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8. Het prachtige Koninkrijk 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (8/24) 

 
 

Toen Salomo de nieuwe koning van Israël werd, verscheen de Heere 
aan hem in een droom en zei: ‘Vraag wat Ik u geven zal’ (1 Koningen 
3:5). De jonge koning had kunnen vragen om geld, aanzien of een lang 
leven, maar dat deed hij niet. In plaats daarvan vroeg hij om wijsheid 
om Zijn volk rechtvaardig te kunnen besturen. Als antwoord op dat 
nederige en oprechte gebed gaf de Heere Salomo buitengewone 
wijsheid en groot inzicht. Bovendien zegende God hem met aanzien, 
rijkdom en een lang leven. Tijdens Salomo's regering genoot Israël van 
vrede en welvaart. Edelmetalen waren gedurende deze periode zo 
overvloedig in Jeruzalem aanwezig dat het zo gewoon was als steen  
(1 Koningen 10:27). Salomo had een prachtige tempel van marmer en 
goud voor de Heere gebouwd en bouwde daarnaast ook een prachtig 
paleis met binnenplaats, en hele steden voor zijn ruiters en hun 
wagens. Oogstrelende bloementuinen met zeldzame bomen sierden 
elke stad. Koningen, edelen en andere belangrijke personen van over 

de hele aarde kwamen bij Salomo op bezoek en brachten hem grote geschenken. Ze kwamen om te 
luisteren naar de grote wijsheid die God in Salomo's hart had gelegd (1 Koningen 10:24). Onder de vele 
voorname bezoekers was ook een mooie en rijke koningin uit het verre land Sjeba. Ze wilde met eigen 
ogen aanschouwen of de verhalen over Salomo waarheid waren. De koningin van Sjeba stelde Salomo 
met heel veel moeilijke vragen op de proef en ze was verbaasd over de schitterende antwoorden die de 
koning gaf. Overal waar ze keek, werd ze getroffen door de pracht en schoonheid waarmee de koning 
omgeven was. Maar Israël was zelfs op het hoogtepunt van haar roem en macht nog niets in vergelijking 
met het heerlijke Koninkrijk dat God voor u bereidt! 

 

 

1. Wat beloofde Jezus aan Zijn volgelingen? 

Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; … 
Ik ga heen om een _________________ voor u gereed te maken. 

Antwoord: ______________________ 
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2. Wat weten we over de plaats die Jezus bereidt?  

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een _____________ hemel  
en een nieuwe aarde. 

Hebreeën 11:16 Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. 

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen,  
want zij zullen de aarde beërven. 

Jesaja 65:21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Wat bijzonder! God maakt voor Zijn volk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe 
heilige stad gereed. De rechtvaardigen zullen in die stad een woning krijgen die door Jezus gemaakt is 
(Johannes 14:2), maar zij zullen ook zelf een prachtige woning bouwen in de natuur op de nieuwe aarde 
(Jesaja 65:2). 

 

3. Wat weten we nog meer over de heilige stad?  

Openbaring 21:16 En de stad lag daar als een 
________________, ... En hij mat de stad met de meetlat op: 
twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 

Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad,  
het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. 

Openbaring 21:10, 12 Het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde  
uit de hemel, bij God vandaan. … had een grote en hoge muur  
met twaalf poorten. 

Openbaring 21:18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis  
en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 

Openbaringen 21:21 De straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 

Antwoord: _______________________  

Merk op: De heilige stad is vierkant en de omtrek ervan is 12.000 stadiën, ongeveer 2300 kilometer. De 
stad daalt uit de hemel op de aarde neer, precies op de plek waar zich nu de Olijfberg bevindt  
(Zacharia 14:4). Elk van de twaalf poorten is gemaakt uit één enkele parel (Openbaring 21:21) en de muren 
van de stad zijn 144 el hoog, wat ongeveer 72 meter is (Openbaring 21:17). 
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4. Wat zegt de Bijbel over de water- en 
voedselvoorziening?  

Openbaring 22:1 En hij liet mij een zuivere _____________ zien, 
van het water des levens. 

Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en aan de ene en 
de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens,  
die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij 
Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de 
heidenvolken. 

Antwoord: _________________________  

 Merk op: Een onuitputtelijke, zuivere rivier van water komt voort uit de troon van God, en de boom des 
levens geeft elke maand een andere vrucht. Deze wonderlijke vruchten en bladeren zorgen voor 
onsterfelijkheid en eeuwig leven. Daarnaast zullen de heiligen hun 
eigen voedsel kweken bij hun woning in de natuur (Jesaja 65:21). 
Het voedsel van Gods volk zal zijn wat het was voor de zondeval; 
vruchten, granen, noten en zaden (Genesis 1:29,31). De smaak 
ervan zal onvoorstelbaar heerlijk zijn en de voedingswaarde 
perfect. 

