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Waarom een Messiaans Rijk?  
 
Verschillende benamingen 
> Messiaanse Rijk 
> Duizendjarig rijk: resp. van Grieks chilioi – Chilialsme - Chiliasten (Opb. 20:1-10).  
> Het Koninkrijk (verstaan vanuit de context!)  
 
Openbaring 20 
“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.” (Openb. 20:1-3) 
 
Romeinen 8 
“20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem 
die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd 
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van 
de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en 
gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.” (Rom. 8:20-22) 
 

Adam Israël 

Door God geschapen Formeerder van Israël (Jes. 43:1) 
Gesteld om te heersen Hoofd van de volken (Deut. 28:13) 

Land: Paradijs Land: Israël 

Eén wet 613 ge- verboden 
Overtreding: uit het paradijs geworpen Overtreding: uit het land Israël geworpen 

 
“Zíj (Israël) hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos 
gehandeld tegenover Mij.” (Hos. 6:7). 
 
“Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn…” (Hebr. 2:8). 
 
“Er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God” (Hebr. 4:9). 
 
God komt tot zijn doel met: 
1. De mensheid:  “Het zal 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 alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 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. 
4Hij 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 
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volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.5Huis van Jakob, kom, 
laten wij wandelen in het licht van de HEERE. (Jes. 2:1-3) 
 
2. Israël als volk: “Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde 
van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven 
bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.  Als deze verordeningen ooit zouden 
wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël 
ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen! Zo zegt de HEERE: Als de hemel 
hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden 
onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, 
om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.” (Jer. 31:35-37) 
 
3. Het dierenrijk: “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 
HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jes. 11:6-9). 
De natuur: (Jes. 35; Ezech. 36:35), De dode zee (Ezech. 47) 
 
4. Geestelijke wereld onderworpen: “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; Openb. 19:20, 21; Openb. 20) 
 
Messiaanse Rijk nog niet volmaakt 
> Zacharia 14:9-21 
> Openbaring 20:7-10 
 
Alles onderworpen 
“Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 
Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste 
vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 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. 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. 15:24-28) 
 
Meer weten over het Messiaanse Rijk? 
Download de reader op www.israelendebijbel.nl/messiaans 

 
 
www.israelendebijbel.nl 
Facebook: @israelendebijbel 
Instagram: @israelendebijbel 
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