
Les	  16:	  Het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh

Het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  de	  kernboodschap	  van	  de	  Schri7,	  van	  het	  boek	  Genesis	  
tot	  Openbaring	  en	  toch	  is	  er	  meer	  verwarring	  over	  dit	  onderwerp	  dan	  enig	  ander	  
onderwerp	  in	  de	  Schri7.	  Sommige	  kerken	  preken	  dat	  zij	  zelf	  het	  Koninkrijk	  zijn,	  
terwijl	  andere	  leren	  dat	  het	  Koninkrijk	  in	  de	  Hemel	  is	  en	  nog	  anderen	  onderwijzen	  
dat	  het	  een	  of	  ander	  warm	  gezellig	  gevoel	  is	  in	  jouw	  hart.	  In	  deze	  les	  overlopen	  we	  
alle	  relevante	  verzen	  in	  de	  Bijbel	  om	  te	  zien	  wat	  nu	  Yahweh	  nu	  precies	  ons	  door	  Zijn	  
Woord	  vertelt	  wat	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  en	  hoe	  men	  burger	  wordt	  van	  dat	  
Koninkrijk.

Laten	  we	  eerst	  de	  definiHe	  van	  een	  koninkrijk	  bekijken.

Koninkrijk:	  De	  regerende	  invloed	  van	  een	  koning	  op	  zijn	  territorie,	  waar	  zijn	  wil	  en	  
verlangen	  wordt	  gerealiseerd	  waaruit	  een	  cultuur	  ontstaat	  van	  morele	  waarden	  en	  
een	  levenssHjl	  die	  verwijst	  naar	  de	  koninklijke	  belangens	  voor	  zijn	  burgers.	  
Een	  koninkrijk	  kan	  dus	  niet	  bestaan	  zonder	  orde.	  Elke	  samenleving	  hee7	  nood	  aan	  
weKen,	  structuur	  en	  leiderschap.	  Zonder	  een	  regering,	  ontstaat	  er	  chaos.	  Autoriteit	  
is	  de	  sleutel	  tot	  een	  geslaagde	  regering.

Opmerking:	  Wat	  we	  hier	  kunnen	  lezen	  toont	  aan	  dat	  wanneer	  de	  Schri7	  spreekt	  over	  
het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh,	  dat	  we	  spreken	  over	  een	  leKerlijk	  koninkrijk	  met	  een	  
land,	  volk,	  weKen,	  structuur,	  waarden,	  moraliteit	  en	  doel.	  In	  de	  Tuin	  van	  E'den,	  na	  de	  
schepping,	  was	  alles	  perfect.	  Dit	  omwille	  van	  het	  feit	  dat	  de	  wil	  van	  Yahweh,	  wat	  
vastgelegd	  is	  voor	  mensen	  door	  Zijn	  eeuwige	  Thora	  (verkeerd	  vertaald	  als	  "wet"),	  
werd	  volbracht	  en	  de	  hele	  schepping	  was	  in	  Zijn	  perfecte	  wil.

Gen	  1:26-‐28
En	  Élohiem	  zei:	  Laat	  Ons	  de	  mens	  maken	  in	  Ons	  evenbeeld,	  naar	  Onze	  gelijkenis	  en	  
laat	  hen	  regeren	  over	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  de	  vogels	  der	  hemelen	  en	  het	  vee	  en	  de	  
gehele	  aarde	  en	  alles	  wat	  kruipt	  op	  de	  aarde.	  En	  Élohiem	  schiep	  de	  mens	  in	  Zijn	  
evenbeeld,	  in	  het	  beeld	  van	  Élohiem	  schiep	  Hij	  hem.	  Hij	  schiep	  hen	  man	  en	  vrouw.	  En	  
Élohiem	  zegende	  hen	  en	  Élohiem	  zei	  tot	  hen:	  Wees	  vruchtbaar	  en	  wordt	  talrijk	  en	  vul	  
de	  aarde	  en	  heers	  erover	  en	  heers	  over	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  de	  vogels	  der	  hemelen	  
en	  over	  alle	  beesten	  die	  kruipen	  over	  de	  aarde.

Opmerking:	  Toen	  de	  mens	  geschapen	  werd,	  werd	  aan	  hem	  heerschappij	  gegeven	  
over	  de	  aarde.	  Deze	  heerschappij	  was	  ook	  over	  de	  dieren,	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  de	  
vogels	  der	  hemelen.	  Een	  belangrijk	  aspect	  dat	  niet	  mag	  vergeten	  worden	  is	  dat	  aan	  
de	  mens	  "heerschappij"	  NIET	  "eigendom"	  werd	  gegeven.	  In	  een	  koninkrijk,	  
vergeleken	  met	  een	  democraHe,	  is	  er	  geen	  privaat	  eigendom	  want	  alles	  is	  eigendom	  
van	  de	  koning	  (Ps	  24:1).	  Yahweh	  had	  een	  vast	  patroon	  van	  scheppingsorde	  sinds	  de	  
schepping	  en	  Adam	  moest	  dat	  patroon	  verderzeKen	  en	  uitgaan	  om	  de	  rest	  van	  de	  
schepping	  de	  Koninkrijk	  boodschap	  te	  brengen	  waarvoor	  hij	  werd	  opgeleid	  door	  



Yahweh	  and	  Yahshua	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den.

Wilde	  Yahweh	  eigenlijk	  de	  aarde	  koloniseren	  om	  het	  te	  laten	  bewoond	  worden	  door	  
mensen	  zoals	  Zijn	  Koninkrijk	  in	  de	  Hemel?

Mat	  6:9	  Daarom	  moeten	  jullie	  zo	  bidden:	  Onze	  Vader	  die	  in	  de	  Hemel	  is,	  apart-‐
gezet	  is	  Uw	  Naam,	  Uw	  Koninkrijk	  kome,	  Uw	  wil	  geschiede,	  gelijk	  in	  de	  Hemel,	  zo	  
ook	  op	  aarde.

Opmerking:	  Het	  was	  dusdanig	  duidelijk	  de	  bedoeling	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  om	  de	  
aarde	  te	  scheppen	  als	  een	  kolonie	  waar	  Zijn	  Koninkrijk	  zich	  verder	  zou	  uitstrekken.	  
Zoals	  we	  zagen	  in	  Genesis	  1:26-‐28,	  stelt	  Yahweh	  mensen	  aan,	  en	  specifiek	  Adam	  om	  
te	  heersen	  over	  deze	  aardse	  kolonie	  en	  om	  Zijn	  Koninkrijk	  principes	  bij	  te	  brengen	  
die	  Zijn	  Thora	  bevat,	  aan	  de	  rest	  van	  de	  samenleving	  en	  zo	  vruchtbaar	  te	  worden	  
(talrijk	  maken	  van	  onderdanen)	  voor	  deze	  nieuwe	  kolonie	  die	  Hij	  schiep	  op	  aarde.

Is	  Adam	  geslaagd	  in	  het	  maken	  van	  talrijke	  onderdanen	  voor	  het	  Koninkrijk	  en	  in	  het	  
uitstrekken	  van	  Zijn	  gebied	  van	  de	  Hemel	  naar	  de	  aarde?

Gen	  3:17-‐19+23-‐24
En	  Hij	  zei	  tot	  de	  man:	  Omdat	  je	  geluisterd	  hebt	  naar	  de	  stem	  van	  jouw	  vrouw,	  en	  
gegeten	  hebt	  van	  de	  boom	  waarover	  Ik	  jou	  geboden	  heb,	  zeggende:	  Je	  zal	  daar	  niet	  
van	  eten,	  de	  grond	  zal	  vervloekt	  zijn	  door	  jou,	  je	  zal	  ervan	  eten	  in	  kommer	  en	  kwel,	  
alle	  dagen	  van	  jouw	  leven.	  En	  het	  zal	  doornen	  en	  distelen	  voortbrengen	  voor	  jou,	  
en	  je	  zal	  het	  gewas	  van	  het	  veld	  eten.	  Met	  zweet	  op	  jouw	  gezicht	  zal	  je	  brood	  eten,	  
totdat	  jij	  tot	  de	  aardbodem	  wederkeert	  omdat	  jij	  daaruit	  genomen	  bent	  want	  stof	  
ben	  jij	  en	  tot	  stof	  zal	  je	  wederkeren.	  
Yahweh	  Élohiem	  stuurde	  hem	  weg	  uit	  de	  Tuin	  van	  E'den	  om	  de	  aardbodem	  te	  
bewerken,	  waaruit	  hij	  genomen	  was.	  En	  Hij	  verdreef	  de	  man	  en	  Hij	  stelde	  ten	  
oosten	  van	  de	  hof	  van	  E'den	  de	  cheroebim	  met	  een	  vlammend	  zwaard,	  dat	  zich	  
heen	  en	  weer	  wendde,	  om	  de	  weg	  tot	  de	  boom	  des	  levens	  te	  bewaken.

Hee7	  Adam	  zijn	  verraad	  en	  zonde	  ook	  het	  vergieten	  van	  onschuldig	  bloed	  teweeg	  
gebracht?

Gen	  3:21	  En	  Yahweh	  Élohiem	  maakte	  voor	  de	  mens	  en	  voor	  zijn	  vrouw	  klederen	  
van	  vellen	  en	  bekleedde	  hen	  daarmede.

