
 

1 

 

                           De duizendjarige regering van Jezus Christus 

 

                                                   Matthew McGee 

  

Na de opname van de Gemeente en na de zeven jaar durende verdrukking en na de tweede 

komst, zal Jezus Christus regeren in Zijn Koninkrijk. Hoe zal dat koninkrijk er uit zien? We 

zullen hier enige fundamentele kenmerken van het koninkrijk onderzoeken. 

 

 

De duur van het Koninkrijk 

 

Eén van de meest kernachtige en informatieve passages aangaande het koninkrijk vinden we 

in het boek Openbaring. Na de beschrijving van de tweede komst van de Heer in hoofdstuk 

19, maar voor het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring 20:11-15 en het eeuwig 

koninkrijk in de hoofdstukken 21 en 22, hebben we de volgende beschrijving van het 

koninkrijk. 

 

“Op.20:1-10: 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des 

afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is 

de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot 

hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat 

de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden 

worden. 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik 

zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord 

Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet 

ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als 

koningen met Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder 

levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en 

heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

heersen duizend jaren. 7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas 

uit zijn gevangenis ontbonden worden. 8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in 

de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; 

welker getal is als het zand aan de zee. 9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en 

omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God 

uit den hemel, en heeft hen verslonden. 10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in 

den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd 

worden dag en nacht in alle eeuwigheid”. 

 

Deze passage maakt vele dingen zeer duidelijk. De Satan zal gebonden zijn en kan de mensen 

niet meer beïnvloeden. De eerste opstanding, de opstanding van de Oud Testamentische 

heiligen (Daniël 12:2-3 en 12:13) en de heiligen uit de verdrukking, zal gebeuren aan het 

begin van het koninkrijk. Deze opstanding moet niet worden verward met de opstanding van 

de Christenen bij de opname van de Gemeente, het lichaam van Christus, die zeven jaar 

eerder al heeft plaats gevonden, voorafgaand aan de verdrukking. De opname was een 

verborgenheid die voor het eerst is geopenbaard aan de Apostel Paulus en is niet het 

onderwerp van zowel Oude Testamentische profetie als van de profetieën die zijn gegeven 

tijdens de aardse bediening van Christus. 
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De duur van dat koninkrijk zal duizend jaar zijn. Deze passage maakt het zeer duidelijk door 

ons niet één maar zes keer te vertellen dat het duizend jaar zal bestaan. Satan zal na de 

duizend jaar voor een korte tijd worden vrijgelaten. Deze passage zal vragen oproepen bij  

veel lezers, maar hopelijk zal de rest van dit artikel de meeste vragen voldoende behandelen 

Voor een beschrijving van het eeuwige koninkrijk, dat zal volgen op het koninkrijk van 

duizend jaar, kan men Openbaring 21 en 22 lezen.  

 

 

De dieren worden vreedzaam 

 

Met betrekking tot de aard van het koninkrijk is het boek Jesaja rijk aan profetieën betreffende 

het koninkrijk. In Jesaja wordt geopenbaard: 

 

“Jes.11:6-9:6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok 

nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal 

ze drijven. 7 De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen 

nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. 8 En een zoogkind zal zich vermaken over 

het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den 

basilisk. 9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; 

want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee 

bedekken”. 

 

Ten eerste zien we dat de dieren, die tegenwoordig vleeseters zijn, alleen begroeiing 

(vegetatie) beginnen te eten waardoor de dieren geen vrees meer voor elkaar hebben of 

mensen verwonden. Velen hebben getracht de waarheid van deze passage te vergeestelijken 

(zinnebeeldige uitleg) door te zeggen dat het niet letterlijk is. Echter zullen niet alleen alle 

dieren letterlijk planteneters worden in de toekomst, maar eens waren alle dieren planteneters 

omdat niemand, mens nog dier, vlees van dieren at voorafgaand aan de grote vloed. 

 

“Gen.1:29-30: 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat 

op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot 

spijze! 30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al 

het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot 

spijze gegeven. En het was alzo”. 

