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Evangelie van het Koninkrijk 
 
Paulus predikte het Evangelie in Thessalonica (er was daar toen nog geen Christen-gemeente) en 
hij had het daar, meteen de eerste keer, over de Wederkomst van Christus hier op aarde. Hij had 
het daar over de  Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde. Hij predikte daar ook over de opname 
en de positie van de Gemeente in Zijn Heilsplan. Dit is te lezen in de Thessalonicensenbrieven. 
 
Het leven is moeilijk 
 
Wij zijn geneigd het Evangelie, de Blijde Boodschap, te versmallen tot het noodzakelijkste voor 
onszelf; ‘je hebt de Heere Jezus Christus nodig in je leven’. Dit is vaak de enige prediking; wij 
hebben de Heere nodig. Hij is onze Verlosser. ‘Het leven is moeilijk en dan hebben we iemand 
achter de hand aan wie we kunnen vragen; wat moet ik hiermee?’ En natuurlijk is het niet 
helemaal onjuist dat dit gepredikt wordt, maar we hebben onszelf hiermee wel helemaal centraal 
gezet. Het Evangelie is veel méér dan dat. Wat wordt er Bijbels verstaan onder ‘prediking van het 
Evangelie’? Wat is eigenlijk het Evangelie? Paulus zegt in de Romeinenbrief dat het Evangelie te 
voren beloofd is door Zijn profeten. 
 
Romeinen 1 
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie 
van God, 
2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften). 
 
Te voren beloofd 
 
Het Evangelie hetwelk Hij tevoren beloofd heeft. Als het niet vantevoren beloofd is, is het dus geen 
Evangelie. Dan is het gewoon een boodschap. Evangelie is per definitie de prediking van wat God 
vantevoren beloofd heeft. Wat heeft Hij dan van tevoren beloofd?  
 
God heeft Beloften gedaan 
 
Nou, God heeft allerlei zaken beloofd! God heeft Beloften gedaan aan Adam en Eva en aan 
Abraham en aan Noach en aan Israël en aan David etc. En ook aan ons; zoals de uitstorting van de 
Heilige Geest; dat Hij ons niet als wezen achter zou laten. Er staat in de Korinthebrief dat alle 
Beloften van God tesamen komen in Christus. God is begonnen met het vervullen van alle Beloften. 
God heeft Beloften gedaan over de Komst van de Messias, de Komst van onze Hogepriester naar 
de ordening van Melchizédek, de uitstorting van de Heilige Geest en de komst van het Nieuwe 
Verbond. De prediking van het Evangelie gaat toch op z’n minst over (het begin van) de vervulling 
van deze Beloften. Daarom staat er in Galaten drie dat het Evangelie ook aan Abraham is 
verkondigd. 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons.  
 
Galaten 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.  
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Belofte nog niet vervuld 
 
Het Evangelie omvat dus heel wat meer dan prediking ‘dat wij Christus nodig hebben in ons leven’. 
God heeft beloofd dat Hij Zijn Koninkrijk zal vestigen op aarde en dat Hij dat doen zal via de Zoon 
des mensen. Uit het geslacht van Adam. Daarom begint het Nieuwe Testament met het Koninklijke 
geslachtsregister dat uitkomt bij Christus. Dat Koninkrijk is tot op heden niet gevestigd op aarde en 
dus is deze Belofte nog niet vervuld. Dat staat daarom nog te gebeuren. Het werd trouwens voor 
de geboorte van de Heere Jezus ook tegen Maria gezegd; dat aan Zijn Koninkrijk geen einde zou 
zijn. En ook Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk nabij is. De Heere Jezus Zelf sprak over 
het Koninkrijk en het Evangelie van het Koninkrijk en de Verborgenheden van het Koninkrijk.  
 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; 
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; 
4 En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; 
5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; 
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's 
vrouw was geweest; 
7 En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; 
8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; 
9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; 
10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; 
11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. 
12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiël, en Salathiël gewon Zorobabel; 
13 En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; 
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; 
15 En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; 
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 

 
Lukas 1 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem 
dent roon van Zijn vader David geven. 
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde 
zijn. 
 
Mattheüs 3 
1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, 
2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
 
Mattheüs 4 
12 Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; 
13 En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de 
landpale van Zebulon en Nafthali; 
14 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: 
15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; 
16 Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en 
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de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. 
17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk  
der hemelen is nabij gekomen. 
 

