“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden
relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het
mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er
grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het videoonderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Zijn Koninkrijk

Mattheus 6:31-33
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken?
of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw
hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven
worden.
“Zoek eerst Zijn koninkrijk”
Enkele weken geleden hadden mijn kinderen me eindelijk zover gekregen dat ik een spel met ze
speelde. Het is een spel waarmee je dingen kunt maken in een denkbeeldige wereld. Het meeste
wat je maakt is gemaakt van vierkante blokken. Het zijn een soort digitale legostenen. Ik ging bij
ze zitten om mee te doen en we besloten samen een kasteel te maken.
Toen ik met ze aan een kasteel werkte, bedacht ik hoe we een zo goed mogelijk kasteel konden
maken. En ik bedacht dat we ideeën konden opdoen door afbeeldingen van kastelen te zoeken op
internet. Ik zag heel veel kastelen. Superkastelen, grote kastelen en oude afgebroken kastelen.
De afgebroken kastelen herinnerden me aan vergane koninkrijken die duidelijk niet in Jahweh
waren gesticht. Ik dacht daar even over na ging terug naar het spel.
Toen ik het spel speelde en verder bouwde aan “ons kleine koninkrijk”, vroeg ik me af hoe goed
ik ben in het bouwen van Zijn koninkrijk. Wat is mijn focus in het leven? Hoe makkelijk
vergeten we dat we slechts vreemdelingen en bijwoners zijn? We moeten ons in ons leven
richten op Zijn koninkrijk en niet op het onze. Wij moeten gericht zijn op Zijn verlangens en niet
op de dingen die er vandaag zijn en morgen voorbij zijn.

Ik dacht aan de afgebroken kastelen die ik op internet zag. Ik weet zeker dat de bouwers van die
kastelen zich nooit hadden voorgesteld dat hun werk ooit verlaten en afgebroken zou zijn. Ik
weet zeker dat ze hadden bedacht dat hun werk er voor altijd zou zijn. Maar de tijd leerde anders.
Hoe vaak hebben wij vastgehouden aan nutteloze verbeeldingen dat “ons kleine koninkrijk”
nooit zou vallen? Zelfs als je “koninkrijk” gebaseerd is op goeie dingen of zelfs op Bijbelse
principes; als het niet Zijn koninkrijk is ZAL het uiteindelijk vallen. Zo eenvoudig is het.
Terwijl ik dat spel met mijn kinderen aan het spelen was, gebeurde het soms dat het spel niet
deed wat ik aangaf te doen. Dat was frustrerend. Maar toen begreep ik het; hoe vaak heeft de
Vader ons opdracht gegeven iets te doen maar gaan wij er niet mee door? Oh, we hebben Hem
gehoord en we wisten precies wat Hij wilde dat we deden, maar we deden het niet.
Hoe frustrerend moet het voor Hem zijn, dat Hij ons taken geeft waar wij niet mee doorgaan.
Ten diepste gaat het er om op wiens koninkrijk we echt gericht zijn. Denk daar eens over na.
Mattheus 12:30
Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Zo, dat zet het in een ander perspectief of niet? Niemand van ons wil tot het besef komen dat we
Hem eigenlijk tegenwerken. Maar, als we Hem niet gehoorzamen, kijkt Hij er toch zo naar.
Moeten wij het dan anders bekijken?
Of we dienen Hem of we doen dat niet. Toch? Is dat niet hoe Hij ernaar kijkt?
Dus de vraag is, “Aan wiens koninkrijk werk jij? Jouw koninkrijk of dat van Hem?
Laten we nooit zo opgaan in de wereld dat we vergeten op wiens koninkrijk we ons moeten
richten in dit leven.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten.
Vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

of

ander

onderwijs,

bezoek

ons

op

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

