1

Het evangelie van het Koninkrijk
“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.” Mattheus 24;14
1. Evangelie boodschap
In Hebreeuws is het Besora, dat is een verblijdend bericht, goed nieuws, biser (Pieel) gunstig
bericht brengen, verkondigen.
Gewoonlijk zijn dat overwinningsberichten van het front of ander verheugend nieuws uit
politieke of particuliere sfeer kan een ‘evangelie’ betekenis hebben.
Later werd ook een gebeurtenis in de keizercultus, die als goddelijke heerser vereerd,
EVANGELIE genoemd; allerlei gebeurtenissen, geboorte, troonsbestijging werden
‘geëvangeliseerd’. Dat werd ervaren als een nieuwe tijd, het bericht werd met vreugde en
jubel begroet.
2. Koninkrijk, verlossing van vijanden
De term Koninkrijk der hemelen stamt uit de laat-joodse toekomstverwachting. Israél zag
daarin aanleiding en verwachtte vurig het verlossend ingrijpen van God tot herstel van Zijn
volk en bevrijding uit de macht van de vijanden. Dat was echt geen aards denken of zo.
Zacharias, die rechtvaardig en onberispelijk zingt over ‘verlossing van onze vijanden’
Zie de lofzang van Zacharia Lukas 1:68-75: “Geloofd zij de Heere de God van Israël, want
Hij heeft bezocht en verlossing te weeg gebracht aan Zijn volk…..gelijk Hij gesproken heeft
door de mond van Zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, een
verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen die ons haten…en wij verlost zijnde
uit de hand van onze vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze in heiligheid en
gerechtigheid voor Hem, al de dagen van ons leven.”
Of denken jullie serieus dat Zacharias hierbij dacht aan zijn eigen vlees, dat zo’n vijand is of
aan de duivel, de overste van de wereld of aan de overwinning over de zonde?
3. Zoek eerst het Koninkrijk
Wie of wat zoeken jullie? “Jezus,” zeg je waarschijnlijk: “Hem te kennen en de kracht van
Zijn opstanding, de gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende of ik ook
enigszins moge komen tot de wederopstanding uit de doden”(En dat trouwens hoort bij het
Koninkrijk) Dat zoek je, geweldig!
Maar wat heeft Jezus gezegd: “Zoek eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid”
Wat is dat Zijn Koninkrijk zoeken, wat is Zijn gerechtigheid zoeken?
Als we dat niet weten, dan kunnen we ook het Evangelie van dat Koninkrijk niet brengen?
Het Koninkrijk van God is niet iets vaag, waar je maar van kunt maken wat je wilt. Nee het is
een hemelse werkelijkheid die op aarde zal neerdalen. We kunnen maar niet een beetje
zweverig blijven als het hier over gaat.
Het Koninkrijk van God is concreet, een aardse werkelijkheid, met een Koning, met
onderdanen, een grondwet, een residentie en een heerlijk doel; namelijk alle volken en de hele
schepping onder leiding van de Messias terug brengen naar God. Een werkelijkheid die dus
komt vanuit God, niet vanuit het vlees, niet met wereldse en wereldlijke structuren, niet vanuit
en in deze boze aioon.
Zij is ook niet te verwachten vanuit de menselijke inspanning of gezamenlijke VN
inspanning. Nee het plan is van God, van voor de grondlegging van de wereld. Het
fundament is door God Zelf gelegd tijdens wat ik zou willen noemen D-day, Decision-Day op
Golgotha. En zal zijn vervulling krijgen bij V-day, Victory-Day. Door heel de Bijbel kun dit
als een rode draad vinden. Vergelijk het met de landing in Normandië, dat was D-day, de
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beslissing was gevallen. Nu de bevrijding nog van bezet Europa, Victory-day liet nog even op
zich wachten.
4. Zuiverende Koning
Johannes predikte ook dit Koninkrijk waarin gerechtigheid zou heersen, daarom ook zijn
strenge, hartstochtelijke roepen; “Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen,
brengt vruchten voort, de bijl ligt al aan de wortel van de boom, geen goede vrucht is
afgehouwen en in het vuur ermee.”
