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Woorden van wijsheid: 
-Bewaar hen in de wereld, maar houd de wereld uit hen (Johannes 17). 
-De enige manier om uzelf uit de wereld te houden, is door regelmatig het Woord van God in 
uw hart te nemen en de boodschap te gehoorzamen (Johannes 15:3). 
 
O, Geest van de Levende God, val opnieuw op ons. Bind onze handen, zodat ze geen 
kwaad kunnen doen. Heilig onze harten, zodat er geen kwaad in ons kan wonen. Weest 
U onze God. Weest U onze Gids. Leid ons in de volheid van Uw waarheid. Amen. 
 
Het Koninkrijk van God is de reden dat we hier vandaag zijn. Stel uzelf deze vraag: Maak ik 
deel uit van dit kostbare Koninkrijk van God? Sommigen zeggen dat ze het alleen kunnen 
binnengaan wanneer zij sterven. Maar de Schrift zegt dat Jezus kwam om het Koninkrijk van 
God in u te leggen. ‘…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 binnenin 
u’ (Lukas 17:20-21). Het Koninkrijk van God is het Koninkrijk van liefde, het Koninkrijk 
van vreugde, het Koninkrijk van vrede (Galaten 5:22-23). Elke echte Christen heeft dit 
Koninkrijk van God in zich; zoals de Apostel Paulus zei: de essentie van het Koninkrijk van 
God is dat Christus in ons is, de hoop op glorie. ‘…Zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun 
midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk 
zijn.’ (2Korinthe 6:16). Dit brengt mij bij mijn boodschap: UW KONINKRIJK KOME.  
 
Het Koninkrijk van God is voor wie wil. Het is ook voor u om naar te verlangen. Zoals Jezus 
bad in Johannes 17:20-21, ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door 
hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, 
en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij 
gezonden hebt.’ Het is Christus’ verlangen om u uit het koninkrijk van duisternis te halen en 
u in het Koninkrijk van Licht te plaatsen. Dit houdt in dat Hij u wil transformeren van ziekte 
naar gezondheid, van armoede naar voorspoed, van angst naar vrijmoedigheid. In welk 
koninkrijk bent u nu? U weet het misschien niet, maar u bent in één van de twee. Er is geen 
neutraal koninkrijk. 
 
Zoals de kinderen van God uitgedaagd werden in Jozua 24:15, zo worden ook wij vandaag 
uitgedaagd: ‘Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden 
wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier 
woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. 
Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’ 
Wat doet u met Christus Jezus? Waar loopt u vandaag tegenaan? Wat uw antwoord ook is, het 
is het resultaat van hoe uw houding is ten opzichte van Jezus Christus. U bent beloond voor 
uw rechtvaardigheid of voor uw zonde. Net zoals er geen neutraal koninkrijk is, is er geen 
neutrale beloning. ‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u 
maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit 
Mijn mond spuwen.’ (Openbaring 3:15-16). 
Wanneer u zich nu realiseert dat u zich begeeft in het koninkrijk van duisternis is het nog niet 
te laat. Kom terug! ‘…Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ 
(Mattheüs 3:2). Bekering betekent: nee zeggen tegen zonde en ja tegen rechtvaardigheid – 
wat Jezus Christus Zelf is. Wanneer u Jezus accepteert, accepteert u Leven en Licht. Wanneer 
u wandelt met dit Licht, wandelt u met leiding en met de Vader. En Hij belooft ons in Psalm 



32:8-9, ‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. 
Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men 
in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen.’  
  

 
‘Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die 
iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat 
hij heeft, en koopt die akker.’ (Mattheüs 13:44). 
 
De weg naar het Koninkrijk is effen gemaakt. Jezus Christus heeft ons Zijn Woord gegeven 
om ons in de wereld te houden en om te voorkomen dat de wereld met zijn waarden in ons 
hart gaan wonen. ‘Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart 
voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen 
door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.’ (Johannes 17:15-17). Dit is de weg naar 
het Koninkrijk van Licht:: Houd het Woord in uw mond; mediteer dag en nacht op het 
Woord; doe wat het Woord zegt. Wanneer u Gods woord uitvoert in uw leven, wordt u een lid 
van het Koninkrijk van God – een hemelburger.  
Laten we bidden: 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. Amen. 
 
Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof. In Jezus’ naam, amen.  
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