
Royal children and non-royals in the kingdom #1 - 20190713 
Koninklijke kinderen en niet-koninklijk in het koninkrijk #1 - 20190713 
 
Hallo allemaal,  
In de vorige serie deelde ik over Jezus de Oosterse Koning. Nu deel ik een aanverwant onderwerp, 
koninklijken en niet- koninklijken in het koninkrijk van de hemel.  
 
Wij zijn koninklijken in het koninkrijk van de hemel. 
"Je bent een uitverkoren *geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige *natie, een volk 
verworven ..." I Petrus 2:9 
 
*Het woord ‘geslacht’ is hier het Griekse woord 'genos', voor 'familie', en waar 'generatie' en 
'genealogie' van komt - familie. Het woord 'natie' is het Griekse woord 'etnos', waar we het woord 
'etnisch' van hebben.*.  
 
Etnos betekent niet een natie zoals wij die zien, als een natie met grenzen dat een specifiek 
geografisch gebied beslaat, maar eerder 'etnisch' als een aparte etniciteit, een 'subgroep binnen een 
bevolking'. Het betekent dat we worden ingedeeld bij anderen met een gemeenschappelijke 
achtergrond of oorsprong. Etnisch gezien zijn wij in het koninkrijk van de hemel een unieke klasse 
wezens, koninklijke priesters.  
 
I Petrus 2:9 leest dus: "Jullie zijn een uitverkoren gezin, een koninklijk priesterschap, een heilige 
(aparte) etnische groep binnen de bevolking, een volk dat is verworven....". 
 
De meeste christenen gaan ervan uit dat alle mensen in alle eeuwen die gered worden tot 'het lichaam 
van Christus' zullen worden ingesloten als één grote gelukkige hemelse familie, maar dat is niet wat 
de Bijbel eigenlijk zegt. 
 
Hier is iets om over na te denken 
Als koninklijk zullen wij niet de enigen in het koninkrijk zijn. Wij zijn koninklijk, de anderen niet. Wij zijn 
de koninklijke familie. Waren de koninklijke familieleden van koning David de enige burgers in Israël? 
Is de koninklijke familie van Groot-Brittannië de enige burgers in het Verenigd Koninkrijk?  
 
Een koninkrijk 
Een koninkrijk heeft een koning, in ons geval, Jezus. Een koninkrijk heeft zijn eigen wetten, gebruiken 
en..... een koninklijke familie die de rest van de burgers van het koninkrijk 'overstijgt'. Vandaag de dag 
is het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld dat iedereen kent, dus dat zal ik gebruiken. De eerste vijf van 
de Koninklijke familie om de troon te bestijgen zijn: 
 
1, Prins Charles, de Prins van Wales. 2, Prins William, de hertog van Cambridge. 3, Prins George van 
Cambridge, oudste kind van Willem en Kate. 4, Prinses Charlotte van Cambridge, kind 2 van William 
en Kate. 5, Prins Louis Arthur Charles, Prins van Cambridge, kind 3 van William en Kate.  
 
En zo gaat het verder. Op één site staan er 53 in de rij voor de troon, en hun familieleden maken ook 
deel uit van de uitgebreide koninklijke familie, afhankelijk van hoe verschillende lijsten worden 
samengesteld. Als koninklijken hebben zij een rang en voorrechtten.  
 
Maar de totale bevolking van het Verenigd Koninkrijk is meer dan 66 miljoen mensen. De royals 
vormen een zeer klein percentage van de totale bevolking.  
 
Gods koningen: Israël 
Israël kwam uit Egypte en op de 50e dag, in Exodus 19:5-6, toen Israël zich aan de voet van de berg 
bevond, zei de Heer tegen Israël: "Jullie zijn mijn eigen schat boven alle volkeren van de aarde, want 
de hele aarde is van mij. Jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk".  
 
Let op - een koninkrijk van priesters BOVEN alle naties van de aarde. Het was de bedoeling dat heel 
Israël koninklijke priesters voor God zouden zijn, boven de andere volken, en daarom ook Zijn 
vertegenwoordigers voor de andere volken van de aarde. Zij waren de koninklijke natie boven alle 
andere naties van de aarde. Zij hadden een speciale rang bij God die andere volkeren niet hadden.  
 



