KONINKRIJK.
1

LES 11

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 toe aan de Heere.

2

UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
2 SAMUËL 2, 5, 6 en 7

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt (2
Samuël 2, 5, 6, 7). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij
deelt. Maak aantekeningen.

3

MEMORISATIE (5 minuten)

[SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN]
(5) ROMEINEN 3:28

Repeteer twee aan twee:
(5) Romeinen 3:28. Wij komen dus tot de slotsom, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken
van de wet.

4

ONDERRICHT (85 minuten)
[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE VERBORGEN SCHAT EN DE PAREL VAN GROTE WAARDE
“De gelijkenis van de verborgen schat in de akker” in Matteüs 13:44
en “de gelijkenis van de parel van grote waarde” in Matteüs 13:45-46 zijn gelijkenissen over
DE KOSTEN OM GODS KONINKRIJK BINNEN TE GAAN.

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie
ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen
om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de
werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering.
Wij bestuderen deze gelijkenis met behulp van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen
(Zie Handleiding 9, supplement 1).
A. DE GELIJKENIS VAN DE VERBORGEN SCHAT
Lees Matteüs 13:44.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt
hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van
het verhaal.
Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
Het beeld is van een man die, terwijl hij in een akker aan het graven was, onverwachts een verborgen schat vond. Het
verhaal vertelt niet wie de schat daar begraven heeft of waarom die daar begraven werd. Maar door oorlogen, rovers en
dieven begroeven mensen dikwijls hun waardevolle bezittingen in de grond. Deze persoon kon al gestorven zijn voordat
hij kon vertellen waar de schat begraven lag.
Iemand anders was nu de eigenaar van de akker. De graver vond deze schat heel onverwachts. Het verhaal vertelt niet
waarom hij in een akker groef die niet van hem was. Een mogelijkheid is dat hij dat stuk grond huurde en als pachter
een deel van zijn oogst aan de eigenaar moest afstaan. De man was er niet op uit om de schat te stelen. Hij besefte dat
hij eerst de akker moest kopen voordat hij op de schat aanspraak kon maken. Dus, gooide hij het gat weer dicht,
verkocht alles wat hij bezat ten einde de akker te kopen. Hij vond het helemaal niet erg dat het heel zijn bezit kostte, zo
blij was hij om de schat in bezit te nemen.
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2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of
toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen,
of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal
gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.
Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 13:36-43.

Deze gelijkenis werd verteld na de uitleg van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Daarom concluderen wij
dat deze gelijkenis niet aan de schare verteld werd, maar alleen aan de discipelen. Het doel van deze gelijkenis was om
te openbaren en niet om te verbergen (zie Matteüs 13:10-13)!
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 13:44.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis.

Jezus legde deze gelijkenis niet uit. Daarom moet de uitleg uit het verhaal en uit het verband afgeleid worden (Zie C).
3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis
moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis
versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid
van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!
Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen.
Het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid het koningschap of soevereine
heerschappij van God over allen en alles (Psalm 24:1; 145:13). Meer specifiek is het Koninkrijk het koningschap of
soevereine heerschappij van God door Jezus Christus (Matteüs 28:18) en is gebaseerd op het volbrachte
verlossingswerk van Christus (Handelingen 2:36) en de toepassing van dat werk in gelovigen door de Heilige Geest
(Romeinen 14:17). Het Koninkrijk van God wordt erkend in de harten van gelovigen (Lukas 17:20-21) en is werkzaam
in hun levens. Het Koninkrijk van God wordt op vier zichtbare terreinen gemanifesteerd: in de verlossing van gelovigen
van begin tot einde (Markus 10:25-26), de samenstelling van alle gelovigen tot één Kerk/Gemeente op de aarde
(Matteüs 16:18-19), de goede werken (invloed) van gelovigen op elk gebied in de menselijke maatschappij (Matteüs
25:34-40), en ten slotte in het vrijgekochte universum dat bestaat uit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bij de
wederkomst van Jezus Christus (1 Korintiërs 15:24-26).
Dus, het Koninkrijk van God wordt zichtbaar wanneer een mens verlost wordt, een actief lidmaat van een christelijke
gemeente (of huisgemeente) wordt en deel krijgt aan één van de vele mogelijke bedieningen in Gods Koninkrijk.
Telkens als Jezus zegt, “Het Koninkrijk van God is als ...” leert Hij ons wat er gebeurt gedurende Gods heerschappij op
de aarde in de tegenwoordige tijd en wat er definitief zal gebeuren wanneer het Koninkrijk van God in zijn definitieve
en volmaakte fase (vorm) bij de wederkomst van Christus tot stand zal komen. Op de laatste oordeelsdag zal alles wat
er in de gelijkenissen geschreven staan al gebeurd zijn. Dit betekent dat mensen die vandaag leven deelnemers zijn van
de gebeurtenissen die in de gelijkenissen beschreven worden! Elk gelijkenis van Jezus Christus heeft een boodschap
voor jou en mij vandaag!!!
De schat.

