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1 Inleiding

Recent bestudeerde ik een aantal zaken in de Bijbel met betrekking tot de prediking van de Here 
Jezus, de Apostelen en, in het bijzonder, de Apostel Paulus. Daarbij kwam het “Evangelie van het 
Koninkrijk” uitdrukkelijk naar voren, iets waarover in “Evangelische kringen” niet zoveel gesproken 
wordt omdat het een leerstelling is die met name in de Evangeliën wordt belicht. Maar is dat terecht 
dat we daar zo weinig over spreken? 

In deze studie bespreken we de volgende vragen: 
1. wat is het Koninkrijk van God?
2. wanneer zal dit Koninkrijk worden gevestigd?

Ik ben mij er van bewust dat deze studie af en toe niet “lekker wegleest”. De oorzaak is dat dit een 
echte tekststudie is en het is dan uiteraard ook de bedoeling dat u de Bijbel er bij opent en 
onderzoekt of deze dingen “alzo zijn”!

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de citaten over het algemeen ontleent aan de NBV2004.

1.1 Wat is het Koninkrijk van God?

Het “Evangelie van het Koninkrijk” is, zoals de naam al zegt, de Boodschap over het Koninkrijk van 
God. Wat is dat Koninkrijk? In een preek las ik: 

Het Koninkrijk van God is de orde en regering van God. Het spreekt van de heerschappij van 
God. [..] het woord koninkrijk moeten we niet verkeerd opvatten. Het gaat niet in de eerste 
plaats over een gebied. Het gaat over Gods heerschappij. i)

We kennen in de Bijbel ook de uitdrukking het “Koninkrijk der Hemelen”. Hiermee wordt tot op een 
bepaalde hoogte hetzelfde Koninkrijk bedoeld alhoewel er een onderscheid in aan te brengen is. In 
deze studie is dat iets minder relevant. Zie de appendix.  

Het Koninkrijk kent een aantal aspecten, maar het is belangrijk om vast te stellen dat niet slechts over 
een geestelijk Koninkrijk gesproken wordt, integendeel! Dit is een misvatting die helaas breed ingang 
gevonden heeft in de prediking. De oorzaak hiervan is terug te voeren op de “kerkvaders” Originus 
en, met name, Augustinus: de theologie dat de Kerk hier op aarde het Koninkrijk moet oprichten of 
vertegenwoordigt. Opvallend is het gegeven dat de RK Kerk alle geschriften van Originus als ‘ketters’ 
in de ban heeft gedaan behálve dus dit gedeelte van zijn leer en dit is verder uitgewerkt door 
Augustinus. Nagenoeg alle andere “oude kerkvaders” (eerste 2 eeuwen) leefden in de overtuiging dat 
er sprake zou zijn van een letterlijk Koninkrijk der Hemelen of Koninkrijk Gods, een fysiek rijk en 
regeerperiode, van de Here Jezus, van duizend jaar. 

De “kortste klap” om de onjuistheid aan te tonen van de gedachte dat het alleen maar een geestelijk 
rijk zou zijn, maar later hierover ook meer, is dat in het “duizendjarig vrederijk” –ook wel het 
Messiaanse Vrederijk genoemd- de Here Jezus Christus regeert. Aan het einde daarvan zal Hij alles 
overdragen aan de Vader (God). Er is geen reden te twijfelen dat hier een letterlijke regering van 
Christus wordt bedoeld. Aangezien dit nu niet het geval is, kan geconstateerd worden dat we niet in 
het Duizendjarig Rijk leven. 
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Het slot van het Duizendjarig Rijk is niet alleen door Johannes, maar ook door Paulus beschreven: 

Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij 
zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, 
wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als 
koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 
(1 Korinthe 15:23-25, NBG)

Daarnaast is er nog een opvatting die onderwijst dat er twéé verschillende Koninkrijken zijn: het 
aardse Koninkrijk Gods, voor de Joden, en het Koninkrijk der Hemelen – voor de Christen.
Ook deze opvatting steunt op een onjuiste interpretatie of onbegrip over het Koninkrijk Gods in 
samenhang met  Duizendjarig Vrederijk waarin inderdaad Israël en de Gemeente beiden een 
verschillende bediening hebben. 

