
6. Messiaanse Rijk 

 

Introductie 

Vaak heerst de gedachte dat als Jezus terugkomt, dat alles dan meteen goed is. In een ogenblik worden 

de hemel en de aarde en alles daarin vernieuwd. Meteen worden ook de doden geoordeeld en begint 

de eeuwigheid. Dit is echter niet het beeld dat de Bijbel daarvan schetst. De Bijbel vertelt ons dat er 

met Jezus’ Wederkomst een proces van vernieuwing in gang wordt gezet, wat tijd kost. De oude wereld 

zal niet meteen voorbijgaan, maar er zal een duizend jarig messiaans vrederijk aanbreken, waarin Jezus 

de slechtheid gaandeweg uit Zijn Koninkrijk zal wegdrijven. Pas daarna zal het definitieve einde van de 

wereld en het Laatste Oordeel komen.  

In dit stuk willen we over het Messiaanse Rijk nadenken. Dit is een belangrijk onderwerp, niet alleen 

voor later, maar ook voor nu. Het bepaalt namelijk voor een belangrijk deel onze houding in deze 

wereld. Als de oude wereld bij Jezus’ komst in één keer vergaat, dan raakt het Koninkrijk van God 

losgezongen van onze wereld. Het wordt dan meer en meer een geestelijk Koninkrijk en heeft steeds 

minder te maken met onze concrete keuzes en daden. Er is dan geen hoop meer voor deze wereld en 

waarom zouden we ons dan nog inzetten voor het behoud van deze oude schepping? 

De Bijbel leert ons dat de verlossing en het Koninkrijk van God alles met de huidige wereld te maken 

hebben. Het gaat om een heel concreet Koninkrijk, met Koning Jezus, Die in Jeruzalem zal gaan 

regeren. Er is wel degelijk hoop voor deze wereld en Jezus komt die brengen en brengt die zelfs nu al. 

In Jezus’ Naam kan de schepping nu al gedeeltelijk vernieuwd worden, door onze bijdrage. Wij zijn 

vooruitgeschoven posten van het Messiaanse Rijk in deze gebroken en bezette wereld. God heeft deze 

wereld nog niet opgegeven, haar bloeitijd moet nog komen. Dat geeft hoop en visie voor onze wereld! 

 

Het Duizendjarig Rijk in Openbaring 20 

Het Messiaanse Rijk wordt door de Bijbel heen op verschillende plaatsen voorspeld. In Openbaring 20 

wordt beschreven dat dit Messiaanse Rijk er voor 1000 jaar zal zijn in deze wereld. Dit is de enige plaats 

in de Bijbel waar er ook een concrete tijdsperiode aan het Messiaanse Rijk wordt gekoppeld. We leren 

uit Openbaring 20 dat het Messiaanse Rijk dus een Duizendjarig Rijk zal zijn. Voordat we de andere 

voorzeggingen en profetieën over het Messiaanse Rijk gaan behandelen, willen we daarom eerst naar 

Openbaring 20 kijken. Jezus is hier net teruggekomen op aarde met alle hemelse legers: 

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting 

in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem 

voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die 

boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde 

gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. 

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de 

zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, 

die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen 

hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen 

regeren met Christus, duizend jaar lang.  

 



Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 

gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste 

opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en 

van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis 

worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van 

de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als 

het zand van de zee… 

We leren hier verschillende dingen over het Messiaanse Rijk. Allereerst zal dit Rijk dus 1000 jaar duren. 

Deze 1000 jaar liggen tussen de Wederkomst van Jezus en het Laatste Oordeel in. Ten tweede zal de 

duivel deze 1000 jaar gebonden zijn en geen activiteiten kunnen ontplooien in de wereld. Ten derde 

lezen we dat aan het begin van deze 1000 jaar de opstanding van heiligen zal plaatsvinden. En ten 

vierde lezen we dat Jezus deze 1000 jaar als Koning zal regeren, samen met de heiligen. Ook zullen zij 

samen oordelen over de volken, volgens vers 4. Dit is logisch, want koningen voerden in de Bijbel altijd 

de hoogste rechtsspraak uit in het land. Zij waren dus tegelijkertijd de rechters van hun land. 

Wie zijn deze heiligen, die met Jezus zullen regeren en oordelen? Er wordt specifiek gesproken over 

degenen die onthoofd zijn tijdens de grote verdrukking, maar waarschijnlijk moeten we dit breder 

verstaan. Vanuit de Bijbel kunnen we goed beargumenteren dat alle gelovigen hier met Jezus opstaan 

en met Hem gaan regeren. Daarvoor pleiten de volgende punten: 

1. De opstanding van de onthoofden valt Bijbels bezien precies samen met de opstanding van 

alle gelovigen. Deze vinden namelijk beiden plaats bij de Wederkomst van Jezus. In 1 Korinthe 

15:23 en 1 Thessalonicenzen 4:16 lezen we duidelijk dat alle gelovigen bij Jezus’ Wederkomst 

op zullen staan uit de dood om voor altijd bij Jezus te zijn. Alle gelovigen zullen dus opstaan, 

samen met de onthoofden uit de grote verdrukking.  

2. In Openbaring 20:5-6 wordt duidelijk gemaakt dat er maar twee groepen zijn: degenen die 

opgewekt worden en degenen die niet opgewekt worden. Degenen die opgewekt worden uit 

de dood zullen met Jezus gaan heersen in het Duizendjarig Rijk. Zij worden zalig en heilig 

genoemd. Zij worden koningen en priesters genoemd. Zij hebben deel aan de eerste 

opstanding en niet aan de tweede dood. Dit zijn zaken die van toepassing op alle gelovigen:  

Zo schrijft Johannes in Openbaring 1:6 aan de zeven gemeentes in Klein-Azië: Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader… Ook staat er in Openbaring 20:14-15: 

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede 

dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij in de poel 

van vuur geworpen. Alle gelovigen zijn dus zalig, heilig, koningen, priesters en hebben deel aan 

de eerste opstanding en niet aan de tweede dood. 

