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Wat is het ware evangelie?

Jezus Christus kwam bijna 2000 jaar geleden naar de aarde om een boodschap
van God te verkondigen. Hij werd gedood omdat Hij die bracht! Wat was die

boodschap?

"U hoeft ALLEEN maar in de naam van de Heer
Jezus Christus te geloven en u zult behouden wor-
den", is in deze tijd de boodschap van de meeste
Christus belijdende predikers. Maar is dat echt het
ware evangelie? Bijna niemand schijnt het te
weten!

Wat het evangelie niet is

Stem in Nederland op een willekeurige zondag-
morgen af op een tv-programma met zogenaamde
"evangelieverkondiging" en u hoort en ziet predi-
kers die het over Christus hebben – die u aansporen
in Christus te geloven, om Christus te aanvaarden –
en ze vertellen u wat voor een fantastische Persoon
Hij was als mens. Zij zullen het hebben over "het
evangelie uitdragen" en doelen daarbij op de bood-
schap over Christus. Elke zondagmorgen veronder-
stellen er vele honderdduizenden dat ze het evan-
gelie van Jezus Christus horen.

Geloof het of geloof het niet, Christus verkondi-
gen en geloof in Hem is niet het verkondigen van
Christus' evangelie!

Christus was een boodschapper. Hij bracht het
evangelie – de boodschap die God door Hem naar
de hele mensheid zond. Die boodschap is goed
nieuws. Het woord "evangelie" betekent goed
nieuws.

Het is waar dat Jezus Christus, de persoon, het
belangrijkste individu is dat ooit op aarde heeft ge-
leefd. Het is waar dat Hij de Verlosser is van de
hele mensheid. Maar Christus, de persoon, is niet
het evangelie! De wonderen die Hij verrichtte vor-
men niet het evangelie. De dingen die Jezus deed
zijn niet het evangelie. Wat Hij verkondigde – het
ontzagwekkende goede nieuws dat Hij bekend-
maakte – IS het "evangelie"!

Wat de mensen zonder vragen als het evangelie
hebben aanvaard, biedt geen oplossing voor het lij-
den, de frustraties en het onbeschrijfelijke onheil
van de mensheid. Het ware evangelie dat Jezus
bracht, verkondigt de oplossing voor de problemen
van de wereld. Maar de mens verwierp dat evan-
gelie en kruisigde Jezus omdat Hij het verkondigde!

"Gelovigen" wilden Christus doden!

Er waren mensen in Christus' dagen die "in Hem
geloofden", evenals in deze tijd miljoenen mensen
dat doen. Deze zelfde mensen werden bij gelegen-
heid beïnvloed Hem te doden! Let op de ver-

bazingwekkende waarheid in uw Bijbel. Daar zult u
van opkijken, want de Bijbel zegt niet wat de
meeste mensen is geleerd.

Jezus sprak in de tempel te Jeruzalem. "Jezus
dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als
gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen
van Mij" (Johannes 8:31). Jezus' "woord" was Zijn
boodschap – het evangelie dat Hij verkondigde. Hij
zei met andere woorden: "Als u blijft doen wat het
evangelie leert, dan zult u mijn discipelen zijn."

Maar zij weigerden te geloven wat Hij onder-
wees – Zijn evangelie – en te doen wat Hij leerde.
Zij geloofden in Hem. Ze mochten Hem. Ze ge-
loofden in Zijn identiteit. Ze geloofden dat Hij de
Messias, de Christus, was, maar zij geloofden HEM
niet – geloofden niet wat Hij zei! Ze noemden Hem
een leugenaar,

Verder lezend zien we dat Jezus zei: "… maar
gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u
geen plaats vindt. Wat Ik gezien heb bij de Vader,
spreek Ik; …" (Johannes 8:37-38). Deze mensen
die "in Hem geloofden", waren eropuit Hem te do-
den omdat zij haatten wat Hij zei – Zijn evangelie –
DE oplossing voor de problemen van de mensheid,
waardoor er vrede, welvaart en geluk op aarde zal
ontstaan!

Zij die in Hem geloofden bleven argumenteren.
Toen zei Christus: "Maar nu tracht gij Mij te doden,
een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik
van God gehoord heb; … want Ik ben van God uit-
gegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf
gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. … Maar
omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.”
(Johannes 8:40, 42, 45)

In deze tijd zijn miljoenen
mensen misleid

In deze tijd zijn er ook miljoenen mensen die in
Christus geloven, maar ze geloven Zijn evangelie
niet, omdat de meesten het nooit hebben gehoord!
Ze hebben over Christus gehoord – over wat Hij
deed – maar niet Zijn boodschap van de oplossing
voor alle problemen van de mens en hoe eeuwig
leven te ontvangen in een vreugdevol geluk,
overvloed en gevoel van vervulling! In deze tijd
zijn zodoende miljoenen mensen ertoe misleid een
vals evangelie te geloven, dat niet tot behoud leidt!
Sterke woorden, maar zoals we zullen zien, worden
ze bevestigd door het woord van God.
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Deze les van de schriftelijke Ambassador Col-
lege Bijbelcursus zal u laten zien wat het evangelie
van Jezus Christus werkelijk is, waarom het zo es-
sentieel is voor behoud, precies wanneer en waar
het voor het eerst werd verkondigd en wie het in
deze tijd verkondigt.

Voor u nu een woord verder leest, pak uw Bijbel
erbij. Sla elk schriftgedeelte op dat in antwoord op
de vragen wordt gegeven terwijl u de waarheid over
het evangelie van Jezus Christus bestudeert.

We hopen dat u ook de tijd ervoor neemt deze
verzen in een aantekenschrift op te schrijven. Dat
zal u niet alleen helpen u op uw studie te concentre-
ren, maar het zal ook helpen de waarheid van Gods
woord steviger in uw geheugen te prenten. Als u
deze schriftgedeelten opschrijft, stelt dit u ook in
staat dit studiemateriaal nog eens gemakkelijk door
te nemen wanneer u dat in de toekomst ook maar
wilt.

