Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 48
Elburg, 12 mei 2019
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 20-28
Zondag 48
Vraag 123: Wat is de tweede bede?
Antwoord: Uw Koninkrijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door Uw Woord en 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 Gij alles zult zijn in allen.
[Ps.143:10; 119:5; Matt.6:33; Ps.51:20; 122:6; 1 Joh.3:8; Rom.16:20; Opb.22:20; Rom.8:22,23; 1 Kor.15:28]

Kernpunten bij de preek: ‘Troonbede’
• Waar denk je aan bij ‘de komst van het Koninkrijk’? Toekomstmuziek?
• In het OT is Gods Koningschap/Koninkrijk een heel centraal thema
(Psalmen!). Uiteindelijk draait het in de hele wereldgeschiedenis om
de wereld als terrein van Gods heerschappij. In dat licht: de zondeval,
de roeping van Israël.
• Het Koninkrijk der hemelen is daarom een centraal thema in Jezus’
prediking. Bekering = je onder de heerschappij van God laten brengen.
• Pasen is het bewijs van Jezus’ overwinnend Koningschap. Hij kan alle
machten aan die zich tegen Gods heerschappij verzetten, ook de dood.
• Het Koninkrijk is er dus, en het is er ook nog niet. Tussen Pasen en
wederkomst is het Koninkrijk verborgen aanwezig. God regeert onder
de schijn van het tegendeel.
• Drie lijnen waarin het Koninkrijk toch al zichtbaar wordt:
o De persoonlijke bekering en nieuwe levenswandel
o De kerk (de kerk is gestalte van het Koninkrijk, niet het
Koninkrijk zelf)
o Het zuchten van de schepping
Centraal in deze drie lijnen is het werk van de Heilige Geest,
voornamelijk door het Woord
• Bidden kan vloeken worden, je kunt buiten het Koninkrijk staan!
• Maar het kómt goed met Gods Koninkrijk! Door het gericht heen zal Hij
Zijn genadeheerschappij vestigen over alle dingen!
Om verder over na te denken
1. Welke gevolgen heeft het als wij het Koninkrijk van God alleen als
toekomstmuziek zien?
2. Op welke manier is het Koninkrijk van God in jouw leven zichtbaar? Wat vind
je nog lastig?
3. Op welke manier is onze gemeente gestalte van Gods Koninkrijk?
Fijn als je je antwoorden wilt delen: ajmensink@hervormdelburg.nl!

