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GEMEENTE.         LES 23 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)         [STILLE TIJDEN] 

1 TIMOTEÜS 5 – 6 EN 2 TIMOTEÜS 1 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt  

(1 Timoteüs 5 – 6 en 2 Timoteüs 1). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet 

verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)   [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

         (10) JOHANNES 10:28 

 

Repeteer twee aan twee.  

(10) Johannes 10:28. En Ik geef hen eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit Mijn hand rukken.  

 

4 ONDERRICHT (85 minuten)         [KERK EN CULTUUR] 

DE MENSELIJKE CULTUUR EN DE CULTUUR VAN HET KONINKRIJK VAN GOD 

 

Inleiding. Dit onderricht gaat over de menselijke cultuur en de cultuur van het Koninkrijk van God. We leren dat 

menselijke culturen voortdurend veranderen, maar dat de cultuur van het Koninkrijk van God altijd dezelfde blijft! Wat 

de Bijbel leert over de relatie van een christen met zijn nog levende ouders en met zijn al gestorven voorouders kun je 

in handleiding 6, supplementen 7 en 8 vinden.  
 

A. DE VERANDERENDE CULTUUR VAN DE VOLKEN 
 

Al de verschillende relaties tussen mensen evenals hun gedrag wordt sterk beïnvloed door hun cultuur.  
 

1. De definitie van “cultuur”.  
 

Bespreek. Wat is cultuur? Wat zijn de componenten van cultuur? 

Aantekeningen. De cultuur van elke groep mensen is hun wereldbeschouwing, waarheden, geloofsovertuigingen, 

bijgeloof en waarden die zij uitdrukken in hun overtuigingen, ervaringen, gedrag, relaties en instellingen (gebruiken en 

tradities/overleveringen)  
 

2. De oorsprong van de menselijke cultuur. 
 

Lees Genesis 1:28-29; 2:15; 3:17; 4:16-22; 10:1 to 11:9.  

Ontdek en bespreek. Hoe is de menselijke cultuur ontstaan? 

Aantekeningen. Genesis hoofdstukken 1 tot 11 beschrijven het begin van de menselijke cultuur in de wereld. Het 

beschrijft het begin van het materiële universum en het begin van het menselijke geslacht (de afstammelingen van 

Adam en Eva)1. Het beschrijft het begin van Gods openbaring aan de mens en het begin van zonde (het schenden van 

Gods wil). Het beschrijft het begin van het lijden van mensen en het begin van Gods plan van verlossing. En het 

beschrijft het begin van het familieleven, het begin van de menselijke beschaving en het begin van verschillende volken, 

ieder met zijn eigen cultuur.  
 

Volgens de Bijbel ligt het begin van de menselijke cultuur aan het begin van de menselijke geschiedenis in deze wereld. 

Toen de verschillende groepen mensen van elkaar wegtrokken en zich tot verschillende volken ontwikkelden (Genesis 

11:1-9), ontstonden er verschillen in hun culturen. Door de eeuwen heen, gingen de volken de levende God van de 

Bijbel en Zijn openbaring vergeten. “ En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al 

de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Genesis 6:5). Zo degenereerde de oorspronkelijke 

menselijke cultuur steeds verder tot godsdienstige afgoderij, filosofische speculaties en verzonnen verbeeldingen. Deze 

droegen bij aan de vorming van de verschillende menselijke culturen vandaag. Vandaag kunnen de volken zich niet 

meer voorstellen dat zij aan het begin van de menselijke geschiedenis allen dezelfde cultuur deelden.  
 

                                                           
1 Mensen die dit verwerpen, glijden af naar de evolutieleer en afstamming van apen.  
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3. De oorsprong van een waardesysteem. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe konden de mensen in de wereld weten wat goed en wat kwaad is?  

Lees Psalm 19:1-4; Handelingen 17:24-27; Romeinen 1:18-20,25,28,32; Lees Romeinen 2:14-15.  