Om te ontdekken wat het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen is moeten we samen de 
Bijbel openen en het Woord van God laten spreken! Want de Bijbel verteld er veel, heel veel, over! 

1.2 Prediking van het Koninkrijksevangelie
Sommigen beweren dat het Evangelie van het Koninkrijk een “Joodse” aangelegenheid is en was, dat 
het de prediking voor- en áán de Joden was. Met name omdat vaak wordt gesteld dat Paulus het 
Evangelie voor de Heidenen, of het Evangelie van de Genade, bracht –en wordt tegenover de andere 
Apostelen gezet, die het Evangelie aan Israël verkondigden- en daarmee afweek van de Boodschap 
“voor de Joden” 1). Een gedachte die gebaseerd is op het dispensationalisme 2), en met name een (te) 
ver doorgevoerde variant er van.

Als we té stringent zo denken, dan leggen we naar mijn mening een (te) groot gedeelte van de Bijbel 
terzijde! 2 Timoteüs 3:16 (NBV) leert immers: 

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te 
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam 
leven”. 

Paulus leert hierin geen énkel onderscheid tussen het Evangelie dat gebracht werd door de andere 
Apostelen en hetgeen Hij bracht en dat is terecht, immers: de Schriften kunnen niet gebroken worden 
zegt de Here Jezus in Johannes 10:35! We moeten en mogen daarom als mensen niet zomaar een 
(zeer) scherpe scheiding trekken en delen van de Bijbel zondermeer aan de kant leggen. Elk gedeelte 
van de Schrift is bruikbaar voor onderricht! Nu is het daarentegen óók weer niet zo dat wáár we ook 
lezen of wát we ook lezen dit daarom dan maar allemaal per definitie van toepassing is op de 
Christenen! Er zijn duidelijk gedeelten in de Bijbel die zonneklaar niet van toepassing zijn op de Joden, 
er zijn ook duidelijk gedeelten die niet van toepassing zijn op de “Christen uit de heidenen” (de 
Christenen uit de, in Joodse ogen, ongelovige volken). 

De sleutel tot het begrijpen van de Bijbel is dan ook: goed lezen, een portie gezond verstand, de 
context in ogenschouw nemen en (eventueel) de juiste hermeneutische principes toepassen. Dit kan 
ons bewaren voor veel fouten, dwalingen en regelrechte stommiteiten op dit gebied.

De vraag die er nu ligt is deze: is het Evangelie van het Koninkrijk Gods strijdig met- of anders dan 
het Evangelie van de Genade, wat Paulus bracht? Predikte Paulus inderdaad een ander Evangelie en 
heeft dit consequenties voor ons? We moeten kijken wat de Bijbel leert, en daar naar gehoorzamen!

1 In de brochure “Het Genade Evangelie”, http://www.bijbelaktueel.nl, wordt hier ook op ingegaan. Lees dit 
eventueel voor meer informatie over dit specifieke onderdeel.
2 Het dispensationalisme = de “bedelingenleer”, zoals deze door o.a. J.N. Darby en C.I. Scofield zijn uiteengezet. 
Ver doorgevoerde varianten worden “ultra-dispensationalisme” genoemd. 
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Wat leert de Bijbel over het Koninkrijk? 

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marcus 1:14-15, NBV)

Het was het Goede Nieuws! En Jezus predikte dat men zich moest bekeren (kom tot inkeer) en het 
geloven. Het was de Boodschap die Jezus ging brengen nádat Hij 40 dagen in de woestijn was 
geweest – waar Hij zicht kreeg, als mens, op zijn Goddelijke oorsprong, bediening en levenseinde. ii)
Vandaar dat Hij predikte: het Koninkrijk is nabij! Hij wist, en had gezien, dat het niet lang meer 
zou duren vóórdat dit Koninkrijk geopenbaard ging worden. Het was daarmee iets wat in de toekomst 
lag, maar wel in de zeer nabije toekomst. De Here Jezus herhaalde hiermee, in eerste instantie, de 
boodschap welke Johannes predikte en verduidelijkte die.

