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Koninkryk van God

Verbond van God met Abraham
Op di� dag het die Here met Abram ‘n verbond gesluit en ges�: “Aan jou nageslag gee Ek
hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:”
(G�n 15:18)

Belofte van God aan Isak
En die Here het aan hom verskyn en ges�: “Moenie aftrek na Egipte nie; woon in die land
wat Ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en
jou se�n; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal die eed bevestig
wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het. En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die
sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die
nasies van die aarde gese�n word; omdat Abraham na my stem geluister en my ordening,
my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.”  (G�n 26:2-5)

Belofte van God aan Jakob
En hy het gedroom – daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die
hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En
kyk, die Here het bo-aan gestaan en ges�: “Ek is die Here, die God van jou vader
Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op l� en slaap, sal Ek aan jou en jou
nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die
weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van
die aarde gese�n word. En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan,
en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen
het wat Ek jou ges� het.”  (G�n 28:12-15)

Belofte van God aan David
“So moet jy dan nou aan my kneg, aan Dawid, s�: So spreek die Here van die le�rskare:
‘Ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om ‘n vors te wees oor my
volk, oor Israel; en Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande voor jou
uitgeroei; en Ek sal vir jou ‘n groot naam maak soos die naam van die grotes wat op die
aarde is; en Ek sal vir my volk Israel ‘n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan
woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk soos
vroe�r nie, naamlik van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar
Ek sal jou rus gee van al jou vyande; en die Here gee jou te kenne dat die Here vir jou ‘n
huis sal stig. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling
wat uit jou ligaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my
Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom ‘n
vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees; sodat as hy verkeerd handel, Ek hom sal straf
met ’n menslike roede en met slae van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal van
hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul wat Ek voor jou aangesig verwyder het.
En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal
vasstaan tot in ewigheid.’ ”  Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so
het Natan met Dawid gespreek.  (2Sa 7:8-17)
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Daniël verklaar Koning Nebukadnésar se droom
“Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning s�: U, o koning, koning van die
konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer
verleen het, en in wie se hand Hy in die hele bewoonde w�reld die mensekinders, die
diere van die veld en die vo�ls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle
almal aangestel het – � is die hoof van goud. En n� u sal daar ‘n ander koninkryk van silwer
opstaan, geringer as di� van u; daarna ‘n ander, ‘n derde koninkryk, van brons, wat oor die
hele aarde sal heers; en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster
alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en
vergruis. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en
deels van yster was – dit sal ‘n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die
yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die
tone van die voete deels van yster en deels van klei is – ‘n gedeelte van die koninkryk sal
hard en ‘n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het –
hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie
aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van di�
konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal
word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al
daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig
bestaan – net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n klip van die berg
af losgeraak het wat die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verbrysel het.
Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is
waar en sy uitlegging betroubaar.”  (Dan 2:36-45)

Vanaf geskiedenis weet ons, dat die koninkryk van goud die Babiloniërs was, die koninkryk
van silwer die Meders en Perse was, die koninkryk van brons die Grieke was, en die
koninkryk van yster die Romeine was. Al hierdie lande, het oor die land van Israel regeer,
van die rivier van Egipte tot by die Eufraatrivier. Teen die tyd van Jesus, het die
Romeine toegelaat dat die Joede self regeer in plekke, maar onder die streng beheer en
goewerneurskap van die Romeinse keiser. Israel was die verdeelde koninkryk, deels van
pottebakkersklei en deels van yster.

Christus is die Rots
Jesus s� vir hulle: “Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers
verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar
in ons o�?  Daarom s� Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan
‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal
verpletter word; maar elkeen op wie hy val, di� sal hy vermorsel.”  (Mat 21:42-44)

Want ek wil nie h�, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die
wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en
in die see, en almal dieselfde geestelike spys ge�et het, en almal dieselfde geestelike
drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat gevolg het, en die
rots was Christus.  (1Ko 10:1-4)
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Die ewigdurende Koninkryk
En die engel s� vir haar: “Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En
kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees
en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon
van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en
aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.”  (Luk 1:30-33)

Bekeer julle!
In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Jud�a gepreek en
ges�: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy
van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy ges� het: ‘Die stem van een wat roep
in die woestyn: “Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!” ’ ”
En hy, Johannes, het ‘n kleed gedra van kameelhare en ‘n leergord om sy heupe, en sy
voedsel was sprinkane en wilde heuning.  (Mat 3:1-4)

Van toe af het Jesus begin om te preek en te s�: “Bekeer julle, want die koninkryk van
die hemele het naby gekom.”  (Mat 4:17)

En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galil�a gekom en die evangelie van die
koninkryk van God verkondig en ges�: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het
naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.”  (Mar 1:14-15)

Toe s� Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verlo�n
en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar
elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit ‘n mens as hy die
hele w�reld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?
Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy
Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar Ek s� vir julle,
daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle
die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.”

En n� ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en
hulle op ‘n ho� berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante
verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.
En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en El�a in gesprek met Hom. Toe begin Petrus vir
Jesus te s�: “Here, dit is goed dat ons hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir
U een en vir Moses een en een vir El�a.”  Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk
hulle meteens en daar s� ‘n stem uit die wolk: “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n
welbehae het. Luister na Hom!”  En toe die dissipels dit hoor, het hulle op hul aangesig
geval en was baie bevrees.

