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Welkom bij 
God en Zijn Koninkrijk 

 
Een basiscursus met de nadruk op de openbaring van God & zijn 

Koninkrijk 
 
Cursusoverzicht: Dit is een basiscursus met een speciale nadruk op wie God en 
wat Zijn Koninkrijk is. Tijdens deze cursus leer je: 
 

• een basisbegrip aangaande Gods Koninkrijk in de hemel en op aarde; 
• wat het Koninkrijk wel en niet is; 
• wanneer en waar het Koninkrijk zich openbaart; 
• belangrijke karakteristieken en principes van het Koninkrijk; 
• hoe het Koninkrijk betreden kan worden en hoe erin te leven; 

 
Cursusdoelen:  Aan het eind van deze cursus, willen we dat je:  
 

• een honger ontwikkelt voor Gods Koninkrijk en een totale toewijding maakt om 
het Koninkrijk eerst te zoeken en vervolgens uit te leven en het uit te breiden; 

• een boodschapper wordt van het goede nieuws van het Koninkrijk van God; 
• overgaat van een traditioneel Christelijke denkwijze naar een 

Koninkrijksdenkwijze. 
 
Vervolgstudie:  Om ten volle de punten en voordelen te behalen, vragen wij je om: 

 
a. alle persoonlijke studiegedeelten van het cursushandboek door te nemen. 
b. het volgende boek te lezen:  ‘The Reign’ door Randy Boyd. 
c. een vijf pagina’s tellende getypt werkstuk te schrijven, dat een antwoord geeft 

op de volgende vragen:   
• Beschrijf in detail de drie belangrijkste dingen die je tijdens deze cursus 

hebt geleerd. 
• Hoe denk je deze dingen toe te gaan passen in je eigen leven en 

toekomstige bediening? Denk daarbij aan een specifieke situatie waarin je 
deze waarheden wilt toepassen en leg uit hoe je het nieuw geleerde wil 
gebruiken.  

• Op de laatste bladzijde van je werkstuk:  Wat was het meest belangrijke 
dat je leerde van het gelezen boek? 

 
Bronnen:  De volgende bronnen werden gebruikt om dit trainingshandboek te 
ontwikkelen: 

1. The Kingdom in All of Its Glory door Alan Vincent 
2. The Gospel of the Kingdom door George Eldon Ladd 
3. The Unshakeable Kingdom and the Unchanging Person door E. Stanley Jones 
4. Spirit Filled Life Study Bible, notes on the Kingdom of God door Jack Hayford 

 
Met dank aan Prepare International voor hun toestemming tot het gebruiken van hun 
materiaal. 


