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Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Wat vragen wij nu eigenlijk wanneer wij bidden: uw koninkrijk kome?  

Ik denk dat dit voor sommigen, of misschien wel voor velen van ons, best een 

moeilijke vraag is om te beantwoorden. Dat het koninkrijk van God misschien wel iets 

abstracts voor je is.  

Waar bid je nu eigenlijk om wanneer je bidt: Uw koninkrijk kome!   
Bidden wij dan om een stuk land voor God waar Hij koning over is? Net zoals Koning 

Willem Alexander koning is over het Koninkrijk der Nederlanden. Dat koninkrijk kan je 

precies aanwijzen. Het koninkrijk der Nederlanden heeft duidelijke grenzen en 

bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.  

Maar hoe zit dat nu met het koninkrijk van God. Waar is dat koninkrijk? Kan je het 
aanwijzen via google maps? Is het er eigenlijk al wel?  
Nee, zeg je misschien, dat koninkrijk is er nog niet want de Heere Jezus heeft ons 
toch geleerd dat wij moeten bidden: Uw koninkrijk kome.  
En een ander vult aan: Dat koninkrijk van God komt pas al Jezus terugkomt.  
Dus wanneer je bidt uw koninkrijk kome, dan bid je eigenlijk of de Heere Jezus wil 

komen, want dan komt ook Gods koninkrijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

Alleen al hierom gemeente, is het goed om vandaag stil te staan bij de tweede bede 
uit het gebed wat de Heere Jezus ons leert bidden.  
Daar komt bij, dat, als wij vandaag stil staan bij de inhoud van deze bede, dat we dan 

ook zullen zien hoe ongelooflijk actueel, noodzakelijk en troostvol dit gebed is voor 

de burgers van dit Koninkrijk. 
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Thema: Burgers van Gods koninkrijk bidden: Laat Uw koninkrijk kome! 

Gebed om: 

1. Erkenning van de Koning 

2. Bewaring door de Koning 

3. De komst van de Koning 

 

1. Erkenning van de Koning 

God is Koning. Dat is Hij altijd geweest. En Hij zal het ook altijd en overal zijn.  
Het is de Heere die regeert. Hij was dan ook in het paradijs Koning, het paradijs waar 

de mens God als Koning erkende en diende. En waarbij het leven onder God als 

Koning zo heerlijk en goed was. Daar heerste vrede en rust.  

Tot de mens tegen God koos. En de leugen meer liefhad dat God.  
Vanaf dat moment veranderde het hart van ons mensen. En wilden wij niet meer dat 
God Koning over ons zal zijn, waardoor de mens burger werd van het rijk van de 
satan. Een rijk van leugen en kwaad. Een rijk van duisternis.  
De Bijbel noemt satan ook wel: vorst van de duisternis.  

En vanaf dat moment, toen wij mensen God niet meer als Koning erkenden, was de 
satan de vorst van deze wereld (Joh. 12: 31).  
En het resultaat van zijn regering zien we vandaag nog steeds om ons heen: 

oorlogen, angst, onrecht, misbruik, verdriet, pijn, dood, zonde, het kwaad. We 

hoeven maar om ons heen te kijken hoe tirannen veelal hun macht misbruiken ten 

koste van hun onderdanen. Door geweld, onrecht.  

Midden in deze wereld bidden Gods kinderen vol verwachting, omdat God beloofd 
heeft om Zijn koninkrijk van vrede en recht te herstellen.  
En van dat herstel lees je al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel.  
Dat God met Zijn beloften komt. En dat Hij beloofd vijandschap te zetten tegen de 
satan en het rijk van satan, en beloofd om de macht van de boze te verbreken, en 
beloofd om zondaren te bevrijden van die vreselijke tiran: Satan, die hen in zijn 
macht heeft.  
Beloofd Hij dat Hij er met vaste hand voor zal zorgen dat Zijn koninkrijk zal komen. 

En dat Zijn Zoon voor eeuwig zal zitten op de troon en niet satan. En daarom staat 

ook het Oude Testament vol van de beloften van dit rijk en de komende Koning.  