De hele aarde - alle mensen - zijn Zijn schepping, maar Israël zou de hoogste natie zijn, de 
bevoorrechte natie. God sloot een verbond met hen en met geen enkel ander volk. De kennis van God 
moest door Israël onder de volkeren verspreid worden.  
 
Zij faalden, en nu hebben wij heidenen de kans gekregen om God met de wereld te delen. Wij zijn 
uniek in dat voorrecht. Wij zijn Zijn koninklijke kinderen. Allen die in dit tijdperk in Jezus geloven zijn 
God de Vader's eigen koninklijke familie, een unieke etnische groep in deze wereld, die het voorrecht 
gegeven is om Jezus te kennen en die kennis met de wereld te delen.  
 
Misschien vraagt u zich af als wij de koninklijke familie zijn, wie zijn dan de andere burgers in het 
koninkrijk die geen koning zijn?  
 
En dat zal vele Bijbelverzen vereisen volgende week....dus tot dan....zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
Royal children and non-royals #2: Who is qualified to reign? -20190720 
Koninklijke kinderen en niet-koninklijken #2: Wie is bevoegd om te regeren? -20190720 
 
Hallo allemaal, 
Ik sloot vorige week af met te praten over het feit dat we koninklijke kinderen zijn, en zoals met elk 
koningshuis, regeren koningen over niet-koninklijke burgers. Het koninkrijk van de hemel is op 
dezelfde manier opgezet. Wij zijn koninklijk, maar niet allen in het koninkrijk van de hemel zijn dat.  
 
Ik denk dat wij elke gelovige door de eeuwen heen en in de toekomstige tijdperken over één kam 
scheren als zijnde het lichaam van Christus, de bruid van Christus, koninklijke kinderen, maar dat is 
omdat ons niet is geleerd wat het Woord eigenlijk zegt. Zodra we dat doen, wordt er orde gezien, en 
dan zullen we ook zien hoe bijzonder jij bent! 
 
Wie is gekwalificeerd? Wie zal over de aarde heersen? 
"Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?....Weet u niet dat wij de engelen zullen 
oordelen?” I Korintiërs 6: 2-3  
 
"Want aan de engelen heeft hij de wereld niet in onderwerping gebracht...." Hebreeën 2: 5 
"En heeft ons koningen en priesters gemaakt van God en Zijn Vader...".... Openbaring 1: 6 
"....en heeft ons tot onze God een koninkrijk van priesters gemaakt, en wij zullen op de aarde 
regeren.". Openbaring 5: 10 
 
"En ik zag tronen en degenen die op hen zaten, en ik zag mensen die onthoofd waren voor het 
getuigenis van Jezus en voor het woord van God, en die het beest niet aanbeden hadden, noch zijn 
stempel hadden gedrukt op hun voorhoofd of in hun handen..... en zij leefden en regeerden met 
Christus 1000 jaar lang. Maar de rest van de doden stond pas op nadat de 1000 jaar voorbij waren. 
Dit was de eerste opstanding". 
 Openbaring 20:1-5 
 
Hoe geestelijk volwassen moet je nu zijn om dan te regeren? 
De bovenstaande verzen werden geschreven aan echte mensen - onvolmaakte mensen - en zij 
kregen te horen dat ze zullen heersen en met de Heer zullen regeren in de 1000 jaar die we het 
millennium noemen. Sommige van deze verzen schreef Paulus aan de Korinthiërs.  
 
Paulus zei tegen hen dat 'wij' de wereld en de engelen zullen oordelen. Niet 'hij' maar 'wij', dat wil 
zeggen Paulus en degenen aan wie hij schreef. 
 
Nogmaals, 'rechter' is een administratieve term uit de eerste eeuw, wat betekent dat je in 
overheidsdienst gaat, het is niet een rechtszaak waarin je engelen beoordeelt als goed of fout, maar 
waar je eerder de leiding hebt over hen, opdrachten geeft en dergelijke. In de komende eeuw, zullen 
wij, bij de mensen waar wij over regeren, geschillen beslechten door de gaven van de Geest en ervoor 
zorgen dat de wil van de Heer wordt gedaan in datgene wat ons is opgedragen.  
 