De schat is het essentiële of relevante detail in de gelijkenis, omdat de schat het Koninkrijk van God van
grote waarde vertegenwoordigt.
Sommige uitleggers denken dat “de akker” de Bijbel vertegenwoordigt, maar dat is onjuist, omdat het lezen
van de Bijbel niet de enige weg is om het Koninkrijk van God te ontdekken! Bijvoorbeeld, de apostel Paulus was niet
bezig om de Bijbel te lezen toen hij het Koninkrijk van God ontdekte. God maakt gebruik van verschillende manieren
om mensen te leiden tot het ontdekken van het Koninkrijk van God. Dus is “de akker” alleen maar een onderdeel van
het verhaal en moet er geen bijzondere betekenis aan toegekend worden.
De akker.

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in
de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn
gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar
één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke
waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van
een gelijkenis.
Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
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De gelijkenis van de verborgen schat in Matteüs 13:44 is een gelijkenis over “de kosten om Gods Koninkrijk
binnen te gaan”.
De belangrijke boodschap van de gelijkenis is de volgende: “Het Koninkrijk van God is een kostbaar schat en
een mens die het vindt moet bereid zijn alles op te geven wat het verkrijgen daarvan in de weg staat.”
De waarde van het binnengaan in het Koninkrijk van God is zo groot dat elk offer de moeite waard is. De schat in de
akker is veel meer waard dan de prijs die betaald werd voor de aankoop van de akker. “Het Koninkrijk van God” is het
koningschap van Jezus Christus in het hart en leven van de christen. “Het Koninkrijk van God binnengaan” betekent
door de genade van God en je geloof gered (verlost, behouden) worden (Markus 10:24-26; Handelingen 16:31) en langs
deze weg je leven onderwerpen aan de soevereine heerschappij van Christus. Het verkrijgen van het Koninkrijk van
God of het binnengaan in het Koninkrijk van God is veel meer waard dan wat je ook kunt bezitten of doen.
Het binnengaan van het Koninkrijk van God is één van de fundamentele kenmerken van het onderricht van Jezus
Christus aangaande het Koninkrijk van God. Het is absoluut essentieel voor verlossing! Het koninkrijk van God is zo
waardevol dat je het graag wilt binnengaan. Je bent bereid om jezelf over te geven en je hele leven te onderwerpen aan
Jezus Christus.
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de
waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer
belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg
van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.
Ontdek en bespreek. Hoe illustreren deze Bijbelgedeelten het ontdekken van en ingaan in het Koninkrijk van God?
Aantekeningen.
Johannes 1:45-51.

Nathanaël ontdekte de schat van Gods Koninkrijk toen Filippus hem vertelde dat een paar
discipelen de Messias gevonden hadden. Eerst was Nathanaël sceptisch en twijfelachtig. Hoe kan iets goeds uit een
slecht gebied als Galilea voortkomen? Maar Filippus daagde hem uit met de woorden, “Kom en zie.” Toen Jezus aan
Nathanaël vertelde dat Hij hem nog voor Filippus hem riep zag zitten onder zijn vijgenboom, besefte hij dat Jezus
Christus inderdaad de Messias was. Nathanaël gaf zijn scepticisme en twijfel op ten einde een volgeling van Jezus
Christus te worden. Dat waren de kosten voor Nathanaël om het Koninkrijk van God binnen te gaan.
Johannes 4:1-40.

De Samaritaanse vrouw ontdekte de schat van Gods Koninkrijk toen Jezus haar bij de waterput
ontmoette. Eerst ontweek zij de waarheid over haar zondig leven door het onderwerp van gesprek te veranderen. Maar
toen Jezus aan haar vertelde dat Hij de Messias was, kon zij niet langer de waarheid ontwijken en vluchten voor haar
werkelijke zondige leven. De Samaritaanse vrouw gaf haar schaamte voor haar zonden in het verleden en haar angst
om ontdekt te worden op ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden. Dat waren de kosten voor de
Samaritaanse vrouw om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Johannes hoofdstuk 9.