Opmerking:	  Er	  moet	  hier	  opgemerkt	  worden	  dat	  de	  Koninkrijk	  boodschap	  tot	  op	  dit	  
moment	  niets	  te	  zien	  had	  met	  zonde,	  mits	  zonde	  de	  wereld	  nog	  niet	  was	  binnen	  
gekomen	  maar	  alles	  draaide	  rond	  compleet	  vertrouwen	  op	  Yahweh	  door	  100%	  Zijn	  
weKen	  te	  volgen	  die	  onderdeel	  zijn	  van	  Zijn	  karakter	  en	  daarom	  zowel	  eeuwig	  zijn	  als	  
voordelig	  voor	  de	  mensheid.	  Eenmaal	  de	  mens	  zondigde,	  dan	  moest	  er	  een	  plan	  in	  
werking	  treden	  waardoor	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  zou	  komen	  om	  de	  straf	  van	  die	  
zonden	  op	  te	  nemen,	  dit	  was	  enkel	  de	  manier	  waardoor	  Yahweh	  ervoor	  zorgde	  dat	  
mensen	  opnieuw	  tot	  Zijn	  Koninkrijk	  konden	  behoren.	  De	  boodschap	  van	  vergiffenis	  
en	  verlossing	  door	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  is	  de	  boodschap	  die	  vertelt	  hoe	  men	  Zijn	  



Koninkrijk	  kan	  binnengaan	  maar	  niet	  de	  boodschap	  die	  meer	  vertelt	  over	  wat	  het	  
Koninkrijk	  is.

De	  Bijbel	  is	  een	  boek	  die	  alleen	  maar	  over	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  spreekt	  en	  het	  
koloniseren	  van	  de	  mens	  op	  aarde	  om	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  Hemel	  verder	  uit	  te	  
breiden.	  De	  Bijbel	  bestaat	  uit	  twee	  delen.	  Het	  eerste	  deel	  is	  de	  drie	  eerste	  
hoofdstukken	  van	  Genesis,	  die	  het	  hee7	  over	  de	  zondeval	  en	  het	  verlies	  van	  dat	  
Koninkrijk,	  en	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  Bijbel	  is	  de	  rest	  dat	  geschreven	  werd	  na	  
Genesis	  3,	  dat	  het	  verlossen	  van	  het	  Koninkrijk	  bespreekt	  dat	  verloren	  ging.

Het	  is	  heel	  belangrijk	  om	  te	  beseffen	  dat	  Adam	  een	  Koninkrijk	  verloor	  NIET	  een	  
religie.	  Religie	  is	  een	  middel	  dat	  in	  leven	  werd	  geroepen	  door	  de	  mensheid	  om	  over	  
anderen	  te	  heersen	  maar	  religie	  hee7	  NIETS	  te	  maken	  met	  het	  Koninkrijk	  van	  
Yahweh.	  Het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  hee7	  te	  maken	  met	  het	  brengen	  van	  Zijn	  
scheppingsorde	  en	  wil	  aan	  de	  mensheid	  door	  Zijn	  apart-‐gezeKe	  Thora	  (verkeerd	  
vertaald	  als	  "wet")	  zodat	  de	  mens	  zou	  weet	  hebben	  van	  hoe	  ze	  een	  relaHe	  moeten	  
onderhouden	  met	  en	  het	  aanbidden	  van	  hun	  Schepper	  en	  hoe	  ze	  hun	  medemens	  
moeten	  behandelen	  die	  ook	  werden	  gemaakt	  in	  het	  evenbeeld	  van	  Yahweh.

In	  Genesis	  1:26	  dat	  al	  werd	  geciteerd,	  zien	  we	  dat	  Yahweh	  Zich	  voornam	  om	  de	  mens	  
in	  Zijn	  evenbeeld	  en	  gelijkenis	  te	  maken.	  Hoewel	  we	  in	  vers	  27	  kunnen	  lezen	  dat	  de	  
mens	  in	  Zijn	  evenbeeld	  werd	  gemaakt,	  lezen	  we	  nooit	  dat	  de	  mens	  in	  Zijn	  gelijkenis	  
werd	  gemaakt.	  Dit	  omdat	  we	  wel	  fysiek	  kunnen	  lijken	  op	  Zijn	  Evenbeeld	  doordat	  we	  
handen,	  benen	  en	  voeten	  hebben	  zoals	  Hij	  en	  zelfs	  verstand	  waardoor	  we	  kunnen	  
denken	  en	  redeneren	  maar	  om	  in	  Zijn	  gelijkenis	  gemaakt	  te	  worden,	  moeten	  we	  de	  
Ruah	  haHodesj	  (de	  Heilige	  of	  Apart-‐gezeKe	  Geest)	  ontvangen	  en	  ontwikkelen	  door	  
ervaring	  waarmee	  we	  naar	  het	  karakter	  van	  de	  AlmachHge	  overgaan	  (MaK	  5:48).

Adam,	  door	  zijn	  verraad	  en	  opzeKelijke	  ongehoorzaamheid	  tegenover	  de	  Schepper	  
Yahweh,	  bracht	  niet	  alleen	  het	  vergieten	  van	  onschuldig	  dierenbloed	  teweeg	  (Gen	  
3:21)	  maar	  ook	  het	  a7akelen	  van	  het	  zijn	  fysieke	  lichaam	  en	  uiteindelijk	  zijn	  eigen	  
dood	  (Gen	  2:17).

Hij	  diskwalificeerde	  tevens	  ook	  zichzelf	  om	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  te	  brengen	  bij	  de	  
rest	  van	  de	  schepping	  en	  om	  vrucht	  te	  dragen	  voor	  het	  Koninkrijk,	  wat	  de	  
voornaamste	  reden	  was	  waarom	  hij	  werd	  geschapen.	  Hij	  slaagde	  er	  niet	  in	  om	  het	  
Koninkrijk	  van	  Yahweh	  uit	  te	  breiden	  van	  de	  Hemel	  op	  aarde	  en	  door	  in	  opstand	  te	  
komen	  tegen	  Yahweh	  maar	  zich	  te	  onderwerpen	  aan	  de	  heerschappij	  van	  satan;	  
stond	  hij	  in	  feite	  zijn	  gebied	  op	  aarde	  af	  aan	  satan.	  Vanaf	  dan	  was	  er	  nood	  aan	  een	  
andere	  man,	  die	  een	  fysieke	  nakomeling	  was	  van	  Adam	  en	  Hawa	  (fouHef:	  'Eva')	  en	  
naar	  de	  aarde	  zou	  komen	  om	  in	  die	  agomst	  geboren	  te	  worden	  en	  dusdanig	  opeisen	  
als	  mede	  verlossen	  datgene	  dat	  zijn	  voorvader	  kwijt	  Adam	  was	  geraakt.

Hee7	  Yahweh	  geprofeteerd	  dat	  een	  afstammeling	  uit	  Adam	  en	  Hawa	  zou	  
voortkomen	  om	  satan	  te	  verslaan	  en	  terug	  te	  eisen	  wat	  de	  eerste	  Adam	  kwijt	  was	  
geraakt?



Gen	  3:14-‐15
En	  Yahweh	  Élohiem	  zei	  tot	  de	  slang:	  Omdat	  jij	  dit	  gedaan	  hebt,	  ben	  je	  vervloekt	  
boven	  alle	  beesten	  en	  boven	  alle	  beesten	  des	  velds.	  Je	  zal	  op	  jouw	  buik	  gaan	  en	  je	  
stof	  eten,	  alle	  dagen	  van	  jouw	  leven.
En	  Ik	  zal	  vijandschap	  plaatsen	  tussen	  jou	  en	  de	  vrouw	  en	  tussen	  jouw	  zaad	  en	  haar	  
zaad,	  hij	  zal	  jouw	  kop	  vermorzelen	  maar	  jij	  zal	  zijn	  hiel	  kwetsen.

Ro	  5:12+17-‐18
Net	  zoals	  de	  zonde	  de	  wereld	  binnenkwam	  door	  één	  man,	  en	  de	  dood	  door	  de	  
zonde,	  zo	  ging	  ook	  de	  dood	  over	  naar	  alle	  mensen	  want	  allen	  hebben	  gezondigd.	  
Want	  als	  door	  de	  overtreding	  van	  een	  iemand	  de	  dood	  regeerde,	  hoeveel	  te	  meer	  
zal	  de	  overvloed	  van	  genade	  en	  het	  geschenk	  der	  rechtvaardigheid,	  regeren	  in	  het	  
leven	  van	  de	  ene,	  Yahshua	  de	  Messias.	  Daarom	  mits	  er	  door	  een	  iemand	  zijn	  
overtreding,	  veroordeling	  op	  allen	  kwam,	  zo	  ook	  zal	  er	  door	  de	  rechtvaardigheid	  
van	  ene,	  de	  overwinning	  ten	  leven	  zijn	  aan	  allen.

1	  Kor	  15:45-‐47
Zo	  staat	  het	  ook	  geschreven	  "de	  eerste	  man,	  Adam,	  werd	  een	  levend	  wezen",	  de	  
laatste	  Adam,	  een	  leven-‐gevende	  Geest.	  (Gen	  2:7)
Maar	  niet	  eerst	  het	  geestelijke	  maar	  het	  natuurlijke,	  nadien	  het	  geestelijke.	  De	  
eerste	  man	  was	  uit	  de	  aarde,	  aards.	  De	  tweede	  man	  was	  de	  Meester	  uit	  de	  Hemel.

Opmerking:	  Toen	  Adam	  zich	  gewillig	  onderwierp	  aan	  de	  heerschappij	  van	  satan	  en	  
zijn	  posiHe	  en	  heerschappij	  over	  de	  aarde	  dusdanig	  gewoon	  afstond,	  sindsdien	  is	  
Yahweh	  bezig	  om	  aan	  de	  mensen	  terug	  te	  lossen	  wat	  Adam	  verloren	  had.	  Mits	  het	  
aardse	  gebied	  bedoeld	  was	  voor	  Adam	  rechtstreeks	  van	  Yahweh,	  was	  de	  enige	  
manier	  om	  dit	  te	  bewerkstelligen,	  door	  een	  fysieke	  afstammeling	  van	  Adam	  moest	  
geboren	  worden	  zodat	  hij	  zou	  kunnen	  terug	  opeisen	  wat	  zijn	  voorvader	  Adam	  had	  
verloren.	  Een	  simpel	  koninkrijk	  principe	  zegt	  dat	  een	  opvolgende	  koning	  een	  fysieke	  
afstammeling	  moet	  zijn	  van	  de	  regerende	  koning.

Bevond	  Yahweh,	  Abraham	  trouw	  om	  dan	  zijn	  nageslacht	  te	  gebruiken	  als	  de	  fysieke	  
afstamming	  waaruit	  de	  Messias	  zou	  komen?

