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De Koning komt
Mattheüs 3 & 4

Matt.3:1-2 

“In die dagen trad 
Johannes de Doper op 
en hij predikte in de 
woestijn van Judea,  
en zei: Bekeer u, want 
het Koninkrijk der 
hemelen is 
nabijgekomen.” 

Matt.4:17 

“Van toen af begon 
Jezus te prediken en te 
zeggen: Bekeer u, want 
het Koninkrijk der 
hemelen is 
nabijgekomen.”

“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van 
hem die het goede boodschapt, die vrede laat 
horen, die een goede boodschap brengt van het 
goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: 
Uw God is Koning.” 
Jes.52:7

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel 
de wereld gepredikt worden tot een getuigenis 
voor alle volken; en dan zal het einde komen.”
Matt.24:14

Kerntekst “En Jezus trok rond in 
heel Galilea, gaf 
onderwijs in hun 

synagogen en predikte 
het Evangelie van het 

Koninkrijk, en Hij 
genas elke ziekte en 
elke kwaal onder het 

volk.”

Matt.4:23

Matt.9:35

“En Jezus trok rond in al de steden en 
dorpen en gaf onderwijs in hun 

synagogen, en Hij predikte het Evangelie 
van het Koninkrijk en genas iedere 

ziekte en elke kwaal onder het volk.”

Mark.1:14-15 (NBV)

Nadat Johannes gevangen was genomen, 
ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods 
goede nieuws verkondigde. Dit was wat 

hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 
koninkrijk van God is nabij: kom tot 
inkeer en hecht geloof aan dit goede 

nieuws.’
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Zach.14:9
“De HEERE zal Koning worden over 

heel de aarde. Op die dag zal de 
HEERE de Enige zijn en Zijn Naam 

de enige.”

Jes.24:23

“De volle maan zal rood worden van 
schaamte, de gloeiende zon zal 

beschaamd worden, als de HEERE van de 
legermachten zal regeren op de berg 
Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn 

oudsten zal er heerlijkheid zijn.”

Jes.52:7 

“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van 
hem die het goede boodschapt (evangelie), die 

vrede laat horen, die een goede boodschap 
(evangelie)  brengt van het goede, die heil laat 

horen, die tegen Sion zegt
(inhoud van het evangelie): Uw God is 

Koning.(your God reigns AV)

Jezus volgen betekent ….

Jezus als JOU Koning zien !

Kernboodschap …..

Jezus is niet alleen mijn redder 
➔ vooral mijn Koning, mijn Heer

Ik leef nu in Zijn koninkrijk 
➔ Hij regeert in mijn leven!