De blindgeboren man ontdekte de schat van Gods Koninkrijk toen Jezus Christus zijn
blindheid genas. Eerst was hij een Jood en lid van de synagoge. De Joden dachten dat hij blind was als gevolg van zijn
eigen zonde of de zonden van zijn ouders. Maar toen Jezus Christus zei dat hij blind was opdat de werken van God in
hem geopenbaard zouden worden, besefte hij dat Jezus Christus het Licht van de wereld was. De blindgeboren man was
bereid om uit de synagoge gegooid te worden en in het openbaar door de godsdienstige leiders van de Joden beledigd
te worden ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden. Dat waren de kosten voor de blindgeboren man om
Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Handelingen 9:1-19; Filippenzen 3:7-9.

De apostel Paulus ontdekte de schat van Gods Koninkrijk toen Jezus Christus
hem persoonlijk ontmoette op de weg naar Damascus. Eerst vervolgde Paulus christenen door hen in de gevangenis te
gooien en voor hun doodstraf te stemmen. Maar toen hij Jezus Christus ontmoette, besefte hij dat hij een slecht mens
was en dat Jezus Christus inderdaad de Messias en Verlosser van de wereld was. De apostel Paulus was bereid om
meteen zijn hoge positie als Farizeeër, Schriftgeleerde in Israël en waarschijnlijk ook lid van het Sanhedrin op te geven
ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden. Hij stopte meteen met zijn vervolgingen, koos voor de zijde van
Jezus Christus en verkondigde het evangelie aan zijn eigen mensen, maar ook aan andere volken. Dat waren de kosten
voor de apostel Paulus om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Handelingen 16:25-34.

De cipier van de gevangenis in Filippi ontdekte de schat van Gods Koninkrijk toen hij zag dat
een aardbeving de gevangenis openbrak. Eerst wilde hij zelfmoord plegen, maar toen hij besefte dat geen van de
gevangenen probeerde te ontsnappen, wilde hij graag ook de boodschap van het evangelie horen. De cipier was meteen
bereid om te doen wat recht was en verzorgde openlijk de wonden en noden van zijn gevangenen ten einde een
volgeling van Jezus Christus te worden. Dat waren de kosten voor de cipier om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
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B. DE GELIJKENIS VAN DE PAREL VAN GROTE WAARDE
Lees Matteüs 13:45-46.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
Het beeld is van een koopman die kostbare parels zocht. Parels waren een kostbaar bezit. Alleen de heel rijke mensen
konden zich veroorloven een parel te kopen. Vooral de parels die uit de Perzische Golf en de Indische Oceaan kwamen,
waren zeer kostbaar, ver boven wat een gemiddelde koper zich kon veroorloven. Hij was niet tevreden over de parels
die hij tot nog toe kocht. En daarom zocht hij naar een parel van heel grote waarde. Uiteindelijk slaagde hij en vond hij
één parel van zeer grote waarde. De koopman verkocht al zijn bezittingen ten einde deze parel van grote waarde te
kopen.
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 13:36-43.

Jezus vertelde deze gelijkenis na de uitleg van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Daarom concluderen wij
dat Jezus deze gelijkenis niet aan de schare heeft verteld, maar alleen aan Zijn discipelen. Het doel van deze gelijkenis
was ook niet om te verbergen, maar juist om te openbaren (zie Matteüs 13:10-13).
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 13:45-46.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis.

Jezus legt deze gelijkenis niet uit. De uitleg van deze gelijkenis moet daarom uit het verhaal en uit het verband afgeleid
worden (Zie C).
3. Identificeer welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen.
“De koopman” is een essentieel detail, omdat hij de mensen die het Koninkrijk
van God ernstig zoeken, vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt elk mens die het hoogste goed in zijn leven zoekt
totdat hij het vindt! En als hij het gevonden heeft, is hij bereid om alles ervoor op te geven ten einde het te verkrijgen.
Een koopman die mooie parels zoekt.

“De parel” vertegenwoordigt het Koninkrijk van God en de onberekenbaar grote waarde van het Koninkrijk van
God. Dit is een relevante bijzonderheid. Volgens andere Bijbelgedeelten vertegenwoordigen “parels” iets dat heilig is
en heel veel waarde heeft. Bijvoorbeeld, in Matteüs 7:6 waarschuwt Jezus Zijn toehoorders om niet hun parels voor de
zwijnen (dat wil zeggen, mensen die kostbare parels niet kunnen waarderen) te gooien, omdat de zwijnen de parels met
hun poten zullen vertrappen, zich zullen omkeren en de mensen zullen verscheuren. Jezus leert dat mensen de
verkondiging van het evangelie van het koningschap van Jezus Christus niet voor de voeten te gooien van mensen die
steeds het evangelie verwerpen (Matteüs 10:14-15,23). En Paulus waarschuwt de gemeente om niet een oudste aan te
stellen die niet voldoet aan de vereisten (1 Timoteüs 3:1-7).
Parel.