Kleine omweg 
Lang geleden, toen de Heer mij bezocht om me dingen te leren, stond Hij me toe 'mijn' engel vragen 
te stellen nadat de engel zijn boodschap aan mij had overgebracht. Ik vroeg hem bij  een dergelijke 
gelegenheid hoe hij zich voelde dat ik in de komende tijd over hem zou heersen. De uitdrukking op 
zijn gezicht veranderde onmiddellijk in afschuw dat ik zoiets kon vragen toen hij me in totale ontzetting 
zei:  
 
"Het is juist! Het is gepast!" Ik vroeg 'Waarom' en hij antwoordde: 'Denk eraan, we kennen Hem als 
Schepper. Maar jij kent Hem als Redder!".  
 
Die wilde en gekke Korinthiërs! 
De Korintiërs hadden minstens 10 grote problemen die in Paulus' eerste brief aan de orde kwamen. 
Dit geeft ons hoop voor onszelf!  
 
In hoofdstuk 3 waren ze in afgunst en strijd en verdeeldheid en leefden ze alsof ze niet wedergeboren 
waren, zoals Paulus hen vertelde.  
In hoofdstuk 5 slaapt een man met zijn stiefmoeder en de rest van het lichaam van Christus deed er 
niets aan. 
In het eerste deel van hoofdstuk 6 zijn er gelovigen die elkaar aanklagen, terwijl hij anderen in het 
hoofdstuk benoemt als "seksueel onzuiver, homoseksueel, afgodendienaren, overspeligen, 
'misbruikers van zichzelf met de mensheid' (laat je verbeelding de vrije loop), dieven, dronkaards, 
afpersers, 'partijgeest', prostituees werden bezocht die verbonden waren met de afgoderij van de 
tempels, en oproerkraaiers..... En sommigen van u zijn dat geweest ...". Zijn aansporing was om bij de 
Heer te blijven en zuiver in Hem te zijn.  
 
In 7 was er verwarring over verkering, trouwen en scheiden.  
In 8 was het pronken met hun vrijheid in Christus door het eten van vlees dat eerder aan afgoden was 
geofferd in het bijzijn van andere gelovigen die dachten dat het een zonde was om vlees te eten dat 
was geofferd aan afgoden. 
In 9 ging het erom Paulus financieel te steunen omdat zij zoveel van hem hadden ontvangen, maar 
niets hadden teruggegeven.  
In 10 waarschuwde hij hen, zeggende dat het ongeloof van Israël een voorbeeld voor hen was, en hij 
sloot af met het eten van vlees dat eerder in de heidense tempels aan afgoden was geofferd.  
 
In 11 zien we dat de rijken weigerden om met de armen te eten en samen het Avondmaal van de Heer 
te ontvangen, en als gevolg van hun vooroordelen stierven sommigen vroeg en anderen waren 'zwak 
en ziek', zei Paulus, omdat zij 'het lichaam niet onderscheidden'.  
De hoofdstukken 12-14 gaan over de gaven van de Geest, liefde, orde in de huiselijke samenkomsten 
die de kerk was. 
In hoofdstuk 15 ging het over de opname zoals die in het feest der bazuinen werd onderwezen. 
In 16 ging het over het geven aan anderen, persoonlijke plannen en afsluitende boodschappen. 
 
Dus je kunt zien dat ze problemen hadden, net als christenen vandaag de dag! En toch zei hij dat zij 
de wereld en de engelen zullen oordelen.  
 
Ik deel dat, want als iemand zijn eigen ergste vijand is, zijn de gedachten die opkomen 'Ik ben het niet 
waard om één van degenen te zijn die regeren' en 'Ik ben niet gekwalificeerd omdat.....'. Maar de 
waarheid is dat Paulus de Korintiërs met al hun fouten en onvolwassenheid heeft opgenomen in zijn 
leer over de opname, door te zeggen dat ze er ook bij horen, en dat ze de komende wereld en 
engelen zullen besturen. Verbazingwekkende genade!  
 
Het is belangrijk dat we dit begrijpen. Degenen die gered zijn, vanaf de evangeliën tot de komst van 
Jezus, zijn degenen die er bij horen en die zullen regeren....verbazingwekkende genade. Ja, je bent in 
staat om te regeren in de komende tijd, niet door het bereiken van een niveau van volwassenheid, 
maar door nu in Christus te zijn en Hem nu te kennen.  
 
