TOT DEN VADER, DAN DOOR MIJ.
{Joh. 10:9} IK BEN DE DEUR; INDIEN IEMAND DOOR MIJ INGAAT, DIE ZAL BEHOUDEN WORDEN; EN HIJ ZAL
INGAAN EN UITGAAN, EN WEIDE VINDEN.
Jezus Christus is de enige weg, de enige deur, het enige leven en de enige waarheid met betrekking tot dit KONINKRIJK
der HEMELEN, waar God ALLES is EN IN ALLES IS. Het geloven en naleven van het Evangelie van Jezus Christus is de
ENIGE manier om dit Koninkrijk door middel van een geestelijke GEBOORTE binnen te komen. Dit is de kracht van God
die KOLOSSENZEN 1:13 vervult die stelt dat, "God ons uit de macht der duisternis verlost heeft, en in het Koninkrijk van
Zijn geliefde Zoon overgezet heeft."
Iedere Christen zou moeten weten dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om uit te vinden welke plaats God voor hen
in het lichaam van Christus heeft. U kunt zo'n belangrijke geestelijke zaak niet aan de traditie van de mens overlaten. U
zou als een voorganger verordend kunnen zijn, maar u zou als het ware eigenlijk een evangelist of een profeet kunnen
zijn. Zoek uit wat God voor u heeft, bidt, zoek, vast en hoor het van God zelf, en leun niet op de overlevering der mensen.
God zal u niet zonder een bewijs of bevestiging achterlaten, als u het serieus van de Heere wilt weten.
{Luk. 17:20-21} En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun
geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21.) En men zal niet zeggen: Ziet hier, of
ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
Geestelijk gezien is het zo dat wanneer u Jezus Christus aanneemt en Hem gelooft, hij in u zal blijven.
{Joh. 15:4-7} Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den
wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5.) Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in
hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 6.) Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten
geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden
verbrand. 7.) Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u
geschieden.
Als Jezus Christus in u verblijft, dan is het koninkrijk van God binnenin u. Jezus Christus is het koninkrijk, zonder hem is
er geen koninkrijk, want hij is de WAARHEID. NU IS HET DE VRAAG OF U VAN DEZE KONINKRIJK DEEL UIT MAAKT, OF
KENT GIJ UZELVEN NIET, DAT JEZUS CHRISTUS IN U IS? TENZIJ DAT GIJ ENIGSZINS VERWERPELIJK ZIJT."
(II KOR. 13:5)
Er zijn vele dingen met betrekking tot het koninkrijk van God om over te praten, mensen proberen om het koninkrijk van
God tot de aarde neer te brengen, door principes van het koninkrijk hier te postuleren, ik begrijp dat, want we kunnen de
principes van de hemel hier op aarde trachten te gebruiken, MAAR het is nog steeds niet het koninkrijk waar onze
broeders in Hebreeën 11, naar op zoek waren. De huizen van sommige mensen zijn mooi, sommigen vinden dat ze zelfs
hemels zijn, maar het is hoe dan ook in geen geval de hemel. In de hemel worden dingen niet oud, stel u de engelen in de
hemel eens voor waarvan niet een oud of gerimpeld is. Stel u de vierentwintig ouderlingen voor de troon van God in de
hemel eens voor en de vier dieren hoe zij god aanbidden en hun kronen neerwerpen, in liederen en lof tot God
losbarsten. Er zijn veel dingen over dit Koninkrijk te zeggen, er is daar geen nacht. Er is geen zonde, ziekte of verdriet.
Wij zullen ons bij degenen die de HEERE aanbeden hebben aansluiten om hetzelfde te doen. Daarom zijn we gered.
Indien u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser aanneemt en u van uw zonden bekeert, wordt u een nieuwe schepping

en alle dingen zullen voorbij zijn gegaan en zullen alle dingen nieuw worden. God vergeeft u uw verleden en u begint een
nieuwe wandel met Hem. Volgens I Petrus 2:9-11 word u onderdeel van een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een eigenaardig volk ---, vreemdelingen en pelgrims.
{Ef. 2:19} Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
{Joh. 6:39-40} --- En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in
Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
De overgebleven tijd wordt steeds korter, het Evangelie tot dit tijdperk loopt ten einde, Jezus Christus staat op het punt
om vele WARE gelovigen op te nemen, de anti-Christ begint op te komen, de Armageddon trommels beginnen te klinken,
de legers van de volkeren worden gereed gemaakt maar de Bijbel zegt KIJK OMHOOG omdat uw verlossing nabij is. De
keuze is aan u om het Evangelie van Jezus Christus te aanvaarden en wedergeboren te worden; om het Koninkrijk van
de Hemel te betreden, waar Christus Jezus als God de Almachtige zit; Openbaring 1:8-18. Als u dat doet bent u door
middel van het Evangelie van Jezus Christus van harte welkom in het koninkrijk van God.