 

Merk op dat de beesten niet aan Adam zijn gegeven tot voedsel en ook niet tot voedsel voor 

iemand anders. Aan beide, Adam en de dieren, zijn de vruchten en het groene kruid tot 

voedsel gegeven. Aldus was mens en dier vegetarisch. God veranderde de dingen echter na de 

grote vloed.  

 

“Gen.9:2-3: En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al 

het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij 

zijn in uw hand overgegeven. 3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al 

gegeven, gelijk het groene kruid”. 

 

De dieren begonnen de mensen dus te vrezen omdat de mens toestemming had gekregen om 

de beesten te eten. Dit is ook waarom veel dieren vleeseters werden. Verder schriftuurlijk 

bewijs van het feit dat dieren vreedzaam worden in het koninkrijk zal worden besproken in 

een volgende sectie. 
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De wereld waarin wij vandaag de dag leven is vol van mensen die de godheid van Jezus 

Christus ontkennen, met inbegrip van velen die het bestaan van God ontkennen. Maar dat zal 

niet het geval zijn in het koninkrijk. Jesaja 11:9, eerder geciteerd, zegt dat: “…..de aarde zal 

vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken”.  

 

 

Verlenging van de levensduur 

 

Hier is een andere passage waarin veel informatie is.  

 

“Jes.65:20-25: :20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een 

oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud 

zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. 21 En zij zullen 

huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten. 22 Zij 

zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, 

want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen 

het werk hunner handen verslijten. 23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter 

verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met 

hen. 24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo 

zal Ik horen. 25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een 

rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn 

gansen heiligen berg, zegt de HEERE”. 

 

Er staan veel belangrijke verklaringen in deze passage. We zien een grote toename van de 

levensduur. Velen hebben van de langere levensduur, uit deze passage (Jes.65:20-25), gezegd  

dat het niet letterlijk is bedoeld en hebben geprobeerd om deze waarheid te vergeestelijken 

(allegorische uitlegging). Echter zal niet alleen dan de levensduur letterlijk langer zijn maar 

dat was ook alreeds het geval voor de grote vloed. 

  

In de genealogie van Adam tot Noach, in Genesis 5 en 9:29, is de levensduur extreem lang. 

Als we Enoch, die door God is opgenomen (Gen.5:24) op de leeftijd van 365 jaar en Lamech 

die op 777 jarige leeftijd is gestorven, uitsluiten,  dan vinden we dat de andere acht leefden 

tussen 895 en 969 jaar. Na de grote vloed was er een snelle daling van de leeftijd tot ongeveer 

400 jaar. Rond de tijd van de toren van Babel daalde de leeftijd tot ongeveer 200 jaar. Daarna 

begon de leeftijd, over een periode van ongeveer honderd jaar, langzaam af te nemen.   

 

Natuurlijk zullen er velen zijn die zeggen dat het idee, dat er mensen zijn geweest die meer 

dan 900 jaar hebben geleefd, belachelijk is. Echter hadden de volgende factoren grote 

veranderingen tot gevolg in de leefomgeving en levensstijl van de mensen. Zonder te 

speculeren over de positieve of negatieve effecten die deze factoren hebben gehad op de 

leeftijd, noemen we er hier enige: 

(1)-Voor de vloed regende het niet op de aarde, de aarde werd bevochtigd door damp die 

      opsteeg uit de aarde. (Gen.2:5-6). 

(2)-Zoals eerder reeds genoemd was het na de grote vloed dat de mens voor het eerst vlees 

      begon te eten. (Gen.9:3). 

(3)-Het verwijderen van de laag water boven het uitspansel (Gen.1:7 en 7:11) kunnen de 

      straling van de zon beïnvloed hebben, het aardmagnetisch veld, of de luchtdruk.  

(4)-Na de vloed is het menselijke ras door slechts acht mensen weer aangevuld (Gen.6:18) en 

      dat vereiste het huwelijk van enige nabije bloedverwanten. 
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Deze factoren en andere die hier niet worden beschouwd hebben een enorm groot effect 

gehad op het menselijk leven. We zijn niet in staat om te bepalen wat al deze effecten hebben 

gedaan, we kunnen alleen zeggen dat de gevolgen groot zijn geweest. We moeten dus God op 

zijn woord nemen (iets wat we altijd zouden moeten doen) als Hij ons verteld over de 

levensduur van hen die leefden vóór de vloed en de levensduur van hen die zullen leven in het 

komende koninkrijk. 

