


HET MESSIAANSE 
VREDERIJK



“Zeg ons: 
1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? 
2. en wat is het teken van Uw komst? 
3. en van de voleinding van de wereld?” 

(Grieks: aioon=eeuw; niet vergaan v.d. 
wereld)

JEZUS’ EINDTIJDREDE IS EEN 
ANTWOORD OP DRIE VRAGEN VAN 

ZIJN DISCIPELEN IN VS. 3: 



Belangrijkste kenmerken van de nieuwe aioon

1. Een einde aan de periode van terreur waarin satan de 
god van deze eeuw was:

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 
eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting 
met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die 
het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (2 Kor. 4:4)



Kenmerken van de nieuwe aioon

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, 
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden 
zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. 
(Opb. 20:1-3)



Kenmerken van de nieuwe aioon

2. Een einde aan de periode dat de aarde vervloekt is:

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de 
stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt 
waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de 
aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u 
daarvan eten, al de dagen van uw leven; (Gen. 3:17) 

En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten 
die op Zijn hoofd… (Joh. 19:2)



Want Hij heeft de komende wereld (oikoumene), waarover wij 
spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft 
ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de 
mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte 
tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer 
hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van 
Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. 
Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij 
niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij 
echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij 
zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van 
de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood 
zou proeven. 

- Hebr. 2:5-9; verklaring van Psalm 8 -



U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U 
hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en 
runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9
de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over 
de paden van de zeeën gaat. 10 HEERE, onze Heere, hoe 
machtig is Uw Naam op de hele aarde! (Ps. 8: 7-108)

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. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen 
zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als 
het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van 
een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter 
zijn hand steken. (Jes. 11:6-8)



Betekenis: Messiaanse vrederijk:

Drie belangrijke woorden: 

1. Messiaans
2. Vrede
3. rijk



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Messias (Gezalfde) typeert drie ambten: 
Koning, Priester en Profeet.

Profeet
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal 
de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet 
u luisteren, (Deut. 18:15)

Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, 
uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw 
broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat 
Hij tot u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet 
geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk 
uitgeroeid zal worden. (Hand. 3:22-23)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van 
hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening 
van Melchizedek. (Ps. 110:4)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek

Onder het oude verbond kwam de koning uit de stam van 
Juda en de priester uit de stam van Levi.

Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook 
noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. 13

Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort 
tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de 
altaar dienst begeven heeft. 14 Het is immers overduidelijk 
a dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam 
Mozes niets gezegd heeft in verband met het 
priesterschap. (Heb. 7:12-14) 



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek

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. 13 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)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Vrede en gerechtigheid
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor 
David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij 
zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal 
recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen 
zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit 
zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE 
HEERE ONZE GERECHTIGHEID. (Jer. 23:5-6)

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de 
uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in 
eeuwigheid. 18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats 
van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze 
rust; (Jes. 32:17-18)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Nieuwe fase Davidisch koninkrijk
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)

Engel tot Jozef
zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus 
geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
(Matt. 1:21)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Engel tot Maria:
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) 



Betekenis Messiaanse vrederijk:

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)

Niet door mensenhanden:
Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit 
de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, 
leem, zilver en goud verbrijzelde… De grote God heeft de 
koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De 
droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. (Dan. 
2:45)



Betekenis Messiaanse vrederijk:

Niet door mensenhanden…

Over ‘Uw koninkrijk kome’ zegt de catechismus:

“Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, 
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen, 
bewaar en vermeerder Uw kerk… totdat de volkomenheid 
Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.” 
(Zondag 48 – uit antwoord 123) 