4. Identificeer de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van de parel van grote waarde in Matteüs 13:25-46 is een gelijkenis over “de kosten om het
Koninkrijk van God binnen te gaan”.
De belangrijke boodschap van de gelijkenis is de volgende: “Het Koninkrijk van God is zo een kostbaar bezit dat
een mens die het vindt, bereid moet zijn om alles ervoor op te geven wat daarmee in strijd is.”
De waarde van het binnengaan in het Koninkrijk van God is zo groot dat elk offer de moeite waard is. De waarde van
deze bijzondere parel is meer dan alles wat de koopman bezit. “Het Koninkrijk van God” is de erkenning dat Gods
koningschap in het hart en leven van een christen het hoogste goed is! “Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U” (Psalm 16:2 NBG). “Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in
op de aarde” (Psalm 73:25). “Het binnengaan in het Koninkrijk van God” betekent om door geloof in Jezus Christus
gered te zijn en op deze wijze je te onderwerpen aan de soevereine heerschappij van God in je leven.
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Het ingaan in Gods Koninkrijk is één van de fundamentele kenmerken van het onderricht van Jezus Christus aangaande
het Koninkrijk van God. Het is absoluut essentieel voor verlossing. Het koninkrijk van God is zo waardevol dat je het
graag wilt binnengaan. Je bent bereid om jezelf over te geven en je hele leven te onderwerpen aan Jezus Christus.
Op deze wijze gaan mensen Gods Koninkrijk binnen.
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de
waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer
belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg
van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.
Ontdek en bespreek. Hoe illustreren deze Bijbelgedeelten het zoeken naar en het binnengaan in het Koninkrijk van
God?
Aantekeningen.
Markus 10:17-27.

De rijke jongeling had hard geprobeerd om de hele wet te houden, maar toch wist hij niet wat hij
moest doen om het Koninkrijk van God binnen te gaan! Toen Jezus hem vertelde om al zijn bezittingen te verkopen en
aan de armen te geven ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden, keerde hij zich van Jezus Christus af. Deze
rijke man was niet bereid om zijn grote rijkdom los te laten die tussen hem en Christus in bleef staan ten einde een
volgeling van Jezus Christus te worden. Daarom zei Jezus, “Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het
Koninkrijk van God binnengaan!”
Handelingen 8:26-38.

De Ethiopische kamerheer maakte een lange, moeilijke en gevaarlijke reis van Ethiopië naar
Jeruzalem om de levende God te aanbidden. Hij vond de parel van grote waarde die bestond uit het Koninkrijk van God
pas nadat hij in de Bijbel ernaar gezocht had. Hij las Jesaja 53. Toen Filippus dit Bijbelgedeelte aan hem uitlegde en het
goede nieuws aangaande Jezus Christus aan hem vertelde, ging hij in Jezus Christus geloven. Deze regeringsambtenaar
was bereid om zijn hoge positie als politieke leider te riskeren door de Bijbel te lezen ten einde een volgeling van Jezus
Christus te worden. Dat waren de kosten voor de politieke kamerheer om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Handelingen 10:1-5,30-36.

De militaire officier, Cornelius, ontdekte de parel van grote waarde die bestond uit het
Koninkrijk van God pas nadat hij het in de godsdienst van het Oude Testament gezocht had. Hij bad geregeld en gaf
giften aan de armen. Toen Petrus het evangelie aan hem en zijn familie en vrienden verkondigde, werden zij gelovigen
in Jezus Christus. Deze militaire officier was bereid om zijn hoge positie als militaire leider te riskeren door de
boodschap van de Bijbel aan te nemen ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden. Dat waren de kosten voor
de militaire leider om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Handelingen 16:14.

De purperverkoopster, Lydia, ontdekte de parel van grote waarde die bestond uit het Koninkrijk
van God pas nadat zij het in de godsdienst van het Oude Testament gezocht had. Zij was bij de vergaderplaats buiten de
stad langs een rivier toen Paulus en zijn medewerkers het woord van God aan de mensen daar vertelden. De Heer
opende haar hart voor de boodschap van Paulus. Deze handelsvrouw was bereid om haar bedrijf en handel te riskeren
door de boodschap van het Nieuwe Testament aan te nemen ten einde een volgeling van Jezus Christus te worden. Dat
waren de kosten voor deze handelsvrouw om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Handelingen 17:10-12.