Minimaliseren van de Bijbelse Boodschap 
 
De kerken hebben de Bijbelse Boodschap geminimaliseerd. Want waar is in de prediking van het 
Evangelie dat wereld-omvattende Koninkrijk gebleven?  Ikzelf heb er in geen vijftig jaren iets van 
gehoord in de Roomse kerk. Ik heb daar überhaupt niks gehoord over Zijn Wederkomst. De 
Evangelie-prediking gaat vandaag de dag helemaal over de oude mens. In de verschillende kerken 
die ik bezocht heb (Protestanten, Baptisten, Gereformeerden), ging het er in de prediking over ‘hoe 
we het Evangelie in ons leven en in onze maatschappij kunnen toepassen’. In feite; hoe we Zijn 
Evangelie in ons leven kunnen gebruiken. De mens moet er wat aan hebben…de mens moet er wat 
mee kunnen.  
 
Het Evangelie is geen hulpmiddel  
 
Maar het Evangelie is geen hulpmiddel of verzameling voorschriften met betrekking tot ons 
praktische leven in deze oude Schepping. Het Evangelie gaat niet over ‘wat het juiste christelijke 
handelen is’. Dat is niet de Bijbelse Boodschap. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet in 
hoofdzaak over ons. En al zeker niet over de oude mens in deze oude Schepping. De oude mens en 
de oude Schepping zijn immers al meer dan tweeduizend jaar dood voor God. Bij de kruisiging van 
de Heere Jezus. 
 
Wederkomst van Christus op aarde 
 
Als je praat over de Wederkomst van Christus straks hier op aarde, weet bijna niemand waar het 
over gaat! Net zoals ik dat niet wist. Als je praat over het komende Koninkrijk van de Heere op 
aarde of over de opname van de Gemeente dan kijken ze je aan alsof ze water zien branden. Net 
zoals ikzelf toen ik dit allemaal voor het eerst hoorde. Maar na Bijbelstudie is er voor mij niks 
vreemds meer aan. Het is namelijk Waarheid. Gewoon omdat het te lezen is in Zijn Woord. Het is 
Waarheid ook al gaat het ons beperkte verstand te boven. Maar met deze beknopte studie over dit 
onderwerp hoop ik dat meer Christenen zullen gaan beseffen dat er nog het een en ander staat te 
gebeuren. En de Heere Zélf wil ook dat wij Kennis daarover tot ons nemen… 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal 
Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
Kolossenzen 1 
9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn Wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;  
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken 
vrucht dragende, en wassende =groeiend in de kennis van God; 
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 
lankmoedigheid, met blijdschap;  
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2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze 
harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der Heerlijkheid Gods in het aangezicht 
van Jezus Christus. 
 
Het Koninkrijk is nabij 
 
Als men al iets gehoord heeft over Zijn Wederkomst op aarde, gaat men er in het algemeen van uit 
dat dit de ‘Jongste dag’ is. Maar dat is niet zo. (zie studie Wat is de Hemel, zie studie Mattheüs 24 
en 25, zie studie de zeventigste Jaarweek, zie studie Openbaring). Het Evangelie predikt de 
Wederkomst van Christus; De Heere Jezus Christus komt straks hier op aarde om Zijn Koninkrijk te 
openbaren. Hij zal straks Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden vanuit de Hemel naar de aarde. Het 
Koninkrijk is nabij gekomen; daar gaat het Evangelie over. 
 
Mattheüs 10 
6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 
7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
 
De Koning is tweemaal verworpen 
 
Het Koninkrijk zoals is beloofd, staat dus nog te gebeuren. In principe had het Koninkrijk al op 
aarde kunnen zijn.(zie studie de zeventigste Jaarweek) Maar de Joden hebben de Koning tweemaal 
verworpen; eenmaal vóór Zijn Opstanding en eenmaal ná Zijn Opstanding. Zij wilden ‘Deze’ niet. Zij 
wilden Hem niet als Koning. Daarom heeft de Koning Zich teruggetrokken in de Hemel. Daar 
verzamelt Hij Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente, Zijn Lichaam.(zie studie Wat is de 
Hemel?) Een Hemels Volk in een Hemels Koninkrijk. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond door 
God de Vader. Straks zal Hij Zijn Koninkrijk verder uitbreiden naar de aarde; het blijft Eén Koninkrijk.  
 