Wat moeten ze dan doen? Dan krijgen we, lijkt het, een ‘humanistische prediking’ als je twee
kledingstukken hebt geef je er een weg, en vraagt niet meer dan je vragen mag als
belastingambtenaar. Dus gewoon leef ‘rechtschapen’ zoals dat bij het koninkrijk past.
Leef zuiver, bekeer je laat je dopen tot vergeving en ga het koninkrijk binnen.
Hij staat te komen, Die de zeef in Zijn hand heeft, Hij zal de dorsvloer zuiveren. Geen kaf
blijft bestaan, in het vuur ermee..Johannes was ervan overtuigt de opzienbarende en
langverwachte omwenteling in de geschiedenis gaat plaatsvinden. Het gericht staat voor de
deur. Het komen van God als Koning is vóór alles zuiverend, schiftend en richtend,
oordelend. Niemand zal eraan ontkomen. Wil je eraan ontkomen, aan de toekomende toorn
en wil je delen in het heil van het Koninkrijk bekeer je dan en laat dopen tot afwassing van je
zonden.
Als Johannes later in de gevangenis zit en hoort hoe Jezus rond gaat en NIET direct als
RECHTER optreedt, NIET de vijanden vernietigd, NIET een einde maakt aan onrecht, gaat
hij twijfelen. Dat kun je begrijpen, kwam het Koninkrijk dan nog niet?
Maar geen nood, Jesjoea weet van Zijn knecht hoe oprecht hij verlangde naar het Koninkrijk.
Hij stelt hem gerust, in Mij is het Koninkrijk gekomen, de tekenen zijn zichtbaar. De rest
komt t.Z.t ook wel. Te Zijner tijd.
En daar staan wij nu dicht bij. Dus moet volgens mij onze prediking van Evangelie van het
Koninkrijk iets hebben van de prediking van Johannes. De Koning komt, bereidt de weg des
HEEREN, maak alles in orde…want Hij, de Messias zal reddend komen, maar ook zuiverend.
Zie de Koningspsalmen bijv. psalm 97; “De HEERE regeert, de aarde verheuge zich, dat veel
eilanden zich verblijden. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht
zijn de vastigheid van Zijn troon. Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen en steekt Zijn
wederpartijders rondom aan brand. De bergen smelten als was voor het aanschijn des
HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN van de ganse aarde….en lees maar verder…Sion
heeft het gehoord en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, o HEERE.”
Ps 98; 9 “Hij komt , om de aarde te richten, Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de
volken in alle rechtmatigheid.”
5. Middelpunt zoekend, Jeruzalem
“Heere herstelt Gij in deze tijd het Koninkrijk wederoprichten?” Weet je, deze vraag stelden
de discipelen vlak voor Jezus teruggaan naar de Vader. En dat was echt geen domme vraag,
zoals zo vaak wordt gezegd.
Er staat drie verzen daarvoor, “dat Jezus zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse
kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen, die het
Koninkrijk Gods aangaan.” Hand 1:3 Jezus zegt ook niet dat dat Koninkrijk niet komt, maar
dat het hen niet toekomt de tijden en gelegenheden te weten…zij moesten uitgaan en het
Evangelie (van het Koninkrijk gaan prediken)
Weet je wat echt dom is, als je nu, in deze tijd levend, Hem deze vraag a.h.w. NIET stelt.
Zou jij die vraag nu durven stellen aan Jezus? Hij is de hersteller. De vraag is; herstelt U nu
het Koninkrijk aan Israël? We leven nu in een andere tijd dan toen de discipelen uit moesten
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gaan, vanuit Jeruzalem, eerst in Jeruzalem, dan Judea en Samaria en tot het uiterste van de
aard. MIDDELPUNT VLIEDEND zou je dat kunnen noemen.
Nu we aan het eind van DIT TIJDPERK, deze aioon, zijn, moeten wij weer MIDDELPUNT
ZOEKEND zijn, vanuit de volken weer richting Jeruzalem.
Jezus zegt nu, dat geloof ik; “Ja in deze tijd herstel ik het Koninkrijk aan Israël, let maar op
de tekenen van de tijd.”