"Nu zijn wij de zonen van God, maar het lijkt nog niet wat we zullen zijn, want als Hij verschijnt, zullen 
we Hem zien zoals Hij is, en zullen we gelijk zijn aan Hem".    1Johannes 3: 2 
 



Als je nu naar jezelf kijkt, mag je zeggen: 'Ik ben niet geschikt'. Het goede nieuws is dat Jezus Zijn 
keuze voor ons om in deze tijd te leven baseert op wat 'wij zullen zijn' als we Hem zien 'zoals Hij is', in 
volle glorie - een glorie die ons verder zal veranderen. Dus verheug je.... meer volgende week, tot dan, 
zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
Royal children and non-royals in the kingdom: Over whom do we reign? #3 
Koninklijke kinderen en niet-koninklijken in het koninkrijk: Over wie regeren we? #3 
 
Hallo allemaal, 
In de eerste twee delen van deze serie worden we door het Woord op verschillende plaatsen 
'koninklijk' genoemd en wordt er verder verteld dat we op aarde zullen regeren tijdens de 1000 jaar 
durende regeerperiode van Jezus. Vandaag zullen we kijken naar wie de rest van de 
koninkrijksbewoners zijn.  
 
Hoe komen we uit de hemel om op aarde te regeren? 
Zacharia 14:5 vertelt ons over de wederkomst van de Messias: "....en de Heer zal komen, en alle 
heiligen met u!", wat de 'legers van de hemel', beschreven in Openbaring 19, bevestigt: dit zijn 
inderdaad gelovigen die tot dan toe in de hemel zijn geweest, en die bij Zijn wederkomst op witte 
paarden de Heer volgen. Verdere bevestiging is in Openbaring 19 gegeven. 
 
Openbaring 19:7-8 vertelt ons dat de mensen in de hemel een bruiloftsmaal hebben gehad want 'Zijn 
vrouw heeft zich gereed gemaakt', wat ons vertelt over onze verantwoordelijkheid in dit leven om te 
leven als één die zich voorbereidt op zijn trouwdag. Van die heiligen staat dat hun 'fijn linnen, schoon 
en wit' is gegeven, "want het fijne linnen is de rechtvaardigheid van de heiligen". Vers 9 besluit: "Zalig 
zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam", wat aangeeft dat om een uitnodiging te 
krijgen, er ook niet-uitgenodigden moeten zijn.  
 
Wie wordt uitgenodigd? 
In het Joodse bazuinenfeest wordt de ‘opname’ onderwezen. Op die feestdag leert het een 
'wegvallen', geïnitieerd door een specifieke bazuin genaamd 'de laatste bazuin' of 'laatste bazuin', dat 
plaatsvindt met de doden die stierven terwijl ze geloofden in de Messias.   
 
Het bazuinenfeest leert dat de doden in de Messias zullen opstaan om verborgen te worden in de 
Messias. Daarom is dit het enige festival dat begint op de nieuwe maanfase, wanneer de maan 
verborgen is, want de maan in het Jodendom staat voor gelovigen. (De zon staat voor God, de maan 
voor gelovigen omdat hij geen eigen licht heeft maar het licht van de zon weerkaatst, en gemaakt 
werd om over de duisternis te heersen, etc.).  
 
Daarom stelde Paulus in Kolossenzen 2:16-17 dat de nieuwe maan een schaduw is van iets dat nog 
komt. De verborgen maan is een type van het feest van de bazuinen, dat ervoor zorgt dat de doden in 
de Messias opstaan om in Hem verborgen te worden.  
 
Maar Paulus voegt een nieuwe openbaring toe aan het feest in I Korintiërs 15: 51-52, wat het feest 
niet onthult: namelijk dat de doden in de Messias niet alleen zullen opstaan bij wat men 'De 
Ontwakende Bazuin’ noemt, maar ook dat degenen die in leven zijn ten tijde van het blazen van de 
bazuin, zullen veranderen en zich bij hen zullen voegen om in de Messias verborgen te worden.  
 
In het feest zullen de gelovigen in de Messias geoordeeld worden (De rechterstoel van Christus) en 
dan onmiddellijk daarna zullen zij deelnemen aan een feestelijk huwelijksfeest dat 7 jaar duurt. 
Gedurende deze 7 jaar gaat de aarde echter 'de dagen van ontzag' in, wanneer de oordelen worden 
geopend en de overblijvende bewoners van de aarde een tijd van grote verdrukking ingaan, dat 
bekend staat als de 'tijd van Jakob's benauwdheid en wat uitmondt in 'de dag des Heren', wat de 
wederkomst van Jezus is.  
 