Samenvattend

1. De “toegang” tot het Koninkrijk was: tot inkeer (= bekering) komen. Het Koninkrijk is gebaseerd 
op wedergeboorte. Joh. 3:3, 5; 1Kor. 15:50 etc. iii) 

2. Het moment wanneer het Koninkrijk openbaar zou worden? Zeer spoedig, het was “nabij” 
(dichtbij, stond op het punt van aanbreken).

Wie predikten het Koninkrijk?

• Het Koninkrijk van God werd gepredikt door Johannes, als zijnde aanstaande: 
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer,  
want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matteüs 3:1, 2, NBV).

• Het Koninkrijk van God werd door Jezus eveneens als aanstaande gepredikt. Het was hét centrale 
thema van Christus’ prediking en werk. Daarnaast onderwees Hij dat het dusdanig dichtbij was 
dat er onder de discipelen waren die de openbaring (= het bekend of zichtbaar worden er van!) 
van het Koninkrijk nog zouden meemaken: Markus 9:1. De Here zond de discipelen uit om de 
boodschap van het aanstaande Koninkrijk in Israël te verkondigen (Lucas 9:1, 2. Lucas 10:1 v.v.). 

• Ook ná Zijn  dood en opstanding onderwees Hij de discipelen over het Koninkrijk. 
Handelingen 1:3.

• Het Koninkrijk van God werd, uiteraard, gepredikt door de Apostelen (en de diaken Filippus).
vgl. bijvoorbeeld Handelingen 8:12 maar evenééns door Paulus (Handelingen 19:8, 28:23).

• Het Koninkrijk van God werd door Paulus, de 13e apostel, ook ná de Handelingen-periode 
gepredikt: Hand 28:31: “Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig 
over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.”. Let wel: dit was 
tijdens zijn laatste twee levensjaren, de gevangenschap in Rome. In de brieven legt hij ook op 
diverse plaatsen uit wat het Koninkrijk van God is en voor wíe het is. Deze uitleg is volstrekt in 
overeenstemming (zie verder) met de inhoud van de gelijkenissen en het onderwijs van onze 
Here Jezus. Vgl. 1 Kor 6:9, Gal. 5:21, Ef. 5:5. 

2 Gelijkenissen
De Here Jezus onderwees de zaken over het Koninkrijk door middel van gelijkenissen. Hij deed dit om 
duidelijk te maken aan de toehoorders wat nu eigenlijk dit Koninkrijk was (Marcus 4:11, 12), hoe ze 
dit moesten zien. Dit deed Hij omdat de discipelen gegeven was de geheimen van het Koninkrijk der 
Hemelen te zien, te begrijpen, maar het volk niet (Mat 13:10-11). Het bleef voor het volk ‘versluierd’. 

Wie een concordantie oppakt en alles hierover leest zal ontdekken dat het een Koninkrijk is waarin 
God de Heer heerst, en waar géén plaats is voor het onreine, onzuivere, oneerlijke, ongeestelijke, etc, 
etc. Dat wordt buiten het Koninkrijk geworpen. Dit is ook logisch, immers: God is een 
rechtvaardige rechter, Hij is licht. De duisternis heeft geen deel aan dat Licht, dat verdraagt elkaar 
niet! De Here Jezus zegt dan ook: 

“Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in 
de duisternis is.” (Joh 12,46, NBV) 
en Paulus leert 
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“Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis 
te maken?”  (2 Kor 6,14, NBV)

2.1 Duizendjarig Rijk
In dit rijk (vgl. Jesaja 65:20) is er nog sprake van 
(a) Zonde. Ziekte, sterfte;
(b) Sterven als gevolg van de(ze) zonde.