6. Koninkrijk bij Jezus (*1 het Koninkrijk Gods verkondigen)
Bij Jezus staat de heilbrengende betekenis van het koninkrijk voorop, maar hij handhaaft ten
volle ook de gerichtsaankondiging en de bekeringsoproep. De toekomst is in Hem reeds
tegenwoordige tijd geworden. Tastbaar en zichtbaar in het uitwerpen van demonen, genezing
van bezetenen of opwekking uit de doden. Hij is het huis van ‘de sterke’ binnengedrongen. De
macht van satan wordt gebroken. Hij heeft door zijn bloedstorting en dood aan het vloekhout
het recht op het Koningschap verworven. Als Hij opstaat uit de dood is EERSTELING van de
doden opgestaan. Het Koninkrijk van God heeft alles te maken met overwinning over de
zonde maar zeker ook met overwinning over de dood en over degene die het geweld van de
dood had, de duivel.” Hebr 2:14 Deze boodschap moest verkondigd worden. Het Evangelie
van het Koninkrijk moest worden verkondigd of geproclameerd onder alle volken.
Niets is onmogelijk voor degenen die met de macht van Jezus bekleed uitgaan in de wereld
om HET KONINKRIJK TE PROCLAMEREN. Zie ook Jezus woorden van gerechtigheid, die
bij het leven als KONINGSKIND horen. In Hem Koninkrijk tegenwoordig en toekomstig. Nu
in het verborgen, denk aan de gelijkenis van de zaaier.
De Koning gaat nu a.h.w. als boer zaaiend over de wereld, maar dan wel met de voleinding in
het vooruitzicht. Matth 13:41 “De zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen
uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen.”
Dezelfde boodschap als Johannes had. “…vurige oven…rechtvaardigen blinken als de zon in
het koninkrijk van hun Vader…”
7. Het Koninkrijk beschikt
Over het komende Koninkrijk heeft Jezus het ook als Hij zegt in Luc 22: 29, 30; ”Ik beschik u
het Koninkrijk, gelijk Mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan Mijn tafel eet en drinkt
in Mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen van Israël te richten.”
Mattheus 19:28 zegt het zo; “En Jezus zei tot hen; Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij
gevolgd zijt, (KOMMA) in de wedergeboorte, (regeneratie) wanneer de Zoon des mensen zal
gezeten zijn op de troon van Zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen,
oordelende de twaalf geslachten Israëls.”
Bedenk dat ‘wedergeboorte/regeneratie hier niet een moment is maar een proces
Van het Koninkrijk sprak ook de engel Gabriël. “Deze zal groot zijn, en de Zoon van de
Allerhoogste genoemd worden, en de HEERE God zal Hem de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid (tot in de
aionen) en Zijn koningschap (het Koninkrijk van Hem) zal geen einde nemen.”
8. Gods Koningsheerschappij over alles
We moeten eerst beseffen: De schepping, alle koninkrijken, zijn in handen van satan
gekomen. Als de satan bij de verzoeking op de berg Jezus alle koninkrijken van de wereld laat
zien, dan is dat een werkelijkheid. Hij ‘bezit’ op één manier alle koninkrijken. En dan kan
Jezus ze van satan met één kniebuiging voor satan allemaal krijgen. Hij strijdt met het woord
van God, de HEERE uw God zult Gij alleen aanbidden en zo blijft Hij staande. Hij krijgt de
Koninkrijken op een andere manier. Hij wint ze door Zijn lijden en dood! Halleluja.
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God zette in het paradijs ook direct de ‘aanval’ in om Zijn Schepping weer te bevrijden….zie
Genesis 3: 15: “Ik zal vijandschap zetten..”
Hij ‘werkt’ naar het doel, dat Zijn heerschappij hier op aarde over heel de schepping zal
terugkeren. En in de eerste komst is de beslissende overwinning al behaald. Decision Day is
geweest. Nu de Victory Day nog.
‘De langverwachte goddelijke omwenteling in de geschiedenis, de grote toekomst is
ophanden” Van deze verwachting staan de profeten bol. Hoewel het woord ‘Koninkrijk’ niet
concreet genoemd word, is in de psalmen en de profeten, de toekomstige openbaring van
Gods Koningsheerschappij de MEEST CENTRALE GEDACHTE als het gaat over beloften
en verwachting.
