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• Pilatus aan Jezus: “Bent U de 

koning van de Joden?”

• Jezus: “Mijn Koninkrijk is niet 

van deze wereld. Als Mijn 

Koninkrijk van deze wereld 

was, zouden Mijn dienaars 

gestreden hebben… Hiervoor 

ben Ik geboren en hiervoor ben 

Ik in de wereld gekomen: om 

voor de waarheid te getuigen.”  
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Johannes 18:33-36



Wat is in essentie het KvG? 

“Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen

zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk

kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo

ook op de aarde.” Mattheüs 6:9-10
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1. Hoe belangrijke is het KvG in Gods plan?

2. Heeft satan ook een koninkrijk?

3. Wanneer komt het KvG?

4. Wat plek heeft Israël in het KvG?

5. Wie komt ‘nu’ het KvG binnen? 

6. Hoe kan ik vandaag het KvG laten zien?
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1. Hoe belangrijke is het KvG in 

Gods plan?
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1. Hoe belangrijke is het KvG in 

Gods plan?
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Paulus

“Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs

over de Heere Jezus Christus…” Handeling 28:31

“Want het Koninkrijk van God bestaat niet

in woorden, maar in kracht” 1 Korinthe 4:20

“Want het Koninkrijk van God bestaat niet 

uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid 

en vrede en blijdschap in de Heilige Geest” 

Romeinen 14:17 



2. Heeft satan ook een koninkrijk?

“En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze

macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken

geven, want die is aan mij overgegeven en ik

geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult

aanbidden, zal het allemaal van U zijn.” Lukas 4:6,7
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2. Heeft satan ook een koninkrijk?

“… zondig niet…en geef de duivel geen plaats.” Ef 4:26-27

Bij onze bekering: “Hij heeft ons getrokken uit de

macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk

van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13
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NU: Het KvG begon met de komst van de Heer Jezus

Jezus “predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 

en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 

nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” Markus 1:14-15 

LATER: Het KvG zal nog komen, met de terugkomst 

van de Heer Jezus

Het Avondmaal “…Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van 

de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God 

gekomen is” Lukas 22:18
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3. Wanneer komt het KvG?



NU

Heeft het 

KvG een 

onvolmaakte, 

tijdelijke of 

gedeeltelijke 

vorm
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3. Wanneer komt het KvG?

LATER
Zal het KvG

een 

volmaakte 
vorm krijgen



4. Wat plek heeft Israël in het KvG?

Engel tegen Maria over Jezus: 

“… en God, de Heere, zal Hem [Jezus] de 

troon van Zijn vader David geven, en Hij zal 

over het huis van Jakob [Israel] Koning zijn tot 

in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen 

einde komen” Lukas 1:31 
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4. Wat plek heeft Israël in het KvG?
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A: Israël is vervuld 
in Jezus of 
vervangen door de 
Gemeente.

B: De Gemeente is 
iets nieuws. Israël 
zal een bijzondere 
plek hebben in het 
toekomstige 
koninkrijk
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Volk en land



5. Wie komt ‘nu’ het KvG binnen?

Jezus tegen Nicodemus:

“Voorwaar, voorwaar, Ik

zeg u: Als iemand niet

opnieuw geboren wordt,

kan hij het Koninkrijk van

God niet zien… Als

iemand niet geboren wordt

uit water en Geest, kan hij

het Koninkrijk van God niet

binnengaan” Johannes 3:3,5
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5. Wie komt ‘nu’ het KvG binnen?

Jezus: “Velen zullen op die

dag tegen Mij zeggen: Heere,

Heere, hebben wij niet in Uw

Naam geprofeteerd, en in Uw

Naam demonen uitgedreven,

en in Uw Naam veel krachten

gedaan? Dan zal Ik hun

openlijk zeggen: Ik heb u

nooit gekend; ga weg van

Mij…” Mattheüs 7:22
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6. Hoe kan ik vandaag het 

KvG laten zien?
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6. Hoe kan ik vandaag het 

KvG laten zien?

1. Door wie ik ben

2. Door wat ik doe

3. Door hoe ik dingen doe
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Conclusie

“Maar zoek eerst het Koninkrijk 

van God en Zijn gerechtigheid, 

en al deze dingen zullen u erbij 

gegeven worden.” Mat 6:33 
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Als je nog geen kind van

de Koning bent, bekeer
je en geloof in Jezus


