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Het Messiaanse Rijk 
 
Verschillende benamingen  
> Messiaanse Rijk  
> Duizendjarig rijk: resp. van Grieks chilioi – Chilialsme - Chiliasten (Opb. 20:1-10).  
> Het Koninkrijk (verstaan vanuit de context!) 
 
Waar vinden we het Messiaanse Rijk in de Bijbel?  
> Heel groot thema in de Bijbel. De discipelen kenden de Schriften niet omtrent het 
lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus, maar hadden wel duidelijk zicht op het 
Messiaanse Rijk. Binnen de christenheid is er veelal wel zicht op het lijden, sterven en de 
opstanding van de Heere Jezus, maar weinig oog voor het Messiaanse Rijk. 
OT: Ps. 2; 65-67; 85:10-14; 98-100; 110-114; Jes. 2:1-5; 11:1-10; 29:17-24; 33:20-24; 
35; 60; 65:17-25; 66:10-14/18-24; Jer. 23:1-8; 30:18-22; 31:1-14/23-40; 33. Ezech. 34, 
36, 37, 40-48; Dan. 2: 34, 35/44, 45; 7:13, 14, 27; Joël 2:21-27; Amos 9:11-15; Micha 4:1-
8; Zach. 8:4, 5/20-23; 14:8-21, etc. 
NT: Gelijkenissen (Luk. 19:11-27; Mark. 12:1-12); Geboorteaankondiging (Luk. 1:31-
33); Lofzang van Maria (Luk. 1:46-55); Lofzang van Zacharias (Luk. 1:67-79); Simeon en 
Anna (Luk. 2:22-40); Toespraken: Hand. 1:3, 6; Hand. 3:19-21; 15:15-16; 19:8; 28:23-28; 
Opb. 20:1-10 etc. 
 
Wanneer breekt het Rijk aan? 
“11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 
getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid… 16 
Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen 
en Heere der heren.” (Opb. 19:11, 16) 
 
“Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als 
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht 
naderbijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën 
en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 
niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan… Maar het 
koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de 
hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn 
koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en 
gehoorzamen.” (Dan. 7:13, 14).  

Herstelperiode 
> Israël zal uit de grote verdrukking komen (Matt. 24:21; Dan. 12; Jer. 30:7-17). 
> Onder luid bazuingeschal zal het volk bijeenvergaderd worden van over de hele 
wereld (Matt. 24:31; Ezech. 36:24-28; Deut. 30:1-5). Lees meer over de terugkeer en 
herstel van Israël > 
> De Heere zal met Zijn volk in het gericht treden (Ez. 20:34-44) en een nieuw verbond 
met hen sluiten (Jer. 31:31-34; Ez. 21).  
> Hij zal ook met de volken in het gericht treden (Joël 3:9-16). 
> Satan zal gebonden worden (Opb. 20:1-3). 
> Er zal een herstelperiode plaatsvinden, waarin het land en de huizen weer opgebouwd 
zullen worden (Ez. 34, 36). 
 

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Land-van-thuiskomen/333
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Land-van-thuiskomen/333
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Overgangsperiode 

Psalm 1 Psalm 2 
Verwijst naar 
Christus eerste komst: 
de Rechtvaardige Man 
Die volmaakt Gods 
weg bewandelt. 

Gaat over de rechtvaardige Koning – de Gezalfde van de 
Heere - Die vanuit Sion regeert.  
Gaat historisch gezien over het leven van David. Hij was ook 
de gezalfde van de Heere en koning over Israël. Tegelijkertijd 
is de Psalm Messiaans van karakter. Dit blijkt alleen al uit de 
aanhaling in Handelingen 13:33 waar Paulus Psalm 2 toepast 
op de Heere Jezus.  

 
Psalm 2 vanuit profetisch perspectief 
Spreekt over de beginperiode van het Messiaanse Rijk. De volken zullen zich veinzend 
onderwerpen. 
 
1. De volken samenzweren tegen de Heere (vs. 1-3) 
> De koningen (heersers) van de aarde zullen zich samenspannen en plannen maken om 
in opstand te komen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde. Ze willen niet dat de Messias van 
Israël over hen regeert. Aan alle kanten proberen ze manieren te vinden om ‘hun banden 
en touwen’ van zich af te werpen.  
> Degenen uit de volken, die de laatste jaarweek overleefd hebben, zullen zo door satan 
beïnvloed zijn dat ze niet meer helder kunnen denken. Ondanks dat Christus als Koning 
regeert en Zijn zegenrijke vrede werkelijkheid wordt spannen zij zich samen.  