Aantekeningen. God openbaarde een deel van Zijn waarheden door middel van Zijn schepping. Door de schepping te 

observeren kunnen mensen het bestaan van de God van de Bijbel als Schepper en Onderhouder en Zijn onmetelijke 

kracht bij het scheppen van energie (licht), materie, aantrekkingskracht, ruimte en tijd zien en begrijpen. Zij kunnen de 

fysische en chemische wetmatigheden die God in de schepping vastgelegd heeft, ontdekken en de schoonheid en 

ordelijkheid van Zijn schepping observeren.  
 

God openbaart een deel van Zijn waarheden in het hart, verstand en geweten van de mens. Door te luisteren naar de 

stem van hun hart, verstand en geweten kunnen mensen de belangrijkste geestelijke waarheden en morele waarden als: 

“Je zult niet doden”, “Je zult niet echtbreuk plegen”, “Je zult niet stelen”, “Je zult niet liegen en bedriegen” kennen.  
 

4. De goede en de slechte aspecten van elke menselijke cultuur. 
 

Bespreek. Wat zijn goede aspecten en wat zijn de slechte aspecten van de menselijke cultuur?  

Lees Deuteronomium 16:18-20; 1 Koningen 10:1-9 en Jeremia 7:22-29; 10:1-5; 2 Timoteüs 3:1-5.  

Aantekeningen. Alle menselijke culturen hebben goede en aanvaardbare aspecten, bijvoorbeeld: plichtsgetrouwe 

politici, onomkoopbare zakenmensen, rechtvaardige wetten en eerlijke rechters, hardwerkende werknemers en 

fatsoenlijke burgers, barmhartige instellingen en hoffelijke en liefdevolle relaties.  
 

Maar omdat alle mensen ook zondaren zijn, hebben alle menselijke culturen ook slechte en verwerpelijke aspecten. 

Menselijke culturen bevatten wereldbeschouwingen gebaseerd op niet-christelijke filosofieën, politieke ideologieën, en 

valse godsdienstige theologieën. Hun geloofsovertuigingen zijn gebaseerd op de speculaties en leugens verzonnen door 

een of ander godsdienststichter of profeet. Hun waardesysteem en gedrag (bijvoorbeeld tegenover vrouwen) zijn veelal 

onrechtvaardig en immoreel. Overheidsinstanties beschermen hun burgers niet tegen het doden op religieuze gronden 

(jihad, eerwraak), tegen het doden op ethische gronden (abortus, euthanasie), tegenover criminelen (drugsbendes, het 

bezitten en bedreigen met wapens, gemaskerde aanvallen en berovingen) of tegen allerlei seksuele misstanden 

(polygamie, echtscheiding, kortstondige affaires en overspel, homoseksuele en lesbische relaties, prostitutie, lover boys, 

escort services, nachtclubs, pornografie, verkrachtingen en pedofilie) en allerlei misstanden op elektronisch gebied 

(internet geweld, porno en fraude). Burgers helpen de vreemdelingen (minderheidsgroepen), vluchtelingen 

(asielzoekers), de armen (zwakbegaafde mensen) niet. Directeuren van grote bedrijven en bankinstellingen verrijken 

zichzelf. Bestuurders in het verkeer houden geen rekening met de levens van andere weggebruikers. De menselijke 

verhoudingen die geregeld worden door menselijke culturen breken veelal mensen af in plaats van hen op te bouwen. 

Dus, de zondige aspecten van elke menselijk cultuur bedriegen, vernietigen en verdierlijken de mensen.  
 

Elke menselijke cultuur moet tot bekering komen en zijn zondige aspecten hervormen zodat die steeds meer 

gelijkvormig wordt aan de cultuur van het Koninkrijk van God!  
 