Joden en niet-Joden die zich bekeerd hadden tot het Jodendom in Berea ontdekten de parel van
grote waarde die bestond uit het Koninkrijk van God toen zij ijverig met elkaar de boodschap van het Nieuwe
Testament in het Oude Testament in de Bijbel bestudeerden en het met elkaar bespraken. Paulus had eerst het evangelie
aan hen verkondigd, maar daarna hebben zij elke dag de Bijbel met elkaar bestudeerd om te zien of wat Paulus
verkondigde wel waar was. Toen zij ontdekten dat het waar was, gingen zij in Jezus Christus geloven. Deze leden van
de Joodse synagoge, zowel mannen als vrouwen, waren bereid vervolging en lijden door de Joodse godsdienstige
leiders en hun landgenoten te riskeren ten einde volgelingen van Jezus Christus te worden. Dat waren de kosten voor
deze Joden en godvrezende mensen uit andere volken om het Koninkrijk van God binnen te gaan.
C. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERWIJZINGEN VAN DE
GELIJKENISSEN OVER DE KOSTEN OM HET KONINKRIJK VAN GOD BINNEN TE GAAN
Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenissen? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen.
(1) De belangrijke boodschap. De belangrijke boodschap van deze twee gelijkenissen over “de verborgen
schat in de akker” en “de parel van grote waarde” is de volgende: “Het Koninkrijk van God is zo kostbaar dat een mens
bereid moet zijn om alles (ook alles wat nog in de weg staat) ervoor op te geven ten einde het Koninkrijk in bezit te
nemen.” De kosten om het Koninkrijk van God binnen te gaan zijn om bereid te zijn om alles wat in de weg staat of
alles wat niet in overeenstemming daarmee is op te geven. Dergelijke dingen kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:
trots, ambitie, bezittingen, relaties of activiteiten. Als één van deze dingen in de weg staan, dan moet het opgegeven
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worden (zie Lukas 9:57-62; 14:25-33)! Het Koninkrijk van God binnengaan is niet een gemakkelijke of goedkope
aangelegenheid. De verlossing van mensen heeft God het leven van Zijn Enige en geliefde Zoon, Jezus Christus, gekost.
Daarom is het binnengaan in Gods Koninkrijk ook geen goedkoop aangelegenheid voor christenen (zie Markus 8:3138!).
(2) Het ontdekken, het verkrijgen en het binnengaan in Gods Koninkrijk is al wat belangrijk is.

De hoogste prioriteit voor de mens is om het Koninkrijk van God binnen te gaan! “Zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Matteüs 6:33).
Toch is er een verschil in nadruk in deze twee gelijkenissen. “De gelijkenis van de verborgen schat in de akker” legt de
nadruk op de onberekenbare kostbaarheid van de verlossing van mensen die het Koninkrijk van God gevonden hebben
zonder dat zij het gezocht hebben! En “de gelijkenis van de parel van grote waarde” legt de nadruk op de
onberekenbare kostbaarheid van de verlossing voor mensen die het Koninkrijk van God gevonden hebben nadat zij
ernaar gezocht hebben! Ongeacht het feit dat een mens het Koninkrijk van God onverwachts ontdekt heeft of dat hij het
Koninkrijk van God ijverig gezocht heeft, blijft het vinden van het Koninkrijk van God en het binnengaan in het
Koninkrijk van God het allerbelangrijkste in het leven van een mens!
Als je Gods Koninkrijk nog niet ontdekt of gevonden hebt, begin dan meteen ernaar te zoeken! En als je het Koninkrijk
van God ontdekt hebt, treedt dan meteen naar binnen! “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en
uw huisgenoten” (Handelingen 16:31). Het Koninkrijk van God is meer waard dan wat je ook bezit of doet. Mensen die
weten waar de schat begraven ligt, geven met blijdschap alles op ten einde het in bezit te nemen!

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 steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer “de gelijkenis van de verborgen schat en de gelijkenis van de parel van grote
waarde” samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 2 Samuël
11, 12, 13 en 24. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
4. Memorisatie. Repeteer de laatste 5 Bijbelverzen uit Romeinen die je uit je hoofd geleerd hebt:
(1) Romeinen 1:16, (2) Romeinen 1:17, (3) Romeinen 2:5, (4) Romeinen 2:15, (5) Romeinen 3:28
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 3:21-31.
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).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook voor je aantekeningen over stille tijd, memorisatie,
deze gelijkenis en deze voorbereiding.
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