Dus degenen in de hemel die deelnemen aan het bruiloftsmaal van het Lam, zoals beschreven in 
Openbaring 19, beperkt zich tot de gelovigen die eerder gestorven waren, en degenen die in leven zijn 
toen de laatste bazuin klonk. Degenen die gered zijn in de Grote Verdrukking zullen niet aanwezig zijn 
omdat zij de Laatste Bazuin gemist hebben. Degenen die de Grote Verdrukking en Armageddon 



overleven, zullen niet aanwezig zijn. Degenen die geboren zijn in het Millennium zullen te laat geboren 
zijn om nog aanwezig te kunnen zijn. Alleen de gelovigen die waren gestorven voordat de trompet 
klonk, of die nog leefden om het te horen, zullen daarbij aanwezig zijn. 
 
In de verzen daarna, na gezegd te hebben dat de heiligen fijn en wit linnen krijgen, beschrijft de 
apostel in v11-14 de wederkomst van Jezus en vertelt ons dat Hij op een wit paard rijdt, en zo ook de 
legers van de hemel, allemaal gekleed "in fijn linnen, schoon en wit" - wat ons in die context laat zien, 
en ook in Zacharias 14:5, dat de Heer met ons terugkeert, de heiligen die gestorven zijn en naar de 
hemel zijn gegaan in ons tijdperk. 
 
De overlevenden van de Grote Verdrukking en de wederkomst van Jezus 
Na ons verteld te hebben dat de Heer met al Zijn heiligen komt, zegt Zacharia 14:16 dit: "En het zal 
gebeuren dat iedereen die nog over is van alle volkeren die tegen Jeruzalem zijn gekomen om te 
vechten (bij de wederkomst van de Heer in Openbaring 19), jaar na jaar de Koning, de Heer van de 
legers, zullen gaan aanbidden, om het Loofhuttenfeest te vieren.  
 
Het Loofhuttenfeest viert dat God bij de mens woont, en hoewel zij elk jaar zullen komen om Jezus te 
vieren die fysiek met de mens samenleeft, zullen er in sommige landen mensen zijn die zich tegen het 
Koningschap van Jezus verzetten. Zij hebben een hekel aan de rechtvaardige heerschappij van de 
Heer en de rechtvaardige regering van de heiligen. Want de verzen 17-19 onthullen: 
 
"En het zal zijn dat wie niet van alle mensen op aarde naar Jeruzalem komt om de Koning, de Heer 
van de legers, te aanbidden, dan zal er geen regen op hen zijn. (Bijvoorbeeld) als de familie van 
Egypte niet op komt, dan zal er geen regen op hen vallen. Dat is de plaag waarmee de Heer de 
heidenen zal treffen die niet op het Loofhuttenfeest zullen komen. Dit zal de straf op Egypte zijn, en de 
straf van alle naties die niet komen om het Loofhuttenfeest te houden". Let wel, in de volgende eeuw 
zullen er nog steeds heidenen zijn waar Jezus en wij over heersen.  
 
Mattheüs 25:31-32 beschrijft het tafereel bij de wederkomst van Jezus als Hij eenmaal voet in Israël 
zet: "....Hij zal op de troon van Zijn heerlijkheid zitten, en alle volken zullen voor Zijn aangezicht 
verzameld worden, en Hij zal hen van elkaar scheiden als een herder die de schapen van de bokken 
scheidt. De schapen (volkeren) zal hij aan Zijn rechterkant zetten, en de bokken (volkeren) aan Zijn 
linkerkant..."..." 
 
Ook bij Zijn wederkomst zullen er (heidense) mensen en hele naties zijn die geen gedwongen 
gerechtigheid van de Koning en Zijn koninklijke familie willen - en daar zullen wij volgende week mee 
verder gaan, om deze reeks af te sluiten. Tot dan, zegen! 
 