2. God antwoordt (vs. 4-9) 
> De Heere ziet dit alles aan en drijft de spot met de volken die zich verzetten. In Zijn 
toorn jaagt Hij hen schrik aan. Ze weten dat de Heere Jezus Overwinnaar is. Hij is 
immers als Koning over Sion aangesteld!  
> De Heere Jezus krijgt de koninklijke scepter in handen. Hij heeft de macht over de 
heidenvolken. De einden van de aarde heeft Hij in Zijn bezit gekregen. 
> Heel de wereld zal Hem zien en zich moeten onderwerpen. Paulus schrijft 
hierover:  “…opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, 
en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus 
de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Fil. 2:10, 11). 
 
3. De volken worden gewaarschuwd (10-12) 
> De HEERE geeft de koningen en wereldheersers raad. Hij roept hen op om te luisteren 
en zich te onderwerpen aan de regering van Zijn Zoon. Het kussen van de zoon betekent 
onderwerping (1 Kon.19:18; 1Sam.10:1). Als zij dit niet doen, zal Hij met harde hand 
optreden en zal de toorn van Zijn Zoon tegen hen ontbranden. Mooi hoe de Psalm met 
een ‘Evangelieboodschap’ eindigt: “Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!”. 
 
(Lees in dit verband ook Psalm 48 en Psalm 110) 

Invulling van het Messiaanse Rijk 

1. Israël wordt weer helemaal ‘Ammi’ (Mijn 
volk). 

Hos. 2:22 zie ook 1:12: 6:3 

2. Tien en twee stammen herenigd Ez. 37:21, 22 
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3. Nieuw verbond, één hart, een nieuwe geest Jer. 31:31-34; Ezech. 11:19,20; Jer. 24:7; 
Ezech. 36:24-29 

4. Gerechtigheid / Rechtspraak Jes. 32:1; Ps. 96:9-13 / Jes. 11:4a; Ps. 72:4, 
12-14; Jer. 23:5-6; Jes. 9:5-7 

5. Vrede Jes. 2:4; Micha 4:3; Ps. 46:10 

6. Vreugde Jes. 35:10; 42:10; Ps. 97:1 

7. Kennis van God Micha 4:2;  Jes. 2:3; 9:6 

8. Bevrijding van onderdrukking Jes. 42:6,7; Ps. 72:4 

 
9. Christus’ aanwezigheid zal een enorme impact hebben 
“3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 
en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 
de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken 
vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen 
zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” 
(Jes. 2:3-5). 
 
“2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 
3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, 
de stad van de grote Koning! 4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige 
vesting. 5 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. 6 
Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik overmand, zij 
haastten zich weg. 7 Huiver greep hen daar aan, smart als van een barende vrouw.” 
 (Ps. 48:2-7: Zie ook: Ps. 132:13, 14; Jer. 3:17; Ps. 48: 2-3 en 9b: Jer. 50: 4 en 5) 
 
10. Er zullen rechtstreekse aardse zegeningen zijn, zoals we ook zagen onder het 
oude verbond.  
Oude Verbond: “25 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal 
ziekte uit uw midden doen wijken. 26 Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. 
Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.” (Ex. 23:25, 26). 

 
 “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet 
gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.18 Maar gij zult u verblijden en juichen 
voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot 
blijdschap.  En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal 
niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.  Daar zal niet 
langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn 
dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven [er zal nog 
dood zijn], zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen 
worden.  21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht 
daarvan eten;  22 zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, 
opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn 
volk zijn [lang, maar wel eindig, net als ADAM]  en van het werk hunner handen zullen 
mijn uitverkorenen genieten.  23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen 
voortbrengen tot een vroegtijdige dood, [wel dood, maar geen vroegtijdige dood] want 
zij zullen een door de HERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.  24 En 
het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik 
verhoren.” (Jes. 65:17-25 NBG’51) 
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Is dit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van Opb. 21:1,2?  
De omschrijving uit Jesaja 65 wordt vaak toegepast op de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde uit Openbaring 21. Toch gaat het daar duidelijk over een voorafgaande periode. 
Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lezen we namelijk dat er geen dood meer zal 
zijn: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid 
die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 
God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, 
en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer 
zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”  (Opb. 21:1-4).  
 
11. Een totale metamorfose van planten en dieren 
“Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, 
een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.”  (Jes. 65:25; zie ook Jes. 2 en 11; 35:9) 
 
“De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in 
bloei staan als een roos. 2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich 
verheugen en juichen.… 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme 
zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de 
wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot 
waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, 
zal gras zijn, met riet en biezen.” (Jes. 35:1-2/6-7). 
 
“Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden 
die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond.” (Ezech. 36:35). 
 
12. Grote veranderingen van het land.  
> Jeruzalem zal verhoogd worden maar Babel vernederd. 

Babel vernederd Jeruzalem verhoogd 
“21 En een sterke engel hief een steen op 
als een grote molensteen, en wierp die in 
de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote 
stad, met geweld neergeworpen worden, 
en het zal nooit meer gevonden worden.” 
(Opb. 18:21; vergl. Jer. 50-51). 