Gen	  12:1-‐3
En	  Yahweh	  zei	  tot	  Abram:	  Trek	  weg	  uit	  jouw	  land	  en	  jouw	  familie	  en	  jouw	  vaders	  
huis,	  naar	  een	  land	  dat	  Ik	  jou	  zal	  tonen.	  En	  Ik	  zal	  van	  jou	  een	  grote	  na_e	  maken.	  En	  
Ik	  zal	  jou	  zegenen	  en	  jouw	  naam	  groots	  maken	  en	  je	  zal	  een	  zegen	  zijn.	  En	  Ik	  zal	  
zegenen	  wie	  jou	  zegent	  en	  vervloeken	  wie	  jou	  vervloekt.	  En	  in	  jou	  zullen	  alle	  
families	  op	  aarde	  gezegend	  worden.

Gen	  17:1-‐9+21
En	  toen	  Abram	  negenennegen_g	  jaar	  oud	  was,	  verscheen	  Yahweh	  aan	  Abram	  en	  
zei	  tot	  hem:	  Ik	  ben	  El	  Sjaddai,	  wandel	  voor	  mij	  uit	  en	  wees	  perfect.	  En	  Ik	  zal	  een	  
verbond	  maken	  tussen	  Mij	  en	  jou,	  en	  jou	  ten	  zeerste	  vermenigvuldigen.	  En	  Abram	  
viel	  neer	  met	  zijn	  gezicht	  ter	  aarde	  en	  Élohiem	  sprak	  met	  hem	  zeggende:	  Wat	  Mij	  



betre`,	  zie,	  Mijn	  verbond	  met	  jou	  en	  je	  zal	  een	  vader	  zijn	  van	  vele	  na_ën.	  En	  jouw	  
naam	  zal	  niet	  langer	  Abram	  zijn	  maar	  jouw	  naam	  zal	  zijn;	  Abraham.	  Want	  ik	  heb	  
jou	  vader	  gemaakt	  van	  vele	  na_ën.	  
En	  ik	  zal	  jou	  heel	  vruchtbaar	  maken	  en	  Ik	  zal	  jou	  geven	  voor	  na_ën.	  En	  koningen	  
zullen	  uit	  u	  voort	  komen.
En	  Ik	  zal	  Mijn	  verbond	  tussen	  Mij	  en	  jou	  beves_gen,	  en	  met	  jouw	  zaad	  na	  jouw,	  in	  
hun	  genera_es	  als	  een	  eeuwig	  verbond,	  om	  een	  Élohiem	  te	  zijn	  tot	  jou	  en	  jouw	  
zaad	  na	  jou.
En	  Ik	  zal	  aan	  jou	  en	  jouw	  zaad	  geven,	  het	  land	  van	  waar	  je	  vertoe`,	  het	  land	  
Kanaän	  als	  een	  eeuwige	  bezidng	  en	  Ik	  zal	  hun	  Élohiem	  zijn.
En	  Élohiem	  zei	  tot	  Abraham:	  Je	  zal	  Mijn	  verbond	  houden,	  jij	  en	  jouw	  zaad	  na	  jou	  in	  
hun	  genera_es.
En	  Ik	  zal	  Mijn	  verbond	  beves_gen	  met	  Jitzhaq,	  die	  Sara	  zal	  baren	  op	  deze	  
aangestelde	  _jd	  van	  het	  volgende	  jaar.

Gal	  3:16
Nu,	  de	  belo`en	  die	  werden	  gemaakt	  aan	  Abraham	  en	  zijn	  zaad	  met	  een	  verbond,	  
daarvan	  zei	  Hij	  niet	  "aan	  jouw	  zaad",	  met	  betrekking	  tot	  velen	  maar	  "aan	  jouw	  
zaad",	  met	  betrekking	  tot	  één,	  dat	  is	  de	  Messias.

Amos	  3:1
Hoor	  dit	  woord	  dat	  Yahweh	  hee`	  gesproken	  tegen	  jullie,	  zonen	  van	  Jisrael,	  tegen	  
alle	  families	  die	  Ik	  bracht	  uit	  het	  land	  Egypte,	  zeggende:	  Alleen	  jullie	  heb	  ik	  gekend	  
uit	  alle	  families	  op	  aarde.

Ex	  4:22	  En	  je	  zal	  spreken	  tot	  Fara'o:	  Zo	  zegt	  Yahweh;	  Mijn	  zoon,	  Mijn	  eerstgeborene	  
is	  Jisrael.

Opmerking:	  Door	  de	  trouw	  die	  Abraham	  bewees,	  koos	  Yahweh	  zijn	  nageslacht	  om	  
uiteindelijk	  daaruit	  de	  Messias	  te	  laten	  geboren	  worden.	  Yahweh	  werkt	  alHjd	  binnen	  
de	  scheppingsorde	  en	  Hij	  kiest	  uit	  het	  zaad	  van	  Israël	  om	  de	  mensheid	  terug	  naar	  
Hem	  te	  lossen.	  Yahweh	  zal	  ook	  de	  naHën	  terug	  lossen	  na	  de	  wederkomst	  en	  wanneer	  
Zijn	  Koninkrijk	  wordt	  bevesHgd	  op	  aarde	  (Jes	  66:18-‐20).

Kan	  alleen	  een	  fysieke	  Israëliet	  een	  discipel	  van	  Yahshua	  worden,	  als	  mede	  
familieleden	  worden	  van	  Yahweh	  Hjdens	  deze	  periode	  vooraleer	  het	  millenium	  
begint?

Gal	  3:26-‐29
Want	  jullie	  zijn	  allen	  zonen	  van	  Yahweh	  door	  het	  geloof	  in	  de	  Messias	  Yahshua.	  
Want	  zovelen	  er	  gedoopt	  werden	  in	  de	  Messias,	  je	  hebt	  de	  Messias	  aangedaan.	  Er	  
kan	  dus	  geen	  Judeeër	  of	  Arameeër,	  slaaf	  noch	  vrije,	  man	  noch	  vrouw	  zijn	  want	  
jullie	  zijn	  allen	  één,	  verbonden	  in	  de	  Messias	  Yahshua.
En	  als	  je	  aan	  de	  Messias	  toebehoort,	  dan	  zijn	  jullie	  zaden	  van	  Abraham	  en	  
erfgenamen	  naar	  de	  belo`e.

Opmerking:	  Yahweh	  ziet	  verder	  dan	  het	  uiterlijke	  en	  alhoewel	  Adam	  omwille	  van	  zijn	  



posiHe	  door	  Yahweh	  werd	  uitgekozen	  om	  de	  fysieke	  afstammeling	  voort	  te	  brengen	  
door	  wie	  de	  mensheid	  zou	  worden	  verlost,	  wat	  gebeurt	  is	  bij	  de	  komst	  van	  de	  
Messias,	  waardoor	  iedereen	  ongeacht	  diens	  ethniciteit,	  geslacht,	  sociale	  status,	  etc.	  
kan	  worden	  ingeënt	  in	  de	  familie	  Israël	  en	  zo	  een	  zaad/afstammeling	  worden	  van	  
Abraham	  door	  Yahshua,	  onze	  Maker	  en	  verlosser.	  Alhoewel	  iemand	  moet	  gedoopt	  
worden	  en	  zo	  deel	  worden	  van	  het	  geestelijke	  zaad	  van	  Israël,	  door	  de	  Messias,	  om	  
een	  eersteling	  te	  zijn	  voor	  Hem	  (zie	  les	  1).

Was	  de	  aarde	  nog	  steeds	  onder	  de	  heerschappij	  en	  het	  bewind	  van	  satan	  toen	  
Yahshua	  de	  Messias	  zijn	  bediening	  begon	  in	  het	  jaar	  27?

Luk	  4:5-‐8
En	  hij	  bracht	  hem	  op	  een	  hoge	  berg,	  en	  satan	  toonde	  hem	  alle	  koninkrijken	  ter	  
wereld	  in	  een	  ogenblik.	  En	  de	  duivel	  zie	  tot	  hem:	  Ik	  zal	  deze	  autoriteit	  en	  glorie	  
allemaal	  aan	  jou	  geven	  want	  die	  is	  aan	  mij	  gegeven	  en	  ik	  geef	  het	  aan	  wie	  ik	  ook	  
wens.	  Als	  je	  dus	  mij	  aanbidt,	  wordt	  alles	  van	  jou.
En	  hij	  antwoorde	  en	  Yahshua	  zei:	  Ga	  weg	  van	  achter	  mij	  satan!	  Want	  er	  staat	  
geschreven:	  Je	  zal	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  aanbidden	  en	  Hem	  alleen	  dienen.

Opmerking:	  Toen	  Adam	  zijn	  posiHe	  en	  heerschappij	  over	  de	  aarde	  opgaf	  in	  Genesis,	  
stelde	  Yahweh	  een	  Hjdspanne	  in	  van	  duizenden	  jaren	  om	  satan	  toe	  te	  staan	  om	  zijn	  
koninkrijk	  op	  deze	  aarde	  te	  nestelen.	  Yahweh	  staat	  aan	  satan	  toe;	  de	  wereldregimes	  
te	  beheersen,	  opleidingen	  en	  zelfs	  de	  kerken.	  Toen	  Yahshua	  naar	  de	  aarde	  kwam,	  
Hjdens	  zijn	  aardse	  bediening	  in	  het	  jaar	  27,	  kwam	  hij	  in	  aanmerking	  door	  zijn	  leven,	  
dood	  en	  opstanding	  om	  de	  satan	  te	  vervangen	  en	  het	  Koninkrijk	  terug	  te	  lossen,	  aan	  
Yahweh	  en	  de	  mensheid,	  dat	  Adam	  hee7	  verloren.

