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christenen zoeken het Koninkrijk van God
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1. Wat is het koninkrijk van God

2. De betekenis van de bergrede in dat verband

3. Hoe zoek je het koninkrijk van God



1. Het koninkrijk van God
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 koninkrijk der hemelen (Mt) = Koninkrijk van God

 rijk waar God regeert - koning over de hele aarde (vele psalmen; vgl. 
Dn4:17,25,32,34)

 strijd: koninkrijken van deze wereld (koningen van deze aarde)
→ koninkrijk van het beest / Babylon (Op11:15;16:10;17:18)

NB: God koning van Israël (vgl. 1Sm8:7;12:12)

 koningschap toevertrouwd aan de mens: aarde (Gn1:28;Ps 8:6), Israël 
(1Sm8)

→ mens heeft gefaald → strijd (kop, hiel vermorzelen): met de Slang

 belofte: eeuwig koningschap

➢Zoon van David over Israel (2Sm7:13)

➢Zoon des mensen over alle volken (Dn7:13-14)



1. Het koninkrijk van God (vervolg)
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Vervulling in Jezus (vgl. Lk1:31-33)

 verwachting: verlossing van de vijanden (Lk1:71,74)

nodig: redding door vergeving van zonden (Lk1:77)

 binnengaan van het Koninkrijk door

 Bekering (Joh. de Doper: Mt3:2;Mk1:4;Lk3:3; Jezus: Mt4:17;Mk1:15)

 Wedergeboorte (Jh3:3,5)

 koning verworpen (Mt 4:4 → Mt23:37-38) … TOTDAT (Mt 23:39)

 gevolgen KvG in onze tijd → gelijkenissen KvG (Mt13)



2. De bergrede
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➢ gevolgen verwerping zichtbaar in de bergrede (vervolging, treuren, etc.).

Bergrede:

 niet: grondwet voor het toekomstige, zichtbaar gevestigde KvG

(dan geen vervolging, geen treuren, etc. meer)

 wel: gedragsregels voor mensen die nu al het KvG zijn binnengegaan

(discipelen van Jezus = christenen)

 niet: de regels om het koninkrijk binnen te gaan

 wel: principes hoe het koninkrijk uit te leven



3. Zoek het Koninkrijk
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betekenis zoeken KvG, Zijn gerechtigheid:

 niet: zorg dat je het K binnengaat, dat je Gerechtigheid ontvangt

 wel: behartig de belangen van het K en de G van God = van dat K 

 NB: gerechtigheid = rechtvaardigheid = recht doen: belangrijk in OT

voor het zoeken:

 verhindering: bezorgdheid (eten, kleding, gezondheid, welvaart)

 aansporing: zorg van hemelse Vader, belofte (alles erbij)



3. Zoek het Koninkrijk: hoe
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 gebed Mt6:9-10 bidden en leven

 Uw naam worde geheiligd: wat kun jij doen om Zijn naam te heiligen?

 Uw koninkrijk kome: hoe kun jij zorgen dat KvG al vorm krijgt …

 Uw wil geschiede: in jouw leven, binnen jouw invloedssfeer …

 omgang met elkaar als discipelen (Rm14:17 rechtvaardigheid, vrede, blijdschap)

 kenmerken uit de gelukkig-prijzingen (Mt5:3-11) uitleven

 goede werken (tot eer van God & zegen voor de mensen; Mt5:16)

 het evangelie van het koninkrijk uitdragen (Jezus is Heer!)



3. Zoek het Koninkrijk: praktisch
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opkomen voor wat recht is voor

 de zwakke (vgl. toeslagenaffaire) (christen-politici)

 de arme (vgl. daklozen) (Voedselbank, Dorcas, etc.)

 de vervolgde (Open Doors)

 de weerloze (vgl. abortus) (St. Schreeuw om Leven)

 de vreemdeling (vgl. asielzoekers) (St. Gave)

 de uitgebuite (vgl. ons koopgedrag) (Micha-beweging)

 slachtoffers van moderne slavernij (voor onze welvaart)

(Scharlaken Koord, Int. Justice Mission)

➢ bidden, geven, meewerken (stichtingen, etc.)



10

zoek eerst het Koninkrijk van God 

en

je ontvangt …
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