Een oordeel over het Joodse Volk 
 
Maar er zal eerst een oordeel komen over het Joodse Volk. En pas wanneer de leidslieden 
gedurende dat oordeel in hun wanhoop Zijn Naam zullen aanroepen, zal Hij Zijn Voeten op de 
Olijfberg zetten. En vanuit Jeruzalem zal Hij dan een begin maken met de Openbaring van Zijn 
Koninkrijk op aarde. 
 
Mattheüs 22 
1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; 
3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. 
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn 
middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; 
komt tot de bruiloft. 
5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. 
6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. 
7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die 
doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Er komt eerst een oordeel over het Joodse 
Volk. 
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Mattheüs 27 
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem 
bespottende, zeiden: 
42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij 
nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Pas ná de zeventigste Jaarweek zullen zij zien 
wie zij doorstoken hebben 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de 
vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat 
de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Pas 
als zij de Naam des Heren zullen aanroepen, in hun wanhoop, zal Hij Zich weer laten zien.   
 
Het Joodse Volk vervangen door de Gemeente 
 
Door ongeloof van het Joodse Volk is zij als Volk van God vervangen door de Gemeente. Daar gaat 
eigenlijk héél Handelingen over; dat de Gemeente de positie van het Joodse Volk heeft ontvangen. 
Na de verwerping van de Heere Jezus Christus kwam de zaligheid terecht bij de Gemeente. Het 
priesterschap werd van het uitverkoren Volk afgenomen en toevertrouwd aan het Hemelse Volk, 
de Gemeente., Zijn Lichaam. Het Evangelie wordt nu gepredikt door de heidenen en niet door de 
Joden. Als je de Heere zoekt, zoek dan niet onder de Joden, zoek onder de heidenen, zegt de Bijbel. 
De Heere verbergt Zijn aangezicht voor de Joden maar openbaart Zich aan een Volk dat in 
duisternis wandelde. Hij openbaart Zich aan ons, de Gemeente, via Zijn Woord en Zijn Geest. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder Kennis is; dewijl gij de Kennis verworpen hebt, heb Ik u 
ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten 
hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Mattheüs 21 
31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide 
tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren (=typen van de Gemeente) u voorgaan 
in het Koninkrijk Gods. 
32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; 
maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd De Joden hebben Hem niet geloofd maar de 
heidenen wél; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven 
-- 
42 Jezus zeide tot hen : Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden 
verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het 
is wonderlijk in onze ogen?  
43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal (Joodse Volk) weggenomen worden, 
en een volk (de heidenen; de Gemeente) gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.  
44 En wie op dezen steen valt, (Judas=Juda= Joodse Volk) die zal verpletterd worden; en op wien hij 
valt, dien zal hij vermorzelen.  
45 En als de overpriesters en Farizeën deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van 
hen sprak.  
46 En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.  
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Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond 
Davids voorzegd heeft van Judas = Juda= Joodse Volk, die de leidsman geweest is dergenen, die 
Jezus vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen.  
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal 
genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.  
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij 
niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. De Gemeente 
 
Handelingen 15 
12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen en 
wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen in de Bijbel zijn alle niet-Joden heidenen 
heeft bezocht, om uit hen een volk De Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovige Joden en alle 
gelovige heidenen, vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus aan te nemen door Zijn 
Naam. 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en 
hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam 
aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 
18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. 
(horen= gehoorzamen= geloven)  
 
Al beloofd aan Adam 
 
1 Petrus 2 
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en 
dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de 
bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des 
aanstoots, en een rots der ergernis; 
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet 
zijn. 
9 Maar gij =alle gelovigen van ná Zijn Opstanding= de Gemeente zijt een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar 
nu ontfermd zijt geworden. 
 
Titus 2 
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 
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12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig 
en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 
Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en 
Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Dus eerst heeft God de heidenen bezocht om een Volk aan te nemen voor Zijn Naam. Daar is Hij nu 
nog steeds mee bezig; Zijn Lichaam compleet maken. En daarna zal Hij terugkomen om de 
vervallen hut van David op te richten; het Messiaanse Koninkrijk wat de hele Bijbel door al wordt 
aangekondigd. Zelfs al vanaf Genesis één! De eerste Adam is namelijk een type van de tweede 
Adam, de Heere Jezus Christus. Over het hoofd van Adam wordt gesproken over de Heere Jezus 
Christus.  
 