9. Evangelie van het Koninkrijk
Uitdrukking Evangelie van het Koninkrijk betekent dan ook, de goede verblijdende tijding dat
God de heerschappij over de wereld gaat uitoefenen en reeds begonnen is anti-goddelijke
machten uit hun onneembaar-sterke positie te verdrijven.
Dit heilsfeit is aanwezige werkelijkheid in de persoon en in het werk van Messias Jesjoea. In
en door Hem voelbaar waar, dat God een begin gemaakt heeft met de verlossing van mensen
en dingen uit de greep van hun vijanden. Het bericht hiervan verdient geloofd te worden. Het
wordt verkondigd, opdat zij, die onder de heerschappij van de anti-goddelijke machten
zuchten, zich verblijden zullen over de komende, nabije bevrijding.
10. Nu al verblijd
Hoe kan je nu al verblijd zijn? Door de vijandelijke machten te zien in het licht van Gods
komende overwinning, door zich hier reeds hier en nu te gedragen als mensen, die zich
houden aan dit heilsfeit en daarom weigeren zich aan de waarneembare werkelijkheid van
deze wereld nog langer in berusting aan te passen.
In beeld gesproken: Jezus ziet de mensen als gevangenen, opgesloten in een donkere kerker.
Door hun het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, werpt hij een deur open, waardoor
het stralende licht van de dag der bevrijding binnenvalt. Hij wil daarmee bereiken dat de
gevangenen zich tot dit licht zullen keren en alvast verrast-blij zullen gaan juichen om wat
hun ogen zien, ook al verhinderen de ketenen, waarmee zij aan de muur vastgeklonken zitten,
hen voorlopig nog de vrijheid in te gaan. Want vergissen jullie je niet, elk mens is nog door
een lichaam geketend dat door de zonde aangetast, moet sterven. De vernieuwing van onze
geest van dag tot dag en de verwachting van het Koninkrijk houden ons geloof levend.
11. Jezus sprak over het Koninkrijk
In Mattheus wordt wel 55x over het Koninkrijk van God gesproken, in prediking, tekenen,
gelijkenissen enz. Jezus heeft niet anders dan over het Koninkrijk gesproken.
Na Zijn doop en verzoeking in de woestijn en Zijn terugkeer naar Galilea, tekent Mattheus
Zijn eerste woorden op: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen:
“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Math 4:17 en in vers 23
lezen we: “En Jezus…lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie van het
Koninkrijk, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.” In 9:35 lezen we dat nog
een keer “Predikende het Evangelie van het Koninkrijk.”
En dan nog een keer in Mattheus 24:14. ´En dit Evangelie zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen.” “And this gospel of the
kingdom shall be preached in all the world for a witness Unto all nations; and then shall the
end come”
Hier wordt een fundamentele ‘taalfout’ gemaakt. Telos betekent namelijk niet een Definitief
einde, maar DOELEINDE!! Net zoals Christus ook niet het EINDE van de wet is , maar
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DOELEINDE van de wet. Alles in de wet en de profeten wijst naar Hem. Zo zal het
Evangelie van het Koninkrijk geproclameert worden (of is al geproclameerd) tot een
getuigenis voor alle volken en dan komt datgene wat BEDOELD WORDT…het HEERLIJK
KONINKRIJK VAN ONZE MESSIAS
Mijn vertaling van dit vers luidt dan ook: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal worden
geproclameerd in de gehele bewoonde wereld tot een getuigenis voor alle volken en dan zal
het doeleinde (het bedoelde) komen!”
Het bedoelde is het Koninkrijk van God in al Zijn glorie.
12. Markus over het Koninkrijk
Markus begint zijn evangelie met de aanhef : “Begin van het Evangelie van Jezus Christus.”
Als Jezus dan begint met de verkonding in Markus 1:14-15 dan staat er “Jezus ging naar
Galilea ‘predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods en zeggende: ‘De tijd is vervuld
en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.”
Jezus vraagt hier om 2 dingen, Bekering en Geloof van het goede nieuws
Wat is dan het goede nieuws; Dat Gods koninkrijk nabij gekomen. Er wordt niet zozeer
gesproken over liefde, genade of behoud als het goede nieuws, alhoewel dit wel onderdelen
zijn die we vinden als we het Koninkrijk gaan verstaan.