De Here Jezus is er Koning, het is het Koningschap zoals beloofd is aan David (in het Davidische 
Verbond, 2 Samuël 7:16, zie ook Jeremia 23:5, 6 en andere plaatsen). Zijn komst en vestiging van dit 
Duizend Jarig rijk zien we in Openbaringen 19 en 20. Hij zal de wereld regeren met een ijzeren staf. 

We lezen dit driemaal in de Openbaringen: de Here Jezus zal de heidenen hoeden met een ijzeren 
herdersstaf. Dezelfde (soortgelijke) uitdrukking vinden we ook in Psalm 2:9, in deze psalm wordt de 
komst van de Messias aangekondigd – een verre vooruitblik van de psalmist! Walvoord schrijft 
hierover: “Het is de representatie van de absolute regering waaronder de mensheid verplicht is te 
leven onder de rechtvaardige standaard van God” iv). Het is een regering over de heidenen. 
Een regering waarbij er rust en vrede is voor Israël en een regering waarin de “heiligen” (volgens 
Walvoort niet alleen de Gemeente van Christus maar ook de engelen, alhoewel dit wellicht discutabel 
is) samen met Christus rechtvaardig zullen heersen. 

Als je er goed over nadenkt een zeer wonderlijke situatie die er dan is: hemelwezens (opgewekte 
doden met een verheerlijkt lichaam, engelen en bovenal Christus zélf) zijn in de Heilige Stad 
(Jeruzalem) en zullen samen met Christus regeren (onder zijn leiding). Op de aarde tevens het volk 
Israël, dat eindelijk vrede kent en rondom de heidenvolken die (niet vrijwillig) onder Christus’ 
heerschappij leven en Hem gehoorzamen omdat Hij ze heeft onderworpen en hun ‘aanvoerder’, de 
satan, heeft gevangen gezet. De satan wordt voor duizend jaren gebonden (Openbaring 20:3). 

Tevens is dan, vóór het aanbreken van dit rijk, de 1e opstanding (Openbaring 20:5, 6). Dit is een 
hemels tafereel 3), en daarom is dan –zo geloof ik– dit ongeveer het moment van de opname van de 
Gemeente, nagenoeg aan het einde van de zogeheten “grote verdrukking”, bij de 7e bazuin. 
De gelovigen worden naar de Hemelse gewesten getrokken om (daar) te zijn bij hun Here en om 
samen met Hem en alle gelovigen die hen zijn voorgegaan als overwinnaars terug te keren. 

Overigens zijn  er veel gelovigen die leren dat de Opname van de Gemeente is aan het begín van de 
“grote verdrukking”. Het zou kunnen, maar dit komt m.i. niet overeen met hetgeen Paulus leert in 
1 Tessalonicenzen 4:15 waar hij, Paulus, namelijk duidelijk stelt dat wij de doden niet zullen 
vóórgaan.4) Anders zou er naar mijn mening sprake zijn van drie opstandingen… 
Vergelijk in dit verband ook 2 Tessalonicenzen 2:1-4, 2:6-8. Eérst zal de wetteloze, hij die verloren 
zal gaan (NBV) zich openbaren en zitting nemen in de Tempel. Met andere woorden, we zullen, als 
gelovigen, de herbouw én de ontwijding van de Tempel m.i. nog zien! 

De afsluiting van deze periode van duizend jaren vinden we in Openbaringen 20:7-10. Hier wordt 
geleerd, dat de satan vrijgelaten wordt en de volkeren weer zal verleiden. Waarom staat de Here dit 
toe? Waarom moet dit gebeuren? De reden is eenvoudig eigenlijk, naar mijn mening: de heidenen, de 
ongelovigen, hebben Hem niet uit vrije wil gediend. Er zullen er zeker zijn die –gezien de 
bijzondere leefomstandigheden, het zien van de Here Jezus en de hemelse wezens- Hem aanvaard 
hebben, vrijwillig, als Dé Koning. Maar, er zullen er ook zijn die al mokkend Zijn gezag hebben 
aanvaard. 

