De ontdekking van het Koninkrijk
4 oktober 2009, Rafael Almere
1) Wat is het Koninkrijk van God?
- ‘Het Koninkrijk van God is […] gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest’
(Romeinen 14:17)
- Het Koninkrijk van God is daar waar de wil van God wordt gedaan – daar waar Jezus Koning is
- Voor uitgebreidere bespreking van deze vraag: lees/beluister de preken van Henk Nennie,
Mark de Boer, Rainer Fischer, Arie van Oudheusden!
2) Wanneer maak je er deel van uit?
- Als je Jezus als Koning van je leven erkent.
- Dat doe je door ‘tot inkeer te komen en geloof te hechten aan het goede nieuws’ (Markus
1:15)

Samenvatting gespreksvragen:
1) Wat was de impact van Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk? (Geef concrete voorbeelden
uit de Bijbel (Markus))
-

Vernieuwing in gedachten (Markus 10:17-22)
Verandering van mensen (bijv Zacheus)
De maatschappij op z’n kop: genezing, herstel, bevrijding, bekering, wonderen.
(maar ook: weerstand, wetticisme)
Het rijk der duisternis raakt in paniek (Markus 1:23, 5:9)

2) Wat was zijn geheim, wat waren de sleutels die Hij daarvoor gebruikte? (Onderbouw met
Bijbelteksten)
- Verbondenheid met de Vader via gebed, overgave, gehoorzaamheid (Markus 14:36)
- Gods heerschappij: Jezus sprak met gezag en had macht over de duisternis (Mk 16:18)
- Een houding van nederigheid, loslaten, dienen en volharden (Markus 10:23, 44-46,
13:13b)
- Zijn motief was liefde voor God en voor mensen (Mk 12:28-34)
- Reinheid / heiligheid (Mk 9:47)
- Geloof / vertrouwen op God (Mk 9:23)
- Hij ging op zoek naar de mensen (Mk1:38)
3) Welke impact wil jij hebben op je omgeving – persoonlijk en als gemeente?
-

Doen wat Jezus deed, en meer
Almere op z’n kop!
God uitstralen naar anderen door je doen en laten en Hem te vertrouwen
Dat Jezus (en zijn liefde) zichtbaar wordt in ons
Vol liefde en zorgzaam

-

Zorg dat het besmettelijk wordt (Messiaanse griep)
Meer openingen bij vrienden, familie, buren, om Gods koninkrijk te delen. Voedingsrijke
bodem.
Dienen
Ambassadeur
Dat mensen Jezus leren kennen

4) Hoe zou dat kunnen gebeuren? (Denk aan vraag 2!)
-

WWJD > Tijd doorbrengen met God zodat zijn verlangens jouw verlangens worden
De sleutels van het Koninkrijk gebruiken; binden / vrijzetten door gebed en voorbede
Vrijmoedigheid; handelen in het je toevertrouwde gezag; tekenen en wonderen
Zie antwoorden vraag 2
Vertaal a la gelijkenissen naar luisteren
God als regisseur
Leiding door Heilige Geest

Tenslotte: als vraag werd gesteld: hoe kun je meer geloof krijgen?
De discipelen stelden diezelfde vraag aan Jezus in Lukas 17. Jezus antwoordt daarop met de
opmerking: als je geloof maar zo klein was als een mosterdzaad zou een moerbeiboom jullie
gehoorzamen en in zee verdwijnen! Dat klinkt eerlijk gezegd een beetje aanmatigend (zo van: jullie
kunnen dat nog niet eens!), maar ik denk dat Jezus het juist positief bedoelt – zelfs het kleinste beetje
vertrouwen op God kan onmogelijke dingen bewerkstelligen. Interessant is ook dat het antwoord nog
niet klaar is: Jezus vertelt een verhaaltje over een knecht wiens hele leven in dienst staat van zijn
baas. Waarom zou Hij dat doen? Wat heeft dat te maken met de vraag van de discipelen? Lees ook
maar eens Lukas 7:1-10, waar een centurion wordt geprezen om zijn grote geloof. Er is een
opmerkelijke overeenkomst tussen datgene wat de centurion tegen Jezus zegt en het verhaaltje over
de knecht! Wat leer je hieruit over geloof?