Hoewel,	  net	  zoals	  een	  president	  wel	  verkozen	  wordt	  maar	  pas	  2	  maanden	  later	  zijn	  
ambt	  kan	  opnemen,	  Yahshua	  hee7	  dan	  wel	  volledig	  de	  zonden	  der	  mensheid	  
betaald,	  doch	  neemt	  hij	  in	  ongeveer	  6	  000	  nog	  niet	  gelijk	  heerschappij	  op	  van	  de	  
fysieke	  aarde	  voor	  Zijn	  Koninkrijk,	  pas	  wanneer	  de	  aan	  satan	  toegestande	  Hjd	  
volbracht	  is.

Waar	  zegt	  de	  Schri7	  ergens	  dat	  er	  6	  000	  jaar	  aan	  satan	  is	  voorzien	  voordat	  de	  
Messias	  zal	  regeren	  op	  deze	  aardbol?

Ex	  20:11	  Want	  in	  zes	  dagen	  maakte	  Yahweh	  de	  hemelen	  en	  aarde,	  de	  zee	  en	  alles	  
wat	  daarin	  is	  en	  Hij	  ruske	  op	  de	  zevende	  dag,	  daarom	  hee`	  Yahweh	  de	  
sjabbathdag	  gezegend	  en	  apart	  gezet.

Heb	  4:4-‐9
Want	  Hij	  hee`	  gesproken	  aangaande	  de	  sjabbath	  "En	  Élohiem	  ruske	  van	  al	  Zijn	  
werk	  op	  de	  zevende	  dag"	  (Gen	  2:2)	  En	  nogmaals	  zei	  Hij	  "zij	  zullen	  Mijn	  rust	  niet	  
binnengaan",	  sommigen	  hadden	  de	  kans	  om	  eerst	  binnen	  te	  gaan	  maar	  zij	  aan	  wie	  
het	  goede	  nieuws	  werd	  gebracht,	  gingen	  niet	  binnen	  omwille	  van	  
ongehoorzaamheid.	  Hij	  duidt	  opnieuw	  een	  zeker	  dag	  aan,	  zeggende	  door	  Dawid:	  
Vandaag,	  na	  zo	  een	  lange	  _jd,	  zoals	  Hij	  hee`	  gezegd	  "Vandaag,	  als	  je	  Zijn	  stem	  



hoort,	  wees	  dan	  niet	  koppig	  van	  hart."	  (Ps	  95:7-‐8)
Want	  als	  Yahoshua	  (Grieks	  NT:	  Iesoes/Jezus	  -‐-‐>	  Yahoshua)	  bin	  Noen	  aan	  hen	  rust	  
had	  gegeven,	  dan	  zou	  Hij	  achteraf	  niet	  van	  een	  andere	  dag	  hebben	  gesproken.	  
Daarom	  is	  het	  de	  plicht	  van	  het	  volk	  van	  Yahweh	  om	  de	  sjabbath	  te	  houden.

Num	  14:34	  ..aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  dagen	  dat	  jullie	  het	  land	  hebben	  verspied,	  
een	  dag	  voor	  een	  jaar,	  een	  dag	  voor	  een	  jaar,	  je	  zal	  jouw	  ongerech_gheden	  veer_g	  
jaar	  lang	  dragen,	  je	  zal	  Mijn	  vervreemding	  van	  jullie	  inzien.

2	  Pet	  3:8-‐9
Maar	  laat	  dit	  niet	  verborgen	  zin	  voor	  jullie	  geliefden,	  dat	  een	  dag	  met	  de	  
Almach_ge	  is	  als	  duizend	  jaar,	  en	  duizend	  jaar	  als	  een	  dag.	  (Psa	  90:4)
Yahweh	  vergeet	  Zijn	  belo`e	  niet,	  zoals	  anderen	  maar	  Hij	  is	  geduldig	  naar	  ons	  toe	  
want	  Hij	  wil	  dat	  niet	  één	  verloren	  gaat	  maar	  dat	  allen	  tot	  inkeer	  komen.

Opmerking:	  Net	  zoals	  Yahweh	  de	  wereld	  schiep	  in	  zes	  dagen	  en	  rusKe	  op	  de	  
zevende,	  welke	  hij	  "haSjabbath"	  noemde,	  hee7	  hij	  zo	  een	  6	  000	  jaar	  toegewezen	  aan	  
satan	  om	  over	  deze	  aarde	  te	  heersen	  en	  daarna	  volgt	  de	  laatste	  duizend	  jaar	  zoals	  
Hebreeën	  4	  omschrij7,	  hetgeen	  zich	  uit	  in	  een	  duizendjarige	  heerschappij	  van	  de	  
Messias	  wanneer	  de	  wereld	  rust	  van	  de	  boosaardige	  en	  kwaadaardige	  maatschappij	  
die	  satan	  hee7	  geschapen	  de	  duizenden	  jaren	  daarvoor.	  We	  naderen	  het	  einde	  van	  
deze	  heerschappij	  van	  satan,	  waarna	  het	  bevesHgen	  er	  komt	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  
Yahweh	  op	  deze	  aarde.

Wanneer	  Yahshua	  naar	  de	  aarde	  komt	  en	  geboren	  werd	  uit	  een	  vrouw	  als	  de	  tweede	  
Adam,	  concentreerde	  hij	  zich	  op	  het	  verlossen	  van	  het	  Koninkrijk	  dat	  Adam	  
kwijtspeelde?

Mat	  4:17	  Vanaf	  dan	  begon	  Yahshua	  te	  prediken	  en	  zei	  "Keer	  jullie	  om!	  Het	  
Koninkrijk	  der	  Hemel	  komt	  eraan!"

Mar	  1:14	  En	  nadat	  Johannan	  uitgeleverd	  werd,	  kwam	  Yahshua	  in	  Galilea	  en	  hij	  
bracht	  het	  goede	  nieuws	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh.	  En	  hij	  zei:	  De	  _jd	  is	  op	  en	  
het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  aangekomen.	  Keer	  je	  om	  en	  geloof	  in	  het	  goede	  
nieuws.

Mat	  13:24-‐52
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk 
der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.

25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de 
tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen 
openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: 
Meester! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit 
onkruid?



28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de 
dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve 
vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met 
hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal 
ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, 
om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk 
der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en 
in zijn akker gezaaid;
32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, 
dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de 
vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.
33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der 
hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie 
maten meels, totdat het geheel gezuurd was.
34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en 
zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.
35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik 
zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die 
verborgen waren van de grondlegging der wereld.
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn 
discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het 
onkruid des akkers.
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des 
mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; 
en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de 
voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo 
zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 
Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid 
doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en 
knersing der tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns 
Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.
44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker 
verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van 
blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt 
dienzelven akker.
45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone 
paarlen zoekt;
46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en 



verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de 
zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en 
nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en 
de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en 
knersing der tanden.
51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, 
Meester!

Opmerking:	  Alles	  dat	  Yahshua	  deed	  Hjdens	  zijn	  leven	  was	  gericht	  op	  het	  herstellen	  
van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh,	  dat	  was	  zijn	  hele	  opdracht,	  om	  te	  herstellen	  wat	  
Adam	  kwijt	  was	  geraakt	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den.	  Door	  een	  perfect	  leven	  te	  leiden,	  kwam	  
hij	  in	  aanmerking	  om	  de	  straf	  te	  ontvangen	  voor	  de	  zonde	  die	  begon	  bij	  Adam,	  dan	  
voor	  Israël	  en	  uiteindelijk	  de	  mensheid,	  om	  terug	  te	  lossen	  de	  autoriteit	  waardoor	  hij	  
koning	  kan	  worden	  en	  heerschappij	  hebben	  over	  de	  aarde,	  duizend	  jaar	  lang.

Beval	  Yahshua	  zijn	  discipelen	  om	  vrucht	  te	  dragen	  en	  om	  nieuwe	  leden	  op	  te	  leiden	  
voor	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh,	  zoals	  Yahweh	  deed	  met	  Adam	  in	  de	  Tuin?

Joh	  15:1-‐8	  +	  16
Ik	  ben	  de	  ware	  wijnstok	  en	  mijn	  Vader	  is	  de	  landman.	  Elke	  rank	  aan	  mij	  die	  geen	  
vrucht	  draagt,	  neemt	  Hij	  weg	  en	  elke	  die	  wel	  vrucht	  draagt,	  snoeit	  Hij	  opdat	  zij	  
meer	  vrucht	  drage.	  Jullie	  zijn	  nu	  rein	  om	  het	  woord	  dat	  ik	  tot	  jullie	  gesproken	  heb,	  
blijf	  in	  mij,	  gelijk	  ik	  in	  jullie.	  Evenals	  de	  rank	  geen	  vrucht	  kan	  dragen	  uit	  zichzelf,	  als	  
zij	  niet	  aan	  de	  wijstok	  blij`,	  zo	  ook	  jullie	  niet,	  indien	  jullie	  in	  mij	  niet	  blijven.	  Ik	  ben	  
de	  wijnstok,	  jullie	  zijn	  de	  ranken.	  Wie	  in	  mij	  blij`,	  zoals	  ik	  in	  hem,	  die	  draagt	  veel	  
vrucht	  want	  zonder	  mij	  kunnen	  jullie	  niets	  doen.	  Wie	  in	  mij	  niet	  blij`	  is	  
buitengeworpen	  als	  de	  rank	  en	  is	  verdord	  en	  men	  verzamelt	  ze	  en	  werpt	  ze	  in	  het	  
vuur	  en	  zij	  worden	  verbrand.	  Indien	  jullie	  in	  mij	  blijven	  en	  mijn	  woorden	  in	  jullie	  
blijven,	  vraag	  wat	  jullie	  maar	  willen	  en	  het	  zal	  tot	  jullie	  komen.	  Hierin	  is	  mijn	  Vader	  
verheerlijkt,	  dat	  jullie	  veel	  vrucht	  dragen	  en	  jullie	  zullen	  mijn	  discipelen	  zijn.
Niet	  jullie	  hebben	  mij	  maar	  ik	  heb	  jullie	  uitgekozen	  en	  jullie	  aangewezen,	  opdat	  
jullie	  zouden	  heengaan	  en	  vrucht	  dragen	  en	  uw	  vrucht	  zou	  blijven,	  opdat	  de	  Vader	  
jullie	  alles	  gee`	  wat	  jullie	  Hem	  bidden	  in	  mijn	  naam.

