
 De voltooiing komt 

Met de vijanden wordt afgerekend 

Jezus geeft Zijn koningschap aan de Vader (1 Kor. 15:24,28) 

Afronding 
Gods kinderen worden koningen (Openb. 1:6, 5:10) 
 

 

Na de dienst – om vast te houden 

 Wat spreekt u aan in het feit dat de Koning ook onze Vader genoemd 
wil worden? 

 In gelijkenissen vertelt de Heere Jezus veel over het koninkrijk van 
God. Zoek Matth. 13 op. Welke aspecten komt u er tegen? 

 Op welke manier ziet u het Koninkrijk van God in de kerk? 
  Welke stijl hoort er bij het koningschap van God? 
 Om in het koninkrijk van God te komen is wedergeboorte nodig. Op 

welke manier word je wedergeboren (verg. Joh. 3)? 
 Wat merk je van de tegenstand tegen Gods koninkrijk? 
 Op welke manier ben jij, bent u betrokken bij het werk in Gods 

koninkrijk? 
 God zal zijn alles en in allen. Wat betekent dat? 

 
 
Om verder te lezen: 
 
NGB art. 37 
J. Calvijn, Institutie, boek 3, hoofdstuk 20, par. 42  
 

Schriftlezingen:  Psalm 2, 1 Korinthe 15:24-28 en Openb. 1:1-8 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Wat merkt u/ jij van Gods koninkrijk? 
 Wat valt u op als u let op het verband van deze bede? 

 
 

 

Hand-out bij de preek over Zondag 48 
van de Heidelbergse Catechismus 
 
Zo 3 juli, 18.00 uur, NK, Hardinxveld-Giessendam 
Zo 21 augustus, 18.00 uur OK, Hardinxveld-G’dam 

 

  

Vraag 123: Wat is de tweede bede? 
Antwoord: Uw koninkrijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord 
en door uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; 
bewaar uw kerk en breid haar uit; vernietig de werken van de duivel en elke 
macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig 
Woord beraamd worden; totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, 
wanneer U alles zult zijn in allen. 
 
  
 
 Versie dr. W. Verboom  
 
Wat bidden we met de woorden ‘Uw koninkrijk kome’? 
 
Antwoord: Regeer ons door uw Woord en Geest, zodat we ons hoe langer 
hoe meer aan U onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk en breidt uw 
koninkrijk uit in de wereld. Breek de werken van de duivel af en alle aanslagen 
tegen uw Woord, totdat eenmaal uw rijk volkomen komt, waarin U alles bent 
in allen 
 
(De Heidelbergse catechismus, een eigentijdse weergave, Zoetermeer 2008) 

 



 
In de dienst – om er bij te blijven 

 
 
 
 

In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor de kinderen 
1. Wat doet jouw vader voor werk? 
 
 
2. Wat zegt de dominee over het werk van de hemelse Vader? 
 
 
3. Wat hoort er bij een koning? 
 
 
4. Welke koningen ken jij uit de Bijbel? 
 
 
5. Hoe gaat het er aan toe in het koninkrijk van God? Zet de juiste 
woorden op de puntjes 
 Niet ik, maar de……………….. 
 
 Niet haten, maar……………… 
 
 Niet heersen, maar…………… 
 
 Niet de sterkste, maar……….. 
 
6. Waar zie je het koninkrijk van God? Wat is het beste antwoord: 
 a. in de hemel 
 b. in de wereld 
 c. in ons land 
 c. in de kerk 
 d. overal waar de Koning is en werkt.  
 
7. Welke geschiedenis uit de Bijbel gebruikte de Heere Jezus voor 
Nicodemus om duidelijk te maken hoe je in het Koninkrijk van God 
komt? 
 
8. Wanneer is het Koninkrijk van God compleet? Hoe ziet de wereld 
er dan uit? 
 
 
 

 
Thema: Uw koninkrijk kome 
 
Inleiding 
Wat is het beroep van je vader? 

Een gebed van een kind 

Vader en koning (Openb. 1:6, Psalm 103:13) 

Koning van Israël en de wereld (Psalm 97, 99, 2:7) 

Koninkrijk van God is nabijgekomen (vgl. Matth.3:2 en 4:17) 

Waar het koninkrijk merkbaar aanwezig is 

Een gebed om onderwerping 
Wedergeboorte (Joh. 3:3-5,13,14) 

Vijandschap   

Groei van het koninkrijk 

Een gebed tot de voltooiing 

Alreeds en nog niet 

  