3 Vergelijk Openbaring 20:4 – deze tronen en zielen zijn bij de Here, Johannes schouwt hier wat in de Hemelse 
gewesten gebeurt. Op de aarde, 20:1 is de satan. Hij wordt gegrepen en gebonden door een engel die “afdaalt”.
4 Zie voor meer hierover de brochure “De Tijd is Nabij!”, http://www.bijbelaktueel.nl
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Vergelijk het met het leven onder het gezag van ons (Nederlandse) Koningshuis. De meeste 
Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee (het grootste deel), er zijn er zelfs die het 
fantastisch vinden maar er is óók een deel die helemaal niets op heeft met het Koningshuis en de 
Oranjes nog liever vandaag dan morgen afstand zien doen van hun rechten op dit gebied. Zo zal het 
dan ook zijn: een deel van de mensen zal de Here met liefde vereren, een deel zal het “koud” laten en 
er zal een deel zijn die Hem niet wil maar toch maar gehoorzaam is tótdat…. !

Nu is dan hun oude aanvoerder, de satan, terug en hij trekt samen met hen ten strijde tegen Christus 
en zijn heiligen, satan verleidt wederóm de volken! Vervolgens daalt er vuur neer van de hemel en 
verslind hen. De duivel, de grote verleider, wordt geworpen in de poel van vuur waar, uitdrukkelijk 
vermeld in deze verzen, ook het beest en de valse profeet zijn. Hun lot is de pijniging, voor altijd.

2.2 Koninkrijk afgenomen
Na één van de gelijkenissen zegt de Here Jezus het volgende, wel zeer opmerkelijke: “Daarom zeg ik 
u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel 
vrucht laat dragen.” (Matteüs 21:43). Met andere woorden: het werd van Israël afgenomen. Omdat 
Israël dit Koninkrijk geen vrucht liet dragen. Dat wil zeggen: ze bekéérden zich niet! 
God wilde dat het vrucht gíng dragen! Werden daarmee de beloften aan Israël afgenomen? 
Integendeel: de Bijbel, zowel in het Oude- als Nieuwe Testament, laat duidelijk zien dat er een 
moment zal zijn dat Israël weer een herstelde relatie met God zal hebben. Dit is, zie eerder, in het 
Duizendjarig Rijk – het herstel van de “vervallen hut van David”. 5)

Paulus onderwijst hier tevens het volgende over: Israël is tijdelijk terzijde gesteld. Een déél van het 
volk “heeft het verkregen” en de overigen zijn verhard. Wát heeft dat deel van het volk dan 
verkregen? Het heil! Romeinen 6:1-11. En niet alleen dat deel van Israël dat geloofde, ook de 
heidenen die tot geloof kwamen, u en ik, mochten hier in delen. Paulus zegt dat hij de apostel van de 
heidenen is. Zo waren de taken verdeeld: Petrus zou evangeliseren onder de Joden, Paulus onder de 
heidenen. Maar Paulus blijft een Jood en daarom heeft hij –als Jood met de roeping het Evangelie 
(hoofdstuk 3) tot de heidenen te brengen- bijzondere liefde voor zijn volksgenoten. Paulus onderwijst 
daarom verder: 

“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, en aldus zal gans Israël behouden worden” (Romeinen 11:25, 26, NBG)

Met andere woorden: een déél van Israël is ongehoorzaam geworden, totdat het aantal heidenen dat 
tot geloof (kan) komen “vol” is. Totdat het de tijd is die God bepaald heeft. En dán zal heel Israël 
behouden worden!

Wat gebeurt er met hen die –ondanks de duizend jaren Godsregering- niet wilden gehoorzamen? Niet 
tot erkentenis van de waarheid kwamen? Wat gebeurt er met hen die, tijdens het leven, niet wilden 
luisteren naar het aanbod van Genade? 

“Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke 
dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben 
gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’”
(Openbaring 21:8, Openbaring 21:27, Openbaring 22:15).

Dit is, wederom, in lijn met de gelijkenissen die de Here Jezus onderwees. In het Jeruzalem dat, op de 
Nieuwe aarde door God zelf gemaakt zal worden, zal neerdalen van de Hemel, zal God zélf aanwezig 
zijn. Eerder zagen we dat Paulus leerde dat het Licht géén gemeenschap heeft met de duisternis. 
Daarom zal degene die duisternis in zich heeft, die niet wilde luisteren naar de Here Jezus en Hem 
niet wilde dienen, deze Hemelse stad niet in kunnen gaan. Hij is “buiten”. Daar is geween, en 
tandengeknars. Daar is verdriet. Omdat men voor altijd gescheiden is van God, géén deel heeft aan 
Zijn Koninkrijk. Voor altijd van Hem verstoten is. Voor hun is de 2e dood. 

5 Zie ook de bijbelstudie en presentatie “De Verbonden”, http://www.bijbelaktueel.nl
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Halley v schrijft hier iets interessants over, naar aanleiding van Openbaringen 21:1-8:

De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan (zoals ook Petrus schrijft in 
2 Petrus 3:10) met een geweldig geluid (explosie?) en de aarde en zijn werken wordt door vuur 
vernietigd. 

De gedachte dringt zich inderdaad op dat de aarde en alles wat er op is in één klap zal vergaan. Een 
explosie is denkbaar, of een komeetinslag… God zal zelf een nieuwe Hemel en Aarde scheppen, 
waarop de gelovigen zullen zijn, voor altijd met Hem! In deze paradijselijke plaats zal géén plaats 
meer zijn voor dood, verderf, oorlog, zonde..  God is daar aanwezig! 

3 Het Evangelie van Paulus?
Welk Evangelie bracht Paulus nu? We hebben er tussen de regels door al het een en ander over 
kunnen lezen. 

Eérst moeten we nog terug naar de uitspraak van de Here Jezus, dat er onder Zijn leerlingen waren 
die het Koninkrijk van God zouden zien bij leven. Hoe kan dat, als we weten dat zij inmiddels bijna 
2000 jaar geleden zijn gestorven en de letterlijke komst van het Koninkrijk Gods, zoals we eerder 
zagen, op het moment dat ik dit schrijf, nog op zich laat wachten? 

In Handelingen 28 lezen we, dat Paulus óók in de laatste twee jaar van zijn leven –in Rome- het 
Koninkrijk van God onderwees. “Aan de Joden!” Zullen sommige onder u wellicht meteen roepen. Dit 
bestrijd ik voluit. Immers, als dat zo was  s t o n d   d a t   e r   w e l ! We moeten geen dingen in de 
Bijbel leggen die er niet staan! “Maar”, zo zullen sommigen tegenwerpen, “Paulus zegt zelf dat hij het 
Evangelie van de Genade onderwees!”. Dit is juist. Dat was “zijn evangelie” (Romeinen 2:16, 16:25). 
Was dit een evangelie (= boodschap) dat afweek van wat de Here Jezus leerde? Welnee! 

Maar wat hád Paulus dan voor bijzondere, goede, boodschap?  Dit, en we hebben het al gelezen: dat 
de heiden, net als de Jood, deel krijgen kan aan het Koninkrijk Gods! Dát was het “Evangelie 
van Genade”! Niets meer, maar zeker helemaal niets minder, het is een geweldig Evangelie (= Goede 
Boodschap)! We mogen délen in de belofte van het Godsrijk, samen mét Gods volk: Israël. 
Helemaal in de lijn van Paulus’ basisbrief over het Christelijke belijden: Romeinen 11:11-36. 

