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Het Koninkrijk van 
God 

 
Een discipelschapstraining om 
christenen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst, tot opbouw 
van het Lichaam van Christus 
(Efeziërs 4:11-16) 

20 
 

STILLE TIJD  

Thema: Het koninkrijk van God 

� Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

� Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

� Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je 

mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Matteüs 13:44-46. 

De kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan. 

Dag 2 Matteüs 22:1-14. 

De voorwaarden om Gods Koninkrijk binnen te 

gaan. 

Dag 3 Marcus 7:1-9. 

Godsdienstige tradities (menselijke cultuur) die 

Gods Woord ontkrachten. 

Dag 4 Marcus 2:18-22. 

Bij de nieuwtestamentische boodschap horen 

nieuwe vormen. 

Dag 5 Lucas 10:29-37. 

Liefde in Gods Koninkrijk. 

Dag 6 Lucas 14:7-14. 

Nederigheid in Gods Koninkrijk. 

Dag 7 Lucas 12:13-21. 

Materialisme in Gods Koninkrijk. 

Dag 8BS Lucas 16:1-13. 

Rentmeesterschap in Gods Koninkrijk. 

Dag 9 Lucas 12:42-48. 

Dienstbetoon in Gods Koninkrijk. 

Dag 10 Matteüs 25:1-13. 

Waakzaamheid in Gods Koninkrijk. 

� Denk na over Matteüs 6:10. 

Jezus leert ons te bidden dat het Koninkrijk van 

God op steeds meer nieuwe plaatsten en terreinen in 

ons leven mag komen 

� Bid dat Gods Koninkrijk of koningschap over meer 

terreinen in je eigen leven mag komen en bij meer 

mensen en op meer plaatsen in de wereld!  

� Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: Het Koninkrijk van God en zijn cultuur 

Lees studie 20 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE  

Thema: Wees een goede rentmeester in Gods 
Koninkrijk 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: Lucas 16:1Lucas 16:1Lucas 16:1Lucas 16:1----16161616. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie. 

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook?     

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

ZOEK GODS KONINKRIJK 

Matteüs 6:33 

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God  

en zijn gerechtigheid,  

dan zullen al die andere dingen  

je erbij gegeven worden. 

 

Matteüs 6:33 (NBG) 
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20. Het Koninkrijk van God 
en zijn cultuur 

De diverse relaties tussen mensen en de wijze waarop 
mensen zich gedragen, worden sterk beïnvloed door 
hun cultuur. We zullen in deze studie laten zien dat er 
een verschil bestaat tussen de cultuur van de wereld en 
de cultuur van het Koninkrijk van God. 
 

A. De cultuur van de wereld 

1. Wat is cultuur? 

De cultuur van een bepaalde groep mensen bestaat uit hun 

denkbeelden over de wereld, hun waarheden, hun 

(bij)geloof, hun normen en waarden en hun ervaringen. 

Deze worden zichtbaar in hun overtuigingen op het 

gebied van bijvoorbeeld wetenschap en geloof, hun 

gedrag, hun relaties, hun erfgoed (bijvoorbeeld kleder-

dracht, taal, muziek, kunst, dansen, sport, humor), hun 

tradities en hun instellingen (bijvoorbeeld scholen, 

ziekenhuizen, politieke partijen, rechtbanken). 

2. Het ontstaan van de culturen in de wereld 

De eerste 11 hoofdstukken in Genesis beschrijven het 

begin van de menselijke cultuur op aarde. Alle mensen 

hadden in het begin dezelfde taal en cultuur. In Genesis 

11:6-9 lezen we hoe God deze mensen verdeelde in 

verschillende talen en volken en hen verspreidde over de 

wereld. Deze verspreide volken namen hun gezamenlijke 

kennis met zich mee. Deze kennis bestond uit kennis over 

God, de schepping en de grote historische gebeurtenissen 

uit het begin van de wereld, bijvoorbeeld de zondvloed. 

Maar nadat ze eeuwenlang van elkaar gescheiden hadden 

geleefd, werd deze kennis vergeten of verdraaid en werden 

er in de loop van de tijd ook mythes en allerlei uitleggin-

gen aan toegevoegd (zie Romeinen 1:18,25 HSV). Zo 

ontwikkelden de verschillende volkeren ook verschillende 

culturen. 

Alleen het volk Israël bewaarde de ware kennis van God en 

van de geschiedenis levend en zuiver, doordat God door 

zijn profeten (geïnspireerd door de Geest van Christus) 

(1 Petrus 1:10-12) tot dit volk sprak en doordat deze 

opgeschreven waren in het Oude Testament. 

