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Volk tot Samuël:

Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw 
zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning 
over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.
6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te 
geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En 
Samuel bad tot de HEERE.

De HEERE tot Samuël:

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de 
stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij 
hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, 
dat Ik geen Koning over hen zou zijn.

(1 Sam. 8:5-7)



Door de HEERE voorzegd:

Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u 
geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan 
zegt: Ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de 
volken die rondom mij zijn, (Deut. 17:14)

Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn 
koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een 
afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het 
toezicht van de Levitische priesters is.
19 Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn 
leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en 
om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in 
acht te nemen door ze te houden,
(Deut. 17:18-19)



Profetie van Jakob:

De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de 
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo 
(Vredestichter/Rustbrenger) komt, en Hem zullen de 
volken gehoorzamen. (Gen. 49:10)

Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar 
mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn 
nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de 
Zaligmaker Jezus doen voortkomen (Hand. 13:22,23 

(Paulus in Synagoge in Antiochië)



22 kenmerken van het Messiaanse rijk:

1. Het zal vanuit de hemel op aarde gevestigd worden 
(koninkrijk der hemelen)

2. De Koning zal zijn: de Zoon van David, zittend op de 
troon van David

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u 
zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de 
Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
(Luk. 1:31-33)



3. Hij zal aan alle koninkrijken der aarde een einde maken

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel 
echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet 
te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op 
een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere 
koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het 
voor eeuwig standhouden. (Dan. 2:44)

4. De Heere zal Zelf Zijn volk bijeenbrengen: 
Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig 
het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël 
verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het 
hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jer. 31:10)



5. Hij zal hen brengen onder het nieuwe verbond:

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het 
huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 
verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met 
hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand 
vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn 
verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE.
(Jer. 31:31-32)



6. Het nieuwe verbond, tevens Israëls wedergeboorte

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het 
huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn 
wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart 
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot 
een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn 
naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te 
zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, 
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de 
HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan 
hun zonde niet meer denken. (Jer. 31:33-34)



7. Hij zal rechtspreken over de volken:

Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal 
brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen 
afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een 
rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom 
Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. 
Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot 
geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een 
hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden 
drinken. (Joel 3:1-3)



8. Lik op stuk beleid:

Situatie nu:
Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld 
wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in 
hen vervuld van kwaaddoen (Pred. 8:11)

toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan 
ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. 
Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet 
ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het 
toch niet kunnen ontdekken. (Pred. 8:17)

Situatie straks:
Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en 
de waarheid de gordel om Zijn middel. (Jes. 11:5)



Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de 
ellendige, en wie geen helper heeft.13 Hij zal de geringe 
en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 14 Hij 
zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is 
kostbaar in zijn ogen. (Ps. 72:12-14)

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



9. Met als gevolg dat velen zich aan de Koning veinzend 
onderwerpen

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. 66:2-3)



10. Gedurende Christus’ koningschap zal satan 1000 jaar 
lang gebonden zijn

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel 
van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel 
en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp 
hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde 
die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou 
misleiden (Opb. 20:1-3)



En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, 
zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 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. 9 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. 10 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)



11. Twee en tien-stammen zullen verenigd zijn:
Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen 
van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. 
Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer 
nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. (Ezech. 37:22) 

12. Israël zal een koninkrijk van Priesters zijn
U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 
heilig volk zijn. (Exod. 19:6 )



13. Grote verandering in de geestelijke en lichamelijke 
conditie van het overblijfsel van Israël, dat het 
Messiaanse rijk is binnengegaan.

En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over 
Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord 
worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet 
meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft 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. 21 Zij 
zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen 
wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 
(Jes. 65:18-21)



Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren 
voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van 
de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen 
met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík 
zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 
(Jes. 65:23-24)



14. Een metamorfose van land, flora en fauna
Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van 
al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen 
en zullen de puinhopen herbouwd worden. 34 Het 
verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een 
woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen 
trekt. 35 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. 36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen 
overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw 
wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de 
HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. (Ezech. 36:33-
36) 



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)



15. Het volk zal in vrede leven, omdat de Heere er is

Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik 
zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van 
de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE 
van de legermachten ‘de heilige berg’. 4 Zo zegt de 
HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude 
mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van 
Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de 
hoge leeftijd. 5 De pleinen van de stad zullen vol worden 
met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. 6 Zo 
zegt de HEERE van de legermachten: Al zou het in die 
dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van 
dit volk, zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt 
de HEERE van de legermachten. (Zach. 8:3-6)



16. Christus’ aanwezigheid zal een enorme impact 
hebben

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)



17. Het land zal geografisch een metamorfose ondergaan

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die 
voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg 
in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het 
westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene 
helft van de berg naar het noorden zal wijken en de 
andere helft ervan naar het zuiden. (Zach. 14:4).

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. 
(Zach. 14:8)



Het gehele heuvelgebied zal egaal worden tot een vlakte, 
maar Jeruzalem wordt verhoogd zodat het in de verre 
omtrek te zien is. 

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. 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. (Jes. 2:2-3)



Drooglegging rivierbeddingen en delta’s om er doorheen 
te trekken.

Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met 
de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier 
de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan 
in zeven stromen, en maken dat men er met zijn 
schoenen doorheen kan gaan. 16 Er zal een gebaande 
weg zijn voor de rest van Zijn volk, die overgebleven zal 
zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag 
dat het wegtrok uit het land Egypte. (Jes. 11:15-16)



Het droogvallen van de Eufraat en de Nijl zal de toegang 
tot Jeruzalem en de tempel vanuit het Noord-Oosten en 
zuiden een stuk makkelijker maken. 

Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte 
naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de 
Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen 
met de Assyriërs de HEERE dienen. 24 Op die dag zal 
Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen 
in het midden van de aarde. 25 Want de HEERE van de 
legermachten zal hen zegenen met de woorden: 
Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen 
Assyrië, en Mijn eigendom Israël! (Jes. 19:23-25)





Jeruzalem daarentegen zal aan het water liggen:

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. (Jes. 33:20-21)



18. Er zal weer een Tempel zijn, waar de Heere te midden 
van Zijn volk zal wonen:

Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een 
eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats 
geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig 
te midden van hen stellen. 27 Mijn woning zal bij hen zijn; 
Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk 
zijn. 28 En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het 
ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig 
te midden van hen staat. (Ez. 37:26-28; hfdst. 40-48)



19. De volken zullen door de HEERE onderwezen worden:

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. (Jes. 2:3)



20. Koninklijke heerserstaak voor de trouwe getuigen

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 aanbeden, 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. (Opb. 20:4)



21. Opstanding van doden

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, 
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit 
is de eerste opstanding. 6 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. (Opb. 20:5-6)



22. Oordeel voor de grote witte troon:

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. 
Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel 
weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En 
de boeken werden geopend en nog een ander boek werd 
geopend, namelijk het boek des levens. En de doden 
werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken 
geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de 
doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden 
geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
(Opb. 20:11-13) 
Niet te verwarren met rechterstoel van Christus (2 Kor. 
5:10)



En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van 
vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand 
niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, 
werd hij in de poel van vuur geworpen.
(Opb. 20:14,15)



Van oude naar nieuwe hemel en nieuwe aarde:
Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de 
nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen brandend vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen verbranden. (2 Pet. 3:10)

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
(2 Pet. 3:13)

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. 2 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. (Opb. 21:1-2)



Van oude naar nieuwe hemel en nieuwe aarde:

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. 4 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. 21:3-4)



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)