3. Jezus heeft in Mattheüs 19:28 tegen zijn twaalf leerlingen gezegd: Voorwaar, Ik zeg u dat u die 

Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. 

Dit gaat duidelijk over het Duizendjarig Rijk en kennelijk zullen de twaalf leerlingen dan 

opstaan met Jezus en met Hem regeren. Toch zijn de twaalf leerlingen niet onthoofd door de 

antichrist. Hieraan zien we dat deze groep sowieso breder moet zijn dan de onthoofden alleen. 

We kunnen aannemen dat er voor iedereen, die Jezus gevolgd is in de wedergeboorte, een 

troon zal zijn in het Duizendjarig Rijk. Alleen zal de één over een groter gebied regeren, dan de 

ander, volgens Lukas 19:11-27. 

 



Uit Openbaring 20 kunnen we ook opmaken dat met Jezus’ Wederkomst niet ineens al het slechte 

weggedaan is van de aarde. Jezus legt samen met de heiligen zijn vijanden onder de voeten. Hij zal 

over hen heersen en rechtvaardig over hen oordelen. Maar aan de randen van de bewoonde wereld 

zullen volken blijven, die niet onder de heerschappij van Jezus willen buigen. We lezen namelijk dat de 

duivel na 1000 jaar weer losgelaten wordt. Op dat moment gaat hij naar de hoeken van de aarde en 

verzamelt de volken Gog en Magog (die aan de randen van de bewoonde wereld wonen) om oorlog te 

voeren tegen Jezus en Zijn Koninkrijk. 

Mogelijk hebben deze volken wel een tijd geveinsd dat zij onderhorig waren aan het Koninkrijk van 

Jezus of misschien ook helemaal niet. In elk geval laten zij zich misleiden door de duivel om in opstand 

te komen tegen het Rijk van Jezus. Zij trekken dan op om te strijden tegen Jeruzalem. Dit zal dan ook 

gelijk het einde van deze oude wereld betekenen. Jezus zal de duivel en zijn leger verslinden, waarna 

hemel en aarde vergaan en het Laatste Oordeel plaatsvindt. Daarna wordt een nieuwe hemel en aarde 

geschapen, waarop voor eeuwig vrede zal heersen. 

We begonnen deze paragraaf met de stelling dat Openbaring 20 het enige gedeelte is waarbij een 

concrete tijdsperiode aan het Messiaanse Rijk wordt gekoppeld, namelijk 1000 jaar. Toch is door de 

eeuwen heen ook uit 2 Petrus 3 een argument gehaald voor het Duizendjarig Rijk. In 2 Petrus 3:8 wordt 

gezegd over het uitblijven van de Wederkomst, dat voor God 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 

dag. Dit schreef hij zo’n 2000 jaar geleden, dus in Gods ogen 2 dagen geleden… 

Nu heeft God de dagen in een week ingedeeld: 6 werkdagen en dan de rustdag, de shabbat. Zo zal het 

Duizendjarig Rijk de shabbat van de geschiedenis zijn. Er zullen 6 millennia van aardse geschiedenis 

zijn, waarin de mens zijn werk mag en kan doen. Het zevende millennium zal echter heilig zijn voor 

God. Het zal een shabbat, een rustperiode zijn, waarin Jezus regeert met hemelse shalom. Eindelijk zal 

de aarde rust kunnen hebben van al haar strijd en zorgen. Eindelijk zullen alle beloftes aan Israël hun 

vervulling ontvangen. Eindelijk zal de aardse geschiedenis tot haar doel komen, in de laatste 1000 jaar. 

Dit argument werd al aangehaald door de vroege kerkvaders, zo’n 2000 jaar geleden. En nu zitten we 

rond de tijd dat het zevende millennium in zal gaan. In de Joodse kalender zitten we nu (2022) in het 

jaar 5782, dus dan hebben we nog zo’n 200 jaar te gaan. Maar als we de jaren in de Bijbelse tijdlijn 

optellen, dan is er een ruime 4000 jaar verstreken voor Jezus’ komst en zitten we nu ergens rond het 

jaar 6000-6200. Dan zou het millennium nu al aangebroken moeten zijn. Dus met een paar eeuwen 

speling, zitten we nu rond de tijd dat het Duizendjarig Rijk moet gaan komen. Dat geeft hoop! 

 

Het Messiaanse Rijk in Jesaja 2 

Openbaring 20 is niet het enige Bijbelhoofdstuk wat over het Messiaanse Rijk spreekt. In het Oude 

Testament wordt op verschillende plekken over dit komende Rijk van de Messias gesproken. De 

profeten hebben al iets van dit Rijk gezien en hierover geprofeteerd. We lopen een aantal van deze 

profetieën langs en laten zien dat deze profetieën duidelijk betrekking hebben op een Rijk van God, 

dat nog op de oude aarde gestalte zal krijgen. In dit rijk is namelijk nog niet alles perfect, maar zal er al 

wel een goddelijke heerschappij zijn (van de Messias). 