Zoals bijv. in Psalm 72.  
Psalm 72 is nu echt een Messiaanse psalm.  
En dat betekent dat deze Psalm die gaat over een koning en zijn koninkrijk. Dat deze 
Psalm ten diepste dan ook over Christus.  
In Psalm 72, waar David bidt om de komst van Gods koninkrijk, en om de komst van 

de beloofde Koning. En daarin de heerlijke trekken van deze Koning en Zijn rijk 

beschrijft. Dan gaat dat allereerst over zijn zoon Salomo. Maar vooral gaat het in 

Psalm 72 om Hem die voor eeuwig plaats zal nemen op Davids troon: Christus.  

En omdat het in Psalm 72 gaat over Christus en Zijn koninkrijk, hebben we ook 
gelezen uit 2 Samuël 7. Waar God David beloofd: Uw huis en uw koningschap zullen 
voor eeuwig vaststaan en uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.  
Dan gaat het daar over Christus.  



Want wanneer de engel Maria op de hoogte brengt van haar zwangerschap door de 

Heilige Geest, dan horen we de engel over het kindje wat in haar baarmoeder groeit 

zeggen: En God de Heere, zal Hem de troon van Zijn Vader David geven, en Hij zal 

over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn koninkrijk zal geen 

einde komen.  

En wat is dan ook het eerste wat Jezus zegt wanneer Hij begint te preken: bekeer u 
want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  
Nabijgekomen, want met de komst van Christus is ook het koninkrijk gekomen.  
Hijzelf is namelijk het koninkrijk.  

Als wij bidden, Uw koninkrijk kome. Dan bidden wij niet om een land. Maar Gods 

Koninkrijk is bidden om Jezus Christus. Dat Hij regeert en dat Zijn regering de 

overhand krijgt in het leven van mensen. Ook in mijn leven. 

Waar is dus Gods koninkrijk? Daar waar de Heere Jezus als Koning wordt erkend. 
En waar dat gebeurt gemeente, daar wordt het leven anders.  
Want, deze Koning en zijn Koninkrijk worden gekenmerkt niet door onrecht, maar 
door recht.  
Niet door onvrede, maar door vrede.  
Niet door kracht en door geweld, maar door Zijn Woord en door Zijn Geest.  

De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. Hij 

zal de ellendige van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de arme verlossen 

en de onderdrukker verbrijzelen, zegt Psalm 72.  

Waar Christus regeert, daar bevrijdt Hij zondaren uit de macht van de zonde.  
Daar bevrijdt Hij uit de macht van de duivel en van de dood.  
Daar bevrijdt Hij van ons eigen boze hart, en brengt Hij in het Koninkrijk van Zijn 
vrede.  
Waar geen angst heerst maar vrede is. Waar geen onrecht is maar recht.  

Dan geeft Hij dat je meer en meer wilt leven naar de wetten van Zijn koninkrijk.  
Dan werkt Hij het verlangen in de harten van Zijn onderdanen dat ze steeds meer 
naar de wetten van deze Koning willen leven.  
Dan schrijft Hij ze in hun harten door Zijn Woord en Geest.  
Want, deze Koning regeert door Zijn Woord en Geest. Dat zijn de middelen van de 

Koning waardoor Hij het leven van Zijn burgers verandert, hun weerstand overwint, 

en waardoor de burgers Hem gewillig erkennen als hun Koning.  

En wie zijn eigen zondige hart kent, gemeente, die beseft hoe ontzettend nodig dit 
gebed is. Want, die weet: ik ben niet bij machte om dit koninkrijk te laten komen. Ook 
niet in mijn leven.  
Want, ik bepaal toch nog vaker dan mij lief is, wat ik zelf wil en doe in mijn leven. 
En heel vaak zijn de verlangens en de dingen die ik doe niet in overeenstemming 

met de wil van mijn koning.  

En daarom bid ik: 
O Heere, laat Uw koninkrijk kome. Omdat ons leven alleen goed is bij U. Omdat 
Christus regering heilzaam en heerlijk is voor de trouwe burgers van Zijn koninkrijk. 
Regeer mij Heere, door Uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U 
onderwerpen.  