De tijd is vervuld….Het Koninkrijk is nabij gekomen. We hebben lang gewacht…we hebben
ergens op gewacht en alhoewel het er nu nog niet is, want het is nabij. Dichterbij. Het begint
‘handen en voeten te krijgen”
Verschil Mattheus en Markus, geen zakelijk verschil. Mattheus aan vooral Joodse mensen, en
de neiging bestond om de Gods-naam te vermijden.
13. Lukas, het Koninkrijk ontvangen
In Lukas staat de opmerkelijke gelijkenis in hdst 19. Vs 11. “Omdat Hij nabij Jeruzalem was,
en omdat zij meenden dat het KONINKRIJK GODS TERSTOND zou openbaar worden…. Hij
zei dan. Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een
koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren…ponden worden uitgedeeld,…met de
opdracht, “Doet handeling totdat ik kome”.
“En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het Koninkrijk ontvangen had…
dienstknechten geroepen…goede dienstknecht… in minste getrouw….ontvang macht over 10
steden…’ Het staat er toch letterlijk, ontvang macht over 10 steden!!!
14. Een koninkrijk van priesters
Het gebed het Onze Vader kent een bede, ‘Uw koninkrijk kome.” Met dit gebed worden 100den Schriftplaatsen samengevat…je bidt dan om vervulling van 100den profetieën, dat Israël
weer zal beantwoorden aan haar doel, “een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn”
Ex.19:6
Zoals Jesaja het al gezien heeft hdst 66:19 “En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die
het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen, Tarsis, Pul enLud, de boogschutters,
tot de vergelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien
hebben: en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen.”
(dit in verband met de nieuwe hemel en aarde vs 22)
Israël zal in het Koninkrijk een volk van zendelingen worden……om Gods heerlijkhheid
onder de volken te verkondigen. is het niet heerlijk?!
15. Er is een Totdat…
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Gelukkig is er een totdat wat betreft Israël, Jeruzalem en het verlaten, verhard, verwoest zijn.
“Zie uw huis wordt aan u overgelaten, wordt woest gelaten, want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu
aan niet zien totdat gij zeggen zult, Gezegend Hij, Die komt in de Naam des Heeren.”
Mattheus 23:38,39
“En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen
vervuld zullen zijn.”
Of zoals Paulus het zegt; “Wees niet eigenwijs…..mysterie…..Een gedeeltelijke verharding is
over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël
behouden worden…” Rom 11:25,26
Jeruzalem zou je de barometer van het Koninkrijk van God kunnen noemen. Jeruzalem
verwoest….dan is het Koninkrijk Gods nog ver weg. Wordt Jeruzelem hersteld… dan is er
hoop. De bekende Anna, sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem
verwachtten.
Van het lid van het Sanhedrin, Jozef van Arimathea staat: “(deze had niet mede bewilligd in
hun raad en wandel)…die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte.”Lukas 23:51
16. Daniël, ontwikkeling van Koninkrijk
In het 1e testament geven Daniel 2 en Daniël 7 inzicht in de ontwikkelingen van de
koninkrijken van de wereld, gevolgd door het koninkrijk van de Messias.
Neem eerst Daniël 2. Het beeld dat Nebukadnezar in de droom gezien heeft: met gouden
hoofd - zilveren schouders, borst en armen - koperen buik en dijen - ijzeren benen - en ijzer
vermengd met klei: de voeten en tenen. En dan die Steen die van de berg komt afrollen en het
complete beeld van zijn sokkel afwalst; eerst de voeten en tenen vermorzeld maar ook het
hele beeld vernietigd.
Het is één beeld, een compleet beeld. Het stelt de opeenvolgende koninkrijken van de wereld
voor. Van top tot teen lopen de lijnen en lichaamsdelen door en het beeld, hoewel in zijn
voeten geraakt, wordt in zijn geheel vermorzeld met de komst van Jesjoea en Zijn Koninkrijk.
Vs.35 “Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd
als kaf op een dorsvloer in de zomer, de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van
te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de
hele aarde bedekte.