Laten we eerst naar de profeet Jesaja luisteren. Hij heeft op verschillende plaatsen over het 

Messiaanse rijk geprofeteerd. In Jesaja 2 lezen we dat God vanuit Jeruzalem recht zal spreken over alle 

volken. Alle volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de wet van God te leren. Alle wapens zullen 

worden omgesmeed tot akkerbouwgereedschap en geen volk zal nog oorlog voeren. Er zal 

wereldwijde vrede zijn. 



Dit is een duidelijk voorbeeld van een profetie over het Messiaanse Rijk. Het is duidelijk dat het 

Koninkrijk van God op aarde is gekomen, immers God Zelf zal vanuit Jeruzalem alle volken oordelen. 

Wat verder zeer bovennatuurlijk is, is het feit dat alle volken gewillig naar Jeruzalem komen om Gods 

wet te leren en dat er nergens meer oorlog zal zijn. Dat is ondenkbaar als Jezus nog niet is 

teruggekomen en als het Koninkrijk van God nog niet gekomen is. In de Bijbel is namelijk voorzegt dat 

er tot het einde toe oorlogen zullen zijn in de aardse geschiedenis.1 

Toch lezen we dat niet meteen alles perfect zal zijn. Het is niet zo dat meteen het Laatste Oordeel 

plaatsvindt en er een nieuwe hemel en aarde komen. We lezen namelijk in Jesaja 2 dat er tijd zal zijn 

voor vele volken om zelf te besluiten om naar Jeruzalem op te gaan om de wet van God te leren. Ook 

zal er kennelijk onderwijzingstijd zijn, waarbij de hooggeplaatste regeerders van de volken de Thora, 

de wet van God, leren. Vervolgens gaan zij naar hun land terug en gaan deze wet in de praktijk 

uitvoeren. Daar moet behoorlijk wat tijd overheen gaan, voordat alles zijn vruchten heeft afgeworpen. 

Verder zullen er oordelen en vonnissen uitgesproken worden over vele volken, vanuit Jeruzalem. En 

de wapens worden omgesmeed. Dit alles vraagt behoorlijk wat tijdsverloop. Het is niet in één keer 

klaar. Het zijn gebeurtenissen die hier op de huidige aarde in gang gezet zullen worden, door Messias 

Jezus. Hij zal regeren in Jeruzalem en de Thora over de hele aarde uit doen gaan. Dit zal de grondwet 

gaan worden voor Israël en vele andere volken. 

 

Het Messiaanse Rijk in Jesaja 11 

Vervolgens profeteert Jesaja in Jesaja 11 het volgende over de Wederkomst en het Messiaanse Rijk: 

Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal 

Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid 

de gordel om Zijn middel. 

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een 

jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin 

zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het 

rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang 

zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel 

Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de 

bodem van de zee bedekt. 

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar 

Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal op die dag 

gebeuren dat de Heer opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn Hand de rest van Zijn volk zal 

verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte, in Pathros, Cusj, Elam en in Sinear, 

Hamath en op de eilanden in de zee… 

De eerste verzen zijn haast identiek met de beschrijving van de Wederkomst van Jezus in Openbaring 

19. Uit de mond van Jezus zal een scherp zwaard komen, waarmee Hij de heidenvolken slaat. Ook zal 

Hij volgens Openbaring 19 oorlog voeren in gerechtigheid en luidt Zijn Naam ‘Woord van God’. Op Zijn 

bovenkleed en dij staat deze Naam geschreven: ‘Koning der koningen’ en ‘Heer der heren’. We zien 

dus veel elementen die overeenstemmen: het zwaard uit de mond, het slaan van de aarde, de 

gerechtigheid, de waarheid en de heupen/dijen van de Messias. Jesaja heeft duidelijk in zijn dagen al 

iets gezien van de Wederkomst van Jezus. 



Met deze Wederkomst gebeuren er volgens Jesaja enkele bovennatuurlijke dingen. Zo veranderen de 

dieren hun schadelijke eetgewoonten en worden allemaal vegetariër. Kinderen, vee en roofdieren 

zullen ongestoord bij elkaar kunnen verblijven op de berg van de Heer. Verder zal de kennis van de 

Heer de hele aarde vervullen en zullen alle heidenvolken naar Jezus vragen. 

En als dat nog niet genoeg bewijs is dat het hier om het Messiaanse Vrederijk gaat, dan staat er ook 

nog dat op die dag de wortel van Isaï er zal zijn en dat de heidenvolken naar Hem zullen vragen. Nu 

was Isaï de vader van David. Het gaat hier om het Davidische koningschap. Alleen van Jezus weten we 

dat Hij zowel wortel van Isaï als nakomeling van David kan zijn. Hij is zowel de voorloper als de 

nakomeling van David en Hij zal op de troon van zijn vader David zitten, volgens Lukas 1:32. 

Jezus heeft hier Zelf ooit een vraag over gesteld aan de Farizeeën. Hij vroeg hen: 

Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei 

tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heer noemen, als hij zegt: De Heer heeft 

gezegd tegen Mijn Heer: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als 

een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan zijn Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon 

zijn? En niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die 

dag meer iets te vragen. (Mattheüs 22:41-46) 

De redenatie is als volgt: David noemde de Messias zijn Heer. Nu noem je alleen iemand die over je 

gesteld is jouw heer. Je kunt dus niet je zoon of iemand die uit jou voortkomt ‘heer’ noemen. Diegene 

is namelijk per definitie onder jou gesteld. Diegene zou jou ‘heer’ moeten noemen. Toch is de Messias 

ook Davids Zoon. Hoe kan dit beiden waar zijn? Wel, Jezus heeft dat uitgelegd in Johannes 8:58. Hij 

komt naar het vlees wel uit David (en Abraham) voort, maar Hij bestond in de Geest al lang vóór David. 

