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Gemeente van de Here Jezus, 
 
a. 

    #### We gaan het hebben over een koninkrijk. Waar moet je aan denken bij een 'koninkrijk'? 
Koninkrijk der Nederlanden? Je zou heel kort kunnen zeggen, 

- #### dat een koninkrijk een volk heeft. Er wonen allemaal mensen in een koninkrijk.  

- #### En in een koninkrijk is er een koning die de baas is. De mensen in dat koninkrijk staan 
onder zijn gezag. En de koning heeft dat opgeschreven in de grondwet.  

- #### En een koninkrijk kan je ook ergens aanwijzen op aarde. Je kan er een grens omheen 
trekken.  Dus een koninkrijk bestaat uit een volk, onder een bepaald gezag, in een land. 

 

Bijvoorbeeld Nederland. #### Wij zijn een 'koninkrijk'. #### Het volk heet Nederlanders. #### Het 

gezag waar wij aan onderworpen zijn is de grondwet. #### En je kan ons landje precies op de 
kaart aanwijzen. Kijk daar ligt Nederland. En je weet precies waar je de grens overgaat en het 
koninkrijk uitgaat! 
 
b. 

#### De Here Jezus leert ons bidden: "Laat uw koninkrijk komen." Het gaat hier ook over een 
'koninkrijk'. Het koninkrijk van God. Kan je die nou ook precies aanwijzen? Wil je weten wat 
je bidt, moet je wel weten wat Gods koninkrijk nou precies is.  
 
Deze preek wil uitleggen dat de hele bijbel gaat over het koninkrijk van God. Vanaf het al-
lereerste begin tot het einde van de bijbel werkt God aan zijn koninkrijk. En ook bij het ko-
ninkrijk van God kan je dat steeds aanwijzen: Gods volk, onder Gods gezag, in Gods land.  
We gaan dus even helemaal terug naar het begin. Heel lang geleden, vroeger. Het is als het 
ware een stipje wat je in de verte ziet. Maar dan komt het langzamerhand dichterbij. Het komt 
steeds meer op ons af. Ik hoop dat je dat gaat zien door deze preek heen. Dat het op ons af-
komt en dat je aanvoelt dat je moet kiezen: ik laat me meevoeren, of ik duik weg, als het zo 
op ons af komt.  
 
1. 

Dus even helemaal terug naar het allereerste begin, waar de bijbel mee begint. #### God schept 
hemel en aarde. Als je nou 's naar die drie gaat zoeken, waar kan je die aanwijzen? 

- volk: Je kan zeggen dat God aan een volk begint met Adam en Eva. #### Het is nog lang 
niet klaar. Ze krijgen de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Maar aan Adam en 
Eva zie je Gods volk.  

- En Gods gezag is ook duidelijk. #### God geeft instructies. Je mag van alle bomen eten 
en genieten. Blijf van die ene af. En God geeft ze de opdracht om de aarde te beheren. 
Alles spreekt in dat paradijs van Gods gezag en zegen! 

- en is er ook een land aan te wijzen? Genesis 2 zoomt in op die tuin. #### Hof van Eden. 
Een heerlijke tuin, waarin God Adam en Eva zet.  

Daar begint God aan zijn koninkrijk: Adam en Eva, onder Gods gezag, in de tuin van Eden.  
Dit is het puntje in de verte waar we naar turen. 
 
2. 
Als je verder gaat lezen in de bijbel, kom je nog maar in hoofdstuk 3 van Genesis, of er gaat 
iets verschrikkelijk mis! De slang verleidt Adam en Eva om te twijfelen aan Gods goede ge-
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zag! En Adam en Eva gaan erin mee met de slang: ze denken het beter te weten en eten van 
de boom, wat God verboden had.  

#### Wat betekent dat voor Gods koninkrijk? 

- volk: #### Adam en Eva worden de tuin uitgestuurd. God stuurt zijn volk weg.  