LES 18

In deze tijden worden valse
evangelies verkondigd

In de Christus-belijdende wereld van deze tijd
vinden we een verscheidenheid aan "evangelies"
die verkondigd worden. Sommigen karakteriseren
hun evangelie als "het evangelie van Jezus Chris-
tus". Anderen noemen hun evangelie "het evangelie
van behoud". Weer anderen hangen "het evangelie
van genade" aan. Er is ook een modern "sociaal
evangelie", terwijl sommigen hun evangelie "de Is-
raël-boodschap" noemen.

Geen van deze evangelies is het evangelie dat
Jezus verkondigde! Waarom verkondigt het belij-
dende christendom niet het enige ware evangelie
dat God door Jezus Christus zond?

1. Zei Jezus Zijn discipelen dat voorafgaand aan
Zijn wederkomst velen misleid zouden worden
door het valse onderwijs van predikers die zouden
beweren Hem te vertegenwoordigen en belijden dat
Hij de Christus is? Mattheüs 24:4-5.

OPMERKING: Ontelbare duizenden Christus-
belijdende predikers hebben door de eeuwen heen
"Christus verkondigd". Zij hebben beleden Zijn die-
naren te zijn – Hem te vertegenwoordigen. Zij heb-
ben gezegd dat Jezus van Nazaret de Christus is.
Maar zij hebben Christus' evangelie achterge-
houden. Zodoende is de overgrote meerderheid
door valse evangelies misleid!

Bedenk dat een misleid iemand niet weet dat hij
is misleid. Anders zou hij niet misleid zijn. Miljoe-
nen mensen zijn ertoe misleid een vals evangelie te
aanvaarden – een vals behoud, geloof het of geloof
het niet!

2. Waren er reeds veel antichristen in de dagen
van de apostel Johannes (omstreeks 90 n.Chr.)?
1 Johannes 2:18.

3. Klaagde de apostel Paulus over het feit dat er
al veel valse apostelen waren, die in zijn dagen een
vervalst evangelie verkondigden? Galaten 1:6-8,

OPMERKING: Ongeveer 20 jaar na Christus'
dood, sprak Paulus een vloek uit over iedereen die
het zou wagen een ander evangelie te verkondigen

dan het ene ware evangelie dat Jezus verkondigde,
en dat de apostel Paulus bleef verkondigen aan de
Galaten. Toch werd er door valse dienaren die be-
weerden Christus te vertegenwoordigen, een ander
"evangelie" aan de Galaten verkondigd.

Het ware evangelie werd niet lang na het open-
baar optreden van Christus onderdrukt. Vanaf om-
streeks 70 n.Chr. werd het niet langer openlijk aan
de wereld verkondigd. De ware kerk van God werd
door vervolging gedwongen "ondergronds" te gaan,
in het geheim diensten te houden en de waarheid
van God niet in het openbaar te verkondigen.

4. Herhaalde Paulus de vloek die over iedereen
zou komen die het ware evangelie zou verdraaien
en een onecht evangelie zou verkondigen? Vers 9.

OPMERKING: Er bleef een vals evangelie
openlijk verkondigd worden totdat er in deze tijd
tientallen verschillende, verdraaide evangelies on-
derwezen worden alsof zij het ware evangelie zijn.
Daar ze niets weten over het ware evangelie,
verwerpt de overgrote meerderheid het als ze het in
deze tijd door Gods kerk opnieuw horen verkondi-
gen!

5. In welk opzicht waarschuwde Paulus in zijn
brief aan de kerk te Corinthe (geschreven vóór 60
n.Chr.) voor hen die "een andere Jezus" predikten,
"een andere geest" ontvingen en "een ander evan-
gelie" aannamen? 2 Corinthiërs 11:3-4.

OPMERKING: De Jezus waarover deze valse
dienaren predikten, de geest die zij aanboden, het
"evangelie" dat zij onderwezen, waren allemaal
onecht – totaal onbekend aan de apostel Paulus en
de andere ware apostelen van Christus!

Paulus gaf daarom deze ernstige waarschuwing
aan de gemeente te Corinthe (en aan ons in deze
tijd). "Want zulke lieden zijn schijnapostelen,
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apos-
telen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de
satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren
zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar
hun einde zal zijn naar hun werken" (2 Corinthiërs
11:13-15).
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6. Wat ligt er volgens Paulus in het verschiet
voor hen die door hun ongerechtigheid de waarheid
van God ten onder houden? Romeinen 1:18. (De
Willibrord-vertaling vertaalt "de waarheid ten on-
der houden" met "de waarheid onderdrukken".)

OPMERKING: Voor het einde van de eerste
eeuw n.Chr. werd de boodschap van het ware evan-
gelie die door Christus en Zijn apostelen onder-
wezen werd, onderdrukt en vervangen door valse
"evangelies". Christus' boodschap zou daarna – tot
in de tweede helft van de twintigste eeuw – niet
meer overal ter wereld verkondigd worden!

7. Zei Jezus dat het nodig is het evangelie te
geloven om behouden te worden? Marcus 16:15-16.

OPMERKING: Let erop dat Jezus zei: "Wie
gelooft." Maar wat moet men geloven? Datgene
wat Hij verkondigde – het evangelie! Niet een
evangelie. Niet EEN OF ANDER evangelie. HET
evangelie!

Op basis van de autoriteit van Jezus Christus is
het nodig precies dat identieke evangelie te geloven
om behouden te worden! Maar om dat ware evan-
gelie te geloven moeten we eerst te weten komen
welk evangelie Jezus verkondigde.

Voordat Jezus Christus negentien en een halve
eeuw geleden het ene en enig ware evangelie begon
te verkondigen, zond God eerst een speciale bood-
schapper om de weg voor Hem voor te bereiden.

Gods boodschappers en hun boodschap

De profeet Maleachi leefde temidden van de
Joodse kolonie die uit de ballingschap in Babylonië
en Medo-Perzië naar Jeruzalem was gezonden om
de tweede tempel te bouwen. Maleachi schreef
ongeveer één generatie na Zerubbabel, Ezra en Ne-
hemia.