Jezus is dus zowel de wortel van Isaï, die al aan Isaï voorafging, en de Zoon van David, die het Davidische 

koningschap zou erven. Hij is de Koning van het Messiaanse Rijk. Volgens Jesaja 11 zullen de 

heidenvolken ook vragen naar deze wortel van Isaï, naar Jezus dus. Dat is niet verwonderlijk, want 

Jezus’ Naam is onder de heidenvolken ver verbreid geraakt, meer nog dan onder het Joodse volk. 

Hoewel in Jesaja 11 duidelijk over het Messiaanse Rijk van Jezus gesproken wordt, is er nog geen sprake 

van een nieuwe hemel en aarde. We lezen namelijk dat de wilde dieren geen kwaad zullen doen op de 

berg van God. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat ze buiten Jeruzalem gewoon hun prooien op zullen 

eten in die dagen. Verder is er sprake van kleine kinderen, zuigelingen en peuters. Zouden zij voor 

eeuwig baby of kind blijven? Nee, zij zijn nog aan het opgroeien. Er is kennelijk nog steeds geboorte, 

groei, volwassenheid en uiteindelijk ook ouderdom en sterfte. Dat zullen we zo meteen in Jesaja 65 

bevestigd zien. 

Verder verzamelt God Zijn volk in die dagen waar ze in verre oorden zijn overgebleven. Dit gaat 

duidelijk over de oude aarde. Het gaat om overlevenden in ballingschap, die gezocht en thuisgehaald 

worden door God. Op de nieuwe aarde zal geen ballingschap zijn en zullen geen verloren kinderen van 

God zijn, die nog gezocht moeten worden. 

 

 

 

 

 



Het Messiaanse Rijk in Jesaja 65-66 

In Jesaja 65-66 spreekt Jesaja nog een keer over het Messiaanse Rijk. Opnieuw lezen we in Jesaja 65:25 

dat een wolf en een lammetje gezamenlijk zullen weiden en de leeuw stro zal eten als een rund op 

Gods heilige berg. Verder lezen we in Jesaja 65:19-22: 

En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van 

geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een 

zuigeling of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven 

als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 

Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en hun vrucht eten. In 

wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de 

dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang 

genieten van het werk van hun handen. 

We lezen dus dat de Israëlieten in die dagen heel oud zullen worden, zo oud als bomen kunnen worden. 

Toch zullen zij op een gegeven moment overlijden, zij het op hoge leeftijd. Ook bestaat er nog de 

mogelijkheid dat iemand jong, namelijk op 100-jarige leeftijd, sterft of vervloekt wordt. Dit gaat 

duidelijk over het Messiaanse Rijk en niet over de eeuwigheid. Enerzijds is er bovennatuurlijke 

verlenging van leven, tegelijkertijd zal er nog wel dood en vloek bestaan. Dat zal na het Laatste Oordeel 

niet meer zo zijn, want dan zal de dood voor altijd verslagen zijn. 

Nu staat er in Jesaja 65:17 wel dat het hier over de nieuwe hemel en aarde gaat. Dat is best wel 

verwarrend natuurlijk. Het kan hier onmogelijk gaan over de nieuwe hemel en aarde, die Johannes zag 

in Openbaring 21. Immers, op die nieuwe aarde is de dood afwezig. Hoe zit dit dan? 

De eerste mogelijkheid is dat Jesaja iets anders bedoelde met de term ‘nieuwe hemel en aarde’ dan 

Johannes in het boek Openbaring. Jesaja doelde mogelijk op een ‘vernieuwde hemel en aarde’ ten 

tijde van het Messiaanse Vrederijk. Geheel overtuigend is deze argumentatie niet, want het gaat ook 

over de hemel en niet alleen over de aarde. 

De tweede mogelijkheid is dat Jesaja twee zaken in één heeft gezien. De profeten zien ver vooruit en 

in de verre toekomst willen verschillende momenten in het visioen dan nog wel eens versmelten tot 

één beeld. Dit is vergelijkbaar met het kijken door een telescoop naar bergen die voor je liggen. Je ziet 

verschillende bergen achter elkaar, maar in jouw plaatje lijkt het één en dezelfde berg. Pas later, als je 

de bergen daadwerkelijk gaat beklimmen of als je dichterbij komt, kun je onderscheiden dat het om 

meerdere verschillende bergen gaat. Zo heeft Jesaja dan het vrederijk en de nieuwe hemel en aarde 

in één en hetzelfde visioen gezien, maar nog niet onderscheiden in twee tijdsperioden.  

Dit is een geloofwaardige optie, als we zien hoe profetie in de Bijbel werkt. De profeten van het Oude 

Testament konden bijvoorbeeld nog niet goed onderscheid maken tussen Jezus’ eerste en tweede 

komst. Zij zagen wel dingen als het lijden van de Messias en het koningschap van de Messias, maar pas 

na Jezus’ komst konden we begrijpen dat Hij twee keer zou komen. Dat Hij weer terugging naar de 

hemel en dan nog een keer terug zou komen als Koning. 

In elk geval zal er volgens Jesaja 65 een periode zijn waarin mensen zo oud worden als bomen, maar 

toch nog in goede ouderdom overlijden. Dit moet over het Messiaanse Rijk spreken. In Jesaja 66:19 

lezen we ook over verre volken die Gods heerlijkheid niet in Jeruzalem hebben zien komen. Er worden 

dan boodschappers naar hen toegestuurd om te vertellen dat Gods heerlijkheid in Jeruzalem is 

neergedaald. Hier hebben we opnieuw het principe wat we in Openbaring 20 ook zagen. Jezus regeert 

al in Jeruzalem, maar aan de randen van de wereld zijn nog volken, die niet eens gehoord hebben van 



de komst van de Messias. Zij worden langzaam maar zeker door boodschappers ingelicht over de komst 

van de Messias. 