1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
 
Genesis 1 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld de Enige Mens naar Zijn Beeld is de mens Christus 
Jezus ; naar het beeld van God schiep Hij hem; man de Heere Jezus Christus het Hoofd en vrouw en 
Zijn Lichaam, de Gemeente schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de 
aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des 
hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 
Ook aan Abraham werd het Evangelie bekend gemaakt; 

Genesis 17 
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik 
heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u 
voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, 
tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad het Ware Zaad van Abraham is 
Christus; zie Galaten drie na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, 
tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
 
Koning David 
 
De profeet Nathan moest in opdracht van de Heere aan koning David doorgeven dat er uit zijn 
nageslacht een eeuwige Koning en een eeuwig Koninkrijk zou voortkomen; 
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2 Samuël 7 
10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats 
wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem 
niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. 
11 En van dien dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb Ik rust 
gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de HEERE te kennen, dat de HEERE u een huis maken zal. 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw 
zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. 
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid. 
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik 
hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, 
dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw 
stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 
God heeft een Israëlitisch Koninkrijk op aarde beloofd en dat zal Hij doen via de Zoon des mensen. 
 
Amos 9 
10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot 
ons niet genaken, noch ons voorkomen. 
11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, 
en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 
12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam 
genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. 
13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den 
zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen 
smelten. 
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden 
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven 
maken, en derzelver vrucht eten. 
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land 

 
Openbaring 
 
De Heere Jezus Christus is Koning der koningen. Hij houdt Zich nu nog verborgen in de Hemelen 
maar straks zal Hij Zich openbaren op aarde. Iemand kan zich alleen openbaren als hij eerst 
verborgen is geweest. De Heere heeft Zich tweeduizend jaar verborgen gehouden voor het Volk 
Israël en de wereld. Maar Hij openbaart Zich aan ons, gelovigen, door Zijn Woord en door Zijn 
Geest. We leven nu nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid. Wij weten alleen vanuit de 
Bijbel wat God op dit moment doet, in de wereld kan men er niets van waarnemen. De Heere 
werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel maar 
niet zichtbaar voor stoffelijke ogen. Maar met ogen des geloofs zien wij Hem en Zijn Hemels 
Koninkrijk. 
  
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij hem 
gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft 
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onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, 
dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien met ogen des geloofs Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade 
Gods voor allen den dood smaken zou. 
 

Efeze 1                                 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der 
Wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands (ogen des geloofs), opdat gij moogt weten, welke zij de 
hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;  
 
Aardse lijn 
 
Daniel 7 
13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens 
mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en 
tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn 
Koninkrijk zal niet verdorven worden. 
 
Via de aardse lijn Zal de Troon en Kroon terecht komen bij Degene Die daar recht op heeft. Die 
Troon is nu nog leeg. Bij Zijn Wederkomst zal Hij vervullen wat nu nog niet vervuld is; Zijn Troon en 
Koningschap in Jeruzalem, Juda, heel Israël en uiteindelijk Koning over alle volkeren.(en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der 
aarde; Handelingen 1 ). 
 
Jeruzalem 

 
Nu staat Zijn Troon nog in de Hemel maar straks zal de Troon van de Koning der koningen in 
Jeruzalem staan. Hier op aarde. Dat is nu nog nauwelijks voor te stellen. Maar het gaat echt 
gebeuren want Gods Beloften die zijn in Hem. Ja en Amen. De Troon van David, de vervallen hut, is 
dan hersteld. Daarna komen de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde. De Heere Jezus Christus, de 
Zoon van David maar tevens de Zoon van God zal in eeuwigheid heersen.(zie studie de zeventigste 
Jaarweek, studie Mattheüs 24 en 25) 
 
Psalm 145 
13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en 
geslacht. 
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Kerken prediken geen geopenbaard Koninkrijk  
 
