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Aflevering 11 ‘Het Messiaanse vrederijk door God beloofd’ 
 

• Misverstanden rond dit 1000 jarige vrederijk ontstaan veelal door: 
1. De verwisseling tussen de gemeente en Israël. 
2. Het verwisselen tussen het heden en de toekomst 
3. Het vergeestelijken van Gods beloften aangaande Israël 

Zo leerde de theoloog Augustinus in zijn tijd al, dat het Messiaanse rijk begonnen 
is, toen de Here Jezus aan het kruis riep: ‘Het is volbracht’, en dat niet meer 
Israël, maar de kerk het ware verbondsvolk is. 

 
• De beloften die God gedaan heeft aan Israël zijn volgens Romeinen 11 vs.28-

29 onberouwelijk! Ze zijn onveranderlijk en eeuwig. Hij komt er nooit meer op 
terug. 
 

• De beloften over de komst van het Messiaanse vrederijk zijn o.a. gedaan aan: 
1. Abraham (Genesis 12 vs.7; 13 vs.14-17; 15 vs.77 en 18) 
2. Mozes (Deuteronomium 34 vs.1-5) 
3. Jozua (Jozua 1 vs.6) 
4. David (2 Samuël 7 vs.12 en 16) 

 
• Het Messiaanse vrederijk werd regelmatig door de profeten aangekondigd: 

1. Jesaja (2 vs.1-5; 9 vs.5-6) 
2. Jeremia (33 vs.14-18) 
3. Ezechiël (34 vs.11-14 en 23-24; 37 vs.24-28) 
4. Daniël (2 vs.44; 7 vs.13-14 en 18, 27) 
5. Micha (5 vs.1-3) 
6. Zacharia (14 vs.9) 

 
• Ook de engel Gabriel zei tegen Maria, dat God aan de Here Jezus de ‘troon 

van David’ zal geven en Hij als koning over het huis van Jakob zal heersen en 
zijn koningschap geen einde zal kennen (Lucas 1 vs.32-33)  
 

• Laat het duidelijk zijn, dat de Here Jezus de koning der Joden, van Israël, 
genoemd wordt, en dat je nergens in de Bijbel kunt lezen dat Hij de koning 
van de kerk is! De kerk speelt niet de hoofdrol bij het oprichten van zijn 
koninkrijk op aarde, maar Israël, zijn heilsvolk. 

 
• Verder vinden we relgelmatig verwijzingen naar het Messiaanse vrederijk in de 

vier Evangeliën, de brieven van Paulus en de andere apostelen en natuurlijk 
het boek Openbaring. 
 

• Vragen: 
1. Kun je in het schema van het Bijbels tijdpad (hand out 5) aangeven waar 

het vrederijk te vinden is? 
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2. In Lucas 19 vs.1-27 vertelt de Here Jezus een gelijkenis omdat ze Hem 
toen al koning wilde maken. Kun je deze gelijkenis in dit kader uitleggen? 
Waarom nu nog geen koning? 

3. Wanneer zal de Here Jezus zijn koningschap aanvaarden en waar valt dit 
mee samen (Openb. 19 vs.6-8)? 

4. De Here Jezus is niet onze koning maar ons Hoofd, onze Bruidegom. 
Mogen we ook nu al zijn koningschap (heerschappij) in ons leven ervaren, 
hoe? 