- gezag: #### God spreekt een zwaar oordeel uit over de slang en de man en vrouw. De ze-
gen is weg. De dood komt erin. 

- land: #### en de tuin blijft leeg en verlaten, verwilderd, achter.  
 
Je zou kunnen zeggen: Gods koninkrijk gaat op zwart. Het is over. Tegelijk hoor je in het 
oordeel van God over de slang ook  dat God vast beraden is om zijn koninkrijk weer te her-
stellen. Daar gaat God naartoe werken! 
 
3. 
Het blijft dan heel lang spannend en onduidelijk, als je doorleest. Je ziet bar weinig van Gods 
volk. Het wordt alleen maar zwarter, Gods gezag is ver te zoeken. En van een land lees je ook 
niks. Zelfs Gods ingrijpen door een zondvloed kan het Koninkrijk niet herstellen.  
 
4. 
We maken dan even een hele sprong. Naar Abraham. Ineens zoomt de bijbel in op die ene 
persoon, die GOd weg roept (Genesis 12): Abraham. God roept Abraham op zijn stam en fa-
milie te verlaten en naar het land te gaan dat God hem zal wijzen. God zal hem tot een groot 
volk maken. 
Hé, daar hoor je heel duidelijk hoe God weer aan zijn koninkrijk wil gaan werken: 

- volk: #### God begint met Abraham, maar belooft hem tot een groot volk te maken. 

- gezag: #### God verbindt zijn zegen aan Abraham. 

- land: #### God belooft een land waar Abraham en zijn nageslacht kunnen gaan wonen.  
Je hoort hierin Gods koninkrijk terugkomen!  
 
Tegelijk klinkt het haast als een wrange grap van God: Abraham is hoogbejaard, ze kunnen 

geen kinderen krijgen. En God heeft het over een groot volk door Abraham? Sterker nog:  #### 
door Abrahams nageslacht kondigt God aan de hele wereld te willen bereiken. In de wereld 
zijn koninkrijk te stichten! 
 
5. 
Het blijft heel lang spannend. Ook Abraham zelf vraagt zich af hoe God dat wil doen, terwijl 
Abraham geen kinderen heeft.  Maar dan ineens is Izaäk daar. En verder lezend krijgt Izaäk 

Jakob en Esau. En nog verder bladerend krijgt Jakob twaalf zonen.    #### Er gebeurt iets! Er 
begint iets van een volk te komen, wat God tegen Abraham had gezegd. 
 

En nou gaan we heel snel doorbladeren. #### In Egypte kom je begin van Exodus een gigantisch 
volk tegen! Het volk Israël. En God bevrijdt het uit Egypte en zet het voor Hem neer bij de 
berg Sinaï. Daar in de woestijn, bij de Sinaï, zie je een gigantisch volk. Honderdduizenden 
waarschijnlijk. Wat God aankondigde aan Abraham, wat een wrange grap leek, heeft God 
laten gebeuren over een hele lange tijd heen. Je ziet het gebeuren. Hier bij de Sinaï staat een 
gigantisch volk van God! 
 

En wat doet God dan met dat bevrijde volk. Hij legt zijn gezag uit. #### God geeft de tien gebo-
den als grondwet voor zijn volk. En dan gebeurt het indrukwekkende: God, die op de Sinaï 
verscheen, komt onder zijn volk wonen. De tabernakel, als woonplaats van God tussen zijn 
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volk! En gezagsvol klinkt het: "Wees heilig, want ik ben heilig!" God werkt daar bij de Sinaï 
uitgebreid zijn gezag uit.  
 
Zo zie je Gods koninkrijk weer een beetje vorm krijgen: een groot volk. Onder Gods gezag. 

