


V12. Kingdom 
NOW of Kingdom 

LATER?



B6. Profetie in de Bijbel

- Hoe interpreteer je Bijbelse profetie?

B8. Onze God is BOVENnatuurlijk!

- Wat is de streeptheologie?
- Zijn tekenen en wonderen nog voor vandaag?

B10. De KRACHT van het KRUIS!

B14. WAT zijn en WAAR zijn de GAVEN van de GEEST?

B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen?

B26. Ben je een CHRISTEN, DISCIPEL of SLAAF?  

B43. Hoe EVANGELISEER je zoals JEZUS?

B90. Het preterisme: OPENBARING of DWALING?



Wat is het koninkrijk van God?

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar 
Galilea en 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 HSV

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf 
onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte 
en elke kwaal onder het volk.

Mattheüs 9:35 HSV



De 12 discipelen worden uitgezonden om het Evangelie van het Koninkrijk te 
verkondigen

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf 
aan hen kracht en macht over alle demonen, 

en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op 
weg om het Koninkrijk van God te prediken 

en de zieken te genezen. Vers 6 Zij 
vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij 

verkondigden het Evangelie en genazen 
overal de zieken.

Lukas 9:1 - 2 ,  6 HSV



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. Geef ons heden ons dagelijks brood.  En 
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 

schuldenaren vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Mattheüs 6:9 - 13 HSV



En toen Hem door de Farizeeën gevraagd 
werd, wanneer het Koninkrijk van God 
zou komen, antwoordde Hij hun en zei: 

Het Koninkrijk van God komt niet op 
waarneembare wijze. En men zal niet 

zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het 
Koninkrijk van God is binnen in u. 

Lukas 17:20-21 HSV

Wat bedoelde Jezus ermee dat hij de farizeeërs vertelde dat het 
koninkrijk niet op waarneembare wijze komt?



Maar wat is er gebeurd na de kruisiging en na de verkondiging van de 
apostelen?

1. De streeptheologie: nadat de apostelen het fundament hadden gelegd 
en de Bijbel ontstond hoefden de mensen niet meer met tekenen en 
wonderen overtuigd te worden maar alleen met de Bijbel. 

2. De Bedelingenleer: we zijn nu beland in het tijdperk van de heidenen, 
als de Joden hun Messias hadden aangenomen was het koninkrijk 
van God direct aangebroken, nu staat het op een soort “pauze”.

3. De Kingdom Now leer: leert dat de kerk het Koninkrijk van de hemel 
naar de aarde moet brengen en wel nú. Vóórdat Jezus kan terugkeren 
moet de Kerk het Koninkrijk van God op aarde vestigen. De Kerk 
moet de controle krijgen over deze wereld, over alles, ook over de 
regering. Daarna kan Jezus terugkomen om de leiding te nemen. 
Geloven niet (meer) in een komende eindtijd.



Wat is de streeptheologie?

- Geen tekenen en wonderen meer na het fundament van de apostelen. 
(sola Scriptura)

- Alleen de duivel komt nog met tekenen en wonderen. (Mattheüs 24:24)

- Justinus Martyr
- Irenaeus
- Augustinus
- St. Franciscus van Assisi

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal 
de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere 
doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

Johannes 14:12 HSV

- Waldenzen
- De Hugenoten
- John Wesley
- Jan Zijlstra



Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht!

Maar sommigen hebben zich heel gewichtig 
voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen.  

Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere 
wil. 

En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig 
hebben voorgedaan, niet de woorden leren 

kennen, maar de kracht. (Strong 1411) Want het 
Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, 

maar in kracht. (Strong 1411)
1 Korinthe 4:18 - 20 HSV



Er zijn in de christelijke wereld verschillende groepen die ieder anders 
kijken naar profetie:

- De Post-millennium-lering (Kingdom now 1): 

Post-millennialisme, dat letterlijk “ná het Millennium” 
betekent, leert dat Jezus pas ná het 1000-jarig Vrederijk zal 
terugkomen. Zij geloven dat na hemelvaart het koninkrijk 

van God is aangebroken en dat christenen er zelf voor 
zullen zorgen dat het vrederijk uiteindelijk aanbreekt. 

De aanhangers van de Post-millennium-lering zijn vooral 
te vinden onder hen, die de Vervangingsleer volgen. Zij 

geloven dat het oude Israël door God werd vervangen door 
de Gemeente, het nieuwe, geestelijke Israël. 



Beroem je niet tegen het Joodse volk!

Als nu enige van die takken afgerukt 
zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, 
in hun plaats bent geënt en mede deel 

hebt gekregen aan de wortel en de 
vettigheid van de olijfboom, beroem u 
dan niet tegenover de takken. En als u 
zich beroemt: U draagt de wortel niet, 

maar de wortel u. 
Romeinen 11:17-18 HSV



- De A-millennium-lering: (Kingdom now 2)

A-millennialisme betekent “géén letterlijk Millennium”. 
Met andere woorden, men gelooft niet in een letterlijk 

Koninkrijk. Men denkt dat de in Openb. 20:1-7 genoemde 
1000 jaren van het Koninkrijk, waarin Jezus Christus zal 

regeren, symbolisch en niet letterlijk bedoeld zijn.

 Het Millennium zou de periode zijn, waarin we nú leven en 
symbolisch op de geestelijke regering op aarde door de 

gelovigen slaan. De gelovigen leven nú in een koninkrijk, 
waarin het Evangelie aan de volkeren wordt verkondigd en 

de regeringen door hen geestelijk positief beïnvloed worden. 



Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en 
veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 
hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij 

niet meer leren. 
Jesaja 2:4 HSV

Veel profetieën over het vrederijk worden “vergeestelijkt”



- De Pré-millennium-lering: 

De Historische Pré-millennium-lering leert dat er ná de 
Wederkomst van de Messias Jezus Christus een letterlijk 

Millennium zal aanbreken. Éérst komt Hij terug en daarná 
breekt het aan. Het zal een letterlijk Koninkrijk op aarde zijn, 
waarin Jezus Koning zal zijn. God beloofde (historisch gezien) 
immers aan Abraham en zijn nageslacht (het volk Israël) een 

letterlijk Koninkrijk. 

Vanuit dit Koninkrijk zal dan het Woord Gods uitgaan (Zach. 
14:16- 21; Jes. 2:3; Micha 4:1-3). De oude profetieën, 

bijvoorbeeld over de wolf en het lam en over de mensen die 
samen in vrede zullen leven en de Messias volgen, zullen 

letterlijk worden vervuld.



Wat geloven we bij 1 in de naam van Jezus?

- Dat de kracht van de Heilige Geest vandaag de dag 
nog steeds even krachtig is als tijdens de tijd van en 
vlak na Pinksteren.

- Dat een wedergeboren Christen de kracht van God in 
zich heeft wonen en daarmee dient uit te stappen in 
geloof om het koninkrijk van God zichtbaar te 
maken op aarde.

- Dat de gemeente niet in de plaats van Israël is 
gekomen maar ingevoegd is in de olijfboom bij het 
Joodse volk (Romeinen 11)



- Dat we als Christenen Gods koninkrijk op 
aarde zichtbaar willen maken en ons 
tegelijkertijd beseffen dat de definitieve 
doorbraak van het koninkrijk zal plaatsvinden 
als Jezus terugkeert op aarde om Zijn 
koninkrijk te aanvaarden. (1000 jarig 
vrederijk)

- Voordat dit alles gebeurt zal de eindtijd eerst 
aanbreken met een grote verdrukking en de 
opname van de gemeente.



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

– The miracles of Smith Wigglesworth van Micheal H. Yeager