Onderwerpen betekent gehoorzamen.  
Dat wij U, Heere Jezus Christus, als Koning erkennen in ons leven en uit genade 

voor U leven in dankbaarheid. 

Regeer Mij zo, dat ik in alles wat ik denk, en voel, en doe, beïnvloed en overtuigd 

wordt door Uw Woord en Geest. Dat U echt Koning bent in mijn leven, in alle stukjes 

van mijn leven, en op alle dagen van de week. Elk uur, elke minuut, elke seconde.  

Ja, denkt een van de kinderen misschien, moet ik dan bij alles wat ik doe denken aan 
God? Dat gaat toch niet.  
Nee, inderdaad en dat hoeft ook niet. Als je aan het spelen bent hoef je niet de hele 

tijd aan de Heere God te denken. Zou gevaarlijk zijn als je bijvoorbeeld aan het 

fietsen bent.  

Maar bedoeld wordt, dat je beseft dat je hier op aarde leeft voor God. En dat je Hem 
wil gehoorzamen in je leven.  
En wanneer je iets leuks hebt gedaan. Dat je dan daarna de Heere dankt. Omdat je 

beseft, erkent: ik heb het van de Heere gekregen. 

Wanneer wij dus bidden: Uw koninkrijk kome, dan is dat een gebed om erkenning 
van Christus als Koning. Om erkenning van Zijn regering allereerst in ons eigen 
leven.  
Maar niet alleen in mijn eigen leven, ook in dat van anderen.  
Dan is het ook je verlangen dat zoveel mogelijk mensen deze Koning gehoorzamen 

en eren in hun leven, en dat wij bij de erkenning van deze Koning bewaard blijven. 

2. Bewaring door de Koning 

Bewaar en vermeerder Uw kerk.  
Dat is het gebed of de Heere Jezus bij ons wil zijn en blijven. Of Hij ons Zijn genade 
blijft geven en ons daarbij wil blijven bewaren.  
En niet alleen aan mij, maar ook aan anderen.  
 
Het is een gebed met en voor de kerk. De burgers van Zijn koninkrijk.  
Of zij, om het met de woorden van Psalm 72 te zeggen: Is er een handvol koren op 

het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de 

stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.  

Bewaar de kerk bij Uw Woord zodat zij zullen bloeien en vruchten voortbrengen van 
geloof en bekering.  
Wat is ook dit gebed nodig. Of de Heere Zijn gemeente wil bewaren. De gemeente 
waar Christus Koning is.  
O Heere wilt U geven dat Hij dat blijft? 
Welke plaats heeft de kerk in uw leven? Heeft u haar lief? Dan bidt u als het goed is 

ook veel voor haar. 

De kerk wereldwijd. De kerk in Nederland, maar ook Christus gemeente hier in 
(plaats van de gemeente).  
Is daar in onze huizen veel gebed voor de gemeente, voor de ouderlingen en 
diakenen, voor de predikant?  
Hoe praat u over de prediking thuis? Wat zien en proeven uw kinderen wanneer ze u 

horen praten over de kerk? Wat geeft u ze mee?  



Is het uw gebed of de HERE ons als gemeente en het kerkverband waar wij bijhoren, 

wil bewaren voor inhoudsloze vormendienst, voor lauwheid, gemakzucht en 

oppervlakkigheid. Juist ook in deze tijd. Waarin wij als kerken te maken hebben met 

omstandigheden en beperkingen vanwege bijvoorbeeld het coronavirus.  

En iedereen heeft daar wel een mening over. Over de 1,5 meter, hoe je daar als kerk 

mee om moet gaan, en of je wel of niet kan zingen in de kerk bijvoorbeeld. Er wordt 

in deze tijd volop over gediscussieerd. En er worden daarin verschillende keuzes 

gemaakt, ook in ons kerkverband. Wat wij mensen vinden en willen is daarin heel 

verschillend.  

Maar even los van onze meningen en wat wij willen. Wat denkt u wat satan wil? 