Dit is belangrijk om te weten omdat zijn
geschriften slechts een klein deel van Juda bereik-
ten en niemand van het huis van Israël waarnaar
door sommigen verwezen wordt als de "verloren"
tien stammen. Toch is Maleachi's profetie gericht
tot Israël (Maleachi 1:1), niet alleen maar tot de
miniem kleine Joodse kolonie in Jeruzalem waar-
onder hij leefde. Maar zijn boodschap bereikte het
huis van Israël nooit, dat volk was lang geleden in
Assyrische ballingschap gevoerd en verstrooid.
Daarom is Maleachi's boodschap een profetie voor
heel Israël in deze tijd!

1. Profeteerde Maleachi dat God Zijn "bood-
schapper" zou zenden om de weg voor te bereiden
voor de komst van Jezus Christus? Maleachi 3:1.

OPMERKING: Deze profetie in Maleachi is van
toepassing op het voorbereiden van de weg voor
zowel Jezus' eerste komst bijna 2000 jaar geleden
als op het voorbereiden van de weg voor Zijn
tweede komst in macht en heerlijkheid als Wereld-
heerser. Maleachi 3:2-5 verwijst absoluut naar Zijn

tweede komst die nu nog in de toekomst ligt. (Later
in deze les meer hierover.)

In vers 1 van hoofdstuk 3 verwijst Maleachi
duidelijk ook naar Christus' eerste komst, omdat er
in Marcus 1:1-2 ook naar deze profetie verwezen
wordt: "Begin van het Evangelie van Jezus Chris-
tus. … Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht
uit, die uw weg bereiden zal."

2. Wie was de door God gezonden boodschap-
per om de weg voor Christus' eerste komst voor te
bereiden? Lucas 1:13-17; Marcus 1:4, 7-8.

OPMERKING: Er was geprofeteerd dat Johan-
nes zou komen: 1) in de geest en kracht van Elia;
2) om de harten der vaderen tot de kinderen terug te
voeren; en 3) "… voor de Here een weltoegerust
volk te bereiden" (Lucas 1:17). Johannes predikte
de doop van bekering tot vergeving van zonden om
vele mensen voor te bereiden Christus te aan-
vaarden als Hij aan Zijn openbaar optreden zou be-
ginnen.

3. Vervulde Jezus, nadat Johannes de weg voor
Christus' eerste komst had voorbereid, Zijn gepro-
feteerde roeping als de Boodschapper van het
Nieuwe Verbond? Maleachi 3:1; Marcus 1:14-15.

OPMERKING: God had beloofd vanuit de he-
mel een Boodschapper naar deze wereld te zenden
die de boodschap van het Nieuwe Verbond van
Hem met Zich zou meebrengen. Zoals we in de
vorige les leerden, was Jezus Christus de Bood-
schapper van dat Nieuwe Verbond. En bedenk dat
de boodschap van het Nieuwe Verbond het "evan-
gelie" is dat Jezus verkondigde!

4. Waar verkondigde Jezus allereerst het evan-
gelie? Marcus 1:14; Handelingen 10:36-37. Wan-
neer begon Jezus het evangelie te verkondigen?
Zelfde verzen.

OPMERKING: Galilea is de plaats waar Jezus
allereerst het evangelie verkondigde, niet Jeruza-
lem. En Hij begon met die verkondiging "na de
doop die Johannes predikte". Het ware evangelie
van het Nieuwe Verbond begon dus niet met Johan-
nes de Doper. Het begon nadat Johannes zijn op-
dracht tot dopen had voltooid en in de gevangenis
was geworpen.

5. Tot wie zond God Jezus om het evangelie te
verkondigen? Mattheüs 15:24.

OPMERKING: Jezus Christus was de goddelij-
ke Boodschapper die door God gezonden werd om
tot de nakomelingen van het oude Israël te
prediken. Daar Maleachi Hem de Boodschapper
van het Verbond noemde (Maleachi 3:1), is Zijn
boodschap de aankondiging van het Nieuwe Ver-
bond. Deze boodschap is het nieuwtestamentische
evangelie!

6. Zond God later de apostel Petrus om hetzelfde
evangelie aan de heidenen te verkondigen? Han-
delingen 10:34-48 (let in het bijzonder op de verzen
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36 en 37); 11:18.
OPMERKING: Hetzelfde evangelie dat Christus

aan de Israëlieten verkondigde begon nu naar alle
volken uit te gaan. Maar het evangelie vond niet
zijn oorsprong bij Jezus Christus, ook niet bij
Petrus of de apostel Paulus. Het kwam van God de
Vader door Jezus Christus!

Het "evangelie van
het Koninkrijk van God"

1. Wat was het "evangelie" dat Jezus verkon-
digde? Marcus 1:14.

OPMERKING: De boodschap die God door Je-
zus Christus zond was het "evangelie van het Ko-
ninkrijk van God". Het Koninkrijk van God is het
bestuur van God dat over alle volken zal heersen.
Maar het is ook de familie van God waarin wij ge-
boren kunnen worden – de goddelijke familie die
een uit geestelijke wezens bestaand volk zal wor-
den, die als een wereldregerend bestuur over alle
volken zal heersen!

Jezus werd gezonden om slechts die boodschap
te verkondigen – niet om de mensen te dwingen
deze boodschap aan te nemen, te geloven en ernaar
te handelen. Jezus pleitte nooit bij iemand om zich
te bekeren. Hij kondigde gewoon het goede nieuws
van het Koninkrijk van God aan, en daarna liet Hij
het aan de Vader over door die aankondiging en
Zijn Geest hen te roepen die Hij uit zou kiezen (Jo-
hannes 6:44). Christus kwam toen niet om de
wereld te bekeren! Hij begon niet aan een kruis-
tocht om "zielen te behouden". Hij kwam om het
evangelie te verkondigen – het goede nieuws – van
Zijn komend Koninkrijk op aarde!

2. Zei Jezus desondanks dat het nodig was zich
te bekeren en het evangelie dat Hij verkondigde te
geloven? Marcus 1:14-15.

OPMERKING: Let erop dat Jezus zei: "Geloof
het evangelie." Welk evangelie? Het evangelie dat
Hij verkondigde. Jezus zei dat we om een christen
te worden het evangelie moeten geloven – het
goede nieuws van het komende Koninkrijk van
God! Het was toen en is ook in deze tijd nog steeds
een nieuwsaankondiging vooraf. Het is ontzagwek-
kend, fantastisch nieuws – het belangrijkste nieuws
dat de mensheid ooit verkondigd is!