Vervolgens lezen we in Jesaja 66:23 dat alle volken de shabbat en de nieuwe maan mee gaan vieren in 

het Messiaanse Rijk. Ook dit gaat duidelijk niet over de nieuwe hemel en aarde, immers de zon en de 

maan zullen er dan niet meer zijn. De zon en de maan vallen uit de hemel voorafgaande aan het Laatste 

Oordeel. Ook staat er in Openbaring 21:23 over het nieuwe Jeruzalem geschreven: En de stad heeft de 

zon en de man niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het 

Lam is haar Lamp. En in Openbaring 22:5: En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook 

geen zonlicht nodig, want de Heer God verlicht hen… Echter, als de zon en de maan er niet meer zijn, 

dan kan er ook geen nieuwe maan meer gevierd worden. 

 

Het Messiaanse Rijk in Zacharia 14 

In Zacharia 14 wordt duidelijk geschreven over de Wederkomst van Jezus. In de verzen 3-4 staat dat 

God Zelf zal uittrekken in Jeruzalem om tegen de heidenvolken te strijden. Op die dag zullen Gods 

voeten staan op de Olijfberg. Dit is de berg waarop Jezus ten hemel voer en ook weer terug zal komen. 

Als Gods voeten op de Olijfberg zullen staan, dan zal deze berg in tweeën splijten. Volgens de verzen 

8-9 zal dan de rivier van het levenswater uit Jeruzalem gaan stromen. Daarover horen we zo meteen 

nog meer als we naar Ezechiëls profetieën kijken. Ook staat er dat God dan Koning zal worden over de 

hele aarde. Dit gaat duidelijk over de Wederkomst van Jezus. Deze Wederkomst luidt het Messiaanse 

Rijk in. 

In vers 16 lezen we dan dat alle volken van jaar tot jaar naar Jeruzalem zullen komen om het 

Loofhuttenfeest mee te vieren. Dit gaat waarschijnlijk om de hooggeplaatste heersers van de landen, 

die als afvaardiging namens hun land het Loofhuttenfeest mee komen vieren. Dit stemt overeen met 

Jesaja 66, waarin staat dat de volken de shabbat en de nieuwe maan mee komen vieren. Ook stemt dit 

overeen met Jesaja 2 en 11 waarin staat dat de volken naar Jeruzalem zullen komen om Gods Thora te 

leren. Zij gaan meevieren met de Israëlieten. 

In de verzen 17-19 staat dan dat de volken die het Loofhuttenfeest niet mee komen vieren, geen regen 

zullen ontvangen voor hun gewassen. Dat zal een grote plaag zijn voor hun land. Zij zullen honger 

lijden. Dit kan dus onmogelijk gaan over de nieuwe hemel en aarde, waar geen honger, dood of rouw 

meer zal zijn. Ook bestaan er dan kennelijk nog volken die niet mee willen vieren en dus ongehoorzaam 

zijn aan Koning Jezus. Het is dus kennelijk niet meteen allemaal goed op de hele wereld. Het zal tijd 

kosten om alle volken te onderwerpen aan Jezus’ heerschappij. Dit stemt overeen met wat we in 

Openbaring 20 en Jesaja 65 daarover lazen. 

Verder is er sprake van een offerdienst en daarmee ook van een Tempel in Jeruzalem. Dat kunnen we 

opmaken uit de verzen 20-21, waar over de heilige voorwerpen voor de offerdienst wordt gesproken. 

Maar in Openbaring 21:22 staat geschreven over het nieuwe Jeruzalem: Ik zag geen Tempel in haar, 

want de Heer, de almachtige God, is haar Tempel en het Lam. Dit gaat dus niet over de eeuwige 

toestand na het Laatste Oordeel, maar over het Messiaanse Rijk. Er zal nog een Tempel zijn en een 

offerdienst plaatsvinden in Jeruzalem, als Jezus daar regeert. Dat brengt ons bij Ezechiël 40-48. 

 

 

 



Het Messiaanse Rijk in Ezechiël 40-48 

De laatste oudtestamentische profeet die we hier willen aanhalen is Ezechiël. Hij profeteerde in de 

hoofdstukken 40-48 uitgebreid over de toekomstige Tempel en landsverdeling, ten tijde van het 

Messiaanse Rijk. Ezechiël beschrijft een visioen van de nieuwe Tempel, inclusief alle maten. Deze 

Tempel is nog niet gebouwd, want hij is qua maten anders dan de voorgaande Tempels die in Jeruzalem 

hebben gestaan. 

Er zijn een aantal dingen rond deze Tempel, die aangeven dat deze Tempel er ten tijde van het 

Messiaanse Rijk zal staan. Mogelijk zal deze al wel voor Jezus’ Wederkomst gebouwd worden, maar er 

zijn elementen die duidelijk verwijzen naar het Messiaanse Rijk. 

Ten eerste wordt, in tegenstelling tot voorgaande Tempels, veel aandacht gegeven aan de offers van 

de koning. Is dit met het oog op de Messiaanse Koning? Zal Jezus deze offers in de Tempel brengen? 

Ten tweede zal de indeling van het land totaal anders zijn dan vroeger. Het land was naar de twaalf 

stammen ingedeeld, op een organische en niet echt logische manier. De ene stam kreeg een groot 

gebied toegewezen, de andere stam een kleiner gebied. Maar volgens Ezechiël 47-48 zullen alle twaalf 

de stammen een exact gelijke, rechte strook van oost naar west ontvangen in het land. Van noord tot 

zuid zullen alle twaalf de stammen een strook ontvangen. Dit zal heel netjes gestructureerd zijn. 