Maar nog geen land. Ja, nou doorlezen. Want ze trekken weer verder van de Sinaï. #### En ze 
komen in het beloofde land. Er moet heel wat gebeuren voor ze er zijn. Maar ze komen er. En 
het blijkt een land vol van rijkdom en welvaart, zoals God had aangekondigd. God doet het! 
Het land Kanaän. Aan te wijzen op de kaart. Met een grens. Gods land. Koninkrijk. 
 
Ineens springt daar Gods koninkrijk heel duidelijk op: Het volk Israël, met de grondwet van 
God, in het beloofde land! Je kan het daar precies aanwijzen!  
Hebt u zich dat wel 's bedacht? Wat zien wij van Gods koninkrijk? Hoe dat nu zit, komen we 
straks bij uit. Maar als je terug gaat naar vroeger. Kan je dat zeggen. Gods koninkrijk was 
daar heel zichtbaar in Kanaän, met Gods volk Israël, onder Gods gezag van de 10 geboden.  
En het gaat natuurlijk met ups en downs, maar langzaam ga je ook weer een beetje terug den-
ken aan het paradijs! Bij Salomo. Dat koninkrijk van God wordt daarvan vertelt als een groot 
volk - zo talrijk als zandkorrels aan de zee.  
En het land had z'n maximale omvang. "Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda 
en Israël, van Dan tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten." (1 
Kon. 5) - klinkt paradijselijk.  
En Gods gezag bleek wel uit Salomo. Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar 
Salomo's wijsheid te luisteren. Van God gekregen. Salomo regeerde met Gods gezag. Groots, 
schitterend, kan je terugkijken naar Gods koninkrijk in Israël.  
 
6. 
Toch blijkt dat nog niet het paradijs zelf te zijn. Het gaat weer mis. Salomo volgt andere go-

den. Legt Gods gezag dus opzij! #### En met de koningen daarna gaat het eigenlijk alleen maar 

bergafwaarts. #### Het volk van God scheurt in tweeën: tweestammenrijk en tienstammenrijk. #### 

Gods zware oordeel klinkt door de profeten tegen zijn volk. #### En het komt zover dat God zijn 
volk laat afvoeren in ballingschap.  
Weg is het koninkrijk. Het volk van God gescheurt en afgevoerd. Gods oordeel hangt. En het 
beloofde land blijft verwoest en leeg achter.  
 
Hé, dat hadden we al eerder gehad: het lijkt op Adam en Eva die God de tuin uitstuurt. Nu 
stuurt God zijn hele volk uit de tuin, die God voor hen had klaar gelegd: het beloofde land. 
Het is weg. Je ziet niks meer van Gods koninkrijk. 
 
Je hóórt het nog wel! De profeten vertellen ook, dat dit niet het einde. God had het aan Abra-
ham belooft! Hij gaat zijn koninkrijk in deze wereld herstellen! Dat blijft staan. God zorgt 
voor een overblijfsel uit het volk, met een nieuw hart, die onder Gods gezag staat. En de pro-
feten hebben het erover dat een zoon geboren zal worden, die ook 'Goddelijke held, eeuwige 
Vader' heet? En ze schilderen zelfs over een nieuwe hemel en aarde...  Maar het blijft een 
schildering. Het blijft afwachten en hopen. En zo eindigt het OT. 
 
7. 

Dan gaat het NT open. #### We komen al dichter bij huis. En in het eerste hoofdstuk van zijn 
boek voert Marcus Jezus al op:  "Het koninkrijk van God is nabij." Jezus begint uitgebreid 
over het koninkrijk van God te spreken. Dat het aangebroken is!  
Nou is het opletten. Waar zien we dat koninkrijk van God dan? 

- volk: waar zie je nou het lijntje van dat volk van God doorgaan? En dan de verrassing: 

#### dat vind je bij Jezus Christus! In het OT noemde God het volk Israël zijn zoon - die 
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God uit Egypte heeft gehaald. Nu wijst God Jezus aan als zijn geliefde Zoon. En de 
duivel grijpt hem aan: "O ja, ben jij Gods Zoon?" En hij probeert Jezus ook te verlei-
den. Veertig dagen in de woestijn. Maar Jezus blijft staan en gaat niet om! Jezus komt, 
in plaats van Israël. In plaats van Gods volk. De tweede Adam. Het lijntje van Gods 
volk zie je volmaakt uitkomen in Jezus Christus. 