John Fenn / wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
Royal children and non-royals in the kingdom #4 - 20190803 
Koninklijke kinderen en niet-koninklijken in het koninkrijk #4 - 20190803 
 
Hallo allemaal, 
Voordat ik met deze serie eindig, wil ik zeggen dat er veel meer is dat we niet weten, dan wel. Het 
Woord geeft ons slechts korte uitspraken of schetsen van wat ons te wachten staat, en ik vermoed dat 
we op het moment dat we aan de andere zijde zijn, we vele malen zullen opmerken: "O.....dat is wat 
dat betekende." Dat is de aard van profetie – we begrijpen het altijd volledig nadat het gebeurd is.  
 
Maar laat ik het tot nu toe samenvatten: 
Voor het bruiloftsmaal van het Lam, zoals we eerder zagen, zijn degenen uitgenodigd die in Christus 
stierven voor het 'wegnemen' van het Bazuinenfeest, of die nog in leven zijn om de laatste bazuin te 
horen en die, zoals Paulus zei, 'veranderd' worden om voor altijd bij de Heer te zijn. (I Korintiërs 15: 
40-55) 
 
Degenen die in de Heer sterven tijdens de Grote Verdrukking, dat op aarde plaatsvindt terwijl het 
bruiloftsmaal in de hemel aan de gang is, zijn duidelijk niet bij het bruiloftsmaal, maar zij zullen wel 
behoren tot degenen die heersen en met Christus regeren in het Millennium.(Openbaring 20:4) 
 



We zagen in Mattheüs 25 hoe bij de wederkomst van de Heer, Hij de volken zal verdelen tussen de 
'schapen' en de ‘bokken’ volken. In Zacharia 14 zagen we dat sommige heidense naties zullen 
weigeren om naar het Loofhuttenfeest te gaan om de Koning te aanbidden, en als ze dat weigeren zal 
de Heer de regen in hun land stoppen, vermoedelijk tot ze zich bekeren.  
 
Onze verheerlijkte lichamen 
In I Korintiërs 15: 39-50 zegt Paulus gedeeltelijk: "Zo ook is de opstanding van de doden...... er zijn 
aardse lichamen en hemelse lichamen. De glorie van de ene is één ding, en de glorie van de andere 
is iets anders. Vlees en bloed zullen geen onvergankelijkheid erven....Ik toon u een geheimenis, we 
zullen allemaal veranderd worden..."... 
 
Hij heeft het over het verheerlijkte lichaam dat we zullen ontvangen bij de opstanding van de 
rechtvaardige doden. In Romeinen 8:22-23 wordt ons verteld dat de hele schepping 'kreunt en in 
barensnood is' in afwachting van de openbaring van de 'zonen van God'. En ook wij zelf kreunen en 
zuchten, verlangend naar de verlossing van het lichaam. 
 
De verlossing van het lichaam waar hij het over heeft, is niet de theologische waarheid dat Jezus ons 
heeft verlost, maar de letterlijke vervulling van die verlossing - wanneer we onze verheerlijkte of 
hemelse lichamen ontvangen. We zuchten hiernaar.  
 
Hij zegt hetzelfde in II Korintiërs 5:1-8 en herinnert hen eraan dat ze een lichaam hebben, gemaakt 
zonder handen, in de hemel, en daarom zuchten we - niet, zegt hij, dat we het bestaan van dit lichaam 
voortijdig willen beëindigen, maar alleen dat we zuchten in het verlangen naar het nieuwe lichaam en 
het nieuwe tijdperk dat gaat komen. "Afwezig zijn van het lichaam is aanwezig zijn bij de Heer" was 
zijn conclusie.  
 
Het eerste wat ik me herinner dat de Vader me als tiener, misschien 17 jaar oud, vertelde over het 
verheerlijkte lichaam: "Als jij je verheerlijkte lichaam ontvangt, zul je merken dat het niet onderworpen 
is aan de natuurwetten van de aarde. Ik vroeg: 'Wat bedoelt U? en Hij antwoordde: "Als je wilt lopen, 
kun je lopen. Als je wilt rennen kun je rennen. Als je wilt drijven kun je drijven, als je wilt vliegen kun je 
vliegen. Als je ergens wilt zijn met de snelheid van een gedachte, kun je er zijn."  
 