Maar, zo kan iemand vragen, moeten we dan
niet in Jezus geloven? Natuurlijk. Andere schrift-
gedeelten onderwijzen dat. Maar op dit specifieke
moment zei Jezus dat we Hem moeten geloven –
geloven wat Hij zei – de evangelieboodschap ge-
loven van het Koninkrijk van God dat Hij aankon-
digde!

Het evangelie van Jezus Christus is niet het
evangelie van de mens over de persoon van Chris-
tus. Het is Christus' evangelie – het evangelie dat
Jezus verkondigde – het evangelie dat God door

Hem zond, en daarom wordt het in de Schrift ook
wel "het evangelie van God" genoemd. Het evan-
gelie van God is Gods evangelie – Zijn boodschap
– Zijn goede nieuws dat Hij door Jezus zond.

3. Door Wie werd Jezus – zoals Hij duidelijk zei
– gezonden en Wie zei Hem wat te zeggen? Johan-
nes 12:49-50.

OPMERKING: De Vader zond Jezus met een
speciale boodschap, die het goede nieuws is van het
Koninkrijk van God. Jezus is Gods Woordvoerder –
het Woord dat vlees werd en op deze aarde leefde
en onderwijs gaf!

4. Herhaalde Jezus om dit te benadrukken dat
het woord dat Hij sprak NIET het Zijne was, maar
dat van de Vader? Johannes 14:24.

5. Wat is naar Jezus' eigen zeggen het evangelie
van het Nieuwe Testament? Lucas 16:16.

OPMERKING: "De wet en de profeten" – ver-
wijzend naar de oudtestamentische geschriften –
werden gepredikt tot Johannes de Doper zijn speci-
ale opdracht begon uit te voeren. Nadat Johannes'
opdracht was uitgevoerd, begon Jezus het evangelie
van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Christus' evangelie is de profetische aankon-
diging van het komende wereldbestuur om over alle
volken te heersen en de verwarde, chaotische, oor-
logsmoede wereld van deze tijd vrede en vreugde te
brengen! Het is de essentiële, dynamische, krach-
tige, levende boodschap van Gods bestuur, eerst
over individuen in Gods kerk die zich op vrijwillige
basis onder dat bestuur hebben geplaatst, en dan
later over alle volken in de wereld van morgen!

Natuurlijk omvat de boodschap van God de ken-
nis over onze Verlosser, Hogepriester en komende
Koning! Natuurlijk omvat die boodschap de ware
weg van behoud die de kerken van deze wereld niet
begrijpen! Die boodschap omvat ook kennis van de
locatie van het territorium waarover door de Ko-
ning van het komende Koninkrijk van God geheerst
zal worden – het feit dat dit op deze aarde zal zijn,
NIET in de hemel!

Maar er kan geen bestuur zijn zonder wetten en
dus moet het ware evangelie ook de wet van God
verkondigen, de wet die vrede en al wat goed is, zal
brengen voor hen die in de wereld van morgen
leven, en succes, geluk en vreugde voor iedereen
die Gods wet nu houdt.

Het ware evangelie heeft vandoen met de volken
van de wereld in deze tijd, de wereldcondities van
deze tijd en Christus' bestuur over alle volken in de
wereld van morgen! Het is een "totaal", volledig,
dynamisch en krachtig evangelie dat door de god
van deze wereld – Satan de duivel – negentien
eeuwen voor deze wereld verborgen is gehouden!
(Openbaring 12:9).

Laten we er zeker van zijn dat we de volledige
betekenis van het Koninkrijk van God begrijpen.
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Wat het Koninkrijk van God werkelijk IS

De Bijbel heeft het over opeenvolgende wereld-
regerende koninkrijken. Het eerste was het Chal-
deeuwse Rijk (vaak "Babylon" genoemd). God in-
spireerde de profeet Daniël Nebukadnezar, de ko-
ning van dat rijk, te zeggen: "… aan wie de God
des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer
geschonken heeft." (Daniël 2:37).

Er waren in de loop van de geschiedenis ook an-
dere koninkrijken die kleinere territoria omvatten.
Eén daarvan was het koninkrijk Israël – de familie
van de aartsvader Israël die uitgegroeid was tot een
volk en later door koningen werd geregeerd. Het
koninkrijk Israël was feitelijk een type of voorloper
van het komende Koninkrijk van God dat zal
bestaan uit de uit de Geest geboren kinderen van
God – de familie van God, georganiseerd in een
heersend koninkrijk.

Het Koninkrijk van God zal tweeledig zijn:
1) Een KONINKRIJK. Als koninkrijk zal het

zijn samengesteld uit vier dingen: a) een koning die
heerst over b) onderdanen binnen c) een afgeba-
kend territorium met d) wetten en een georgani-
seerd systeem om ze toe te passen.

2) Een FAMILIE. De familie van God waarin
mensen geboren kunnen worden, is een besturende
of heersende familie. Deze zal rechtsbevoegdheid
hebben over alle volken op aarde!

De profeet Daniël, die bijna 600 jaar voor
Christus leefde, wist dat het Koninkrijk van God
een feitelijk bestuur zou zijn dat over letterlijke
volken op aarde zou heersen, omdat God hem deze
kennis openbaarde.

Daniël was een van vier uitzonderlijk intelli-
gente en briljante Joodse knapen in de Judese bal-
lingschap. Deze vier jongemannen werden in het
paleis van koning Nebukadnezar van het Chal-
deeuwse Rijk geplaatst, en werden voor speciale
verantwoordelijkheden in het Babylonische bestuur
opgeleid.

1. Gaf God Daniël speciaal begrip in visioenen
en dromen? Daniël 1:17.

OPMERKING: Koning Nebukadnezar was de
eerste wereldheerser. Hij had een groot deel van de
bekende wereld veroverd, inclusief het koninkrijk
Juda. Deze trotse koning kreeg een droom die zo
indrukwekkend was dat deze hem verontrustte,
waardoor hij enorm bezorgd werd (Daniël 2:1). Hij
eiste dat zijn tovenaars, astrologen en waarzeggers
hem zowel zouden zeggen wat hij had gedroomd
als wat die droom betekende. Natuurlijk konden zij
dat niet. Zij waren verbijsterd. Toen werd Daniël
voor de koning gebracht.

