
Het evangelie van het Koninkrijk
(Deels uit: ‘Leven als volk van Hoop’ – Jeff Fountain)

Raadsel: Het evangelie draait om Jezus Die voor onze zonden stierf, uit de dood opstond, 
daarmee de dood overwon en ons het eeuwig leven aanbood, toch? Hoe kan het dan dat Jezus 
drie jaar voor Hij aan het kruis ging het ‘evangelie’ verkondigde?

Het centrale thema van Jezus leven en bediening ging over ‘de goede boodschap van het 
Koninkrijk van God (evangelie van het Koninkrijk)’. Dit kunnen we zien aan:

• De openingsboodschap van Jezus:
‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen (Matt 4:17, Marcus 1:15)

• Begin van de bergrede:
‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’.

• Het ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ (Matt. 6:9,10)

• Het leggen van prioriteiten:
‘Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien 
geschonken worden.’ (Matt 6:33)

• Het (voornaamste) thema in de gelijkenissen van Jezus:
‘Het koninkrijk van God is als....’

o Een zaaier die uitging om te zaaien

o Een mosterdzaad

o Een kleine hoeveelheid gist in brood

o Een koning die een bruiloftsmaal geeft

o Een schat verborgen in een veld

o Een koper op zoek naar mooie parels

o Als een net uitgeworpen in de zee

o Een herder die 100 schapen heeft, maar...

o Een koning die geld van de slaven eiste (Matt 18:23vv)

o Landeigenaar die ’s ochtends werkers inhuurde

o De 10 bruidsmeiden

o Een heer die naar een ver land ging (Luk. 19:11-27)

o ...

• De uitzending van de discipelen:
Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een 
weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de 
verloren schapen van het huis Israels. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen 
is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten 
uit. Om niet hebt gij het ontvangen geeft het om niet. (Matt 10:5-8)

• De zendingsopdracht:
‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’ (Matt 24:14)

• Jezus’ laatste woorden:



Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te 
leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had 
uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na zijn 
lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende 
en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. (Hand 1:1-3)

Wat is nu dat Koninkrijk van God? 

En waar bidden we eigenlijk om als we zeggen: ‘Uw Koninkrijk kome?’ 

En wat is het goede nieuws dat we alle volken moeten brengen voor het einde kan komen?