Paulus schreef dat een deel van Israël hier al deel aan hád gekregen. Maar … hoe dan? Terwijl dit nog 
in de toekomst ligt? De Here Jezus zei al dat er zouden zijn die deelgenoot zouden worden aan dit 
Koninkrijk, bij leven. In de periode tussen de Hemelvaart van onze Here en de start van de prediking 
van Paulus aan de heidenen moest dus iets gebeurd zijn. Dáár ligt dan ook de sleutel: ná de 
Hemelvaart daalde de Geest Gods neer (Handelingen 2). Hij maakte (in)woning in de gelovigen. De 
discipelen, allemaal Joods. Evenals in de eerste duizenden bekeerlingen, nagenoeg allemaal Joods. 
Paulus leert: 

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe 
is gekomen.” (2 Kor 5,17, NBG). Of, in de woorden van de NBV-vertaling: “Daarom ook is 
iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen.”  

De nieuwe schepping ís al gekomen. Iedereen die gelooft hééft er al deel aan, met de Heilige Geest 
als onderpand hiervoor (2 Korinthe 5:5). Als u gelooft in Christus Jezus bent u reeds “deelgenoot” aan 
het Koninkrijk Gods! Dáárom kon de Here Jezus ook zeggen dat er onder de leerlingen waren die de 
openbaring er van (het zichtbaar worden van het Koninkrijk Gods) zouden meemaken. 

Iets wat zichtbaar is, hoeft nog niet tastbaar te zijn. Als u staat te wachten op het station en de trein 
in de verte ziet aankomen wéét u dat hij spoedig bij u zal zijn en u kunt instappen... Zo hebben wij de 
Heilige Geest ontvangen en we zien dit in de vorming van de Gemeente (gelovige Jood- en heiden, 
ééngemaakt door Gods Geest). Dit is het Evangelie van het Koninkrijk. 
De genade of de “gift” van God –en daarmee het daarvoor onbekend gebleven Evangelie van de 
Genade, door Paulus onderwezen en naar de heidenen gebracht- is dat dit Koninkrijk Gods niet alleen 
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voor de Joden maar óók voor de heidenen was! Dat óók heidenen mochten delen in dit 
Koninkrijk.

Het Koninkrijk Gods werd dus openbaar, bekend gemaakt, bij het ontstaan van de Gemeente. De 
Gemeente, waarin géén onderscheid meer is tussen de Jood en de Griek (= heiden). Galaten 3:28. 
Iedereen die gelooft in Jezus Christus, de Messias, is er deel van. Nú al! En als onderpand ontvangt de 
tot geloof, tot wedergeboorte gekomen, mens de Heilige Geest. Als verzekering dat het zo is. Later 
zullen we dan de letterlijke openbaring er van zien en daar ook zijn waar Hij is, in de nabijheid van de 
Here Jezus zélf wanneer Hij de wereld regeert.

Dát is genade, dat is het Evangelie van de Genade dat Paulus onderwees. Dat het heil óók tot 
de heidenen was gekomen en daarvoor mogen wij God dagelijks danken – voor Zijn liefde aan deze 
wereld betoond! Dat Híj in Zijn grote liefde voor deze wereld Zijn Zoon, Jezus Christus, gaf zodat ook 
wij mogen delen in deze heerlijke toekomst! 

Wilt u delen in die heerlijke toekomst? Wilt u nú reeds een nieuw leven beginnen? 
Kom dan nu tot Jezus, geloof en aanvaard Zijn Evangelie, Zijn boodschap. Hij is gestorven voor úw 
zonde! Laat uw “kleren wassen”, wordt schoon van alle vuiligheid en keer u tot Hem.

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken 
en zullen de stad door de poorten binnengaan. (Openbaringen 22:14).

De Bijbel begint met een paradijselijke toestand en eindigt er ook mee. Gods Plan, het herstel van de 
relatie met de mens, is daarmee compleet en in zijn geheel geopenbaard in de Schriften.