En volgens de uitleg, van God die de verborgenheden openbaart (Dan 2 :28)betekent dit:
“Doch in de dagen van die koninkrijken zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat
in der eeuwigheid niet verstoord zal worden, en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk
gelaten worden, het zal al die koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle
eeuwigheid bestaan.”
Al deze Koninkrijken die hier aangehaald worden zijn aardse koninkrijken en in de dagen van
de laatste aardse koningen richt God een koninkrijk op dat alle koninkrijken zal verbrijzelen.
Hier op aarde zijn dus koninkrijken/regeringen die worden afgezet door een nieuw koninkrijk
opgericht door de Ene.
In Daniel 7 gaat het over 4 dieren, de dieren vertegenwoordigen dezelfde rijken als het beeld
in de droom in Daniel 2 . Je kunt heel gemakkelijk de parallellen trekken met de rijken van
het beeld van Nebukadnezar.
Er komt een eind aan de heerschappij van de gruwelijke koninkrijken, met name van de
laatste, die de heiligen vervolgd, de wet en de tijden meent te veranderen, vs 26 “Men zal zijn
heerschappij wegnemen nem verdelgende en verdoende, tot het einde toe, “Vs. 11 zegt ook
nog: “Ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om
van het vuur verbrand te worden”
Daniël 7:13,14: “Er kwam een met de wolken des hemels, als een mensensoon, ……Hem
werd gegeven heerschappij, eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen
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eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal en Zijn
Koninkrijk zal niet verdorven worden.”
Bij de uitleg die Daniël krijgt wordt in vs 27 gezegd: “Maar het rijk, en de heerschappij, en
de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden dan volk van de
heiligen der hoge, (het volk van de heiligen des Allerhoogste) welks Rijk een eeuwig Rijk zijn
zal, alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.”
17. De Heere zal Jeruzalem beschutten
“Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat…” zagen we. Toen in het jaar 70
Jeruzalem door Romeinen werd verwoest en tot Capitola Filistea werd herdoopt, begon een
lange en zware verdrukking voor de stad, het land en het Joodse volk. De laatste bezetter was
het Ottomaanse (Turkse) rijk van 1517 tot 1917.
Wie kon zich toen nog voorstellen dat Bijbelse profetieën over een herstel van Jeruzalem en
terugkeer van het volk Israël zouden vervuld worden….totdat….de Turken in 1917 werden
verdreven door de gelovige generaal Allenby? De aanwezige Britse luchtmacht, het 14 e
bombardements- squadron dat als embleem en wapenspreuk had: “I spread my wings and
keep my promise. (Ik spreid mijn vleugels uit en houd mijn belofte.”)
Zij vlogen over Jeruzalem en beheersten het luchtruim…wat er ten dele aan bijdroeg dat de
Turken de stad in alle stilte in de nacht van 8/9 december ontruimden, door de opening van
het leger van de Britten, die bewust in een hoefijzervorm rond de stad lag. (ook de pamfletten
vanuit vliegtuigen uitgestrooid, met de opdracht de stad direct te verlaten en ondertekend met
ALLENBY, wat door de Turken uitgelegd werd als Allah en Neby, de profeet van Allah!!,
Dit bevel van de profeet van Allah bracht zoveel paniek dat ze op de vlucht gingen)
De dagtekst in het Engelse nationale gebedenboek was voor die dag (8 december) Jes 31:5 .
“als vliegend vogels, zo zal de HEERE der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend
redden en sparend bevrijden.” De legerleiding was vastbesloten de stad te heroveren, maar
het 14e squadron heeft de stad letterlijk ‘vliegend en beschuttend, sparend bevrijd’, zoals dat
ook in Jesaja 31 : 5 staat; “Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen
Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook
uithelpen.” Hallelujah.
En voor dit moment kunnen we zeggen: Hoe meer de VN, EU en Rusland zich bemoeien met
Jeruzalem…hoe dichter bij haar uiteindelijke verlossing. Zij zullen zich deerlijk verwonden
als ze zich aan deze steen gaan vertillen zoals Zach.12:2,3 zegt. En op het juiste moment zal
de Koning der koningen ingrijpen en Zijn rijk doen komen.