- en Gods gezag dan? Waar moet je dat aanwijzen?! Wie stelt zich als God op in de 

Evangeliën? #### Jezus. Kijk 's naar de Bergrede. Daar spreekt Jezus als de wetgever. 
Die de wet maakt. Die de wet vervult. Het spoor van Gods gezag komt uit in Jezus 
Christus. Die aan het eind van Matteüs zich als God opstelt: "Mij is gegeven alle 
macht in de hemel en op aarde." Dat kan God alleen zeggen! 

 
We zijn het koninkrijk van God aan het volgen, hoe dat zich ontwikkelt door de bijbel heen. 
En bij Jezus moeten ze zeggen dat het allemaal in Hem uitkomt. Hij is het volk van God, dat 
God helemaal gehoorzaamde. Hij is degene die met Gods gezag sprak en optrad.  
Maar een koninkrijk heeft ook een land, zeiden we steeds. Waar moet je dat dan aanwijzen bij 
Jezus? Jezus zei zelf dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Dat je het niet in een land 
op aarde moet zoeken, met een duidelijke grens. En dat blijkt ook, als je door gaat lezen in 

Handelingen: het gaat Israël uit, de wereld in, door alle landen! #### Het koninkrijk van God 
vind je in Jezus Christus. Toen Hij op aarde was, was Hijzelf het voorproefje is van de nieuwe 
hemel en aarde. 
 
Dit is aangrijpend! Het koninkrijk van God komt helemaal uit in Jezus Christus zelf! Hij legt 
aan zijn leerlingen ook uit, dat het hele OT over Hem ging. Die hele tekening van Gods ko-
ninkrijk door het OT heen. Gods koninkrijk is definitief aangebroken in Jezus Christus. Het is 
nog niet af. Maar het is echt begonnen. Het begin van de nieuwe hemel en aarde is al binnen 
gebroken in onze wereld, toen Jezus op aarde kwam, toen Hij stierf voor de zonde van de we-
reld, en opstond uit de dood. 
 
8. 
En dan zie je het de wereld ingaan. De apostelen moeten alles 'onder Christus' gezag brengen. 
En wat ontstaan er dan: christelijke gemeenten. De kerk! Waar vind je het spoor van Gods 

volk nu dus terug? #### Wat 'in Christus' is. Dat is de kerk van Christus. Dat zijn wij. Zo komt 
het ineens heel dichtbij! Waar vind je nu het koninkrijk van God, Gods volk? Wat 'in Christus' 
is. De gemeente, het lichaam van Christus.  

En Gods gezag dan? #### Waar Christus spreekt. Door zijn Woord en Geest! Zijn apostelen 
moesten de wereld ingaan, en namens Christus spreken. Zij kregen dat goddelijke gezag van 
Christus. Dat is hier bewaard in Gods Woord. En Gods gezag klinkt dus door waar in de pre-
diking in de kerk trouw de boodschap van de apostelen wordt uitgewerkt. En de apostelen 
deden niks anders dan terug grijpen op het OT. Dus dit gaat over de hele bijbel. Christus' ge-
zag werkt door zijn Woord en Geest. En daarin krijgt preken dus ook gezag! 

