
Het Koninkrijk 
der Hemelen

Inleiding

De Schutse



De opdracht 
van Jezus

Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere 
steden het Evangelie van het Koninkrijk 
van God verkondigen, want daarvoor ben 
Ik uitgezonden.

Lukas 4:43 (HSV)



Onze Vader

Bidt u dan zo: 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.

Mattheüs 6:9-10



Want voorwaar, Ik zeg u dat veel 
profeten en rechtvaardigen 
verlangd hebben te zien wat u 
ziet, en zij hebben het niet 
gezien; en te horen wat u hoort, 
en zij hebben het niet gehoord.

Mattheüs 13:17 (HSV)



Dan zullen de ogen der 
blinden geopend en de 
oren der doven ontsloten 
worden; dan zal de lamme 
springen als een hert en de 
tong van de stomme zal 
jubelen; want in de woestijn 
zullen wateren ontspringen 
en beken in de steppe…

Jesaja 35:6



Waarom gelijkenissen?



Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat 
zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al 
horen zij, en ook niet begrijpen. 

Mattheüs 13:13 (HSV)

En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis 
van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot 
degenen die buiten zijn, komt alles door 
gelijkenissen,

Markus 4:11 (HSV)



GELIJKENISSEN

GEHEIMENISSEN



Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen 
was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een 
wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die 
gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

1 Korinthe 2:7-8

Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders 
van de geheimenissen van God.

1 Korinthe 4:1

Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, 
die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, namelijk het 
geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder/in 
u, de hoop op de heerlijkheid.

Kolossenzen 1:25-27



DE GROTE PRIJS
TWEE KLEINE GELIJKENISSEN



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 (HSV)



Ook is het Koninkrijk der hemelen 
gelijk aan een koopman die mooie 
parels zoekt. Toen hij één parel van 
grote waarde gevonden had, ging hij 
heen en verkocht alles wat hij had, 
en hij kocht hem.

Mattheüs 13:45-46 (HSV)



DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER 



Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

►En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de 
vogels kwamen en aten dat op.

►Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel 
aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van 
aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en 
doordat het geen wortel had, verdorde het.

►Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op 
en verstikten het.

►En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 
ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Mattheüs 13:3-9



Langs de weg

Verschroeid door 
de zon

Tussen de dorens

In goede aarde



Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier.

►Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan 
komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie 
langs de weg gezaaid is.

►Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het 
Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter 
geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er 
verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij 
meteen.

►En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar 
de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken 
het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

►Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en 
begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de 
ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

Mattheüs 13:18-23



Primaire 
levens-

behoeften

Maar zoek eerst het Koninkrijk 
van God en Zijn gerechtigheid, en 
al deze dingen zullen u erbij 
gegeven worden.

Mattheüs 6:33



Leren zoeken



Zoeken in 
een andere 

dimensie

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk 
is niet van deze wereld. Als Mijn 
Koninkrijk van deze wereld was, 
zouden Mijn dienaars gestreden 
hebben, opdat Ik niet aan de Joden 
overgeleverd zou worden, maar nu 
is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Johannes 18:36