 

5. Hoe zal het leven op de nieuwe aarde  
verschillen van het leven nu?  

• Jesaja 35:5 Dan zullen de ogen van de ______________ worden opengedaan 
• Jesaja 35:5 De oren van de doven zullen worden geopend 
• Jesaja 35:6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen 
• Jesaja 65:25 Zij [de dieren] zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten 
• Jesaja 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven, ... een kleine jongen zal ze drijven 
• Jesaja 35:1 De wildernis zal ... in bloei staan als een roos 
• Jesaja 33:24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek 
• Openbaring 21:4 De dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer 

zijn 

Antwoord: _____________________  

 

6. Wat voor een lichaam zullen de heiligen hebben?  

Filippenzen 3:20,21 ... de Heere Jezus Christus, Die ons 
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt 
aan Zijn _________________ lichaam. 

Antwoord: _____________________  
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7. Is Jezus’ lichaam echt of is Hij een geest?  

Lukas 24:39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. 
Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen __________  
en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 

Antwoord: _____________________  

Merk op: Jezus had na de opstanding nog steeds een echt 
lichaam van vlees en bloed dat je kon aanraken en voelen. De 
discipelen dachten eerst dat Hij een geest was toen Hij opeens aan hen verscheen. Maar nadat ze Hem 
hadden aangeraakt en gezien hadden hoe Hij at, wisten ze dat Hij echt was (Lukas 24:40-43). Veertig 
dagen later leidde Hij hen naar Bethanië en steeg op naar de hemel (Lukas 24:50,51). De engelen die aan 
de discipelen verschenen zeiden tegen hen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’ (Handelingen 1:11). Sinds Hij mens 
geworden is, is Jezus voor altijd met het mensenras verbonden, terwijl Hij ook Goddelijk is en blijft. 

 

8. Welke andere bemoedigende belofte  
kunnen we vinden?  

Handelingen 3:20,21 Dan ... zal Hij de Messias zenden, ... Jezus, 
die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt ... 
waarin alles zal worden _____________ (NBV). 

Antwoord: ______________________ 

Merk op: Prijs de Heer! Alle heerlijkheid die verloren is gegaan bij de zondeval zal hersteld worden in Gods 
nieuwe Koninkrijk. Alle mensen zullen elkaar oprecht liefhebben, vertrouwen en ondersteunen. Het 
resultaat hiervan is dat er geen geweld meer zal zijn (Jesaja 60:18), geen bedriegerij, misbruik, ontrouw, 
oneerlijkheid, kwaadsprekerij, onzekerheid, depressie, gevaar, teleurstelling en hartzeer. Het zal een 
vreugdevol, gelukkig, tevreden en overvloedig leven zijn, voor altijd. 

 

9. Zullen de verlosten nog droevige of pijnlijke 
gedachten hebben over het vroegere aardse leven?  

Jesaja 65:17 Aan de vorige dingen zal ________ meer  
gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 

Antwoord: ______________________  

Merk op: De Heere belooft hier dat het verdriet van het aardse 
bestaan geen vat meer zal hebben op Zijn heiligen in de hemel. 
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10. Zullen de mensen die op aarde leefden elkaar 
herkennen in Gods Koninkrijk?  

1 Korinthe 13:12 ... dan zal ik _____________,  
zoals ik zelf gekend ben. 

Antwoord: ______________________ 

 

11. Welke andere mooie beloften zijn er nog  
over het komende Koninkrijk?  

Jesaja 35:10 Wie door de HEERE zijn vrijgekocht … zullen Sion binnenkomen met gejuich.  
Eeuwige _______________ zal op hun hoofd zijn, 

Psalm 16:11 Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht. 

Zacharia 8:5 Ook zullen de pleinen der stad vol zijn  
van jongens en meisjes, die daar spelen (NBG). 

Jesaja 40:31 zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,  
zij zullen lopen en niet moe worden. 

Jesaja 40:31 zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, 

Antwoord: ______________________  

Merk op: De heiligen zullen in staat zijn te vliegen als de engelen met snelheden sneller dan het licht. 
Omdat zij alles beërven (Openbaring 21:7) kunnen zij in een mum van tijd andere werelden bezoeken. 
Volgens de Bijbel heeft God ook andere werelden gemaakt waar de zonde geen vat op gehad heeft  
(Job 1:6; Hebreeën 1:2; 11:3). 

 

12. Kunnen we Gods Koninkrijk  
volledig en doeltreffend beschrijven?  

1 Korinthe 2:9 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen _________________ is opgekomen,  
dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

Antwoord: _______________________  

Merk op: U en ik zijn in onze huidige toestand niet in staat een juiste voorstelling te maken van de 
wonderlijke dingen die God voor Zijn kinderen heeft bereid. Geen woorden, gedachten of zelfs dromen 
kunnen een juist beeld weergeven van de overvloedige vreugde en zegen van de hemel. Wat we op deze 
aarde ook meemaken, in de hemel zullen wij alle aardse moeilijkheden vergeten (Romeinen 8:18). 
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13. Wat is de grootste beloning  
die ons ten deel zal vallen?  