De satan wil niets liever dan dat kerken hun deuren gesloten houden.  
De satan wil niets liever dan dat u en jij, zo weinig mogelijk naar de kerk gaan, of dat 
je onnodig thuisblijft.  
De satan wil niets liever dan dat de lofzang tot deze Koning verstomd en dat er nooit 
meer hardop gezongen wordt.  
De satan vindt het prachtig als er geen avondmaal gevierd kan worden.   
Gemeente, laten we ons dat realiseren.  

Satan is ook in onze tijd nog actief, en werkt onvoorstelbaar sluw. Hij laat zich in 
deze tijd van crisis echt niet onbetuigd.  
De satan zal alles in stelling brengen, om onder andere ook d.m.v. het coronavirus 

Gods koninkrijk en de kerk aan te vallen en stuk te maken.  

En alleen daarom is het gebed om de bewaring van Gods kerk zo belangrijk.  
Regeert U ons zo door Uw Woord en Geest dat wij als gemeente, dat wij allemaal 

persoonlijk in de keuzes die wij maken, ons laten leiden door Uw Woord en Geest, en 

daarin zoeken wat Gods wil is, en Zijn glorie vooropstellen. 

Bewaar ons voor dwaalleer. Bewaar ons voor wereldgelijkvormigheid en 
groepsvorming in de gemeente.  
Is het ons dagelijks gebed of de HEERE wil geven dat er van ons als gemeente een 
helder en duidelijk Bijbelgetrouw getuigenis uit mag gaan naar onze omgeving? 
Zodat daardoor, als de Heere het wil, mensen tot de kerk en tot Zijn koninkrijk 
gebracht worden, in de weg van geloof en bekering.  
Gaat het behoud van onze naaste en daarmee Gods eer ons echt aan het hart.   

O Heere, bewaar en vermeerder Uw kerk. Wij vragen het van U. Want, wij burgers 

van Uw koninkrijk, zijn van onszelf zó zwak. En we hebben niet alleen te maken met 

onze zwakheid, maar dus ook met de grote tegenstander van Gods koninkrijk, de 

overste van de wereld, die door Christus’ overwinning aan het kruis, van zijn troon is 

gestoten, maar die nog steeds rondgaat hier op aarde als een brullende leeuw om 

juist de kerk aan te vallen.  

Waarom de kerk vraagt u? Omdat God Zijn koninkrijk bouwt, juist in en door de kerk. 
De kerk die namelijk het Woord van deze Koning preekt, waardoor Zijn koninkrijk 
gebouwd wordt.  
De kerk aan wie de sleutels van dit koninkrijk zijn gegeven en toegang tot dit rijk 

verleent en de toegang sluit.  



Dus waar kan de satan als de grote tegenstander van dit rijk zich het beste op 
richten? Dat is op de kerk.  
En midden in deze wereld leeft de kerk van Christus waar wij als gemeente van Hem, 

vanwege de genade van deze Koning bij mogen horen.  

En daarom zegt de Heere Jezus, bidt nu voortdurend: Uw koninkrijk kome, want dan 

bid je ook of God deze werken van de duivel en alle macht die tegen Hem opstaat wil 

verbreken; en of Hij ook alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord bedacht 

worden wil verijdelen. 

Roep daarom gemeente, deze Koning te hulp in uw en jouw gebed. Bid tot Hem, die 

belooft heeft Zijn kerk te bewaren en waar Psalm 72 tegen de burgers van Zijn rijk zo 

bemoedigd zegt: 

Hij zal de arme reden die om hup roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft, 

Hij zal de geringe en de arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun 

ziel van list en geweld bevrijden want hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. 

Wat is dat een geweldig bemoedigende belofte. Midden in deze wereld. Midden ook 

in deze strijd, is Christus de Koning die regeert.  

En wanneer u vanmiddag door de prediking van het Evangelie van het koninkrijk 
heen, in Zijn ogen kijkt, dan ziet u ogen die spreken van onuitsprekelijke liefde voor 
Zijn burgers.  
Hij gaf namelijk Zijn eigen bloed voor allen die de Vader aan Hem gegeven heeft. En 

hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.  