Gelooft u het? Wilt u het aanvaarden? 
Kniel dan nu neer en vraag de Here Jezus in uw leven te komen!
Dan bent u ook een burger van dit Koninkrijk der Hemelen!
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4 APPENDIX

Eén of twéé Koninkrijken?

Het Koninkrijk der Hemelen en/of het Koninkrijk Gods (het een maakt deel uit van het ander) is onder 
andere de periode van het duizendjarige rijk. Alleen in het Matteüs evangelie komen we een 
onderscheid tegen. Alle andere Evangeliën spreken over het Koninkrijk Gods, evenals Paulus, die dit 
Koninkrijk evenééns onderwees en predikte (Handelingen 28:31, immers?). Dit maakt tevens duidelijk 
dat voor de Christen eigenlijk slechts één Koninkrijk (toekomst!) relevant is.

De Heer, en ook Paulus, plaatsen het Koninkrijk van God in de toekomstige tijd; evenals het Koninkrijk 
der Hemelen in de toekomstige tijd is geplaatst in het Mattheus-evangelie. Er moet nadrukkelijk 
geconstateerd worden dat in de Handelingen en brieven van Paulus niet gesproken wordt over het 
Koninkrijk der Hemelen, maar alléén over het Koninkrijk van God. 

1. Het Koninkrijk der Hemelen
Het Koninkrijk der Hemelen is het Koninkrijk waarin de Here heerst als Koning, immers, anders zou er 
geen sprake zijn van een Koninkrijk. Helaas is hierover veel verwarring en zijn er veel gelovigen welke 
tegenwoordig leren dat het Koninkrijk der Hemelen nu reeds aanwezig is en er géén toekomstige 
vervulling is. Dit heeft verstrekkende  consequenties. In de tijd dat Christus echter op aarde was, was 
het nabij: Mt. 3:1-3. Zijn Koningschap stond op punt van aanbreken, echter: Christus werd 
verworpen en niet als Koning aanvaard door Zijn volk, Israël. Daarom ook werd het gegeven aan een 
ander "volk": Mt. 21:42, 43. Dit andere volk is daarom niets anders dan de Gemeente; de gelovige 
(= wedergeboren) Jood en Heiden. Er is maar één periode te vinden in de Bijbel waarin er sprake is 
van een tastbaar, aards, Koningschap van Christus én sprake is van een mengeling van gelovigen en 
ongelovigen: het Duizendjarige Rijk! 

Dit is ook in overeenstemming met bijvoorbeeld Jh. 12:31, waar de satan wordt aangeduid als “de 
overste dezer wereld”. De macht van deze overste is overwonnen in Christus’ kruisdood, maar 
Christus heeft het Koningschap (over deze aarde) nog niet aanvaard, dat zal pas zijn bij aanvang van 
het Duizendjarig Rijk (Openb. 19:6-10). 

2. Het Koninkrijk van God
Van belang is om vast te stellen wat het Koninkrijk van God is, zodat we daarmee ook kunnen zien 
wanneer het aangevangen is. Na de afsluiting van de Evangeliën wordt alléén nog over het Koninkrijk 
van God gesproken, in de toekomstige tijd. De sleutel ligt in Matt. 13:41-43. Uit het Koninkrijk der 
Hemelen zullen degenen die het Koninkrijk van God beërven worden verzameld. Met andere 
woorden: het Koninkrijk van God is een onderdeel van het Koninkrijk der Hemelen c.q. het 
logisch vervolg er op, het is de ware gelovige welke daarin zal ingaan, vgl. Gal. 5:21; II Thes. 
1:5, etc. Het is de schat in de akker, de Parel, enz. welke dus nu nog verborgen is in de wereld. Het is 
onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van de Here (Luk 17:21). Dit onderscheid is 
ingewikkeld en voor de meeste gelovigen gaat dit al veel te diep. Over het algemeen onderwijs ik dit 
onderscheid dan ook niet erg nadrukkelijk maar beschouw het als één (wat feitelijk ook zo is, het een 
is verborgen of ingesloten in het ander en vice versa).
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