Openbaring 21:3 God Zelf zal ________ hen zijn. 

Antwoord: ________________________  

Merk op: God zelf zal samen met Zijn volk op de nieuwe aarde 
wonen. Er is niets dat wij hiermee kunnen vergelijken dat zo rijk is 
aan pure heerlijkheid en glorie. 

 

14. Waardoor zullen sommige mensen  
geen deelhebben aan het Koninkrijk van God?  

Openbaring 21:27 Al wat ________________ is,  
zal er niet inkomen.  

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven. 

Antwoord: _________________________  

Merk op: Als wij vasthouden aan de zonde kunnen wij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan. (Zie appendix ‘Het Koninkrijk van God’.) 

 

15. Wat kan ik met de zonde doen?  

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden:  
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven  
en ons te ________________ van alle ongerechtigheid.  

Antwoord: __________________________  

Merk op: Als ik Jezus vraag mijn zonden te vergeven, vergeeft en 
reinigt Hij mij van de zonde en maakt Hij mij tot Zijn kind. 

 

16. Wat is volgens Jezus de regel voor succes  
in dit leven en het komende?  

Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het __________________  
van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen  
zullen u erbij gegeven worden.  

Antwoord: __________________________ 

Merk op: Dit is precies wat koning Salomo deed toen God tegen hem zei: ‘Vraag wat Ik u geven zal’  
(1 Koningen 3:5). Zijn eerste gedachten gingen uit naar Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Vervolgens 
gaf God hem een prachtig koninkrijk. Deze belofte zal ook voor ons waarheid worden wanneer we eerst 
Gods Koninkrijk zoeken. 
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17. Een christen die weet dat God de volledige 
controle heeft over de aardse gebeurtenissen, 
verlangt ernaar Hem ook de volledige controle  
te geven over zijn of haar leven. Wilt u dit ook?    

Antwoord: _________________________ 

 

 

Aanvullende studie 
Het Koninkrijk van God  

De Bijbel is het verhaal van twee koninkrijken die steeds met elkaar in conflict zijn – het Koninkrijk van God 
en het koninkrijk van satan. Jezus stelde het Koninkrijk van God centraal in Zijn preken. Er zijn meer dan 
honderd verwijzingen naar het Koninkrijk van God in alleen al het Nieuwe Testament, waarvan de meesten 
in de gelijkenissen van Jezus. Vanuit Zijn onderwijzingen leren we dat Gods koninkrijk verdeeld is in twee 
categorieën – het geestelijke en het letterlijke.  

Burgers van het geestelijke Koninkrijk van de hemel hebben God op de troon van hun hart. Vóór de 
bekering is deze troon bezet door satan, de zonde en de eigen ik, maar nadat we vergeving en kracht van 
Jezus hebben ontvangen wordt deze gevangenschap verbroken. Daarom zegt Paulus: ‘Laat de zonde dan 
niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Want de zonde zal 
over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade’ (Romeinen 6:12,14). En 
Jezus zegt: ‘Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u 
gekomen’ (Lukas 11:20). 
 
Zodra iemand Christus aanneemt, wordt hij een burger van Gods geestelijk Koninkrijk. Daarom begonnen 
Jezus en Johannes hun werk allebei met de prediking van berouw en bekering. ‘Bekeer u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Mattheüs 3:2; 4:17). ‘Nabijgekomen’ betekent dat het nu ter 
beschikking staat en toegankelijk is. Daarom zei Jezus: ‘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). Zodra iemand gedoopt is, verlaat hij Satans koninkrijk van duisternis en 
voegt hij zich bij Gods Koninkrijk van licht.  
 
Elke ware volgeling van Christus is in deze wereld een ambassadeur van Gods geestelijke Koninkrijk. 
Ambassadeurs van andere landen spreken dikwijls een andere taal, dragen andere kleren, eten ander 
voedsel, gebruiken ander geld en hebben andere gewoonten. Zo moeten wij als christelijke ambassadeurs 
erop letten dat wij onze Koning op de juiste wijze representeren door de manier waarop wij spreken, door 
ons gedrag en onze levenswijze en ons gebruik van tijd en geld.  
 
Op een dag zal Gods volk het letterlijke, tastbare Koninkrijk, dat 
we in deze les besproken hebben, ingaan. Dit is het Koninkrijk 
waar we naar verlangen wanneer we in het ‘Onze Vader’ 
bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’ (Mattheüs 6:10). Gods letterlijke 
Koninkrijk zal na de duizend jaar volledig en voor altijd gevestigd 
worden, wanneer het laatste oordeel en de laatste strijd, 
beschreven in Openbaring 20, voorbij zijn. 