B. DE EEUWIGE CULTUUR VAN HET KONINKRIJK VAN GOD 
 

1. De definitie van het Koninkrijk van God. 
  

Het Koninkrijk van God is het absolute koningschap (heerschappij, soevereiniteit) van God door Jezus Christus over 

alle mensen, dingen en gebeurtenissen. Het Koninkrijk van God is in het bijzonder het koningschap (heerschappij, 

soevereiniteit) van God door Jezus Christus die in de harten van mensen erkend wordt en werkzaam in hun dagelijks 

leven is. Het Koninkrijk van God is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus (Zijn openbaring, 

leven, dood, opstanding) en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God resulteert in vier 

grote veranderingen:  

• De volledige verlossing van het begin tot het einde van gelovigen in Jezus Christus 

• Hun vestiging en functioneren als de Kerk/Gemeente (Gemeenschap van gelovigen) op deze tegenwoordige aarde 

• De transformatie van individuele levens, gezinnen en maatschappijen op nationaal en internationaal vlak 

• Het verloste en volledig vernieuwde universum (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde)  
 

2. De verschillende aspecten van het Koninkrijk van God. 
  

Ontdek en bespreek. Wat zijn belangrijke aspecten van het Koninkrijk van God?  
 

 (1) Het Koninkrijk van God is het koningschap van God  

      dat in harten erkend wordt en in elk aspect van het leven werkzaam is.  

Lees Matteüs 6:10,33; Matteüs 13:31-35,44-46; Lukas 17:21.  

Aantekeningen. De gelijkenissen van “de schat in de akker” en “de parel van grote waarde” leren dat het Koninkrijk 

van God boven alle andere ondernemingen gezocht moet worden en altijd relevant is. De gelijkenissen van “het 

mosterdzaad” en “het zuurdeeg” leren dat het Koninkrijk van God uiteindelijk tot allen en alles gaat doordringen. Het 

Koninkrijk van God stelt alle andere verbanden (als stammen, nationale, politieke, ideologische, theologische en 

culturele banden) in de schaduw. Door Matteüs 13:31 met Markus 4:30 te vergelijken is het duidelijk dat “het 
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Koninkrijk van de hemel” hetzelfde is als “het Koninkrijk van God”. Matteüs houdt rekening met het feit dat de Joden 

de Naam van God niet in de mond wilden nemen en liever spreken over “Hem Die in de hemel woont”.  
 

 (2) Het soevereine Koningschap van God leidt tot de verlossing van Zijn mensen  

       van het begin tot het einde. 

Lees Handelingen 8:12; 28:30-31; Markus 1:14-15; 10:25-26; Johannes 3:3-8; 1 Korintiërs 6:9-11; Kolossenzen 1:13.  

Aantekeningen. Het evangelie is “het goede nieuws aangaande het Koninkrijk van God”. Het evangelie spreekt dus niet 

alleen maar over de dood en opstanding van Christus, over bekering en geloof, maar ook over de heerschappij van God 

door Christus in de harten en levens van Zijn mensen. Verlossing begint wanneer een mens zich bekeert en gaat geloven 

in Jezus Christus. Dit wordt de rechtvaardiging genoemd. Het proces van verlossing gaat het hele leven door wanneer 

steeds meer zondige gedachten, woorden en daden onder de heerschappij van Jezus Christus gebracht worden. Dit 

wordt heiligmaking genoemd. En de gelovige wordt uiteindelijk helemaal verlost van alle zonden en de dood. Dit wordt 

verheerlijking genoemd.  
  

Het Koninkrijk van God werd gevestigd bij de eerste komst van Jezus Christus (Matteüs 12:28-29), is nu een groeiende 

werkelijkheid overal in de wereld (Matteüs 13:31-33), maar wordt pas helemaal voltooid en volmaakt bij de 

wederkomst van Christus (Matteüs 13:47-50; Matteüs 25:34). Wie zich bekeert en gaat geloven in Jezus Christus gaat 

het Koninkrijk binnen. Het Koninkrijk van God binnengaan is hetzelfde als wedergeboren worden (Johannes 3:3), 

bevrijd worden van de macht (overheersing) van de duisternis (Kolossenzen 1:13) of zalig (gered, behouden, verlost) 

worden (Markus 10:23,26). De Bergrede in Matteüs 5 tot 7 leert dat elk aspect van het menselijk leven onder de 

heerschappij van Jezus Christus gebracht moet worden. Alle onderdanen van de Koning van alle koningen zouden de 

cultuur en levensstijl van het Koninkrijk van God moeten adopteren. 
  

