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3. Het Koninkrijk van God
Kernwoord
‘Ko ni nk rij k
va n G od ’

Het Koninkrijk van God omvat alle mensen over de hele wereld,
die Jezus als Koning in hun leven hebben aangenomen. Het
basisgebod is liefde voor God en liefde voor je naaste als voor
jezelf. In dit koninkrijk is leven, genezing en herstel.

1.
Wat is het basis gebod in het Koninkrijk van God?
De liefde voor God, en heb je naaste lief als jezelf.
2.
Wanneer is God van ons gaan houden?
Nog voordat de wereld bestond en wij geboren werden hield God al van ons.
Jezus hield ook eerst van ons en gaf zijn leven voor ons. Met zijn liefde heeft hij jouw
aandacht getrokken. Onze liefde voor hem is dus een antwoord op zijn liefde voor ons.
3.
Wie is de Koning en wie zijn de inwoners van het Koninkrijk van God?
Jezus, God, is de Koning. Iedereen die Jezus in zijn leven aanneemt als Redder wordt een
inwoner van dat Koninkrijk van God.
4.
Welke andere naam wordt wel gebruikt voor ‘Koninkrijk van God’?
Koninkrijk der Hemelen.
5.
Kun je uitleggen hoe dat Koninkrijk zichtbaar is? Wat zijn de grenzen?
Het KvG is in elke Christen en elke Christen is in het KvG. Het KvG wordt dus zichtbaar of
zou zichtbaar moeten worden in en door elke Christen. Dat is Gods plan. De grenzen
strekken zich dus uit over heel de wereld, waar ook maar een Christen is. En in de hemelen!
6.
Schrijf hier de tekst uit Kolossenzen 1:13 op:
“Hij heeft ons onttrokken aan de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het
Koninkrijk van zijn geliefde zoon.”
7.
Noem eens een paar tekenen waardoor het KvG zichtbaar wordt (denk breed):
Genezingen, bevrijdingen, wonderen, tekenen, Christenen die op allerlei manieren liefde
tonen, bv. door hulp te bieden, armen helpen en door anderen over Jezus te vertellen.
Opdracht Karakter (en bespreek met elkaar):
A.

Hoe kan jij de liefde van Jezus laten zien, blijken, ervaren aan je omgeving?
Gebruik Romeinen 12 hierbij. Daar staan heel veel voorbeelden in.
Zegenen wie jou het leven zuur maken.
Iets goeds doen, juist aan iemand die jou een hak probeert te zetten (of erger). Etc. etc.