2. Daniël ontkende dat hij een groter menselijk
vermogen tot het uitleggen van dromen had dan de
Chaldeeuwse tovenaars. Wie – zei hij tot Nebukad-

nezar – openbaart geheimen en zou de koning be-
kend maken wat er in de laatste dagen zou ge-
beuren? Daniël 2:28-30.

OPMERKING: Door deze droom openbaarde
God aan deze menselijke koning die over de toen-
malige wereld regeerde, dat er een God in de hemel
is – die God is de opperste Heerser over alle
volken, regeringen en koningen – die God regeert
over het universum! Al heeft God gedurende de af-
gelopen 6000 jaar de volken in het algemeen aan
hun lot overgelaten, hier geeft God Nebukadnezar
een speciale gelegenheid om Zijn heerschappij te
aanvaarden.

Het belangrijkste doel van deze droom was,
zoals we zullen zien, Gods bestuur te openbaren –
het feit dat God heerst – en de waarheid van het
komende Koninkrijk van God, het ene en enig ware
evangelie van Jezus Christus. En ten tweede, om te
openbaren – schriftelijk bewaard voor ons in deze
tijd – wat er "in de laatste dagen" of de eindtijd zou
plaatsvinden.

Dit is geen droog, saai geschrift voor een volk
van 2500 jaar geleden. Dit is levend, ontzagwek-
kend groot nieuws voor ONZE TIJD! Het is nieuws
vooraf voor ons NU. Nieuws voor het gebeurt van
de meest kolossale gebeurtenis in de hele geschie-
denis van de aarde die zeker tijdens ons leven zal
plaatsvinden – in de komende paar jaren! En dit
heeft allemaal vandoen met het evangelie dat
Christus verkondigde. Het is essentieel dat we dat
begrijpen!

3. Wat zag koning Nebukadnezar in zijn droom?
De verzen 31-33.

OPMERKING: Nebukadnezar zag een ontzag-
wekkend groot beeld, groter dan ooit door de mens
gebouwd. Het voorkomen ervan was angstaan-
jagend! Het hoofd ervan was van fijn goud, de borst
en armen van zilver, de buik en lendenen van ko-
per, benen van massief ijzer, voeten en tenen
bestaande uit een mengsel van ijzer en leem.

4. Wat trof dit beeld aan de voeten, terwijl
Nebukadnezar in zijn droom naar dit beeld keek?
Vers 34. Wat gebeurde er met het beeld? Vers 35.

OPMERKING: Er is een tijdselement betrokken
bij deze droom. Nebukadnezar bleef naar het beeld
kijken totdat een op bovennatuurlijke wijze losge-
houwen STEEN tegen de voeten van het beeld
sloeg! Toen brak het beeld in kleine stukken en
werd door de wind weggeblazen – het verdween
volledig! Daarna groeide deze "steen" op wonder-
baarlijke wijze en werd snel een "berg" die zo groot
was dat hij de hele aarde vulde.

Anders dan met normale dromen werd deze
droom veroorzaakt door God om de boodschap van
Gods soevereiniteit aan Nebukadnezar over te
brengen. Deze boodschap maakt deel uit van het
geschreven woord van God en openbaart ons in
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deze tijd belangrijke feiten over het ware evangelie
van Jezus Christus.

Laten we acht geven op de uitleg van de droom
zoals door God aan Daniël geopenbaard.

5. Was Nebukadnezars koninkrijk het eerste
wereldregerende rijk? De verzen 37 en 38. Wie gaf
Nebukadnezar zijn koninkrijk, macht en heerlijk-
heid? Vers 37.

OPMERKING: God openbaarde Zich aan deze
werelddictator als allerhoogste Heerser over alles –
het Hoofd van een bestuur dat over het universum
regeert. De Eeuwige openbaarde Zich door Daniël
aan Nebukadnezar, en door de Bijbel aan ons in
deze tijd, als de almachtige opperste Heerser die
gehoorzaamd moet worden!

6. Werden Nebukadnezar en zijn wereldrege-
rend koninkrijk vertegenwoordigd door het gouden
hoofd van het grote beeld? Vers 38.

7. Zou er na Nebukadnezar een koninkrijk op-
staan (uitgebeeld door de borst en armen van zilver)
dat geringer zou zijn dan zijn koninkrijk? Vers 39.

8. Zou er nog een derde koninkrijk (uitgebeeld
door de buik en lendenen van koper) macht verwer-
ven om over heel de aarde te heersen? Zelfde vers.

OPMERKING: Let erop dat deze passages het
hebben over koninkrijken die heerschappij zouden
voeren over volken op aarde. De profetie heeft het
over REGERINGEN! Het gaat niet over etherische
sentimenten die "in de harten van mensen op-
komen". Het gaat niet over kerken. Het gaat over
regeringen die heerschappij voeren en autoriteit
hebben over naties van volken hier op aarde. Het is
letterlijk. Het is specifiek. Er is hier geen misver-
stand wat betreft de bedoeling van het woord
"koninkrijk".

God openbaarde door de profeet Daniël dat het
grote metalen beeld een opeenvolging van wereld-
besturende regeringen vertegenwoordigde. Eerst
was er het hoofd van goud, dat vertegenwoordigde
Nebukadnezar en zijn koninkrijk, het Chaldeeuwse
Rijk. Na hem zou een tweede koninkrijk komen en
daarna een derde "dat heersen zal over de gehele
aarde". De profetie verwijst naar wereldregerende
koninkrijken of imperiums.

9. Wat vertegenwoordigen de benen van ijzer
van koning Nebukadnezars droombeeld? Vers 40.

OPMERKING: De benen van ijzer vertegen-
woordigen een vierde wereldrijk. Dat zou uitzon-
derlijk sterk zijn, evenals ijzer heel sterk is. Zo-
doende duidde dit erop dat het in militair opzicht
sterker zou zijn dan zijn voorgangers. Toch is zilver
minder waardevol dan goud, koper minder dan zil-
ver en ijzer minder dan koper. Al was ieder volgend
metaal harder en sterker, de afnemende waarde van
de metalen laat zien dat de opeenvolging moreel en
geestelijk zou degenereren. En de twee benen be-
tekenden dat het vierde rijk verdeeld zou worden.