Mat	  7:16-‐21
Door	  hun	  vruchten	  zal	  je	  hen	  herkennen:	  men	  leest	  toch	  geen	  druiven	  van	  dorens	  
of	  vijgen	  van	  distels?	  zo	  brengt	  iedere	  goede	  boom	  goede	  vruchten	  voort	  maar	  de	  
slechte	  boom	  brengt	  slechte	  vruchten	  voort.	  Een	  goede	  boom	  kan	  geen	  slechte	  
vruchten	  dragen	  of	  een	  slechte	  boom	  goede	  vruchten	  dragen.	  Iedere	  boom	  die	  
geen	  goede	  vrucht	  voortbrengt,	  wordt	  uitgehouwen	  en	  in	  in	  het	  vuur	  geworpen.	  Zo	  
zal	  je	  hen	  dan	  aan	  hun	  vruchten	  kennen.
Niet	  een	  ieder	  die	  tot	  mij	  zegt:	  Meester!	  Meester!,	  zal	  het	  Koninkrijk	  der	  Hemel	  
binnengaan	  maar	  wie	  doet	  de	  wil	  van	  Mijns	  Vaders,	  die	  in	  de	  Hemel	  is.

zie	  ook	  MaKheüs	  25:13-‐30



Opmerking:	  De	  taak	  van	  de	  mensheid,	  zoals	  Yahweh	  via	  Adam	  toonde,	  was	  dat	  men	  
vrucht	  zou	  dragen	  en	  vermenigdvuldigen	  (Gen	  1:28)	  en	  we	  kunnen	  zien	  aan	  de	  
woorden	  van	  Yahshua	  dat	  de	  taak	  ook	  geldt	  voor	  de	  Nieuwe	  Verbondsgelovigen	  die	  
volgelingen	  zijn	  van	  Yahshua	  en	  eersteling	  kinderen	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh.

Bese7en	  de	  apostelen	  dat	  Yahshua	  echt	  sprak	  over	  een	  echt	  koninkrijk	  dat	  zou	  
voortkomen	  uit	  het	  Beloofde	  Land	  Israël?

Luk	  22:25	  En	  Yahshua	  zei	  tot	  hen:	  De	  koningen	  der	  na_ën	  zijn	  hun	  meesters	  en	  zij	  
die	  autoriteit	  over	  hen	  hebben	  worden	  doeners	  van	  het	  goede	  genoemd.	  Maar	  laat	  
het	  bij	  jullie	  zo	  niet	  zijn,	  laat	  de	  meerdere	  onder	  jullie,	  de	  mindere	  zijn	  en	  diegene	  
die	  bestuurt	  als	  een	  dienaar.
Want	  wie	  is	  de	  meerdere,	  diegene	  die	  aanligt	  of	  diegene	  die	  bedient?	  De	  
aanliggende	  toch?	  Maar	  ik	  ben	  te	  midden	  van	  jullie	  als	  een	  dienaar.	  
Maar	  ik	  geef	  een	  Koninkrijk	  aan	  jullie,	  zoals	  mijn	  Vader	  aan	  mij	  gaf,	  en	  jullie	  zullen	  
op	  de	  tronen	  ziken	  wanneer	  jullie	  oordelen	  over	  de	  twaalf	  stammen	  van	  Jisrael.

Hand	  1:6
Toen	  zij	  samen	  gekomen	  waren,	  ondervroegen	  zij	  hem,	  zeggende:	  Meester,	  herstelt	  
u	  het	  Koninkrijk	  van	  Israël	  nu?
En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Het	  is	  niet	  aan	  jullie	  om	  de	  _jden	  of	  seizoenen	  te	  kennen	  die	  de	  
Vader	  Zelf	  hee`	  ingesteld.	  Maar	  wanneer	  de	  Geest	  van	  Heiligheid	  over	  jullie	  
gekomen	  is,	  zullen	  jullie	  de	  kracht	  ontvangen	  en	  jullie	  zullen	  getuigen	  zijn	  van	  mij,	  
zowel	  in	  Jeroesjalajiem,	  Jehudah,	  Sjomron	  en	  tot	  het	  einde	  van	  de	  aarde.

Opmerking:	  Het	  is	  heel	  duidelijk	  uit	  de	  Schri7	  dat	  de	  apostelen	  echt	  wel	  hadden	  
begrepen	  dat	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  een	  fysiek	  koninkrijk	  was	  dat	  zou	  ontstaan	  in	  
de	  naHe	  Israël	  en	  dan	  vandaaruit	  tot	  de	  hele	  wereld,	  het	  enigste	  wat	  ze	  niet	  wisten	  
was	  wanneer	  die	  zou	  gebeuren.	  Er	  is	  niets	  in	  de	  Schri7	  die	  zelfs	  maar	  doet	  
vermoeden	  dat	  de	  apostelen	  of	  alle	  vroege	  gelovigen,	  overtuigd	  waren	  dat	  het	  
Koninkrijk	  van	  Yahweh	  een	  kerk(elijke	  organisHe)	  was	  of	  zelfs	  een	  of	  ander	  gezellig	  
gevoel	  in	  hun	  hart.

Wat	  bedoelde	  Yahshua	  in	  Lukas	  17:21	  toen	  hij	  zei	  "want	  zie	  het	  Koninkrijk	  van	  
Yahweh	  is	  in	  jullie	  midden"?

Opmerking:	  In	  een	  koninkrijk-‐mentaliteit	  bezit	  de	  koning	  alles	  in	  zijn	  koninkrijk	  en	  
zijn	  wet	  is	  bindend	  en	  kan	  niet	  veranderd	  worden.	  Daarnaast,	  in	  een	  koninkrijk,	  
migreren	  mensen	  niet	  om	  uit	  eigen	  beweging	  deel	  te	  worden	  daarvan	  maar	  wordt	  
iemand	  uitgekozen	  door	  de	  koning	  om	  deel	  te	  worden	  van	  dat	  koninkrijk	  (Joh	  15:16)	  
door	  een	  koninklijke	  beslissing	  want	  zijn	  woord	  is	  het	  laatste	  woord.	  Daarnaast	  is	  de	  
koning	  volledig	  verantwoordelijk	  voor	  al	  zijn	  onderdanen	  en	  als	  zelfs	  maar	  één	  
persoon	  iets	  mist,	  dan	  gee7	  dat	  een	  slechte	  indruk	  van	  de	  koning	  zelf.

Daarom	  staat	  koning	  gelijk	  aan	  koninkrijk,	  dus	  wanneer	  Yahshua	  tegen	  de	  Farizeeërs	  
zei	  dat	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  in	  hun	  midden	  was,	  bedoelde	  hij	  dat	  zij	  in	  de	  
aanwezigheid	  waren	  van	  de	  Koning	  van	  het	  Koninkrijk,	  zodanig	  was	  het	  Koninkrijk	  
van	  Yahweh	  tot	  hen	  gekomen.	  Zo	  zijn	  ook	  alle	  discipelen	  van	  Yahshua,	  ambassadeurs	  
voor	  hem	  en	  het	  Koninkrijk	  (2	  Kor	  5:20)	  en	  we	  zijn	  gezegend	  om	  overal	  hem	  te	  
weerspiegelen,	  in	  essenHe	  als	  vertegenwoordigers	  van	  dat	  Koninkrijk,	  brengen	  wij	  
het	  Koninkrijk	  door	  ons	  onderwijs	  aan	  een	  bepaald	  gebied.	  Om	  dan	  een	  



ambassadeur	  te	  zijn	  van	  de	  Koning	  en	  zijn	  Koninkrijk,	  moet	  dat	  Koninkrijk	  op	  onze	  
harten	  geschreven	  worden	  en	  de	  hoogste	  prioriteit	  zijn	  in	  ons	  leven.	  (MaK	  10:32-‐39)

Gaf	  Yahshua	  mee	  welke	  beloning	  er	  wordt	  gegeven	  aan	  de	  eerstelingen	  die	  gedoopt	  
zijn	  in	  zijn	  Naam	  en	  zijn	  volgelingen	  zijn	  op	  dit	  moment,	  voordat	  hij	  terugkomt	  om	  
het	  Koninkrijk	  te	  bevesHgen?

Luk	  22:28-‐30
Maar	  jullie	  zijn	  diegenen	  die	  doorgaan	  met	  mij	  _jdens	  mijn	  verzoeking.	  En	  ik	  geef	  
een	  Koninkrijk	  aan	  jullie,	  zoals	  mijn	  Vader	  dat	  met	  mij	  deed,	  zodat	  jullie	  mogen	  
eten	  en	  drinken	  aan	  mijn	  tafel	  in	  het	  Koninkrijk	  en	  jullie	  zullen	  op	  tronen	  ziken,	  
oordelende	  de	  twaalf	  stammen	  van	  Jisrael.

Mat	  19:27
Toen	  antwoordde	  Petrus	  en	  zei	  tegen	  hem:	  Zie,	  wij	  lieten	  alles	  achter	  en	  volgden	  
jou.	  Wat	  zullen	  wij	  krijgen?
En	  Yahshua	  zei	  tegen	  hem:	  Amen,	  ik	  zeg	  jou,	  jullie	  die	  mij	  gevolgd	  hebben	  in	  deze	  
wereld,	  wanneer	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  op	  de	  troon	  van	  zijn	  glorie	  zit,	  zullen	  ook	  
jullie	  op	  twaalf	  tronen	  ziken,	  oordelende	  de	  twaalf	  stammen	  van	  Jisrael.	  En	  
iedereen	  die	  hee`	  achtergelaten	  huizen,	  broers,	  zusters,	  vader,	  moeder,	  
echtgenote,	  kinderen	  of	  akkers	  omwille	  van	  mij,	  zal	  het	  honderdmaal	  ontvangen	  en	  
zal	  eeuwig	  leven	  beërven.