3. De kennis van ‘God’ en van ‘goed en kwaad’ 

Maar toch openbaart God bepaalde waarheden aan alle 

mensen. Mensen kunnen van nature weten dat er een God 

is en wat ‘goed’ en wat ‘kwaad’ is. God heeft namelijk 

bepaalde waarheden in de schepping zichtbaar gemaakt 

(Psalm 19:1-5a). Wie de tijd neemt om de schepping te 

bestuderen, zal zich ervan bewust worden dat er wel een 

God moet bestaan en dat Hij heel groot en machtig is 

(Romeinen 1:19-20). 

God heeft ook bepaalde waarheden in het hart en het 

geweten van de mens geschreven (Romeinen 2:14-15). 

Mensen kennen en begrijpen Gods morele waarheden 

door te luisteren naar de stem van hun hart of geweten. 

Wie goed luistert, weet dat God zegt: “Je mag niet 

doodslaan”, “Je mag niet overspel plegen”, “Je mag niet 

stelen” en “Je mag niet liegen”. 

4. Elke menselijke cultuur heeft goede en slechte 
kanten 

Alle menselijke culturen hebben goede kanten, 

bijvoorbeeld onomkoopbare politici en zakenlieden, goede 

wetten en eerlijke rechters (Deuteronomium 16:18-20), 

hardwerkende arbeiders en beschaafde burgers (Lees 

1 Koningen 10:1-9), hulporganisaties en vriendelijke en 

liefdevolle relaties. 

Maar omdat alle mensen zondaars zijn (d.w.z. het doel 

missen dat God voor hen heeft )(Romeinen 3:23), hebben 

ook alle menselijke culturen zondige en slechte kanten. 

Voorbeelden: een verkeerd beeld van wie God is, foutieve 

wereldbeelden, verkeerde waarden voor gedrag en 

ophemelen van spirituele, seksuele of drugservaringen. En 

ze hebben instellingen (politiek, justitie, bedrijven, 

scholen) die aanzetten tot verkeerde ideeën of gedrag. De 

zondige kant van elke cultuur beschadigt daarom vaak zijn 

eigen mensen. Lees eens hoe de zondige wereldse cultuur 

Israël binnendrong in de tijd van Jeremia (Jeremia 10:2-5) 

(Lees Jeremia 7:22-28) en de kenmerken van de zondige 

cultuur in de laatste dagen (2 Timoteüs 3:1-5). 

 

B. Het Koninkrijk van God 

1. Wat is het Koninkrijk van God? 

Het Koninkrijk van God is het koningschap, de heer-

schappij en de almacht van God (Jezus Christus) over alles 

en iedereen in de schepping. Het is in het bijzonder het 

koningschap van God (Christus) dat wordt erkend in de 

harten van Gods kinderen (Lucas 17:21 HSV) en wat het 

uitwerkt in hun leven (Matteüs 7:21). Dit is mogelijk 

gemaakt door de komst van Jezus en de verzoening tussen 

God en mensen door Jezus (Marcus 1:14-15; Matteüs 

12:28). De Heilige Geest is de Persoon die het koning-

schap in het hart en het leven van Gods kinderen 

uitwerkt. ‘Het Koninkrijk van de hemel’ betekent precies 

hetzelfde als ‘het Koninkrijk van God’ (zie Matteüs 13:31 

en Marcus 4:30-31). 

2. Het Koninkrijk van God in het leven van zijn 
kinderen 

De gelijkenis van het zaad dat vanzelf groeit (Marcus  

4:26-29) leert dat God zijn koningschap in je hart vestigt 

en dat Hij voor de groei ervan zorgt op al je levenster-

reinen. Hij zorgt voor jouw geestelijke groei. 

De gelijkenis van de gist (zuurdesem) (Matteüs 13:33) 

leert dat wanneer Gods koningschap eenmaal gevestigd is 

in je hart, het invloed zal blijven uitoefenen op je leven 

totdat het alles heeft veranderd en vernieuwd (vgl. 

Openbaring 21:5). De Bergrede (Matteüs 5–7) leert dat je 

Gods Koninkrijk eerst moet zoeken vóór al je andere 

inspanningen (Matteüs 6:10,33). 
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C. Wat het Koninkrijk van God ons brengt 

1. Gods koningschap brengt je verlossing tot stand  

Wie zich bekeert en in Jezus Christus gelooft, ‘gaat het 

Koninkrijk van God binnen’ (Marcus 1:14-15). ‘Het 

koninkrijk van God ingaan’ betekent precies hetzelfde als 

‘opnieuw geboren worden’ (Johannes 3:3), ‘verlost 

worden’ (Marcus 10:25-26) of ‘rechtvaardig verklaard 

worden door het geloof’ (1 Korintiërs 6:9-11). De verlos-

sing van een christen begint dus bij zijn wedergeboorte. 