 (3) Het soevereine Koningschap van God leidt tot de vestiging van de Christelijke Kerk (Gemeente).  

Lees Matteüs 16:18-19; Johannes 3:5; 1 Korintiërs 12:12-13; Efeziërs 1:13,20-21; 1 Petrus 2:4-10; Matteüs 13:24-30.  

Aantekeningen. De Christelijke Kerk/Gemeente is de zichtbare gemeenschap van mensen waarin Jezus Christus erkend 

wordt als Koning. De Christelijke Kerk/Gemeente is de gemeenschap van mensen die het evangelie gehoord hebben, in 

Jezus Christus geloven en verzegeld zijn met de Heilige Geest. De Christelijke Kerk/Gemeente bestaat uit Gods 

uitverkoren mensen. Zij hebben de roeping en taak om koningen, priesters en profeten voor God in de wereld te zijn, 

om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn (Matteüs 5:13-16).  
 

De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Matteüs 13:24-30,36-43) leert dat het Koninkrijk van God (of de 

Christelijke Gemeente) in zijn tegenwoordige vorm nog tot de wederkomst van Christus een gemengde gemeenschap is. 

Er zullen altijd ongelovigen en afvalligen onder de ware gelovigen zijn. Toch moeten de gelovigen niet toelaten dat 

deze ongelovigen hun levensstijl beïnvloeden. In plaats daarvan moeten de gelovigen de levensstijl van de ongelovigen 

in de kerk en in de maatschappij steeds meer beïnvloeden zodat het steeds meer gelijkvormig wordt aan het Koninkrijk 

van God (Jeremia 15:19)! De gelovigen moeten niet toelaten dat de (ongelovige en boze) wereld waarin zij leven hen 

vormen, maar steeds toelaten dat God hen maakt tot wat God wil dat zij worden (Romeinen 12:1-2)!  
 

 (4) Het soevereine Koningschap van God leidt tot de transformatie  

      van individuele mensen, gezinnen en maatschappijen in de wereld buiten de Kerk/Gemeente. 

Lees Matteüs 11:4-6; 25:31-40; Lukas 3:10-14.  

Aantekeningen. De activiteiten van christenen in hun gezinnen en maatschappijen hebben door de geschiedenis heen 

geleid tot de vestiging van scholen en universiteiten, klinieken en ziekenhuizen, de zorg voor melaatsen en andere 

uitgestoten mensen, het helpen van blinden, doven en lichamelijk beperkte mensen, de zorg voor de armen en 

verdrukten, het betalen van belastingen aan de overheid, het weerstand bieden tegen afpersing en corruptie in 

instellingen, het bevorderen van recht en gerechtigheid, gezonde ethiek, waarden en normen in de maatschappij, enz.  
 

 (5) Het soevereine Koningschap van God mondt uiteindelijk uit  

      in een bevrijd en getransformeerd universum (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde). 

Lees Matteüs 13:36-43; 25:31-34; Handelingen 3:21; Openbaring 21:1-2,9-10,27.  

Aantekeningen. Bij de wederkomst van Christus zullen Zijn engelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid 

doen uit Zijn Koninkrijk verzamelen (wieden) en in de vurige oven werpen. Alle rechtvaardigen zullen in het 

Koninkrijk van God in zijn uiteindelijke volmaakte fase leven. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand 

die zich bezighoudt met afschuwelijke dingen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van 

het Lam (Openbaring 21:27). Het Koninkrijk van God in zijn uiteindelijke fase is de vernieuwing van alle dingen. Het is 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop het Hemelse Jeruzalem als het Nieuw Jeruzalem neergedaald is. Het is de 

Bruid van het Lam, dat is de Kerk/Gemeente die bestaat uit het volle getal van uitverkoren gelovigen die ooit op de 

aarde geleefd hebben (Romeinen 11:25-26).  
 

