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Heidelbergse catechismus, 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 be-

raamd worden; totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wan-

neer U alles zult zijn in allen. 

Bijbelgedeelten: Hand. 1:4-11 en 1Kor. 15:24-28 

Vragen voor gesprek: 

1. Wat betekent het voor u om de bevoegdheid over uw leven uit 
handen te geven aan God?   
2. Kunt u deze zin uitleggen: ‘de kerk is niet het koninkrijk van 
God, maar heeft er als het goed is wel alles mee te maken’  
3. Waarin ziet  u /ervaart u tegenwerking van de duivel?   
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-Het koninkrijk van God kun je vergelijken met een bloem in de 
knop: Het is er al, maar het moet ook nog ten volle doorbreken.  
- Het fundament is gelegd in kruis en opstanding.  De voltooiing 
is straks bij de wederkomst van Christus.  
- Zowel het nu als het straks zie je terug in de vier  elementen uit 
de catechismus: 
- De eerst zin gaat over gehoorzaamheid aan de Koning: ‘je bidt 
jezelf van de troon...’ 
- De tweede zin gaat over de kerk: Een kerk die niet gericht is op 
het koninkrijk is geen kerk. Ook al is er in de kerk mensenwerk  
met gebreken, toch staat ze ten dienste van Gods koninkrijk, 
waar zij er is om gelovigen te bewaren en anderen te bereiken.  
- De derde zin gaat over de tegenstand van de Duivel.  
In bepaalde  perioden van de geschiedenis zagen mensen dat 
heel duidelijk. Vaak was er dan een context van geloofsvervol-
ging.  Toch moeten ook wij beseffen dat de duivel ons probeert 
tegen te werken, juist daar waar we dichtbij Gods bedoelingen 
komen in ons gemeente zijn en christen zijn.   
- Het vierde aspect is het zicht op de toekomst die eraan komt.           
Bemoedigend voor de gelovigen, de gemeente en haar          
ambtsdragers is dat er twee punten zijn die houvast geven als 
het gaat om het koninkrijk van God: 
-Ten eerste is dat de eerste komst van Jezus en Zijn kruis en  
opstanding voor ons. Daar mogen we op terugvallen.  
- Ten tweede is dat de toekomst die Bijbel belooft. Daar zijn we 
naartoe onderweg.  En hoe dan ook: het zal er komen.  
- Al biddend leren we in het Onze Vader om betrokken te zijn op 
het nu en straks van Gods koninkrijk.  En ook hierin geldt: het is 
bid en werk. Vol verwachting.  

Lied na de preek: Weerklank 249 
 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles ontvangt u bovendien, 
Hallelu, halleluja. 
 

Refrein: 
Halleluja, halleluja,   
halleluja, halleluja.  
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 

(Refrein) 
 

Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en u zult het zien. 
Klop en de deur zal voor u open gaan 
Hallelu, halleluja. 
 

(Refrein) 

Bijzondere dienst:  
Hartelijk welkom in deze dienst, waarin de     

broeders J. Schipper en A.W. Schouwstra worden 

herbevestigd in hun ambt van ouderling.  