Jezus is de eerstgeborene uit de dood, met velen die zullen volgen, en de manier waarop Hij aan 
mensen verscheen en verdween, zelfs achter gesloten deuren, is een voorbeeld van ons in onze 
verheerlijkte lichamen. Maar merk op dat Hij na Zijn opstanding brood, vis en honingraat met de 
discipelen kon eten. (Lucas 24: 42, Mk 14: 22. 
 
Dat betekent dat ons verheerlijkte lichaam voedsel kan eten dat van de aarde is; een lagere orde van 
de schepping. Maar herinnert u zich Elia in I Koningen 19:4-8, die de maaltijden voorzien door een 
engel heeft gegeten, en dat dit hemelse voedsel genoeg was voor 40 dagen? Dat toont ons dat het 
hemelse voedsel van een hogere soort is, zoals ons verheerlijkte lichaam, en dat het leven van boven 
te vergelijken is met wat supervoeding is voor het nederige aardse lichaam dat we nu hebben. Elia 
ging 40 dagen op de kracht van die ene maaltijd.  
 
We zullen op aarde regeren in ons verheerlijkte lichaam. U zult vloeien in de woorden van kennis en 
wijsheid en andere gaven die nodig zijn om goed te regeren en te besturen, rechtvaardig, zowel voor 
de rechtvaardigen als de niet rechtvaardigen. Jij en ik gaan in overheidsdienst, maar met verheerlijkte 
lichamen en de gaven van de Geest! 
 
Een blik vooruit 
Bedenk dat wanneer Jezus terugkeert en als Koning over de hele aarde regeert, Hij dat doet vanuit 
Jeruzalem; Israël zal eindelijk haar plaats innemen als leider van de naties van de aarde.  
 
Er zijn 55 toepassingen van het woord 'koninkrijk' in Mattheüs, de overgrote meerderheid wordt 
gebruikt wanneer Jezus het over het koninkrijk van de hemel heeft. Er zijn 154 toepassingen in het 
Nieuwe Testament. We moeten dus nadenken wat het inhoudt koninklijk te zijn binnen een koninkrijk, 
want dat is hoe wij in Christus worden gedefinieerd: Koninklijke kinderen van de Koning.  
 



Wij, die Jezus kennen zijn, zijn bezig om Hem in elk facet van ons leven Koning te maken. In elk 
gebied van het leven kennen we Hem als Redder. Maar Hem ook als Koning kennen, is een 
levenslang proces dat discipelschap wordt genoemd. 
 
Wij die Hem kennen, zijn in ons hart aan Hem onderworpen, alhoewel niet altijd gehoorzaam in ons 
denken of ons lichaam. Op een dag zal ons verheerlijkte lichaam onze drie-eenheid completeren: 
Onze geest, ziel en lichaam zullen één zijn in Hem. Wij zullen van onze geest naar onze ziel vloeien, 
die 100% vernieuwd zal zijn in Hem, naar ons lichaam toe, dat gemaakt is van hemelse materie, dat 
wil gehoorzamen en in feite de Heer in alle dingen gretig wil gehoorzamen.  
 
Weg zal dit aardse pak zijn, dat de weg van de aarde en de wereld wil gaan, in een voortdurende 
strijd, zoals Paulus in Romeinen 7 opmerkte, tussen datgene wat wij willen doen en datgene wat wij 
uiteindelijk doen. Die strijd zal voorgoed voorbij zijn.  
 
Onze geest, onze ziel en ons lichaam zullen zich nooit meer afvragen of we over 10.000 jaar in 
opstand komen en Jezus verwerpen, of dat we in het duizendjarige tijdperk één of andere zonde 
begaan en verdreven worden - NEE! We zullen 100% gemaakt zijn van hemelse materie, vloeiend 
zoals we ontworpen zijn, van geest naar ziel naar lichaam, in perfecte harmonie.  
 
Wij zijn koninklijk, we zullen de aarde beërven. Bedenk dat wanneer gebeurtenissen in dit leven ons 
naar beneden halen, het slechts voor een moment is, en het maakt niet uit wat de mensen nu van je 
denken, als Jezus naast je staat en de Vader vertelt dat Hij je kent - dat rekent af aan alle meningen 
over jou. "Nu zijn wij de zonen van God, maar het lijkt nog niet wat we zullen zijn, want als Hij komt, 
zullen we Hem zien zoals Hij is (volle glorie). I Johannes 3: 1-2 
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