Het feit dat in de tegenwoordige tijd voor de wederkomst van Christus het dikwijls lijkt alsof de soevereine 

heerschappij (koningschap) van God afwezig is, betekent nog niet dat God niet de Almachtige God is. Volgens 2 Petrus 

3:9 oefent God geduld met de mensen op de aarde, omdat Hij graag wil dat zij tot bekering en geloof komen.  
 

3. De kenmerken van het Koninkrijk van God. 
  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de bijzondere kenmerken van het Koninkrijk van God? 
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 (1) Het Koninkrijk van God heeft een tegenwoordige en een toekomstige vorm.  

Lees Matteüs 8:11-12; 12:28; 13:36-43; 19:14; 21:42-45.  

Aantekeningen. In zijn tegenwoordige vorm is het Koninkrijk van God als Jezus Christus Die de kinderen van het 

Koninkrijk en de satan die de kinderen van de boze in de wereld zaaien (Matteüs 13:36-39). De satan en de kinderen 

van de boze zijn nu nog aanwezig en werkzaam in het Koninkrijk en zullen pas in de toekomst volledig uitgeroeid 

worden!  
 

In de tegenwoordige vorm van het Koninkrijk worden mensen vanuit het westen en het oosten van zonden en boze 

geesten bevrijd en onder de heerschappij (koningschap) van Jezus Christus gebracht door de verkondiging van het 

evangelie (Matteüs12:28; Kolossenzen 1:13). Het Koninkrijk wordt gegeven aan mensen die de vruchten ervan 

voortbrengen (Matteüs 21:43). Maar de nazaten van christenen die naamchristenen blijven omdat zij de Koning niet 

ontvangen, worden buiten geworpen (Matteüs 8:11-12).  
 

In de toekomstige vorm van het Koninkrijk zullen de engelen alle struikelblokken (alles wat mensen tot zonden 

verleidt) en hen die de wetteloosheid doen uit het Koninkrijk verzamelen (wieden) en in de hel werpen (Matteüs 13:41)!  
 

 (2) Het Koninkrijk van God is tegelijk een openbaring en een geheimenis.  

Lees Matteüs 13:11-17.  

Aantekeningen. Kennis over de geheimenissen van het Koninkrijk van God wordt geopenbaard aan de mensen die hun 

harten openen voor het zaad van Gods Woord. Maar het Koninkrijk van God blijft een geheimenis (een onbekend 

mysterie of raadsel) voor mensen die hun harten verharden tegen het zaad van Gods Woord (de Bijbel).  
 

 (3) Het Koninkrijk van God is in de tegenwoordige wereld, maar niet van de tegenwoordige wereld.  

Lees Lukas 17:20-21; Matteüs 5:19-20; Johannes 18:36.  

Aantekeningen. Het Koninkrijk van God is onder ons, in onze harten, en wordt geleerd en in praktijk gebracht in onze 

levens. Toch is het niet als elk ander koninkrijk in de wereld. Het is niet een koninkrijk met een aardse politieke 

regering, een militaire verdedigingsmacht of een door een mens georganiseerde godsdienstige koninkrijk, maar een 

Koninkrijk waarover Jezus Christus vanuit de hemel op soevereine wijze heerst.  
 

 (4) Het Koninkrijk van God begint heel klein,  

      maar dringt uiteindelijk tot alles door (vervult uiteindelijk alles).  

Lees Matteüs 13:31-33 en Jesaja 9:6-7; Daniël 2:34-35,44-45; Matteüs 28:18.  

Aantekeningen. Het begin van het Koninkrijk van God was heel klein. Maar het ontwikkelt geleidelijk, niet alleen in 

persoonlijke levens, maar ook in landen. De soevereine heerschappij van Jezus Christus is bezig zich uit te breiden naar 

steeds meer harten van mensen en geografisch naar steeds meer landen in de wereld!  
 