Ten derde krijgen de poorten van Jeruzalem andere namen. Voorheen stonden ze bekend onder 

namen als ‘de Sions Poort’ of ‘de Leeuwen Poort’ of ‘de Mest Poort’. Maar in Ezechiël 48 ontvangen ze 

namen naar de twaalf stammen van Israël. Dit is in overeenstemming met het Nieuwe Jeruzalem, waar 

de poorten volgens Openbaring 21 ook naar de stammen van Israël worden genoemd. Kennelijk 

ondergaat Jeruzalem een grote verandering en gaat meer lijken op het hemelse Jeruzalem. De enige 

logische verklaring voor zo’n verandering lijkt de komst van de Messias te zijn. 

Ten vierde krijgt Jeruzalem zelf een andere naam, namelijk: ‘De Heer is daar’. Kennelijk woont God 

vanaf dat moment letterlijk in Jeruzalem. Dat zal waar worden als Messias Jezus in Jeruzalem komt 

wonen. 

Ten vijfde zal de Levensrivier uit de Tempel gaan stromen, volgens Ezechiël 47. Het water zal naar de 

Dode Zee stromen en deze zee weer tot leven wekken. Er zullen weer vissen zwemmen. Ook zal de 

Levensboom aan deze rivier staan, die iedere maand een andere vrucht draagt. Dit is het duidelijkste 

argument voor een plaatsing in het Messiaanse Rijk. Immers, die rivier gaat volgens Zacharia 14 pas 

stromen, als de Messias op de Olijfberg terugkeert. Verder groeit deze Levensboom, die iedere maand 

andere vruchten voortbrengt, alleen in het Nieuwe Jeruzalem. Als je Ezechiël 47:12 naast Openbaring 

22:2 legt, dan zie je dat het haast identieke verzen zijn… 

Kennelijk zal God Zelf zijn Troon opzetten in Jeruzalem. Alleen dat kan verklaren dat de Levensrivier en 

de Boom des Levens begint te groeien in Jeruzalem en Israël. Toch gaat dit alles nog over de oude 

aarde, omdat er op de nieuwe aarde geen Tempel meer zal zijn, volgens Openbaring 21:22. We moeten 

er dus vanuit gaan dat dit over het Messiaanse Rijk gaat, waar Jezus op de troon van David zal 

plaatsnemen. Dit zal de Rivier van het leven laten stromen en zal maken dat het aardse Jeruzalem al 

gaat lijken op het hemelse Jeruzalem. 

We hebben gezien dat verschillende profeten uit het Oude Testament over het Messiaanse Rijk hebben 

geprofeteerd. Laten we nu kijken of we hier ook iets van terug zien in het Nieuwe Testament, afgezien 

van Openbaring 20. 

 



Het Messiaanse Rijk in het Nieuwe Testament 

Laten we maar meteen met een lastige beginnen. In Mattheüs 24-25 wordt uitgebreid geschreven over 

de eindtijdgebeurtenissen. Daar lijkt de Wederkomst echter naadloos over te gaan in het Laatste 

Oordeel. De komst van Jezus betekent eeuwig leven of eeuwige straf, volgens Mattheüs 24:50-51, 

25:12-13, 25:30 en 25:46. De beschrijving van het Laatste Oordeel in Mattheüs 25:31-46 begint ook 

met: Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, 

dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. Hier lijkt de Wederkomst direct verbonden te 

worden met het Laatste Oordeel. 

Ook in de gelijkenissen van het onkruid en het visnet, in Mattheüs 13, lijkt het Laatste Oordeel direct 

op de Wederkomst te volgen. De oogst van slechten en goeden groeit simpelweg op tot de oogsttijd. 

Dan worden de slechten met vuur verbrand en de goeden bij God verzameld. Waar is dan het 

Messiaanse Rijk gebleven? Komt dat dan na het Laatste Oordeel volgens Mattheüs? 

Opnieuw kan hier sprake zijn van het profetische perspectief wat verschillende gebeurtenissen in de 

tijd nog niet precies kan onderscheiden. Mattheüs zag in de verte en zag zowel Jezus’ Wederkomst als 

het Laatste Oordeel en verbond deze meteen met elkaar. En natuurlijk horen ze bij elkaar, maar 

mogelijk kon Mattheüs nog niet zien dat de 1000 jaar van het Messiaanse Rijk hiertussen zou liggen. 

Dit gezegd hebbende, kunnen we toch enkele impliciete aanwijzingen vinden in Mattheüs, die laten 

zien dat hij een aards Koninkrijk van Jezus voorzag. In Mattheüs 24:46-47 wordt over de trouwe slaaf 

gesproken, die goed voor de bezittingen van zijn heer gezorgd heeft. En dan staat er geschreven: 

Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 

Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 

Zo ook in de gelijkenis van de talenten, in Mattheüs 25:21: 

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw 

geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 

De trouwe gelovigen worden over veel aangesteld in het Koninkrijk. Uit Lukas 19 kunnen we opmaken 

dat dit over steden vol mensen gaat. Maar als dit zou plaatsvinden na het Laatste Oordeel, zitten we 

met een probleem. Dan zijn namelijk alleen de trouwe gelovigen nog overgebleven. Over wie moeten 

zij dan aangesteld worden om te regeren? Dat is dan lastig te beantwoorden. Het is logischer dat deze 

verzen impliciet verwijzen naar de periode voorafgaande aan het Laatste Oordeel. De gelovigen zullen 

heersen over de niet-gelovigen. Samen met Jezus zullen zij de volken onder hun voeten leggen. 