Een groot deel van kerkelijk Nederland ziet de Jongste Dag, de Grote Witte Troon, als de 
Wederkomst van de Heere. Als het eerste moment waarop de Heere Zich weer zal laten zien. De 
meeste kerkelijke instituten prediken geen Wederkomst op aarde. Zij gaan ervan uit dat zijzelf, de 
kerk, het geopenbaard Koninkrijk zijn. Zij bouwen en werken zélf aan een koninkrijk hier op aarde. 
En de kerk roept ook de gelovigen op om mee te bouwen aan dat koninkrijk. Helaas beseffen zij 
niet dat zij werken aan een oude Schepping. En die oude Schepping is dood, sinds het sterven van 
de Heere Jezus. Die oude Schepping zal dus straks ook in haar geheel verdwijnen. De Satan vindt 
dit nutteloze werken van gelovigen gewéldig! Hij heeft dit véél liever dan dat de gelovigen zich in 
dienst stellen van de Heere en Zijn Lichaam. God rekent niet meer naar de oude Schepping. De 
Heere Jezus Christus is immers Eersteling van een nieuwe Schepping. En in Hém zijn ook wij 
eerstelingen. In Hem zijn ook wij nieuwe schepselen. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij 
is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, 
Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees 
gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, 
het is alles nieuw geworden. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
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Oude Schepping opleuken 
 
Dus wat heeft het voor zin een oude Schepping, die nabij de verdwijning is, op te leuken? Hebben 
wij die opdracht gekregen van de Heere?? Welnee, de Heere heeft geen mensenhanden nodig om 
Zijn Plan met Zijn Schepping te volvoeren. Hij kan dat veel beter Zélf. En Zijn Heilsplan is gewoon 
terug te vinden in Zijn Woord, de Bijbel; na afloop van het duizend jaar binden van de satan, de 
duizend jaren, komt de Jongste Dag. Bij de grote Witte Troon, zullen de satan en alle tegenstanders 
door de Heere worden geoordeeld en weggedaan. Daarna zullen ook de twee geschapen Hemelen 
en aarde worden weggedaan door vuur. En daarna verschijnen er nieuwe Hemelen en nieuwe 
aarde, waarin Gerechtigheid woont.  
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels 
en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
 
Gods Woord staat boven filosofie van de mens 
 
Als men de Bijbel ook maar enigszins zou onderzoeken, komt men tot de conclusie dat het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus nog steeds niet is verschenen en dus nog 
aanstaande is. Zacharia negen en veertien zijn echt niet weg te redeneren en ook de Beloften van 
de Heere niet. Bijvoorbeeld, dat de stammen van Israël bijeenvergaderd zullen worden en dat 
Jeruzalem compleet verwoest zal worden en dat de duivel duizend jaar gebonden zal worden. En 
dit is nog maar een greep van wat er daadwerkelijk staat over het geopenbaarde Koninkrijk op 
aarde van de Heere Jezus Christus. Lees maar eens in de studie over het Boek Openbaring. Ook de 
Belofte dat de Christus op de Troon van David zal zitten, is niet alleen de Troon in de Hemel, als 
Zoon van God maar is ook de Troon in Jeruzalem op aarde, Hij is immers tevens de Zoon des 
Mensen. De Heere Jezus Christus is sinds Zijn Opstanding Koning van een Hemels (geestelijk) 
Koninkrijk met de Gemeente, Zijn Lichaam als Hemels Volk. Straks zal de Heere Zijn Koninkrijk 
uitbreiden van de Hemel naar de aarde. 
 
Onwetend 
 
Maar mensen zijn geneigd tot filosoferen, hun eigen gedachten en bedenkingen zijn belangrijker 
dan Zijn Woord, dat Waarheid is. Hun Wijsheid is eigen-wijsheid. Net zoals ikzelf door middel van 
mijn gefilosofeer een eigen geloof had gemaakt. Ik had eerder in Zijn Woord kunnen gaan lezen 
want de Bijbel is er gewoon heel duidelijk over. De reformatie heeft verzuimd om deze dingen 
alsnog hun herstel te geven, dat wil zeggen om ze te geloven vanuit de Bijbel en ze een plaats te 
geven in hun leringen. Maar onwetend houden is beter om macht over gelovigen te behouden. De 
Gemeente is in de kerkelijke kringen vaak nog steeds dat bruidje, dat smacht naar de bruidegom in 
de toekomst, ooit een keer...  
 
 
 

                                   