Uiteindelijk na de wederkomst van Christus en de laatste oordeelsdag (Matteüs 13:41; 25:31-46) zal het Koninkrijk van 

God tot alles doorgedrongen zijn (alles vervullen) (Matteüs 13:33). Alles in de hemel en op de aarde zal onder één 

Hoofd gebracht zijn, namelijk, Jezus Christus (Efeziërs 1:10). Jezus Christus zal alles in allen vervullen (Efeziërs 1:23). 

De gelijkenis van “het mosterdzaad” en van “het zuurdeeg” leren dit. Elke knie zal voor Hem buigen en elke tong zal 

belijden dat Jezus Christus inderdaad de Heer is tot eer van God (Filippenzen 2:9-11). Het Koninkrijk van God zal 

uiteindelijk alle aardse koninkrijken vermorzelen en tot een einde brengen (Daniël 2:44), maar het zal zelf nooit te 

gronde gaan (Jesaja 9:6). Het Koninkrijk van God blijft tot in eeuwigheid!  
 

C. DE VERANTWOORDELIJKHEID OM VERANDERINGEN IN JE CULTUUR TE BRENGEN 
 

Ontdek en bespreek. Waarom hebben christenen de verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk de verkeerde aspecten 

in hun cultuur en in hun persoonlijk leven te veranderen? 
 

1. Jezus Christus leert christenen de enige volmaakte cultuur: de cultuur van het Koninkrijk van 

God. 
 

Lees Matteüs 5:1-16 (Matteüs hoofdstukken 5 tot 7).  

Aantekeningen. Tijdens Zijn aardse verblijf heeft Jezus Christus veel onderricht gegeven over het Koninkrijk van God! 

De enige volmaakte cultuur in deze wereld is de cultuur van het Koninkrijk van God die in de Bijbel geleerd wordt! De 

cultuur van het Koninkrijk van God wordt alleen in de Bijbel geopenbaard en geleerd en nergens anders. De Bijbel 

openbaart de wereldbeschouwing van God, de waarheden van God, wat alle mensen dienen te geloven, welke waarden 

en normen zij dienen te hebben, welke gevoelens en ervaringen in Gods ogen gezond zijn en hoe mensen zich dienen te 

gedragen in hun persoonlijke leven en in hun instellingen in elke land in de wereld!  
 

2. Jezus Christus beveelt christenen om het Koninkrijk van God en de cultuur van het Koninkrijk 

van God te bevorderen.  
 

Lees Genesis 1:28; 2:15; Matteüs 6:10,33; 24:14.  

Aantekeningen. Christenen hebben de verantwoordelijkheid om het Koninkrijk van God boven alle andere zaken te 

stellen. Zij hebben de verantwoordelijkheid om te bidden dat het Koninkrijk van God steeds meer en meer blijft komen 

in de persoonlijke levens van mensen en op alle plaatsen in de wereld. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de 

boodschap van het Koninkrijk te verkondigen aan alle volken in de wereld!  
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Christenen hebben niet de verplichting om de cultuur van hun volk te veranderen en dat kunnen zij ook niet. Maar zij 

hebben de verantwoordelijkheid om de mensen in hun cultuur op te roepen om zich te bekeren en hun levens te 

hervormen. Zij roepen hen op om de verkeerde aspecten in hun cultuur te veranderen zodat die gelijkvormig worden 

aan die aspecten in de cultuur van het Koninkrijk van God. Wanneer mensen het evangelie van het Koninkrijk van God 

horen, dienen zij zich te bekeren en hun levens te hervormen. Zij dienen hun wereldbeschouwing te veranderen, en ook 

wat zij als waarheid beschouwen, hun geloofsovertuigingen, ervaringen, motieven, gedrag, relaties en instellingen. Al 

deze dingen moeten gelijkvormig worden aan de cultuur van het Koninkrijk van God! Christus is in de wereld gekomen 

om individuen, gezinnen, gemeenschappen en volken te veranderen en hun culturen gelijkvormig te maken aan de 

cultuur van het Koninkrijk van God! Christus is in de wereld gekomen om mensen te veranderen en om door hen ook 

hun cultuur te veranderen! En Hij begint altijd met de zondige aspecten in het leven van individuen! 
 

