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Aflevering 12 ‘Het Messiaanse vrederijk en de vestiging daarvan’ 
 

• In Handelingen 1 vs.9-11 lezen we dat de Here Jezus op dezelfde wijze zal 
wederkomen als Hij ten hemel gevaren is, dus: zichtbaar, met de wolken en 
op de olijfberg (zie hiervoor ook Matth. 24 vs.30 en Zach. Vs.4). 
 

• Bij zijn wederkomst zal Hij plaatsnemen op de ‘troon zijner heerlijkheid’, de 
troon van David om de volkeren te oordelen (Matth.25 vs.31-46). Hier worden 
de volkeren als schapen van de bokken van elkaar gescheiden. De schapen 
krijgen deel aan het Messiaanse vrederijk, terwijl de bokken veroordeeld 
worden. 

  
• Het oordeelscriterium is in dit oordeel: de houding ten opzichte van zijn 

uitverkoren volk Israël (zie hiervoor Joël 3 vs.1-3). Het principe: ’In zoverre gij 
dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt’, vinden we terug in 
Zach.2 vs.8 ‘Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’. Dus wat je met mijn 
volk doet, doe je met Mij. Net zoals de Here tegen Abraham zei: ‘Ik zal 
zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken’ (Genesis 12 
vs.3). 

 
• De Here Jezus is als Profeet op aarde gekomen en zit nu aan Gods 

rechterhand als onze Hoge Priester. Hij zal als Koning op aarde 
wederkomen om als de Koning van Israël over de gehele aarde te heersen. Zo 
ik Hij dus de ware Messias, de gezalfde! 

 
• In Openbaring 19 vs.6 lezen we dat de Here Jezus het koningschap aanvaardt 

en de gemeente als bruid aan zijn rechterhand plaatsneemt. Zo zullen we als 
gemeente met Hem wederkomen om samen met Hem op zijn troon (zie 
Openbaring 3 vs.21) te regeren (zie 1 Korinthiërs 6 vs.2 en 2 Timotheüs 2 
vs.12). 
 

• Vragen: 
1. Sommigen beweren dat de wederkomst van Christus al heeft 

plaatsgevonden: Hij kwam met Pinksteren terug door de Heilige Geest, of 
door de verkondiging van zijn Woord komt Hij bij ons, want Hij is toch het 
Woord? Klopt dit wel volgens Handelingen 1 vs.11? 

2. Kunnen we op grond van goed voor elkaar te zijn behouden worden, staat 
dat niet in het gedeelte van Mattheüs 25, waar we in deze studie bij stil 
stonden? 

3. Hoe kun je nu zeker zijn dat je behouden bent en niet af hoef te wachten of 
je bij de schapen of bij de bokken hoort?    