Daarna word je tijdens heel je leven op aarde meer en 

meer verlost van de schuld, smet en macht van de zonde 

op elk levensterrein. Als je sterft, kom je bij Christus en 

wordt je persoonlijkheid gelijkvormig gemaakt aan 

Christus (1 Johannes 3:1-3). En uiteindelijk, als Jezus 

terugkomt, wordt je lichaam verlost van de dood 

(1 Korintiërs 15:26; Filippenzen 3:20-21). Dan is je 

verlossing pas helemaal voltooid en volmaakt. 

2. Gods koningschap zorgt voor het ontstaan van de 
christelijke Gemeente (Kerk) 

De Gemeente bestaat uit Gods uitverkoren kinderen. 

Christenen hebben een koninklijke, priesterlijke en 

profetische roeping en opdracht in deze wereld (Lees 

1 Petrus 2:4-10). Christenen zijn het zout van de aarde en 

het licht in deze wereld (Matteüs 5:13-16). Wanneer 

mensen het evangelie horen en in Jezus gaan geloven, gaan 

ze horen bij de wereldwijde Gemeente (Lichaam), waarvan 

Koning Jezus het Hoofd is (1 Korintiërs 12:12-13 HSV; 

Efeziërs 1:13,22-23). Toch leert de gelijkenis van het 

onkruid (Lees Matteüs 13:24-30,36-43) dat het Konink-

rijk van God of de Gemeente (Kerk) in zijn huidige vorm 

in de wereld een gemengd gezelschap is. In elke gemeente 

kunnen mensen zijn die nog ongelovig zijn, nog niet 

opnieuw geboren. Maar we moeten ons niet door hun 

wereldse levensstijl laten beïnvloeden. We moeten juist het 

goede invloed van het koningschap van Jezus Christus op 

hen uitoefenen (Jeremia 15:19)!  

3. Gods koningschap zorgt voor betere mensen en 
samenlevingen 

Doordat mensen christen zijn en met God als Koning 

leven, hebben hun activiteiten door de geschiedenis heen 

geleid tot geestelijke en emotionele gezonde mensen, 

gelukkige en goedfunctionerende gezinnen, het ontstaan 

van ziekenhuizen, zorg voor verstoten mensen, hulp aan 

blinden, doven en gehandicapten, ondersteuning van arme 

en onderdrukte mensen (Matteüs 11:4-6), betaling van 

belastingen, verzet tegen corruptie, enz. (Lucas 3:10-14). 

4. Gods koningschap zal leiden tot een verlost heelal 

Bij de terugkomst van Jezus breekt “de tijd aan waarin 

alles wordt hersteld” (Handelingen 3:21; Openbaring 

21:5). Dan zal Jezus al het ‘onkruid’ (een symbool voor 

alle verleidingen en alle mensen die het kwade doen) uit 

zijn Koninkrijk verzamelen en in het vuur werpen 

(Matteüs 13:36b-43; vgl. Matteüs 3:12b). Alleen de recht-

vaardigen zullen het Koninkrijk van God beërven (Mat-

teüs 25:34). Niets onzuivers, teleurstellends of bedrieglijks 

zal het Koninkrijk meer binnen kunnen komen 

(Openbaring 21:27). Dan bereikt het Koninkrijk van God 

zijn definitieve en volmaakte vorm. Dit bestaat uit een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde met het ‘hemelse 

Jeruzalem’. Dit hemelse Jeruzalem is de ‘bruid van het 

Lam’ (Openbaring 21:9-10). Dat zijn al Gods gelovige 

kinderen uit de hele geschiedenis (zie Jesaja 54; Galaten 

4:24-27; Hebreeën 11:9-10,13-16; 12:22-24: 13:14). 

In onze tijd vóór de terugkomst van Jezus lijkt Gods al-

machtige heerschappij vaak afwezig te zijn. Maar dat bete-

kent nog niet dat God niet almachtig zou zijn of niet dui-

delijk. Volgens 2 Petrus 3:9 is God geduldig met de men-

sen op aarde, omdat Hij wil dat ze tot bekering komen. 