Op	  5:9
En	  zij	  zingen	  een	  nieuw	  lied,	  zeggende:	  Waardig	  bent	  u	  om	  de	  rol	  te	  ontvangen	  en	  
om	  diens	  zegels	  te	  openen	  want	  u	  werd	  geslacht	  en	  door	  uw	  bloed	  kocht	  Yahweh	  
ons	  uit	  elke	  stam	  en	  taal	  en	  volk	  en	  na_e.	  En	  hij	  maakte	  ons	  koningen	  en	  priesters	  
tot	  onze	  Élohiem	  en	  wij	  zullen	  regeren	  op	  aarde.

Op	  20:4
En	  ik	  zag	  tronen	  en	  zij	  zaten	  daarop.	  En	  zij	  werden	  geoordeeld,	  diegenen	  die	  
onthoofd	  werden	  omwille	  van	  de	  getuigenis	  van	  Yahshua	  en	  het	  Woord	  van	  
Yahweh,	  zij	  die	  het	  beest	  noch	  diens	  beeld	  hadden	  aanbeden	  en	  het	  teken	  niet	  op	  
hun	  voorhoofd	  hadden	  ontvangen	  noch	  hun	  hand.	  En	  zij	  leefden	  en	  regeerden	  met	  
de	  Messias,	  duizend	  jaar	  lang.
Dit	  is	  de	  eerste	  opstanding.
Gezegend	  en	  apart-‐gezet	  is	  hij	  die	  daaraan	  deel	  hee`,	  de	  eerste	  opstanding.	  De	  
tweede	  dood	  hee`	  geen	  autoriteit	  over	  hen,	  maar	  zij	  zullen	  priesters	  van	  Yahweh	  
en	  Zijn	  Messias	  zijn,	  en	  zullen	  regeren	  met	  hem,	  duizend	  jaar	  lang.

Opmerking:	  Zij	  die	  hun	  leven	  offeren	  en	  opgeven	  in	  deze	  wereld	  (satan's	  
maatschappij)	  en	  gedoopt	  worden	  in	  de	  naam	  van	  Yahshua,	  en	  een	  verbondsrelaHe	  
aangaan	  met	  hem	  (zie	  a.u.b.	  les	  1),	  zij	  zullen	  koningen	  en	  priesters	  worden	  bij	  zijn	  
wederkomst	  en	  met	  hem	  regeren,	  duizend	  jaar	  lang	  en	  tot	  in	  de	  eewigheid.

Hoe	  zal	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  eruit	  zien	  wanneer	  Yahshua	  komt?	  Zal	  er	  een	  
orderlijke	  regering	  zijn	  of	  zal	  iedereen	  zomaar	  kunnen	  doen	  wat	  hun	  hart	  verlangt?

Jes	  11:1-‐9
En	  een	  rijsje	  komt	  voort	  uit	  Jisjai	  en	  een	  scheut	  (Netzer)	  uit	  zijn	  wortelen	  zal	  vrucht	  
dragen.	  En	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  rust	  op	  hem,	  de	  Geest	  van	  wijsheid	  en	  begrip,	  de	  



Geest	  van	  raad	  en	  sterkte,	  de	  Geest	  van	  kennis	  en	  vrees	  voor	  Yahweh,	  hij	  ademt	  
door	  de	  vrees	  van	  Yahweh.	  Maar	  hij	  zal	  niet	  oordelen	  door	  wat	  zijn	  ogen	  zien	  maar	  
naar	  het	  wat	  zijn	  oren	  horen.	  Maar	  hij	  de	  armen	  in	  rechtvaardigheid	  oordelen	  en	  
over	  de	  ootmoedigen	  des	  lands	  in	  bilijkheid	  rechtspreken	  maar	  hij	  zal	  de	  aarde	  
slaan	  met	  de	  roede	  zijns	  monds	  en	  met	  de	  adem	  zijner	  lippen	  de	  boosaardigen	  
doden.	  Gerech_gheid	  zal	  de	  gordel	  zijner	  lendenen	  zijn	  en	  trouw	  de	  gordel	  zijner	  
heupen.	  Dan	  zal	  de	  wolf	  bij	  het	  schaap	  verkeren,	  het	  kalf,	  de	  jonge	  leeuw	  en	  het	  
mestvee	  zullen	  tezamen	  zijn	  en	  een	  kleine	  jongen	  zal	  ze	  hoeden,	  de	  koe	  en	  de	  berin	  
zullen	  samen	  weiden,	  hun	  jongen	  zullen	  zich	  tezamen	  nederleggen	  en	  de	  leeuw	  zal	  
stro	  eten	  als	  het	  rund,	  dan	  zal	  een	  zuigeling	  bij	  het	  hol	  van	  een	  adder	  spelen	  en	  
naar	  het	  nest	  van	  een	  gi`ige	  slang	  zal	  een	  gespeend	  kind	  zijn	  hand	  uitstrekken.	  
Men	  zal	  geen	  kwaad	  doen	  noch	  verderf	  s_chten	  op	  gans	  mijn	  apart-‐gezeke	  berg	  
want	  de	  aarde	  zal	  vol	  zijn	  van	  kennis	  van	  Yahweh,	  zoals	  de	  wateren	  de	  bodem	  der	  
zee	  bedekken.	  En	  het	  zal	  te	  dien	  dage	  geschieden	  dat	  de	  volken	  de	  wortel	  van	  Jisjai	  
zullen	  zoeken,	  die	  zal	  staan	  als	  een	  banier	  der	  na_ën	  en	  zijn	  rustplaats	  zal	  heerlijk	  
zijn.

Opmerking:	  Wanneer	  Yahshua	  Messias	  Zijn	  Koninkrijk	  naar	  deze	  aarde	  brengt,	  na	  
duizenden	  jaren	  van	  satan's	  maatschappij	  die	  ten	  einde	  loopt,	  er	  volledig	  harmonie	  
en	  gehoorzaamheid	  zijn	  aan	  Zijn	  weKen	  en	  leiderschap.	  De	  aardse	  mensen	  die	  de	  
grote	  wraak	  van	  Yahweh	  hebben	  overleefd,	  zullen	  een	  nieuw	  hart	  krijgen	  en	  een	  
geest	  van	  samenwerking	  om	  de	  waarheid	  te	  leren	  van	  Zijn	  Woord	  en	  om	  gehoorzaam	  
te	  zijn	  aan	  het	  leiderschap	  die	  Yahshua	  belichaamt,	  ten	  dienste	  van	  hen.

Zal	  iedereen	  in	  staat	  zijn	  om	  in	  het	  Koninkrijk	  te	  komen,	  ongeacht	  het	  feit	  dat	  ze	  niet	  
bereid	  zijn	  om	  gehoorzaamheid	  te	  leren	  of	  worden	  enkel	  zij	  toegelaten	  in	  het	  
komende	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  die	  een	  hart	  hebben	  van	  samenwerking	  en	  liefde?

Mat	  7:21
Het	  zal	  niet	  zijn	  dat	  zomaar	  iedereen	  die	  tegen	  mij	  zegt	  "Meester!	  Meester!",	  zal	  
binnenkomen	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  Hemel,	  maar	  slechts	  diegenen	  die	  de	  wil	  van	  
mijn	  Vader	  in	  de	  Hemel	  doen.	  Velen	  zullen	  tegen	  mij	  zeggen	  dan	  "Meester,	  
Meester,	  hebben	  wij	  niet	  in	  uw	  naam	  geprofeteerd	  en	  in	  uw	  naam	  demonen	  
uitgeworpen	  en	  in	  uw	  naam	  vele	  ontzagwekkende	  daden	  gedaan?".	  En	  dan	  zal	  ik	  
zeggen,	  van	  eeuwigheid	  heb	  ik	  jou	  nooit	  gekend:	  "Ga	  weg	  van	  mij,	  zij	  die	  
wekeloosheid	  beoefenen!"

Mat	  25:31
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de 
heilige boodschappers met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner 
heerlijkheid.
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van 
elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn 
linker hand.
34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: 
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is 
van de grondlegging der wereld.
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig 
geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt 



Mij geherbergd.
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij 
bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Meester! wanneer 
hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en 
gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U 
gekomen?
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor 
zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan.
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van 
Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn 
boodschappers bereid is.
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben 
dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt 
Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Meester, wanneer hebben 
wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de 
gevangenis, en hebben U niet gediend?
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit 
een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf; maar de rechtvaardigen in het 
eeuwige leven.

Opmerking:	  Vergeleken	  met	  het	  demonisch	  leidende	  orgaan	  van	  satan	  op	  deze	  
aarde,	  is	  het	  Konkrijk	  van	  Yahweh	  helemaal	  anders.	  Het	  is	  geen	  dictatuur	  die	  de	  
mensen	  verdrukt	  door	  op	  illegale	  wijze	  te	  heersen,	  noch	  is	  het	  communisHsch	  waar	  
een	  kleine	  elite	  in	  luxe	  lee7	  ten	  koste	  van	  al	  de	  rest.	  Daarnaast	  is	  het	  ook	  niet	  zoals	  
een	  democraHe	  waarin	  de	  meerderheid	  de	  beslissingen	  neemt,	  hetzij	  goed	  of	  fout.	  
Daarnaast	  is	  er	  in	  een	  democraHe	  vrijheid	  van	  meningsuiHng	  voor	  zowel	  de	  
kwaadaardige	  als	  de	  rechtvaardige,	  er	  is	  vrijheid	  van	  religie	  voor	  het	  juiste	  als	  voor	  
het	  satanische.	  In	  Zijn	  Koninkrijk	  worden	  alleen	  zij	  die	  100%	  vertrouwen	  en	  geloof	  
hebben	  in	  Yahweh	  en	  Zijn	  weKen	  opvolgen,	  gezegend	  om	  als	  burgers	  gerekend	  te	  
worden.	  Iedereen	  die	  tegen	  de	  perfecte	  Thora	  (correct	  vertaald:	  "instrucHe")	  van	  
Yahweh	  is,	  zal	  geen	  deel	  uitmaken	  van	  Zijn	  Koninkrijk	  maar	  zal	  in	  de	  vuurpoel	  
gegooid	  worden.	  Daarnaast	  zijn	  de	  mensen	  in	  Zijn	  Koninkrijk	  niet	  bezig	  met	  enkel	  en	  
alleen	  hun	  eigen	  welvaart	  maar	  zij	  houden	  oprecht	  van	  hun	  naaste	  als	  hunzelf	  en	  
werken	  in	  alle	  samenwerking	  en	  liefde	  aan	  de	  welvaart	  en	  vooruitgang	  van	  elke	  
burger	  van	  het	  Koninkrijk.