Is het dan niet geweldig rijk en troostvol om nu al onder de regering van deze Koning 
te leven gemeente?  
Dan leef je namelijk als gelovige burger van dit rijk als een bevrijd mens. Bevrijd van 
de macht van de satan en van de zonde en van de dood, overgebracht in het 
koninkrijk van God waar je bevrijd van schuld, mag leven uit genade, tot eer van 
God.  
 
Want de Koning van dit rijk, Christus, is zo anders dan al de koningen en regeerders 
van al die aardse koninkrijken van vandaag. Die regeren vaak met harde hand.  
Denk aan wat er nu in Wit-Rusland gebeurt of in Noord Korea.  
Koning Christus is zo anders, Die is voor Zijn burgers een liefdevolle Koning.  
Die de ellendige recht doet. En de armen van geest, verlost en bevrijd uit de macht 
van de satan.  
Maar de goddelozen rechtvaardig zal straffen.  
Zo’n verschil met aardse rijken.  
Aardse rijken komen en gaan. Maar Gods koninkrijk bestaat voor eeuwig. En eens 

komt het moment dat Zijn Koninkrijk in volmaaktheid komt. 

3. De komst van de Koning 

Ja, denkt iemand, Gods koninkrijk komt in volmaaktheid. Als Koning Christus 

terugkomt en Jezus het koningschap aan God en de Vader zal overgeven wanneer 

Hij alle heerschappij en alle macht en kracht van de satan en de boze tenietgedaan 

heeft (1 Kor. 15: 24).  



Maar hoe en waar zie ik dit koninkrijk vandaag dan? De werkelijkheid lijkt soms zo 

tegenovergesteld. Alsof niet Christus Koning is, maar satan toch nog op de troon zit.  

Iemand als Johannes de Doper kende deze vraag ook. Toen hij in de gevangenis 

zat. En twijfels had of het koninkrijk van God, waarvan Johannes de komst 

aangekondigd had, en waarvan Jezus toch had gezegd dat het nabijgekomen was. 

Johannes twijfelde of dit koninkrijk nu echt was gekomen.  

En toen stelde Hij de vraag aan de Here Jezus: Bent U het die komen zou, of 
verwachten wij een ander.  
Johannes dacht dat Jezus Zijn koninkrijk definitief zou vestigen en de Romeinen zou 

verjagen.  

Maar de Heere Jezus corrigeert dit verkeerde beeld wat Johannes op dat moment 

van Gods koninkrijk had en antwoord hem: Zeg maar tegen Johannes wat jullie zien 

en horen: blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden 

gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en aan armen het Evangelie 

verkondigd.  

Dat waren de tekenen dat het koninkrijk er was.  
Het koninkrijk kwam nog dichterbij toen Christus door Zijn lijden en sterven heen, de 
troon van David voor eeuwig beklom, en nu aan de rechterhand van God, en als 
hoofd van Zijn kerk deze wereld met vaste hand regeert.  
En ja, dan gaat de duivel rond.  
Maar Gods koninkrijk komt! 

En vandaag de dag geldt daarom ook: dit koninkrijk is meer dichtbij dan ooit.  
Maar zolang nog niet al de burgers die horen bij dit koninkrijk zijn binnengebracht 
door Koning Jezus, is de volmaaktheid van Zijn rijk nog niet gekomen.  
Zitten kinderen van God ook vandaag nog in gevangenissen. En leeft de kerk op 

aarde onder het kruis.  

Maar stijgt in kinderlijk ontzag en in vertrouwen haar gebed omhoog tot de hemelse 
Vader: of Koning Christus Zijn rijk in volmaaktheid wil laten komen.  
En dat is wanneer Hij terugkomt.  
En alle mensen en alle volken, zich voor Hem neer zullen buigen.  
Waar dan de goddelozen en ongelovigen voor eeuwig verbrijzeld worden. En waar 

de gelovigen, de burgers van Gods koninkrijk, voor eeuwig in volmaakte vrede zullen 

leven.  

Voor eeuwig. Want Gods koninkrijk zal voor eeuwig blijven. Dan zal Zijn Naam 
eeuwige lof ontvangen.  
Zal heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden en zal onze Koning alles zal 

zijn in allen.  

AMEN  