18. Het Koninkrijk is heel concreet,
Er zal een troon zijn te Jeruzalem. “Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren
troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heeren Naams wil (L’sjem
JHWH) te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos
hart.” Jer 3:17
Het is de tijd waar Micha over spreekt in hdst 4:1,2 “Maar in het laatste der dagen zal het
geschieden dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op de top der bergen en
hij zal verheven zijn boven deheuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien…en vele
heidenen zullen henengaan en zeggen; “Komt laat ons opgaan tot de berg des HEEREN, en
ten huize van de God van Jacob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en wij in Zijn paden
wandelen, want uit Sion zal (de) wet uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem.”
Iedereen doet wat de HEERE wil, zijn wet wordt in het verstand en het hart van elke Israëliet
geschreven (Jer.31:31-34) Zo wordt Israél als volk een geweldig zendingsvolk. Een machtig
instrument om alle naties tot de God van Israël te brengen. Tot nog toe alleen maar
‘eerstelingen’vrucht. Nu komt het Loofhuttenfeest aan vervulling toe. Letterlijk en geestelijk.
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“Allen die overgebleven zijn van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van
jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE der heirscharen
en het Loofhuttenfeest te vieren.”
Hoe kan ik in een uurtje hierover spreken over een periode die de bijbel de “Olam haba’
noemt of ‘het tijdperk van alle tijdperk’, de ‘aioon der aionen’, bij ons vaak fout vertaald met
in alle eeuwigheid. Beter’ in de Eeuw der eeuwen.” In het tijdperk waar heel de Schepping
naar heeft gesmacht. “De tijden van de verkoeling van het aangezicht van de HEERE.”
Hand 3;19…En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus,die u tevoren gepredikt is, welke de
hemel moet ontvangen tot (zalige TOT) DE TIJDEN VAN DE WEDEROPRICHTING VAN
ALLE DINGEN, DIE GOD GESPROKEN HEEFT DOOR DE MOND VAN AL ZIJN
HEILIGE PROFETEN VAN ALLE EEUW.’ Vs 21.
Hoe schadelijk, hoe dodelijk schadelijk is het dat zo velen het eerste testament niet meer
serieus nemen. Ik zeg je; blijf thuis, ga niet naar Israël. Welke boodschap heb je daar te
brengen? Een geestelijk Koninkrijk soms? Dan kun je de Joodse mensen niet troosten, want
aan een halve zaligmaker hebben ze niets. We moeten ons bekeren van onze verachting van
het Koningschap van de GROTE DAVINDSZOON. Zoals de Joden zich moeten bekeren van
hun verachten van het Priesterschap van onze Heer!
19. Alle tong belijden, alle knie gebogen
Het Koninkrijk heeft dus alles te maken met de Messias, met Israél, met de opstanding, de
troon van David, met Jeruzalem, met regeren van en met Jezus, EN met de volken die Hem
zullen gaan aanbidden (en zo JHWH) ,zie Filipensen 2:10.. ´een Naam boven alle naam,
opdat in de Naam van Jesjoea zich zou buigen, alle knie dergenen, die in de hemel, en die op
de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jesjoea Christus de
HEERE zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
Hetzelfde staat in Jesaja 45: 23 van JHWH: ..´Ik heb gezworen bij Mijzelven….dat Mij alle
knie zal gebogen worden, alle tong zal zweren…25…in de HEERE zullen gerechtvaardigd
worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël.”
Na het herstel van Israél komen echt alle volken aan de beurt…”Gij zult opstaan, U over Sion
erbarmen, want de tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen, …Dan zullen
de heidenen, de volkeren, de Naam des HEEREN vrezen en alle koningen der aarde Uw
heerlijkheid, wanneer de HEERE Sion zal opgebouwd hebben, en in Zijn heerlijkheid
verschenen zal zijn…om het zuchten van de gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden
te bevrijden, opdat men de naam des HEEREN in Sion vertelle, en Zijn lof in Jeruzalem,
wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de HEERE te
dienen.”Ps 102:14,16,17,21,22,23
20. Zacharia
Zacharia sprak hier ook al over, 14: 9; “En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde
zijn, te dien dag zal de HEERE een en Zijn Naam een.”
