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INTRODUCTIE
Wat is het evangelie van het Koninkrijk?

Het evangelie van het Koninkrijk is het goede nieuws over het koningschap van God. Het Koninkrijk van God is het
koningschap of de soevereine heerschappij van God over allen en alles, van eeuwigheid tot eeuwigheid (Psalm 24:1;
145:13). In bijzonder is het Koninkrijk van God het koningschap of de soevereine heerschappij van God door Jezus
Christus (Matteüs 28:18). Het Koninkrijk is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus
(Handelingen 2:36) en de toepassing daarvan in gelovigen door de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Het Koninkrijk
wordt herkend in de harten van gelovigen (Lukas 17:20-21) en is werkzaam in hun levens. Het Koninkrijk wordt
openbaar op vier zichtbare gebieden: in de volledige verlossing van gelovigen van begin tot einde (Markus10:25-26), de
vestiging van de Kerk/Gemeente op de aarde (Matteüs 16:18-19), de goede werken (invloed) van gelovigen op elk
terrein in de gemeenschap van mensen (Matteüs 25:34-40) en uiteindelijk in het verloste universum of de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde bij de wederkomst van Christus (1 Korintiërs 15:24-26).
Wanneer is het evangelie volledig verkondigd?

Bij Zijn eerste komst heeft Jezus Christus het evangelie van het Koninkrijk verkondigd (Markus 1:14-15; Matteüs 4:23).
Jezus heeft meer dan vijftig gelijkenissen verteld en de meeste hiervan gaan over het Koninkrijk van God. In deze
gelijkenissen leert Jezus over de aard van het Koninkrijk van God, hoe je het Koninkrijk kunt binnengaan en hoe je in
het Koninkrijk van God met de cultuur van het Koninkrijk van God kunt leven. Uiteindelijk zei Jezus, “En dit Evangelie
van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde
komen” (Matteüs 24:14). Dus, na de vestiging van de Christelijke Kerk/Gemeente, verkondigen christenen het
evangelie van het Koninkrijk (Handelingen 8:12; 19:8; 20:24-25; 28:23,31). De taak van alle christenen vandaag is het
koningschap van Jezus Christus verkondigen, toepassen wat zij verkondigen (Matteüs 23:3) en hun cultuur veranderen
naar de cultuur van het koninkrijk van God.
Vermenigvuldiging van toegeruste arbeiders en leiders

Volgens Jezus is “de noodzaak van nu” in het koninkrijk de vermenigvuldiging van het aantal toegeruste arbeiders en
leiders. Enerzijds: “Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt” (Matteüs 9:38).
Anderzijds: “Rust een aantal christenen toe om arbeiders en leiders in de Gemeente van Christus te worden” (Matteüs
4:19; Matteüs 10:7; Efeziërs 4:12). Stel hen aan als leiders van discipelschapsgroepen en huisgemeenten, oudsten van
gemeenten en uitgezondenen (stichters van nieuwe huisgemeenten)!
De Dota cursus maakt de verkondiging en onderwijzing van het koninkrijk van God praktisch
door de groepsleider het volgende te geven:

1. Elke handleiding bevat 12 lessen die in drie maanden voltooid kunnen worden (één les per week)
of in zes maanden (één les elke 14 dagen). In de intensieve cursus kan een handleiding worden voltooid in zes dagen.
De Dota cursus maakt de verkondiging van het Koninkrijk praktisch door de groepsleider de volgende te geven:
2. Belangrijke Bijbelteksten helpen de studenten Christus, Zijn Koninkrijk en de Bijbel goed te kennen.
3. De groepsleider behoort de vragen in de handleiding te stellen en de studenten te vragen de Bijbelgedeelten te lezen
voordat de bespreking begint.
4. De “aantekeningen” geeft als een richtlijn aan de groepsleider een samenvatting van het antwoord op elk vraag.
5. De toerustingcursus geeft praktische methoden om het Koninkrijk te verkondigen en te onderwijzen en om de Brief
aan de Romeinen alleen of in een kleine groep te bestuderen.
6. Elke les bevat een voorbereiding om thuis te doen. Die wordt aan de studenten uitgedeeld aan het einde van elk les.
7. De toerustingcursus is eenvoudig over te dragen aan anderen. Na voltooiing van een handleiding met twaalf lessen,
mogen de studenten die van plan zijn anderen te onderwijzen een kopie van de handleiding ontvangen.
Ons gebed is dat de Heer het aantal leiders van discipelschapsgroepen en huisgemeenten (oudsten, predikers en leraren
in jouw omgeving) en uitgezonden leiders naar andere plaatsen sterk zal doen toenemen! Jezus zegt, “De oogst is wel
groot, maar er zijn weinig arbeiders” (Matteüs 9:37)! Mag de Heer verheerlijkt worden! Want “alles is uit Hem
ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen”
(Romeinen 11:36).
DOTA (De naam ontstond in 1993-05-10 toen de cursus hoofdzakelijk uitgezonden werd als “Discipleship training On The Air”,
een serie radio uitzendingen en trainingsseminars in China). 2013 (Eerste uitgave in het Nederlands) 2016 (Tweede herziene uitgave)
AUTEURSRECHT

De vier handleidingen “Ga en verkondig het koninkrijk van God” hebben auteursrecht. Zij mogen alleen gekopieerd
worden voor trainingsdoeleinden. Zij mogen niet verkocht worden. Zij mogen ook niet gewijzigd of vertaald worden in
andere talen zonder de geschreven toestemming van de auteur.
AANBEVELING

Het materiaal is bedoeld voor zo wijd mogelijk gebruik en om een zegen te zijn voor mensen. Omdat het doel van deze
vier handleidingen is om christenen toe te rusten voor een taak, wordt aanbevolen dat alleen de groepsleiders van de
cursus exacte kopieën van deze handleidingen mogen maken. Een student hoort alleen een kopie van een handleiding te
ontvangen als hij de twaalf lessen van een handleiding voltooid heeft en ook van plan is om wat hij geleerd heeft aan
een ander kleine groep door te geven.
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