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Les 10: Het Koninkrijk van God
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.
2. Aanbidding
 Dank en prijs God met gebed en zang.
3. Liefdevolle verantwoording
 Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt :
- Is het je gelukt je doelen van vorige week uit te voeren?
- Hoe gaat het met de mensen en discipelen waarop jij invloed hebt?
- Wie heeft de tweede helft van de brief aan de Romeinen gelezen?

4. Visie
Jezus wist hoe snel een boodschap zich kon verspreiden. Daarom investeerde Hij zijn tijd en
energie voornamelijk in twaalf mannen, die later dezelfde boodschap met dezelfde kracht
zouden verspreiden zoals Hij dat deed door middel van discipelschap.

Deel 2: Omhoogkijken
5. Onderzoek de Bijbel
Het Koninkrijk van God:
 Lees: Mattheüs 13:1-44; Handelingen 6:1-7; Handelingen 19:8-12
 Eventueel: Mattheüs 4:23-25; Lucas 17:20-21; Handelingen 28:30-31; 1 Corinthiërs 4:20
Vragen:
a) Wat leren we over Jezus?
b) Wat heeft Hij bereikt?
c) Wat leren we over mensen?
d) Wat is hier beloofd?
e) Is er een voorbeeld en/of missie die we zouden moeten volgen?
 Vat samen wat we door Jezus hebben ontvangen.
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Er is licht en duisternis; zwart en wit; leven en dood. Er is een koninkrijk van duisternis en
een Koninkrijk van licht, het Koninkrijk van God. Jezus verkondigde dit Koninkrijk en
demonstreerde het met kracht door middel van tekenen en wonderen. De gelijkenissen van
Jezus beschrijven de principes van het Koninkrijk van God.
Zelfs in landen met armoede, ellende en honger zijn er ambassades van Nederland. Maar de
situatie binnen de ambassades is anders dan die van de bevolking van deze landen: het
gazon is goed onderhouden en er is een uitgebreid buffet voor de lunch. Waarom is dat zo?
Omdat een ambassade de levensstandaard heeft van het land dat ze vertegenwoordigt.
We zijn nu in het Koninkrijk van God (Colossenzen 1:13-14). We leven in deze wereld, maar
we zijn niet van deze wereld. Wij vertegenwoordigen een Koninkrijk dat niet van deze
wereld is. Door Jezus hebben we overvloed in alle gebieden, daarom kunnen we ook
onbeperkt uitdelen.

Deel 3: Vooruitkijken
6. Oefening
God wil ons gebruiken om de mensen in onze omgeving voor Jezus te winnen. Veel
christenen
weten niet waarom ze überhaupt op aarde zijn. Ze hebben geen idee wat hun missie is en
wat voor
potentieel er in hen zit door Christus. Daarom is discipelschap zo belangrijk; een ervaren
christen traint een andere christen en neemt hem als het ware bij de hand. Het is van belang
om hen een duidelijke visie op discipelschap te geven
 Deel je visie in teams van twee. Geef feedback aan elkaar.
 Herhaal dit in een ander team van twee
Noteer puntsgewijs hoe je je visie over kunt brengen aan vrienden, familieleden, leiders en
voorgangers die Jezus al kennen, maar niet getraind zijn in discipelschap. Hieronder vind je
een kort voorbeeld:
“Ik ben al lange tijd christen, maar ik wist niet wat ik moest doen en hoe ik voor Jezus kon
leven. De afgelopen vier weken leerde ik hoe ik mensen over Jezus kon vertellen en hoe hen
vervolgens volgelingen van Jezus te maken. Ik heb een collega op het werk mijn getuigenis
en het Evangelie verteld en hij heeft voor Jezus gekozen. Sindsdien lezen we samen de Bijbel
en is er al veel veranderd bij hem. Hij begint zijn familie al te vertellen over Jezus; die hebben
de verandering in zijn leven ook opgemerkt. Het zou toch geweldig zijn als we de gelovigen
in onze kerk hierin zouden onderwijzen.....".
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7. Doelen en Gebed
 Ik zal __________________________________________mijn getuigenis vertellen.
 Ik zal __________________________________________mijn visie vertellen.
 Ik zal elke dag enkele van de honderd proclamaties belijden, bijvoorbeeld terwijl ik voor
de spiegel sta (zie bijlage).
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 Ik zal Handelingen 1-9 lezen.
 Ik zal ____________________________________________________________________
 Bid voor elkaar.

