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•

Herkent u een gevoel van verlangen of iets dat daarop lijkt als het
gaat over het Koninkrijk van God?

•

Als u een paar exemplaren van het Liedboek voor de kerken heeft
liggen, kunt u met elkaar een gezang zingen of lezen uit de aparte
rubriek ‘koninkrijk Gods’ (260-302).

Marianne Karels, theologe binnen de Protestantse Kerk
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Bij Open Deur nummer 9, september 2011

In gesprek over: het Koninkrijk van God
In dit nummer wordt het Koninkrijk van God beschreven en bezongen
in kleurrijke beelden. Hier nu en hierna. Dichtbij en ongrijpbaar.

Veelbelovend domein, pag. 2-3
Het koninkrijk van God, wat is dat precies? Waar vind je het, wanneer komt
het? Anne van der Meiden, theoloog en communicatiedeskundige, doet een
poging om het ongrijpbare domein in woorden te vangen.
•

Waar denkt u aan bij ‘het Koninkrijk van God’? Bespreek dit met
elkaar.

•

Van der Meiden zegt: ‘Eigenlijk is het Koninkrijk van God alles wat
ons in diepste wezen raakt, bezighoudt, verwachting en hoop
geeft’. Wat vind u van zijn definiëring? Kunt u hier wat mee?
Waarom wel/niet?

Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje
sturen naar: kio@pkn.nl
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl

Hemel op aarde!, pag. 4-5
Predikant en redactielid Stephan de Jong trekt de link tussen het Koninkrijk
van God en helende momenten.
•

Op pag. 5 staat dat het Koninkrijk zichtbaar werd in Jezus’
genezingen. De Jong trekt het breder naar ‘helende’ momenten,
momenten die wij in ons spraakgebruik aanduiden als ‘de hemel op
aarde’. Kent u hiervan voorbeelden in uw eigen
leven/leefomgeving? Zo ja, deel dit met elkaar.
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•

Kent u voorbeelden/momenten waarop u nu al een stukje Koninkrijk
van God op aarde ziet?

Bomen die tot in de hemel groeien, pag. 10-11

•

Hoe denkt u over het toekomstige Koninkrijk van God? Ziet u
ernaar uit of mag het nog wel even duren?

Predikant Koen Holtzapffel stelt dat ‘zolang er mensen zijn op aarde, zij
door de toekomst gefascineerd zijn’. Valt er over de toekomst iets zinnigs te
zeggen?
•

De Bijbel reikt diverse beelden van toekomst aan. Wissel met
elkaar uit of u bijbelse toekomstbeelden kent.

•

Wat zouden deze toekomstbeelden betekend kunnen hebben voor
de mensen toen?

•

Wat zouden ze voor u, anno 2011, kunnen betekenen? (Ter
inspiratie kunt u samen de bijdrage van Holtzapffel lezen.)

Zien, soms even, pag. 6-7
Drie mensen delen de momenten waarop zij even het Koninkrijk hebben
ervaren. ‘Een plein vol verwachting en ontmoeting, een hart dat de ander
het beste wenst en het wonder dat dingen ‘gewoon’ goed gaan.’
•

Lees met elkaar de verhalen en bespreek wat u raakt, aanspreekt
of juist niet.

•

Kent u zelf een moment in uw leven waarop u even het Koninkrijk
van God heeft ervaren? Als u wilt, kunt u dit delen ter bemoediging
van elkaar.

Stad is heilig – visioen van Johannes, pag. 12-13
Dit artikel begint met het kopje ‘Het Koninkrijk van God daalt uit de hemel
neer als het ‘nieuwe Jeruzalem’, de heilige stad.’ Geestelijk verzorger Paul
van der Waal stelt dat de krachtige beelden in het visioen tegenwoordig
ondertiteling nodig hebben.

Mooie dromen!
•
Op pag. 8 en 9 vind u korte teksten en gedichten.
•

Welke tekst, uitspraak, gedicht of foto spreekt u het meest aan en
waarom?

•

Creatieve opdracht: teken of schrijf uw eigen gedicht of gedachten
op met betrekking tot uw dromen over het Koninkrijk van God.

Lees zijn bijdrage en bespreek met elkaar zijn ‘ondertiteling’ van
het visioen van Johannes. Is er iets wat u aanspreekt? Is er iets wat
u niet begrijpt? Is er iets waar u een andere ‘ondertiteling’ bij heeft?

Liedjes van verlangen, pag. 14
Hier lezen we dat je van Gods Koninkrijk maar het beste kunt zingen, met
als titel van deze bijdrage ‘liedjes van verlangen’.