    

D. Kenmerken van het Koninkrijk van God 

1. Het Koninkrijk van God heeft een huidige en een 
toekomstige vorm 

In zijn huidige vorm is het Koninkrijk van God als volgt: 

Jezus zaait ‘de kinderen van het Koninkrijk’ in deze we-

reld, terwijl de duivel ‘de kinderen van het kwaad’ er tus-

senin zaait. De duivel en de ‘kinderen van het kwaad’ zijn 

nog aanwezig en actief, maar in de toekomstige vorm van 

het Koninkrijk van God zullen zij verwijderd zijn (Mat-

teüs 13:36-43)! In deze tijd nog worden mensen overal 

door Jezus bevrijd van zonde en boze machten en worden 

ze kinderen van het Koninkrijk van God (Matteüs 12:28; 

19:14; Kolossenzen 1:13). Maar in zijn toekomstige vorm 

zal het Koninkrijk van God absoluut volmaakt zijn.  

2. Het Koninkrijk van God is zowel een openbaring 
als een raadsel 

Het Koninkrijk van God wordt een openbaring (een 

werkelijkheid) voor mensen die hun hart openen voor het 

Woord van God. Als gevolg daarvan dragen ze rijkelijk 

vrucht (Matteüs 13:23). Maar het Koninkrijk van God 

blijft een raadsel (onbegrijpelijk) voor mensen als de 

Farizeeën die hun hart blijven verharden (Matteüs 13:10-

13; Lucas 8:10). 

3. Het Koninkrijk van God is in de wereld, maar niet 
van de wereld  

Het Koninkrijk van God is ‘in de wereld’, onder ons, in 

ons hart, praktisch en zichtbaar aanwezig in ons leven 

(Lucas 17:21). We vertellen en leren anderen over het 

Koninkrijk van God (Matteüs 5:19-20). En toch is het 

niet – zoals bij alle andere koninkrijken op aarde – ‘van 

deze wereld’ (Johannes 17:14-16; 18:36). Het is geen 

Koninkrijk met een aardse regering en een militair leger. 

Het is een Koninkrijk dat oppermachtig vanuit de hemel 

door Jezus Christus wordt geregeerd. De Kerk of het 

Koninkrijk van God heeft daarom geen wereldwijde 

regering en voert ook geen heilige oorlogen. 

4. Het Koninkrijk van God begint klein, maar zal 
uiteindelijk alles vervullen 

Het Koninkrijk van God kwam met de eerste komst van 

Jezus (Marcus 1:14-15; Matteüs 12:28). Het was in het 

begin erg klein. Geleidelijk ontwikkelt het Koninkrijk van 
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God zich totdat het alles zal vervullen, zoals de gelijkenis-

sen van het mosterdzaadje en van de gist (zuurdesem) ons 

leren (Matteüs 13:31-33). Het Koninkrijk van God zal 

uiteindelijk alle aardse koninkrijken tot een einde 

brengen. Het zal de hele nieuwe aarde vullen en voor 

eeuwig duren (Jesaja 9:5-6 NBG; Daniël 2:34-35,44-45; 

Matteüs 28:18). 

 

E. Verander je wereldse cultuur in de cultuur van 
het Koninkrijk van God 

1. Spanning tussen twee culturen 

Ieder mens is geboren, is opgegroeid en leeft in een 

bepaalde wereldse cultuur. Deze wereldse cultuur heeft 

zowel goede als slechten kanten. De manier waarop men-

sen met elkaar omgaan of waarop ze zich gedragen, wordt 

sterk bepaald door hun wereldse cultuur. Deze cultuur 

kan per groep mensen, land of volk erg verschillen. Maar 

God maakt in de Bijbel bekend wat de ware cultuur van 

mensen hoort te zijn. Dit is de cultuur van het Koninkrijk 

van God. Hoe mensen leven (wereldse cultuur) en hoe 

mensen zouden moeten leven (cultuur van Gods Konink-

rijk) verschillen en staan daarom in elk land in de wereld 

op gespannen voet met elkaar. Daarom is er ook in jou 

altijd een zekere spanning tussen leven naar je zondige 

natuur, passend bij je wereldse cultuur, en leven volgens 

de Heilige Geest, passend bij de cultuur van Gods 

Koninkrijk (Lees Galaten 5:16-26)!  

Als iemand in Jezus gaat geloven, moet niet alleen zijn 

hart veranderen maar ook zijn cultuur (de manier waarop 

hij leeft)! Mensen die bij de Koning der koningen gaan 

horen, moeten ook zijn koninklijke levensstijl hebben (de 

Bergrede, Matteüs 5–7)! We hebben van God de 

verantwoordelijkheid gekregen om – voor zover het 

betrekking heeft op ons eigen leven en onze eigen 

maatschappij – de zondige aspecten van onze wereldse 

cultuur te veranderen, voor zover dat mogelijk is. 