“1 Het zal echter in het laatste der dagen 
geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE vast zal staan als de hoogste van de 
bergen, en dat hij verheven zal worden 
boven de heuvels, en dat de volken 
ernaartoe zullen stromen. 2 Vele 
heidenvolken zullen op weg gaan en 
zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de 
berg van de HEERE, naar het huis van de 
God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen. Want uit Sion zal de 
wet uitgaan en het woord van de HEERE 
uit Jeruzalem.” (Micha. 4:1, 2; Jes. 2: 2-4). 

 
> Er zal een grote vlakte rondom Jeruzalem ontstaan, ook zal er levend water uit de stad 

https://www.debijbel.nl/bijbel/zoeken/HSV/Micha%204#Mic.4.%5B1%5D%21f.1
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stromen.  
“8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene 
helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's 
zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 9 De HEERE zal Koning worden over heel de 
aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal 
als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem 
zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot 
de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot 
aan de perskuipen van de koning. 11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer 
zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.” 
 
 “20 Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, 
een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor 
altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. 
21 Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, 
van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er 
passeren. 22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, 
de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.” (Jes. 33:20-22). 
 
13. Er zal ook een nieuwe tempel in het Messiaanse Rijk zijn. We lezen hierover 
uitgebreid in Ezechiël 40-48.  
“en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is 
SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj 
zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad 
plaatsvinden.” (Zach. 6: 12-13) 

Dit in tegenstelling tot het nieuwe Jeruzalem: “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, 
de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.” (Opb. 21:22). 
 
Lees verder >> De Tempel van Ezechiël 
 
Lees verder >> Waarom offerdienst in de Nieuwe Tempel? 

14. De Messias zal Priester naar de ordening van Melchisedek zijn: 
De Heere Jezus kwam bij Zijn eerste komst als het Lam en als Hogepriester, bij Zijn 
wederkomst als de “Koning der Koningen en de Heere de heren” (Opb. 19:16), met de 
ijzeren staf in Zijn hand om te oordelen. In het Messiaanse rijk zal Hij als Priester en 
Koning regeren naar de ordening van Melchisedek (Psalm 110).  
 “en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is 
SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj 
zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal 
vredesberaad plaatsvinden.” (Zach. 6:12-13). 
 
„Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren 
van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun 
luister.” (Jes. 61:6). 
 
Lees meer over Melchizedek >> 

https://www.debijbel.nl/bijbel/zoeken/HSV/Jes.%2033#Isa.33.%5B21%5D%21f.1
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/De-Tempel-van-Ezechil/253
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Waarom-offerdienst-in-de-nieuwe-tempel/36
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Melchizedek/322
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15. Er zal lik op stuk beleid zijn (zoals we ook zagen in het OT, denk aan 
Korach/Achan):  
Jes. 11:5-6: “Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de 
gordel om Zijn middel.”  

Psalm 72:12-13: “Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie 
geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen.”  

Psalm 101:8: “Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die 
onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien.”  

16. Velen zullen zich veinzend aan de Koning onderwerpen.  
> Het Messiaanse Rijk zal dus nog geen ideale situatie zijn, waarin alles perfect is. De 
Heere zal met harde hand moeten optreden.  
“Juich voor God, heel de aarde! Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. 
Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van Uw macht 
veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen.”  (Ps. 66:1-3). 
 
“Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben; maar hún tijd 
zou voor eeuwig geweest zijn: Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou 
u verzadigd hebben met honing uit de rots.”  (Ps. 81:16-17; vergl. Jes. 66:24). 

> Denk ook aan het einde van Zacharia 14:16-21, waar we lezen over het 
Loofhuttenfeest dat gevierd gaat worden. De volken zullen naar Jeruzalem moeten 
optrekken. De volken die dit niet doen zullen gestraft worden.  
 
> Aan het einde van het 1000-jarig rijk zal satan nog één keer losgelaten worden. Dit 
heeft als gevolg dat vijandige volken zich opnieuw achter satan zullen scharen. “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. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en 
omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur 
van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de 
poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij 
zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Opb. 20:7-10). 
 
Koninkrijk onder de heerschappij van de Vader 
> Tijdens het Messiaanse rijk zal de Heere Jezus al Zijn vijanden aan Zijn voeten 
onderwerpen. Na de laatste opstand van satan (aan einde Messiaanse Rijk) zal de Heere 
Jezus alles overgeven aan de Vader (Opb. 21-22; Hebr. 11:9-10). 

“25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 
De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27 Immers, alle dingen heeft Hij aan 
Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen 
zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is 
uitgezonderd. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon 
Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God 
alles in allen zal zijn.” (1 Kor. 15:25-28) 
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Welke positie hebben wij als Lichaam van Christus (kerk) in het Messiaanse Rijk? 
Lees verder >>  

 

 

http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Vragen-over-het-Messiaanse-Rijk/103
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