En Gods land? #### Dat is niet meer gebonden aan landsgrenzen. Dat is wereldwijd. Overal 
waar mensen gepakt worden door Christus en samen gemeente zijn zie je Gods koninkrijk 
zich vestigen. En zo gebeurt ook wat God aan Abraham had belooft, 2000 jaar voor Christus: 
alle volken zullen door jou gezegend worden. 
 
 
c. 
Zo staan we er ineens middenin! Het begon heel ver weg, heel vroeger. Een klein stipje. Dan 
was het even haast niet zichtbaar. Ineens heel duidelijk in het beloofde land. Toen bleef het 
weer in de lucht hangen, maar toen was het echt definitief: Toen Jezus Christus op aarde 
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kwam. En het jaagt de wereld in en krijgt mensen in de greep. Het komt op ons af en je moet 
kiezen: ontwijk ik deze gang van Gods koninkrijk, of laat ik me meenemen? 
 

In die gang door de wereld is ook de catechismus geschreven. #### Laten we nu 's even die bede 
erbij pakken: "Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onder-
wepen." Dat is het gebed van iemand die zich laat meevoeren in die gang van Gods konink-
rijk! Iemand die het allemaal ziet gebeuren in JEzus Christus. Je bidt of Christus door zijn 
Woord en Geest jouw leven steeds meer wil beschrijven.  
Onderwerpen klinkt misschien nogal slaafs. Maar weet u dat we ons altijd onderwerpen aan 
een bepaald gezag. Misschien aan het gezag van jouw gevoelens of jouw denken, jouw club.  
Onder het gezag van wat 'men' vindt dat tolerant is. Of je het je bewust bent of niet, je bent 
altijd onderworpen aan een bepaald gezag.  
Hier bid je dus dat je je aan Jezus Christus onderwerpt. Dat Hij het voor het zeggen heeft. Dat 
Hij in je is.  
 

#### En dan gaat dit gebed verder dan jezelf. "Bewaar en vermeerder uw kerk." Zo gaat Gods 
koninkrijk door. Bewaar het in een tijd van zoveel geloofsafval. Door zich vast te houden aan 
Jezus Christus. Hem leren kennen. En vermeerder uw kerk. Wat gebeurt dat wereldwijd. 
Dwars door veel verdrukking en vervolging in!  

#### "Verbreek alle macht die tegen U en uw heilig Woord opstaat." Want je gelooft dat Jezus 
het voor het zeggen heeft. Je gelooft dat dat zo goed is. Door Hem is God bezig zijn konink-
rijk te herstellen. Werkt God terug naar waar Hij in het paradijs mee begon. Wat zo goed was, 
omdat God alles in allen was. Daarom moet die machten tegen God gebroken worden! 
 

#### Met dat verlangen eindigt de catechismus ook:  "Totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, 

waarin U alles zult zijn in allen." Dan wordt het pas goed. Als God alles is in allen. #### Zoals je 
aan Jezus Christus zelf al zag: Gods volk, Gods gezag en Gods land kwam in Hem samen. En 
je proeft daar al zoiets goeds van het nieuwe leven. Daar werkt God ook naar toe.  

#### En als Jezus terug komt, zal het af zijn.  

- Gods volk: #### alle volken zullen er zijn 

- Gods gezag: #### God zelf zal ons beschijnen en vervullen (de vloek van de zonde is weg) 

- Gods land: #### een nieuwe hemel en aarde. 
 

#### Johannes mocht er al aan ruiken: Openbaring 21 lezen. (staat op beamer) 
 
d. 
"Laat uw koninkrijk komen." Het is niet zo, dat je dit moet bidden, omdat Gods koninkrijk 
anders niet komt. Nee. Als je dit bidt, zeg je: "Ik wil hier aan mee doen. Ik wil mezelf hier 
inzetten. God heeft het voor het zeggen.” En Hij sticht toch wel zijn koninkrijk (met of zonder 
ons). Als je dit bidt wil je je door God vooruit laten duwen. Op zijn weg. 
 
Uit de verte zie je het op je af komen: het koninkrijk van God. 
Met rasse schreden komt het dichterbij. 
Het komt op jou en mij af! 
Duik je weg, of laat je je meenemen? 
 
Amen 
 
 