2. Jezus leert ons de cultuur van Gods Koninkrijk 
eigen te maken 

Toen Jezus op aarde was, leerde hij de mensen veel over 

‘het Koninkrijk van God’! De enige volmaakte cultuur op 

aarde is de cultuur van het Koninkrijk van God! Deze 

staat beschreven in de Bijbel. De Bijbel maakt bekend wat 

mensen behoren te geloven en volgens welke waarden 

mensen waar ook ter wereld behoren te leven! De Bijbel 

laat zien hoe mensen zich behoren te gedragen en hoe met 

anderen om te gaan (Matteüs 5–7)! 

In elk zogenaamde interculturele samenleving (bv. met 

Aziaten en Europeanen) zijn er spanningen, omdat wat 

elke menselijk cultuur als ‘goed’ of ‘kwaad’ beschouwt met 

de ander kan botsen. Maar wanneer beide culturen zich 

gaan richten op de cultuur van het Koninkrijk van God in 

plaats van op hun eigen cultuur, worden ze beide meer en 

meer gelijkvormig aan de cultuur van Gods Koninkrijk en 

groeien ze ook naar elkaar toe (Lees Romeinen 14:1-23)!  

3. Jezus draagt ons op het Koninkrijk van God onder 
de mensen te brengen 

Jezus draagt ons op om de wereld(se cultuur) om ons heen 

positief te beïnvloeden en te veranderen (Genesis 1:28), 

zodat het wordt als de cultuur van het Koninkrijk van 

God (Matteüs 28:18-20)! Wij zijn door God geroepen om 

het zout van de aarde en het licht in de wereld te zijn 

(Matteüs 5:14-16). 

God geeft ons daarom een aantal verantwoordelijkheden:  

a. We behoren bovenal het andere in ons leven Gods Ko-

ninkrijk te zoeken (Matteüs 6:33) – God als Koning 

van ons hart en leven te erkennen en de belangen van 

zijn koningschap te bevorderen. 

b. We behoren te bidden voor de komst van Gods 

Koninkrijk – dat andere mensen in de God van de 

Bijbel mogen gaan geloven en onder zijn koningschap 

mogen gaan leven (Matteüs 6:10). 

c. We behoren het goede nieuws over Gods Koninkrijk 

te verkondigen aan alle volken (met hun wereldse 

culturen) op aarde (Matteüs 24:14; vgl. Handelingen 

8:12; 20:24-25; 28:23,30-31). 

d. We behoren de zondige aspecten van onze persoonlijke 

cultuur (levenswijze) te veranderen zodat het meer gaat 

lijken op de cultuur van Gods Koninkrijk. Zo krijgen 

we een positieve invloed op onze omgeving. 

e. We behoren de zondige aspecten van de cultuur van 

onze eigen maatschappij te veranderen en invloed uit 

te oefenen voor zover God ons daartoe in staat stelt. 

Jezus is gekomen om mensen te veranderen en om 

door hen heen ook hun cultuur te veranderen!  

Voorbeelden waarin wijzelf de cultuur van Gods 

Koninkrijk in onze wereldse cultuur kunnen invoeren, 

zijn: het christelijke huwelijk, de christelijke opvoeding, 

het christelijke onderwijs, het christelijke rechtstelsel, de 

christen in de politiek, de christen in de maatschappelijke 

instellingen, de christelijke relatie tot ouders, de christe-

lijke relatie tussen man en vrouw, de christelijke relatie tot 

de schepping (milieu) en de christelijke houding ten 

aanzien van bepaalde gewoonten (vgl. drugs, roken, teveel 

eten en drinken, vloeken, vuile moppen vertellen, rodde-

len, overwerken, luiheid, losbandige feesten, gokken, kans-

spelen, enz.)  

4. Jezus zal bij zijn terugkomst het Koninkrijk van 
God voorgoed vestigen 

Jezus zal alles herstellen (Handelingen 3:21; Openbaring 

21:4-5)! Dat zal hij doen door alles, wat zonde veroor-

zaakt, en alle slechte mensen uit zijn Koninkrijk te verwij-

deren (Matteüs 13:41-43)! Hij zal alleen de goede kanten 

van alle menselijke culturen op aarde toelaten in zijn 

Koninkrijk (Openbaring 21:24-27), namelijk die kanten 

die in overeenstemming zijn met Gods Woord, die God 

de eer geven en bestand zijn tegen de test van Gods heilige 

en rechtvaardige vuur bij het laatste oordeel (1 Korintiërs 

3:11-15)! 

 