Na het Chaldeeuwse Rijk kwam het nog grotere
Perzische Rijk, daarna het Grieks-Macedonische
Rijk en als vierde, het Romeinse Rijk. Het laatste
rijk werd verdeeld met de hoofdsteden Rome en
Constantinopel (dat nu Istanbul heet).

10. Zullen er tien koningen of koninkrijken,
vertegenwoordigd door de tien tenen, bestaan vlak
voor het Koninkrijk van God (de grote "steen")
wordt opgericht? De verzen 41-44. Wat zal Gods
Koninkrijk doen met deze tien koninkrijken? Vers
44.

OPMERKING: Door deze profetie te verbinden
met Daniël 7 en Openbaring 13 en 17, kunnen we
weten dat hij verwijst naar de spoedig komende
Verenigde Staten van Europa, die zich nu voor onze
ogen uit de Europese Economische Gemeenschap
aan het vormen zijn! Openbaring 17:12 maakt
duidelijk dat het een verbond van tien koningen of
koninkrijken zal zijn – tien naties of groepen van
naties. Dit zal in werkelijkheid de laatste opleving
zijn van het middeleeuwse "Heilige Roomse Rijk".
(Als u het niet reeds hebt, vergeet dan niet het ver-
bazingwekkende, gratis boekje Wie is het Beest?
aan te vragen; dit boekje legt dit fascinerende on-
derwerp grondig uit.)

Na de val van het oude Romeinse Rijk in 476
n.Chr. zouden er zeven herlevingen zijn waarover
door een heidense kerk, die de "dochter" van het
oude Babylon wordt genoemd, zou worden geheerst
(Jesaja 47:1). Het is een kerk die beweert christelijk
te zijn, maar zij wordt door God "GEHEIMENIS,
HET GROTE BABYLON" genoemd – of duide-
lijker BABYLONISCHE MYSTERIES" (Open-
baring 17:1-5). Zes van die herlevingen zijn ge-
komen en gegaan. De zevende is bezig tevoorschijn
te komen. Dat zal de laatste, korte herleving van het
Romeinse Rijk zijn, deze keer samengesteld uit tien
Europese naties of groepen van naties. Dit zijn de
tien tenen samengesteld uit ijzer en leem (Daniël
2:41-43).

Aan het einde van hun dagen, die niet meer zijn
dan drieënhalf jaar, zal Christus naar de aarde
terugkeren om het Koninkrijk van God met hoofd-
kwartier in Jeruzalem op te richten. Hij zal een
eeuwig Koninkrijk oprichten dat deze koninkrijken
uit de eindtijd in stukken zal breken en volledig
verwoesten!

11. Als Christus komt, zal Hij dan komen als
opperste Koning om de hele aarde te besturen?
Openbaring 19:11-16. Wie zal de naties van deze
wereld ten eigendom krijgen? Openbaring 11:15.

OPMERKING: De eenvoudige waarheid van de
Bijbel openbaart dat het "Koninkrijk van God" een
letterlijk bestuur zal zijn, samengesteld uit gees-
telijke heersers die over alle naties op aarde zullen
regeren. Dit zal het bestuur over de naties bij de
tweede komst van Jezus Christus overnemen.
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Christus zal de "Koning der koningen" worden en
Hij zal regeren op basis van de wet van God. Dit is
het heel goede nieuws, het "evangelie van het Ko-
ninkrijk van God" dat Jezus verkondigde!

"Geboren" worden in Gods Koninkrijk!

Nicodemus, een van de Farizeeën die in Jezus'
dagen een positie van autoriteit over de Joden be-
kleedde, kwam onder dekking van de duisternis om
Jezus te ontmoeten. Hij gaf toe dat hij en de andere
religieuze leiders wisten dat Jezus een door God ge-
zonden leraar was (Johannes 3:1-2).

Jezus begon Nicodemus een essentiële waarheid
te openbaren die we betreffende het evangelie van
het Koninkrijk van God moeten begrijpen.

1. Wat zei Jezus Nicodemus dat er met iemand
moest gebeuren voordat Hij het Koninkrijk van
God kon "zien"? Johannes 3:3.

OPMERKING: Het Koninkrijk van God is iets
dat zij die niet wedergeboren zijn gewoonweg niet
kunnen zien. Daarom kan een kerk op aarde, zoals
sommigen ten onrechte hebben verondersteld, het
Koninkrijk van God niet zijn, omdat we een kerk
kunnen zien!

2. Moet iemand uit de Geest geboren worden
voordat hij het Koninkrijk van God kan binnen-
gaan? Vers 5. Waaruit zal hij zijn samengesteld als
hij eenmaal "wedergeboren" is – geboren uit de
Geest van God? Vers 6. Is God geest? Johannes
4:24.

OPMERKING: Het Koninkrijk van God is iets
dat kan worden binnengegaan. Maar alleen zij die
"wedergeboren" zijn kunnen het binnengaan. Wij
die uit vlees geboren zijn, zijn vlees – gewoon ster-
felijk vlees en bloed. Wij zijn op die manier ge-
boren. Maar het is mogelijk dat we wedergeboren
worden – deze keer niet als een sterfelijke baby van
vlees en bloed, maar geboren uit de Geest van God.
Dan zullen we geest zijn – evenals God helemaal
uit geest is samengesteld!

Zoals we in vorige lessen van de schriftelijke
Ambassador College Bijbelcursus (specifiek les 8
en 13) hebben geleerd, is God niet één enkele Per-
soon. Het Hebreeuwse woord voor God, Elohim,
duidt op meer dan één persoon. Het laat zien dat
God één familie of "koninkrijk" is, maar samen-
gesteld uit meer dan één persoon.

We hebben het mineralenrijk, het plantenrijk en
het dierenrijk. De Bijbel openbaart een rijk der en-
gelen, geschapen door God en samengesteld uit
geest. En dan hoog boven alles is het scheppende
rijk – het Godsrijk. Met andere woorden het "Ko-
ninkrijk van God"! God de Vader en Christus de
Zoon zijn momenteel degenen waaruit het Konink-
rijk of de familie van God is samengesteld.