En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en ges�: “Staan op en moenie vrees nie.”
Toe slaan hulle hul o� op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl
hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en ges�: “Julle moet vir niemand
iets van die gesig s� voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.”
En sy dissipels vra Hom en s�: “Waarom s� die skrifgeleerdes dan dat El�a eers moet
kom?”  En Jesus antwoord en s� vir hulle: “Dis waar, El�a kom eers en sal alles herstel;
maar Ek s� vir julle dat El�a al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom
alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.”  Toe verstaan
die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.  (Mat 16:24 - 17:13)
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En Hy s� vir hulle: “Voorwaar Ek s� vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat
die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom
het nie.”  En n� ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en
hulle alleen op ‘n ho� berg in die eensaamheid geneem; en Hy het voor hulle van gedaante
verander, en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op
aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn El�a saam met Moses, en hulle was
in gesprek met Jesus.  (Mar 9:1-4)

"Ek s� vir julle met waarheid: Daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood
sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.”  En omtrent
agt dae n� hierdie woorde het Hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die
berg geklim om te bid. En terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword
en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met Hom; dit was Moses
en El�a. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat Hy in Jerusalem
sou volbring.  (Luk 9:27-31)

Verwoes die Tempel
Toe antwoord die Jode en s� vir Hom: “Watter teken toon U aan ons, dat U hierdie dinge
doen?”  Jesus antwoord en s� vir hulle: “Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit
oprig.”  En die Jode s�: “Ses-en-veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U
dit in drie dae oprig?”  Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe Hy
opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle ges� het; en hulle
het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het.  (Joh 2:18-22)

Jesus antwoord: “My koninkryk is nie van hierdie w�reld nie; as my koninkryk van hierdie
w�reld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie.
Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.”  Pilatus s� toe vir Hom: “Is U dan tog ‘n
koning?”  Jesus antwoord: “U s� dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor
het Ek in die w�reld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is,
luister na my stem.”  (Joh 18:36-37)

En Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was geskrywe:
“JESUS, DIE NASARENER, DIE KONING VAN DIE JODE.”  (Joh 19:19)

Die Ou Verbond eindig, en die Tempel van steen, word nie meer van belang nie; wanneer
die voorhangsel van die tempel in twee geskeur word, en die weg na die heiligste van
heiliges oopgemaak is, en alle Christene mag ingaan.

Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die
voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het
gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die
ontslape heiliges het opgestaan. En n� sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en
in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor honderd en die
wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur,
het hulle baie bevrees geword en ges�: “Waarlik, Hy was die Seun van God.”
(Mat 27:50-54)
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Maar Jesus het met ‘n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die
voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. En toe die hoofman oor
honderd wat daar reg voor Hom staan, sien dat Hy so uitroep en die laaste asem
uitgeblaas het, s� hy: “Waarlik, Hy was die Seun van God.”  (Mar 15:37-39)

En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot
die negende uur toe; en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het
middeldeur geskeur. En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en ges�: “Vader, in U
hande gee Ek my gees oor!”  En toe Hy dit ges� het, blaas Hy die laaste asem uit. En toe
die hoofman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en ges�: “Waarlik,
hierdie man was regverdig.”  (Luk 23:44-47)

En laat n� die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria
Magdal�na en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom ‘n groot
aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die
steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy
kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.
Maar die engel antwoord en s� vir die vroue: “Moenie vrees nie, want ek weet julle soek
Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy ges� het. Kom
kyk na die plek waar die Here gel� het; en gaan haastig, s� vir sy dissipels: Hy het
opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galil�a. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek
het julle dit ges�.”  En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot
blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.  (Mat 28:1-8)

Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die
bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die
voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, laat
ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur
besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons
die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; en
laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons
onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons
mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.  (Heb 10:19-25)

Christene is nou die tempel van God
Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is
heilig, en dit is julle.  (1Ko 3:16-17)

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het
die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die
duisternis?  En watter ooreenstemming het Christus met B�lial, of watter aandeel het
die gelowige met die ongelowige?  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die
afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: “Ek sal in
hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk
wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af,”  spreek die Here; “en raak nie aan
wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir
My seuns en dogters wees,” spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie
beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig,
en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.  (2Ko 6:14 –7:1)
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Wat sal ons dan s�?  Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die
geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is; terwyl Israel,
wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik
het nie. Waarom?  Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke
van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe
is: “Kyk, Ek l� in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in
Hom glo, sal nie beskaam word nie.  (Rom 9:30-33)

So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges
en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus
Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n
heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die
Gees.  (Ef� 2:19-22)

Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God
uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike
huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur
Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die Skrif: “Kyk, Ek l� in Sion ‘n uitverkore en
kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.” Vir julle dan wat
glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: “Die steen wat die bouers
verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword;” en: “ ‘n Steen van aanstoot en ‘n rots van
struikeling” – vir di� wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam
is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van
Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroe�r geen
volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie,
maar nou bewys is.  (1Pe 2:4-10)

Die tempel van steen in Jerusalem, is nie meer van belang nie vir Christene, nadat Jesus
gekruisig is. Die profesie van Daniel 8, aangaande die tempel en die 2300 aande en môres,
moes vervul word voordat Jesus gebore was, want die Christen is nou die tempel van die
Here.
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