Het	  verschil	  tussen	  een	  koninkrijk	  en	  een	  democraHe	  (democraHe	  is	  satan	  zijn	  weg)	  is	  
dit;	  Je	  kan	  geen	  goede	  werker	  zijn	  voor	  het	  Koninkrijk	  maar	  denken	  als	  een	  
Babyloniër.

1)	  In	  een	  democra_e	  stellen	  mensen	  leiders	  aan	  want	  Laodicea	  hee7	  geen	  nood	  aan	  
een	  koning	  maar	  de	  mensen	  regeren	  zelf.	  



In	  een	  koninkrijk	  kiest	  de	  koningen	  zijn	  onderdanen	  (Joh	  6:44,	  2	  Kor	  5:20)	  -‐	  wij	  zijn	  
ambassadeurs	  voor	  het	  Koninkrijk.

2)	  In	  een	  democra_e	  steunen	  de	  mensen	  de	  regering	  via	  belas_ngen,	  in	  een	  
koninkrijk	  voorziet	  de	  koning	  alles	  wat	  zijn	  onderdanen	  nodig	  hebben.	  Als	  iemand	  
arm	  is	  in	  een	  democraHe,	  wordt	  de	  persoon	  zelf	  als	  de	  schuldige	  aangewezen	  maar	  
als	  iemand	  in	  een	  koninkrijk	  tekort	  hee7	  dan	  communiceert	  dat,	  dat	  de	  koning	  niet	  
voorziet	  in	  de	  welvaart	  van	  zijn	  onderdanen.	  Welvaart	  is	  goed,	  dat	  alle	  burgers	  
voorzien	  zijn	  en	  wijst	  op	  het	  omgekeerde	  van	  armoede.	  (Ps	  23:1,	  MaK	  6:24-‐34)

3)	  Iedereen	  kan	  deel	  worden	  van	  of	  migreren	  naar,	  terwijl	  een	  koninkrijk	  te	  maken	  
hee`	  met	  apomst.	  Gal	  3:29.	  
In	  een	  koninkrijk	  is	  burgerschap	  geen	  recht	  maar	  een	  voorrecht.

4)	  Democra_e	  wordt	  geleid	  door	  een	  parlement,	  terwijl	  een	  koninkrijk	  wordt	  geleid	  
door	  de	  weken	  van	  de	  koning.	  Deut	  10:10-‐12.	  
De	  Thora	  is	  een	  grondwet,	  weKen	  in	  een	  democraHe	  zijn	  mensgemaakt	  en	  niet	  
waterdicht	  terwijl	  de	  weKen	  van	  de	  Koning,	  dat	  wel	  zijn.	  Ps	  19:7-‐12

A)	  In	  een	  democraHe	  kunnen	  burgers	  protesteren	  voor	  een	  verandering	  van	  weKen	  
en	  ethiek,	  terwijl	  in	  een	  koninkrijk	  de	  wet	  niet	  verandert,	  de	  weKen	  van	  de	  koning	  
zijn	  eeuwig.	  (Mal	  3:6,	  Heb	  13:8,	  Ester	  8:8)

5)	  In	  een	  democra_e	  verlangen	  mensen	  vrijheid	  om	  autonoom	  te	  zijn	  maar	  in	  een	  
koninkrijk	  verlangt	  iedereen	  om	  een	  dienaar	  te	  zijn	  van	  de	  koning.	  (Joh	  5:30,	  Ex	  
21:1-‐6)
In	  een	  democraHe	  zijn	  mensen	  hun	  eigen	  élohiem	  maar	  in	  een	  koninkrijk	  wil	  
iedereen	  onder	  de	  koning	  zijn	  gezag	  vallen.	  (1	  Kor	  6:18-‐20)

6)	  In	  een	  democra_e	  zijn	  regels	  door	  mensen	  verzonnen	  en	  niet	  waterdicht,	  de	  
mens	  rekent	  volledig	  op	  zichzelf	  maar	  in	  een	  koninkrijk	  gaat	  alle	  aandacht	  naar	  de	  
koning	  en	  wat	  hij	  beslist.
Dit	  zal	  alHjd	  eindigen	  in	  seculier	  humanisme	  waar	  de	  mens	  geloo7	  dat	  hij	  zijn	  eigen	  
problemen	  helemaal	  alleen	  kan	  oplossen,	  zonder	  de	  hulp	  van	  Élohiem..	  
DemocraHe	  is	  in	  feite	  dat	  de	  mens	  zich	  zodanig	  verhe7	  dat	  hij	  zijn	  eigen	  élohiem	  
wordt.

7)	  In	  een	  democra_e	  is	  er	  privé	  eigendom	  maar	  in	  een	  koninkrijk,	  bezit	  de	  koning	  
alles.	  (Ps	  24:1-‐2)	  Onderdanen	  hoeven	  niets	  te	  beziKen	  want	  alles	  wordt	  voorzien	  
door	  de	  koning.

Koninkrijk	  principes	  kunnen	  moeilijk	  begrepen	  worden	  in	  het	  Westen	  want	  
democra_e	  kwam	  er	  zowel	  in	  Europa	  als	  Amerika	  om	  de	  monarchie	  omver	  te	  
werpen.

Zal	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  enkel	  in	  Israël	  gevesHgd	  zijn	  of	  zal	  het	  zich	  uitbreiden	  
Hjdens	  de	  duizend	  jaar,	  doorheen	  de	  aarde?

Mic	  4:1-‐7
Maar	  het	  zal	  zijn	  in	  de	  laatste	  dagen,	  dat	  de	  berg	  van	  het	  huis	  van	  Yahweh	  zal	  
geves_gd	  worden	  als	  de	  hoogste	  berg	  en	  het	  zal	  zich	  opheffen	  boven	  de	  heuvels	  en	  



volkeren	  zullen	  ernaar	  toe	  stromen.
En	  vele	  na_ën	  zullen	  komen	  en	  zeggen:	  Kom	  en	  laat	  ons	  gaan	  naar	  de	  berg	  van	  
Yahweh	  en	  naar	  het	  huis	  van	  Élohei	  Ja'qob.	  En	  Hij	  zal	  ons	  Zijn	  wegen	  leren	  en	  wij	  
zullen	  wandelen	  in	  Zijn	  paden.	  Want	  de	  Thora	  gaat	  voort	  uit	  Tzion	  en	  het	  Woord	  
van	  Yahweh	  uit	  Jeroesjalajiem.
En	  Hij	  zal	  oordelen	  tussen	  vele	  volkeren	  en	  zal	  beslissen	  voor	  sterke	  na_ën	  veraf.	  En	  
zij	  zullen	  hun	  zwaarden	  maken	  tot	  ploegscharen	  en	  hun	  speren	  tot	  snoeimessen,	  
geen	  volk	  zal	  tegen	  een	  ander	  volk	  het	  zwaard	  opheffen	  en	  zij	  zullen	  de	  oorlog	  niet	  
meer	  leren.	  Maar	  zij	  zullen	  ziken,	  een	  ieder	  onder	  zijn	  wijnstok	  en	  onder	  zijn	  
vijgeboom,	  zonder	  dat	  iemand	  hen	  opschrikt	  want	  de	  mond	  van	  Yahweh	  Tzebaoth	  
hee`	  het	  gesproken.	  Want	  alle	  volkeren	  wandelen	  elk	  in	  de	  naam	  van	  hun	  élohiem	  
maar	  wij	  zullen	  wandelen	  in	  de	  Naam	  van	  Yahweh	  Éloheinoe,	  voor	  altoos	  en	  
immer.	  Te	  dien	  dage,	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh,	  zal	  Ik	  het	  kreupele	  verzamelen	  
en	  het	  verstrooide	  bijeenbregen	  en	  degenen	  over	  wie	  Ik	  kwaad	  heb	  doen	  komen.	  
En	  Ik	  zal	  het	  kreupele	  stellen	  tot	  een	  overblijfsel	  en	  het	  verdrevene	  tot	  een	  mach_g	  
volk	  en	  Yahweh	  zal	  Koning	  over	  hen	  zijn	  op	  de	  berg	  Tzion,	  van	  nu	  aan	  tot	  in	  
eeuwigheid.

Zech	  14:16
En	  het	  zal	  zijn,	  iedereen	  die	  overblij`	  van	  de	  na_ën	  die	  opkomen	  tegen	  
Jeroesjalajiem,	  jaar	  na	  jaar	  zal	  opgaan	  om	  de	  Koning	  te	  aanbidden,	  Yahweh	  
Tzebaoth	  om	  het	  Feest	  van	  Soekkoth	  te	  houden.

Jes	  66:18-‐20
Want	  Ik	  ken	  hun	  werken	  en	  hun	  gedachten,	  dat	  samen	  komt	  om	  alle	  na_ën	  en	  
talen	  te	  verzamelen	  en	  zij	  zullen	  komen	  om	  Mijn	  glorie	  te	  zien.	  En	  Ik	  zal	  een	  teken	  
onder	  hen	  aanstellen	  en	  zij	  onder	  hen	  die	  ontsnapt	  zijn,	  zal	  Ik	  zenden,	  uit	  de	  na_ën	  
van	  Tarsjisj,	  Poel	  en	  Loed,	  zij	  die	  de	  boog	  spannen;	  naar	  Toebal	  en	  Jawan,	  naar	  de	  
verre	  kustlanden	  die	  van	  Mijn	  roem	  niet	  gehoord	  hebben,	  noch	  Mijn	  glorie	  hebben	  
aanschouwd.	  En	  zij	  zullen	  Mijn	  glorie	  verkondigen,	  onder	  de	  na_ën.	  En	  zij	  zullen	  
jouw	  broeders	  brengen	  uit	  alle	  na_ën,	  een	  offer	  aan	  Yahweh,	  op	  paarden	  en	  in	  
koetsen,	  en	  in	  draagstoelen,	  op	  muildieren	  en	  op	  kamelen,	  naar	  Mijn	  apart-‐gezeke	  
berg	  Jeroesjalajiem,	  zegt	  Yahweh:	  zoals	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  het	  offer	  brengen	  in	  
rein	  vaatwerk	  naar	  het	  huis	  van	  Yahweh.