De verbazingwekkende waarheid van de Bijbel
is dat God Zichzelf aan het voortplanten is! God

schiep de sterfelijke mens naar Gods eigen beeld,
zodat we doordrenkt van – verwekt door – de Geest
van God kunnen worden. Dan kunnen we door een
opstanding uit God geboren worden – wederge-
boren – als onsterfelijke, uit geest samengestelde
personen in het Koninkrijk of de familie van God!
Let op hoe de apostel Paulus dit uitlegt.

3. Kan iemand van vlees en bloed het Konink-
rijk van God beërven? 1 Corinthiërs 15:50. Hoe kan
iemand dan Gods Koninkrijk of familie binnen-
gaan? De verzen 51-53.

OPMERKING: Het Koninkrijk van God is iets
dat geen mens geboren uit vlees en bloed kan bin-
nengaan of beërven. Door de opstanding van hen
die tijdens dit sterfelijke leven door de Geest van
God zijn verwekt, zal dit sterfelijke onsterfelijkheid
aandoen en evenals God onsterfelijk, onverderfelijk
worden – letterlijk GEBOREN uit Gods Geest in de
Godfamilie! Op die manier zullen we het Konink-
rijk van God binnengaan.

Zij die aldus wedergeboren zijn, waartoe al de
door de Geest verwekte heiligen van God door alle
eeuwen heen zullen behoren, zullen in een uitvoe-
rende tak van het bestuur van God worden geor-
ganiseerd om onder Jezus Christus over de sterfe-
lijke wezens van deze aarde te regeren (Daniël
7:27; Openbaring 2:26-27; 5:10)!

Christus' evangelie wordt in deze tijd
overal ter wereld verkondigd

Bedenk dat Johannes de Doper de "boodschap-
per" was die volgens de profetie van Maleachi zou
komen om de weg voor Christus' openbaar optreden
tijdens Zijn eerste komst naar de aarde voor te
bereiden (Maleachi 3:1; Marcus 1:3, 7-8; Lucas
1:13-17). Een engel profeteerde dat Johannes voor
Christus zou uitgaan "in de geest en kracht van Elia
om de harten van de vaderen te keren tot de kin-
deren …, teneinde voor de Here een weltoegerust
volk te bereiden" (Lucas 1:17).

1. Profeteerde Jezus, nadat Johannes in de
gevangenis was geworpen en Christus met Zijn
openbaar optreden begonnen was, dat er nog een
andere "Elia" zou komen? Mattheüs 17:10-11. Is
het duidelijk dat Johannes de Doper een type was
van nog een andere Elia? De verzen 12 en 13. Pro-
feteerde Maleachi ook over de komst van nog een
Elia? Maleachi 4:5. Wat zou deze Elia doen? Ma-
leachi 4:6; Mattheüs 17:11.

OPMERKING: Deze verzen laten zien dat Jo-
hannes een type was van de toekomstige "Elia" –
die ook door God naar de wereld gezonden zou
worden in de geest en kracht van Elia de profeet,
deze keer voorafgaand aan Christus' komst in grote
macht en heerlijkheid als Wereldheerser (Maleachi
3:1-6).

Voor de dag des Heren zou een menselijke
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boodschapper de opdracht van God krijgen een
geestelijk volk voor God voor te bereiden, en de
harten van de kinderen tot de vaderen te keren en
vice versa voor de tweede komst van Christus –
sterk gelijkend op wat Johannes deed voordat Jezus
met Zijn openbaar optreden begon.

Jezus zei ook dat de Elia die komen zou "alles
zou herstellen" (Mattheüs 17:11). Wederoprichting
is herstellen tot een vroegere staat of toestand – iets
herstellen dat weggenomen was. Welke vroegere
staat of toestand moet hersteld worden? Wat werd
weggenomen en wanneer?

Gods bestuur werd van de aarde weggenomen
ten tijde van de opstand van Lucifer. Maar dat be-
stuur werd bij Jezus' eerste komst niet hersteld.
Christus zal het herstellen als Hij terugkomt (Han-
delingen 3:19-21). En de hemelen hebben Jezus
daarom opgenomen totdat Hij komt als "Koning der
koningen en Heer der heren" om het bestuur van
God te herstellen (Openbaring 19:16). In die tijd zal
Hij het Koninkrijk van God oprichten – de godde-
lijke, uit de Geest geboren familie van God die de
aarde zal besturen.

Evenals Christus het bestuur van God over de
hele aarde zal herstellen, zou degene die komen zou
in de geest en kracht van Elia het herstellen in Gods
kerk. Gods bestuur is in de ene ware kerk van God
hersteld!

Tijdens het herstellen van het bestuur van God
in de kerk door de Elia van deze tijd, heeft God
hem gebruikt om vele met elkaar samenhangende
waarheden te herstellen. Het herstel van Christus'
ware evangelie van het Koninkrijk van God was
van het allergrootste belang! Dat evangelie werd
hersteld toen Pastor General Herbert W. Armstrong
van de Worldwide Church of God in de eerste week
van januari 1934 voor het eerst met het "The World
Tomorrow" radioprogramma de ether in ging, en
daarna werd dit verkondigd aan de wereld toen hij
in 1953 via Radio Luxemburg en Radio Ceylon
ging uitzenden – een eeuw van 19-jarige tijdcycli
nadat het evangelie van het Koninkrijk onderdrukt
werd!

Door de heer Armstrong richtte Jezus Christus
in augustus 1933 de eerste gemeente in het huidige
tijdperk van de kerk van God op in Eugene, Ore-
gon, Verenigde Staten van Amerika, om achter Zijn
apostel van deze tijd te staan in het uitvoeren van
Gods opdracht aan hem het evangelie van Christus
te verkondigen. Uit dit heel nederige, kleine begin
begon God hen toe te voegen die Hij speciaal hier-
toe riep om de heer Armstrong in zijn grote op-
dracht te helpen.

De kerk bleef groeien totdat er in deze tijd over
de hele wereld heen vele tienduizenden gedoopte,
door de Heilige Geest verwekte leden in Gods kerk
zijn! Deze mannen en vrouwen zijn door God ge-

roepen om de "eerstelingen" van Zijn familie te zijn
– om bij de eerste opstanding uit God geboren te
worden. Zij zijn nu in opleiding om met Jezus
Christus bij Zijn wederkomst over alle volken te
regeren.