3. Jezus Christus zal op soevereine wijze christenen en ook de hele aarde transformeren bij Zijn 

wederkomst.  
 

Lees Matteüs 13:41-43; Handelingen 3:21; Romeinen 8:19-21; 2 Petrus 3:13; 1 Johannes 3:1-3; Openbaring 21:24-27.  

Aantekeningen. Jezus Christus zal alle dingen herstellen (Handelingen 3:21), alle dingen nieuw maken (Openbaring 

21:5)! Hij zal dat doen door alle struikelblokken en allen die de wetteloosheid doen uit Zijn Koninkrijk te wieden! Hij 

zal niet toelaten dat wat ook dat onrein, schandelijk of bedrieglijk is, zal binnenkomen in Zijn Koninkrijk in de 

uiteindelijke fase bij Zijn wederkomst. Hij zal alleen die dingen in de menselijke culturen toelaten die ten volle 

overeenkomen met de cultuur van Zijn Koninkrijk in het Nieuwe Jeruzalem. Dat zijn alleen dingen die overeenkomen 

met Zijn Woord en die God verheerlijken. Niettemin, evenals alle individuele christenen pas bij de wederkomst van 

Jezus Christus volkomen volmaakt gemaakt zullen worden (1 Johannes 3:1-3), zo zullen ook alle goede aspecten in 

menselijke culturen pas bij de wederkomst van Christus volkomen volmaakt gemaakt worden (Romeinen 8:19-21). 

 

D. ASPECTEN VAN JE CULTUUR EVALUEREN 
 

Christenen dienen elk aspect van hun eigen cultuur te evalueren in het licht van de cultuur van het Koninkrijk van God, 

zoals die in de Bijbel geopenbaard wordt. Stel jezelf steeds weer de volgende vragen:  

• Wat is mijn wereldbeschouwing in het licht van de nooit veranderende wereldbeschouwing in de Bijbel?  

• Wat zijn de eeuwig waarheden in de Bijbel en hoe verschillen mijn waarheden daarvan?  

• In hoeverre geloof ik de dingen die ik volgens de Bijbel hoor te geloven? 

• Wat zijn de waarden en normen in de Bijbel en hoe komen mijn waarden en normen daarmee overeen?  

• In hoeverre stemmen mijn overtuigingen overeen met die in de Bijbel?  

• Hoe beoordeelt de Bijbel mijn gevoelens en ervaringen? 

• Hoe beoordeelt Jezus Christus mijn persoonlijke relaties? 

• Hoe zou mijn gedrag volgens de Bijbel moeten veranderen?  

• Hoe beschouwt de Bijbel politieke, rechtelijke, onderwijs, sociale en godsdienstige instellingen in mijn cultuur?  

Bestudeer ook de volgende studies:  

Handleiding 6, supplement 7 De relatie tot je nog levende ouders 

Handleiding 6, supplement 8 De relatie tot je gestorven voorvaderen 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over  “De menselijke cultuur en het Koninkrijk van God” samen met  

    een persoon of een kleine groep mensen. Leer nieuwe christenen wat de Bijbel leert over de relatie tot je nog levende  

    ouders en tot je al gestorven voorouders. Maak zeker dat wat je gelooft echt op de Bijbel gebaseerd is en niet op de 

    traditie van je volk.    

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 2 Timoteüs 2 - 4. 

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Repeteer de sleutelverzen in Johannes. (6) Johannes 5:24, (7) Johannes 6:37, (8) Johannes 7:38,  

    (9) Johannes 8:12, (10) Johannes 10:28. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 10.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 
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7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.  