Opmerking:	  Jeruzalem	  is	  het	  eeuwige	  hoofdkwarHer	  vormt	  van	  Yahweh	  AlmachHg	  en	  
is	  heel	  duidelijk	  Zijn	  verblijfplaats	  Hjdens	  de	  laatste	  dagen	  en	  ook	  Hjdens	  het	  
duizendjarige	  rijk	  (Joël	  2:32,	  3:16+21),	  en	  Hjdens	  de	  heerschappij	  van	  Yahshua	  zullen	  
alle	  naHën	  Hem	  duizend	  jaar	  lang	  aanbidden	  en	  zal	  Zijn	  Koninkrijk	  de	  wereldmacht	  
zijn.

Dit	  zal	  niet	  van	  de	  ene	  dag	  op	  de	  andere	  gebeuren.	  Nadat	  de	  wraak	  van	  Yahweh	  
voorbij	  is	  en	  Yahshua	  fysiek	  terugkeert	  naar	  de	  Olijserg	  waar	  hij	  opgevaren	  is,	  vertelt	  
de	  Schri7	  ons	  dat	  er	  een	  klein	  aantal	  mensen	  overgebleven	  is	  op	  aarde	  (Jes	  24:1-‐6).	  
Deze	  mensen	  zullen	  verontrust	  en	  geschokt	  zijn	  na	  wat	  zich	  net	  hee7	  afgespeeld	  in	  
de	  wereld	  die	  ze	  kenden.	  Het	  zal	  veel	  geduld,	  liefde	  en	  onderwijs	  vragen	  om	  deze	  
mensen	  te	  leren	  over	  het	  Nieuwe	  Verbond	  en	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  dat	  dan	  op	  
de	  aarde	  gevesHgd	  zal	  zijn.	  Zoals	  we	  zien	  in	  Zecheria	  14,	  zullen	  sommigen	  het	  niet	  in	  
een	  keer	  begrijpen	  en	  sommigen	  zullen	  zelfs	  niet	  luisteren	  naar	  het	  gebod	  om	  op	  te	  
komen	  naar	  Jeruzalem	  ten	  Hjden	  van	  de	  Feesten,	  om	  voor	  Yahshua	  de	  Koning	  te	  
verschijnen.	  Alhoewelb	  wanneer	  ze	  zullen	  zien	  dat	  ze	  Zijn	  zegen	  niet	  zullen	  



ontvangen	  en	  geen	  regen	  zal	  vallen	  ,indien	  ze	  niet	  volledig	  meewerken	  en	  zich	  
onderwerpen	  aan	  Zijn	  weKen	  en	  leiderschap,	  dan	  zullen	  ze	  eindelijk	  100%	  zich	  
onderwerpen	  aan	  Yahweh	  en	  Zijn	  wil	  zal	  dan	  blijdschap	  brengen	  op	  de	  hele	  aarde.

Zal	  daarna	  de	  hele	  aarde	  echt	  Yahweh	  begrijpen	  en	  kennen,	  zal	  er	  vrede	  en	  
samenhorigheid	  zijn	  en	  zullen	  de	  mensen	  blij	  en	  tevreden	  zijn	  Hjdens	  het	  millenium?

Jer	  31:31-‐34
Zie,	  de	  dag	  komt,	  zegt	  Yahweh,	  dat	  Ik	  een	  nieuw	  verbond	  zal	  snijden	  met	  het	  huis	  
van	  Jisrael	  en	  het	  huis	  van	  Jehoeda,	  niet	  naar	  het	  verbond	  die	  Ik	  sneed	  met	  hun	  
vaderen,	  toen	  Ik	  hen	  bij	  de	  hand	  nam	  om	  hen	  uit	  het	  land	  Egypte	  te	  brengen,	  
dewelke	  zij	  verbroken	  hebben	  alhoewel	  Ik	  een	  Meester	  was	  voor	  hen,	  zegt	  
Yahweh.
Maar	  dit	  zal	  het	  verbond	  zijn	  dat	  Ik	  zal	  snijden	  met	  het	  huis	  van	  Jisrael,	  na	  die	  
dagen,	  zegt	  Yahweh,	  zal	  Ik	  Mijn	  Thora	  in	  hun	  binnenste	  leggen	  en	  Ik	  zal	  haar	  
schrijven	  op	  hun	  harten	  en	  Ik	  zal	  hun	  Élohiem	  zijn	  en	  zij	  zullen	  Mijn	  volk	  zijn.
En	  zij	  zullen	  niet	  meer	  elk	  hun	  naaste	  onderwijzen,	  en	  ieder	  zijn	  broeder,	  zeggende:	  
ken	  Yahweh.	  Want	  zij	  zullen	  Mij	  allen	  kennen,	  van	  de	  minste	  tot	  de	  grootste	  onder	  
hen,	  zegt	  Yahweh.	  Want	  Ik	  zal	  hun	  ongerech_gheden	  vergeven	  en	  hun	  zonden	  niet	  
meer	  herdenken.

Jes	  65
16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den Élohiem der 
waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den Élohiem der 
waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij 
voor Mijn ogen verborgen zijn.
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen 
zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.
18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik 
schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een 
vrolijkheid.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in 
haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des 
geschreeuws.
20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud 
man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd 
jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt 
worden.
21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, 
en derzelver vrucht eten.
22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat 
het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens 
booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.
23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het 
zaad der gezegenden van Yahweh, en hun nakomelingen met hen.
24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog 
spreken, zo zal Ik horen.
25 De wolf en het lam zullen samen eten en de leeuw zal stro eten als het rund. 
En stof is het voedsel van de slang. Zij zullen geen onheil verrichten noch 



verwoesten op Mijn apart-gezette berg, zegt Yahweh.

Zullen alle ziektes ook genezen worden, zodat er zelfs geen blinden of lammen zijn?

Jes	  35
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis 
zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.
2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de 
heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij 
zullen zien de heerlijkheid van Yahweh, het sieraad onzes Élohiem. 
3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast.
4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder 
Élohiem zal ter wrake komen met de vergelding Élohiem. Hij zal komen en 
ulieden verlossen.
5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen 
geopend worden.
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal 
juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.
7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot 
springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, 
zal gras met riet en biezen zijn.
8 En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de apart-‐gezeke
weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze 
zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.
9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch 
aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.
10 En de vrijgekochten van Yahweh zullen wederkeren, en tot Sion komen met 
gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap 
zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

Opmerking:	  Het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  een	  echt	  koninkrijk	  dat	  zal	  gevesHgd	  zijn	  in	  
het	  fysieke	  land	  Israël,	  bij	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua	  op	  de	  Olijserg.	  Het	  
hoofdkwarHer	  zal	  in	  Jeruzalem	  zijn	  en	  vandaar	  uit	  doorheen	  de	  aarde.	  Tijdens	  deze	  
periode	  zal	  Yahweh	  Zijn	  Geest	  uitstorten	  op	  de	  mensheid	  en	  de	  menselijke	  natuur	  
veranderen	  van	  een	  egoïsHsch	  'Alexander'	  mentaliteit	  naar	  ene	  van	  samenwerking	  
en	  liefde	  naar	  de	  medemens	  toe	  als	  voor	  zichzelf.

Tijdens	  Yahshua	  zijn	  duizendjarige	  heerschappij,	  zal	  er	  volledige	  vrede	  zijn	  doorheen	  
de	  hele	  aarde,	  mits	  elke	  mensen	  die	  dan	  lee7	  hem	  zal	  erkennen	  als	  Koning	  der	  
koningen	  en	  hem	  aanbidden	  als	  verlosser	  der	  wereld.	  Er	  zal	  geen	  ziekte	  zijn,	  noch	  
zullen	  mensen	  beperkingen	  hebben,	  noch	  voorHjdige	  dood,	  misdaad,	  plagen	  of	  
hongersnood.	  Iedereen	  zal	  de	  vruchten	  kunnen	  plukken	  van	  diens	  arbeid	  en	  de	  
familiale	  structuur	  en	  relaHe	  zal	  volledig	  hersteld	  worden	  want	  de	  hele	  aarde	  zal	  
voldoende	  opgeleid	  zijn	  in	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  door	  zijn	  discipelen,	  de	  eerstelingen,	  
en	  zij	  dan	  zullen	  regeren	  met	  Yahshua	  duizend	  jaar	  lang	  en	  tot	  in	  de	  eeuwigheid.

Te	  onthouden:



1)	  Adam	  was	  een	  Koninkrijk	  kwijtgeraakt,	  niet	  een	  religie	  en	  Yahshua	  kwam	  naar	  de	  
aarde	  om	  dat	  terug	  te	  krijgen	  en	  herstellen,	  dat	  Koninkrijk	  dat	  Adam	  afstond	  aan	  
satan.
2)	  Het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  geen	  kerk	  of	  een	  'gevoel'	  in	  ons	  binnenste	  maar	  het	  
is	  een	  echt	  leKerlijk	  koninkrijk,	  dat	  de	  aarde	  koloniseert	  zoals	  in	  de	  Hemel
3)	  Yahshua	  zal	  fysiek	  	  terugkeren	  naar	  de	  aarde	  en	  de	  koning	  zijn	  van	  het	  Koninkrijk	  
van	  Yahweh,	  1	  000	  jaar	  lang.	  De	  waarlijk	  gedoopte	  volgelingen	  van	  Yahshua	  zullen	  
met	  hem	  regeren	  op	  aarde.