God gebruikt deze tienduizenden leden ook om
Zijn werk door de heer Armstrong met hun vurige,
volhardende gebeden te ondersteunen, alsmede met
hun tienden en speciale offeranden die gebruikt
worden in de financiering van de verkondiging van
het evangelie van het Koninkrijk van God aan de
wereld. Er zijn nog anderen die geroepen zijn Gods
apostel op een persoonlijkere en rechtstreeksere
manier te helpen – als opgeleide en gekozen die-
naren van het evangelie van Jezus Christus en als
andere arbeiders binnen het werk van de kerk
overal ter wereld.

God heeft ieder lid van Zijn kerk zijn of haar
aandeel gegeven in het WERK van het verkondigen
van Christus' evangelie aan de wereld als het mid-
del waardoor ze geestelijk kunnen groeien, zodat
ook zij bij Christus' wederkomst het Koninkrijk van
God kunnen binnengaan.

2. Voorzegde Jezus dat in de eindtijd het evan-
gelie van het Koninkrijk van God tot een getuigenis
in de hele wereld gepredikt [gepubliceerd] zou
worden? Mattheüs 24:14; Marcus 13:10. [Noot van
de vertaler: In Marcus 13:10 gebruiken Statenver-
taling en NBG het woord "prediken", terwijl de
King James Bijbel hier "publish" gebruikt, dat is
publiceren.] Zou dit dan het "teken" zijn van het
einde van dit tijdperk en Jezus' ophanden zijnde
wederkomst? Mattheüs 24:1-3.

OPMERKING: Het evangelie van het Konink-
rijk van God dat Jezus verkondigde wordt nu via
"The World Tomorrow" radio- en televisiepro-
gramma's aan de volkeren verkondigd. Het wordt
ook gepubliceerd in de tijdschriften De Echte
Waarheid en Het Goede Nieuws, tientallen boekjes
en in de schriftelijke AMBASSADOR COLLEGE
BIJBELCURSUS!

3. Door welke kracht werd het werk van God
gedaan in de dagen van Gods dienaar Zerubbabel,
die de fysieke tempel bouwde waar Jezus naar toe
kwam? Zacharia 4:6.

OPMERKING: In dit moderne ruimtetijdperk
wordt, evenals in de dagen van Zerubbabel, het
werk van Gods kerk uiteindelijk niet gedaan door
menselijke kracht, maar door de kracht van de
Geest van God! Het Koninkrijk van God wordt in
deze tijd in de hele wereld verkondigd door de in-
spiratie van de Heilige Geest. Er veranderen ook
veel levens, mensen bekeren zich en worden door
Gods Geest verwekt! God bereidt een "eerstelin-
gen"oogst voor voor Zijn Koninkrijk. En deze kost-
bare oogst is de geestelijke "tempel" die momenteel
door God wordt opgebouwd (Efeziërs 2:19-22) en
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waar de geestelijke Christus naar toe zal terugkeren
(Maleachi 3:1).

In meer dan 60 landen zijn gemeenten opgericht
en God heeft uit meer dan 100 landen leden aan
Zijn kerk toegevoegd! De kudde van God wordt
overal ter wereld gevoed door Gods geroepen en
gekozen dienaren, waarvan er velen zijn opgeleid
aan Gods eigen college. Evangelisten, pastors en
dienaren zijn door Gods apostel geordineerd. De
zieken worden genezen en demonen worden uitge-
worpen!

De "vruchten" van Gods werk dat Hij in deze
tijd door Zijn menselijke instrumenten uitvoert, zijn
dezelfde vruchten die dezelfde Heilige Geest voort-
bracht door de menselijke Jezus en het collectieve
"lichaam van Christus" in apostolische tijden! De
Heilige Geest doet het werk en het werk is precies
hetzelfde – de vruchten zijn hetzelfde als in de
dagen van Zerubbabel, Christus en de apostelen!

4. Zei Christus dat Zijn dienaren zelfs grotere
werken zouden doen dan Hij, toen Hij op aarde
was? Johannes 14:12. Zelfs al zou Christus' kerk in
de eindtijd weinig kracht van zichzelf hebben, wat
zal Hij voor haar opengooien om Zijn grote op-
dracht uit te voeren? Openbaring 3:8.

OPMERKING: Die "deur" werd door Jezus
Christus geopend! Juist in deze tijd wordt de god-
delijke opdracht om het evangelie van het Konink-
rijk van God als een getuigenis aan alle volken in
de hele wereld te verkondigen op een spectaculaire
manier uitgevoerd. En het bereikt veel meer mensen

dan Jezus bereikte toen Hij op aarde was! Hij kon
slechts tot de weinigen prediken die Hij te voet kon
bereiken.

Met de moderne technologie van deze tijd kan
één apostel tot miljoenen mensen prediken via tele-
visie en radio, de drukpers en andere massacom-
municatiemiddelen, inclusief satellieten die om de
aarde draaien!

Het tijdschrift The Plain Truth verkondigt
Christus' evangelie als een krachtig getuigenis aan
tientallen miljoenen mensen. The Plain Truth wordt
nu naar meer dan 100 landen ter wereld verzonden!
Het wordt gelezen door koningen, presidenten, eer-
ste ministers, regerings- en religieuze leiders eve-
nals door de gewone man op straat. The Plain Truth
wordt gelijktijdig ook vertaald en gepubliceerd in
verscheidene belangrijke talen: Nederlands, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans en Noors, evenals deze
schriftelijke Bijbelcursus.

Dit is een wereldomvattend werk! De zon gaat
nooit onder over de kantoren van dit wereldomvat-
tende werk van God. Het evangelie van het Konink-
rijk van God wordt werkelijk "in heel de wereld
verkondigd tot een getuigenis voor alle volken",
zoals Jezus zei dat zou gebeuren (Mattheüs 24:14).

Het "teken" waardoor we zouden kunnen weten
dat het einde van dit tijdperk van menselijk wan-
bestuur en Jezus' tweede komst nabij is, is de ver-
vulling van deze profetie. Deze wordt nu voor uw
ogen en oren vervuld!
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