Laten we nog wat inzoomen op de parallelgelijkenis in Lukas 19. Het gaat hier om de gelijkenis van de 

tien ponden: 

Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste getrouw bent geweest, 

machthebber over tien steden. 

Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen 

hem: En u, wees machthebber over vijf steden… 

Kennelijk gaat de beloning over regeren over steden. En de één zal over meer steden regeren dan de 

ander, afhankelijk van wat ze met de hun toevertrouwde zaken hebben gedaan in het leven. Als alle 

gelovigen trouwe knechten zijn, wie wonen er dan in de steden waarover geregeerd moet worden? 

Dat kan dan toch niet anders, of dat moeten degenen zijn die niet tot het Koninkrijk van God hebben 

behoord? En voordat u zegt: ‘dat is alleen maar beeldspraak, we gaan niet echt regeren’, volgens 



Openbaring 1 en 20 zijn wij letterlijk tot koningen gemaakt en zullen wij regeren met Jezus. Ja, wij 

zullen zelfs over engelen regeren en oordelen, volgens 1 Korinthe 6:3. 

Dit brengt nog een ander punt naar voren. Hoewel het Laatste Oordeel nog even op zich laat wachten 

bij Jezus’ Wederkomst, zal er al wel een bepaald oordeel plaatsvinden. Je hebt namelijk ook nog de 

ontrouwe knecht in de gelijkenis, die niets met zijn talent of pond gedaan had. Deze werd meteen 

buitengeworpen. Kennelijk worden degenen die het Koninkrijk van God toevertrouwd krijgen, meteen 

bij Jezus’ komst geoordeeld, maar degenen die buiten het Koninkrijk leefden nog niet direct.  

Dit wordt bevestigd door Mattheüs 13:41-42, waar Jezus de gelijkenis van het onkruid aan het 

uitleggen is. Het onkruid wordt tussen de tarwe uitgehaald bij Jezus’ Wederkomst en met vuur 

verbrand. En dan staat er in vers 41-42: 

De Zoon des Mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen 

alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 

Het onkruid of de struikelblokken worden niet uit de wereld verzameld, maar uit Gods Koninkrijk. 

Kennelijk worden alleen degenen geoordeeld die bij het Koninkrijk hoorden, die ook daadwerkelijk een 

talent of pond door God hadden toevertrouwd gekregen. Zij waren bestemd om te regeren met Jezus 

in het Messiaanse Rijk, maar zij werden het niet waard bevonden. Zij hadden geen vrucht gedragen, 

maar waren juist een struikelblok geweest voor het Koninkrijk. Daarom worden zij nu daaruit 

verwijderd, zodat het Koninkrijk waarlijk tot bloei kan komen. 

De trouwe slaven mogen dus met Jezus heersen in zijn Rijk. In de paragraaf hierboven over Openbaring 

20 hebben we ook al Mattheüs 19:28 aangehaald, waarin Jezus zegt dat zijn twaalf leerlingen op twaalf 

tronen zullen zitten en over de twaalf stammen van Israël zullen oordelen (en regeren). De twaalf 

apostelen krijgen hoge posities in het Messiaanse Rijk toegewezen. Dat mag niet verbazen, omdat zij 

de intimi van Jezus waren van het eerste uur. 

Het plaatje is wel helder; er zal een periode zijn, waarin er met Jezus geregeerd en geoordeeld wordt 

over deze aarde. Dit feit is heel lastig te verenigen met de nieuwe hemel en aarde, omdat er dan weinig 

meer is om over te oordelen. 

Er zijn nog minimaal twee andere verwijzingen naar het Messiaanse Rijk in het Nieuwe Testament. De 

eerste vinden we in Lukas 1:32-33. In dit gedeelte kondigt de engel Gabriël Jezus’ geboorte aan bij 

Maria: 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heer, zal Hem 

de troon van Zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 

eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 

Hier wordt gezegd dat Jezus de troon van Zijn vader David zal beklimmen en over Israël zal regeren. 

Dit gaat over een concrete regeringsperiode over Israël. En natuurlijk is hier ook het eeuwige 

Koningschap in het vizier, maar in de eerste plaats gaat dit over een regering die Jezus op zich zal 

nemen als afstammeling van David. Hij zal over hetzelfde Jeruzalem regeren, als dat David deed. Hij zal 

over het concrete Israël heersen, de nakomelingen van Jakob die dan nog in leven zijn. Uiteindelijk zal 

Zijn aardse heerschappij zich voortzetten in een eeuwige heerschappij in het nieuwe Jeruzalem, wat 

uit de hemel neerdaalt. 

 

 



De laatste verwijzing die we hier willen noemen is Handelingen 1. Vlak voor Zijn hemelvaart onderwijst 

Jezus zijn leerlingen nog uitgebreid over het Koninkrijk van God. Dat levert ook een vraag op van Zijn 

leerlingen. We citeren hier de verzen 3 en 6-7: 

Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel 

onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de 

dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heer, zult U in deze tijd voor Israël het 

Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden 

te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft… 

De leerlingen vragen Jezus of Hij het Koninkrijk voor Israël weer gaat oprichten in hun dagen. 

Regelmatig wordt deze vraag afgedaan als een domme vraag. De leerlingen zouden nog steeds niet 

begrepen hebben dat het Koninkrijk geestelijk is en niet om een letterlijk Koninkrijk voor Israël gaat. 

Maar dat is in tegenspraak met dit gedeelte. 