Hdst 8: 3 ´Alzo zegt de HEERE; Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van
Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal geheten worden en stad der waarheid en de berg des
HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.” Het is dan afgelopen met alle valse
religie van Allah Boeddha, Mariaverering, Babylon.”
In Jeruzalem zal de HEERE regeren en vanuit Jeruzalem.
Jeruzalem zal een stad zijn, waar mensen zonder moeite oud worden, waar kinderen
onbezorgd, zonder beveiliging heerlijk kunnen spelen. (Is het je te wonderlijk, lees dan vers 8:
5: “omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het daarom ook in
Mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de HEERE der heirscharen.”)
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Alles omgekeerd; “Gelijk jullie huis van Juda en huis van Israél een vloek onder de heidenen
geweest zijt, alzo zal Ik u behoeden en gij zult een zegening wezen, vreest niet, laat uw handen
sterk zijn….vreest niet.”
21. Schepping hersteld
Dit koninkrijk is heel concreet en te proeven in alles, ook in de dieren en plantenwereld. In het
rijk van vrede, zal volgens de HEERE gesproken door Jesaja 11: 6,7 en 65:25 “De wolf bij het
schaap verkeren, en de panter neerliggen bij het bokje, het kalf, de jonge leeuw en het
mestvee zullen tesamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden, de koe en de berin zullen
samen weiden, haar jongen zullen zich tesamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het
rund.”
Ook kinderen kunnen hun hart ophalen en spelen met de dieren. Jesaja 11:8,9 “dan zaleen
zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een
gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans
Mijn heilige berg.” ‘
“De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een
narcis enz. (waterbeken enz)Jes. 35;1,2,6,7
Kortom de Schepping herleeft, zal juichen voor haar Koning, zoals in psalm 148 is
vastgehouden alle eeuwen door ondanks de bezetting van satan. Zie ook Joël 3:18, “de bergen
zullen van jonge wijn druipen en de heuvelen van melk vloeien…(zoveel druiven zullen rijp
worden en zoveel vee zal er weiden op de heuvelen.)
Alles zal hersteld worden, plant, dier, water en lucht, overal zal sjalom, harmonie zijn. “Te
dien dage (zo luidt het woord des HEEREN) zult gij elkaar nodigen onder de wijnstok en
onder de vijgeboom…”wat zullen we daar te bespreken hebben, te roemen hebben anders dan
in onze trouwe, goedertieren, barmhartige God en HEER!!
22. Uw God is Koning
Dat moet onze boodschap zijn; Jes 52:7 (vrij vertaald) “Hoe lieflijk zijn op de bergen de
voeten van degenen de ‘EVANGELISEERT’, die sjalom doet horen, degenen die de goede
boodschap evangeliseert, die Jesjoea doet horen, degenen die tot Sion zegt, Uw God is
Koning.” “
“Er is een stem van de wachters, zij verheffen de stem, zij juichen te samen want zij zullen
oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal. (of beter, “als de Heere naar Sion
terugkeert”) De HEERE troost Zijn volk, Hij heeft Jeruzalem verlost.”
Ga dat maar vertellen/ evangeliseren in Israël.

*1 het Koninkrijk God verkondigen
Jezus stuurde ook nog een keer de 12 op pad in Lukas 9:1-2
Toen riep Hij(dat is Jezus) de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze
geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te
verkondigen en genezingen te doen.
Jezus stuurde ook 70 of 72 anderen uit in Lukas 10
Daarna wees de Here nog 72 anderen aan en Hij zond hen 2 aan 2 voor Zich uit naar alle
steden en plaatsen waar Hij zelf komen zou. En vers 9 gaat dan verder met : En geneest de
zieken, die er zijn en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen
Paulus de apostel voor de heidenen predikte er ook over in Handelingen 19:8-11
En Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op, om hen door
besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.,
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Handelingen 28:22-31 Paulus riep de voormannen in Rome bij elkaar om uit te leggen
waarom hij daar in gevangenschap zat.
vs. 23 “En als zij hem een dag gesteld hadden kwamen er velen in zijn woonplaats, denwelke
hij het Koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in
Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot des avonds toe.”