Ten eerste heeft Jezus hen net veertig dagen lang onderwezen in de dingen van het Koninkrijk. Als zijn 

leerlingen het Koninkrijk dan nog steeds zo zouden misverstaan, dan heeft Jezus zijn taak als leraar 

niet goed vervuld. 

Ten tweede reageert Jezus niet op het feit dat zij naar het Koninkrijk voor Israël vragen, maar op de 

vraag naar de tijd. Hij zegt tegen hen dat de tijden alleen bij de Vader bekend zijn. Dus wanneer deze 

dingen gebeuren gaan, kan Hij hen niet meedelen. Hiermee geeft Hij impliciet aan dat het Koninkrijk 

voor Israël er wel gaat komen, alleen weten we nog niet wanneer. 

Stel dat het Koninkrijk geen letterlijk Koninkrijk voor Israël zou betreffen, dan had Jezus waarschijnlijk 

iets gezegd als: Snappen jullie het dan nog steeds niet? Het Koninkrijk van God is een geestelijk 

Koninkrijk en geen letterlijk Koninkrijk voor Israël. Maar dat zegt Jezus niet. Hij wist heel goed dat Hij 

de troon van Zijn vader David zou gaan beklimmen. Hij zou op een dag over Israël gaan regeren. Die 

dag zal aanbreken bij Zijn Wederkomst. 

Kennelijk werden de leerlingen door Jezus’ onderwijs voorbereid voor het Koninkrijk voor Israël. Dit 

moet hun vraag getriggerd hebben, wanneer dit dan zou gaan gebeuren. Jezus bereidt zijn kinderen 

voor om met Hem te gaan regeren in het Messiaanse Rijk. Dan zullen zij koningen met Hem zijn en 

samen met Hem op tronen zitten en oordelen. Dit was zo’n belangrijk gegeven voor Jezus, dat Hij zijn 

leerlingen in de veertig dagen tussen Zijn opstanding en hemelvaart hierover onderwezen heeft. 

We mogen er dus vanuit gaan dat Openbaring 20 in lijn is met de rest van de Bijbel. Daar vinden we 

genoeg aanknopingspunten voor. Op sommige punten is het lastig om teksten met elkaar te matchen, 

zoals in de gelijkenissen van Mattheüs. Toch kunnen we met behoorlijke zekerheid stellen dat het 

Duizendjarige Rijk tussen Jezus’ Wederkomst en het Laatste Oordeel er gaat komen.  

 

Wat wordt er nu van ons gevraagd? 

Van ons wordt gevraagd om nu trouw zijn in het kleine, zodat de Heer ons over veel zal aanstellen. We 

krijgen nu oefentijd om gerechtigheid in de wereld te brengen. Jezus heeft gezegd: ‘Zoek eerst het 

Koninkrijk en zijn gerechtigheid…’2 Dit betekent dat we op moeten komen voor het recht van de 

zwakken. Dat we mensen helpen, die geen helper hebben. Ook betekent dit dat we niet met aanziens 

des persoons handelen.3 We worden gevraagd om een zwerver of nieuwkomer net zo belangrijk te 

achten als een televisiester of een voorganger. Laten we iedereen liefde, waardigheid en eer geven. 



Verder zijn we als rentmeesters gesteld over planeet aarde. Laten we goed voor de aarde zorgen. 

Probeer zoveel mogelijk op natuurlijke wijze te leven en niet aan milieuvervuiling mee te doen. Zonder 

helemaal mee te gaan in de politieke groene beweging, mogen we op ons eigen plekje goed voor de 

aarde zorgen. Zo kunnen we trouw zijn in dit aspect van onze roeping. 

Een belangrijke vraag is: hoe bereiden we ons voor op de rechtsspraak, die we in het Messiaanse Rijk 

zullen voeren? In christelijke oren klinkt dit misschien als een rare vraag, maar binnen het Jodendom 

is dit een heel gewone vraag. Alles draait daar om wetsdiscussies en rechtsspraak. In het Messiaanse 

Rijk zal de grondwet de Thora (de wet: Genesis t/m Deuteronomium) worden, hebben we gelezen. Dus 

de belangrijkste voorbereiding die we tijdens ons leven kunnen doen is de Thora bestuderen! Studeren 

in Gods Woord met het oog op heel concrete samenlevingswetten. 

Tenslotte zal het Messiaanse Rijk een Israëlitisch Rijk zijn, met Jeruzalem als hoofdstad. Laten we dus 

vooral ook Israël en Jeruzalem blijven zegenen en voor haar blijven bidden. Laten we gefocust blijven 

op de oogappel van Gods plannen. Misschien kunnen we zelfs al wat Hebreeuws leren of ons verdiepen 

in de Joodse wortels van het geloof. Dit alles zal ons gaan helpen ten tijde van het Messiaanse Rijk. Zo 

concreet is onze toekomstverwachting, dat we er nu al aan mee mogen bouwen. God zoekt daarin de 

samenwerking met ons op! 

Laten we bidden: Kom Heer Jezus en vernieuw deze wereld! Breng spoedig de shabbat van deze aardse 

geschiedenis! En breng shalom en zegen over Jeruzalem! De Geest en de Bruid zeggen: ‘Kom, Heer 

Jezus, kom!’ Laat dit gebed in ons hart branden. 

 

Bijbelteksten: 

1. Oorlogen tot het einde toe:   Daniël 7:23-27, 9:26, Mattheüs 24, Openbaring 
2. Zoek eerst het Koninkrijk en gerechtigheid: Mattheüs 6:33 
3. Oordelen zonder aanziens des persoons: Exodus 23:1-9, Jakobus 2:1-13 