 

In de passage van Jesaja 65:20-25 zien we dat daar het normale alledaagse leven plaats vindt. 

Vaak vergelijken mensen onterecht het koninkrijk met de één of ander populair idee 

betreffende de hemel. Echter beschrijft deze profetie geen mensen die op wolken zitten en 

harpen bespelen. In plaats daarvan zien we normale activiteiten zoals het bouwen van huizen, 

in die huizen leven, wijngaarden planten, vruchten eten, kinderen baren en soms zelfs de 

dood. 

 

Deze passage levert verder het bewijs van vleesetende dieren die plantenetende dieren 

worden, waarover we alreeds hebben gesproken. 

 

Het is een algemeen misverstand om te denken dat alleen degenen die zijn opgewekt, of 

veranderd zijn in onsterfelijke lichamen, het koninkrijk zullen binnengaan. Dat zou niemand 

in het koninkrijk achterlaten die zou kunnen zondigen of sterven. Maar Mattheüs 25:31-46 

beschrijft Jezus Christus die, aan het einde van de verdrukking, de schapen van de bokken 

scheidt. Dat is het oordeel van de Heidense volken (vers 32). Alle mensen die zijn vergaderd 

aan de rechterhand van de Heer zijn overlevenden van de grote verdrukking en zullen het 

koninkrijk binnengaan in hun sterfelijke lichamen. Ze zullen kinderen baren die eveneens 

sterfelijk zijn. Hetzelfde is waar voor vele Israëlieten die de grote verdrukking zullen 

overleven en kinderen zullen baren in het koninkrijk. Ezechiël zegt: 

 

“Ez.37:25-26: 25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, 

waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun 

kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in 

eeuwigheid. 26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond 

met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het 

midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 

 

Al deze mensen, samen met hun nakomelingen, zullen in staat zijn om te zondigen en te 

sterven in het duizendjarig vrederijk, ondanks het feit dat Satan gebonden is en hun niet kan 

beïnvloeden. 

 

 

Geen oorlogen 

 

Er zullen gedurende deze duizend jaar geen oorlogen zijn totdat Satan voor een korte periode 

wordt losgelaten (Op.20:7-9). Met verwijzing naar Jezus Christus zegt Micha 4:3: 

 

“En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij 

zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het 

andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren”.  

 

Jesaja 4:2 is een gelijkluidende passage. Er zal niet alleen geen oorlog meer zijn, maar de 

wapens zullen ontmanteld worden en ze zullen de krijg niet meer leren. 
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Er zal vrede zijn in Israël en ze zullen veilig wonen in het koninkrijk.  

 

“Jer.23:5-6: 5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige 

Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en 

gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker 

wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE 

GERECHTIGHEID”. 

 

Dit is zeker in contrast met het huidige Israël dat aan alle kanten wordt omringd door zijn 

vijanden. 

 

 

Het oordeel van Jezus Christus en het wedergeven van de rechters. 

 

De bovengenoemde verzen van Micha en Jeremia verwijzen eveneens naar Jezus Christus die 

de volken der aarde oordeelt. Hij zal dat in alle wijsheid en perfecte rechtvaardigheid doen 

met een ijzeren roede. 

 

“Op.19:15: En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan 

zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn 

des toorns en der gramschap des almachtigen Gods”. 

 

Hij zal heersen als een koning op zijn troon, wonende te Jeruzalem. Hij zal eveneens de 

rechters wedergeven aan Israël. 

 

“Jes.1:26: En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den 

beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. 

 

Wie zullen de rechters van de twaalf stammen van Israël zijn? Jezus Christus zei zijn 

discipelen: 

 

“Matth.19:28: ……………Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de 

wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner 

heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels”.  

 

 

Israël zal een koninkrijk van priesters zijn 

 

“Zach.8:20-23: 20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de 

volken, en de inwoners van vele steden komen zullen; 21 En de inwoners der ene stad zullen 

gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het 

aangezicht des HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook 

henengaan. 22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. 23 Alzo 

zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei 

tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: 

Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 

 

“Ex.19:5-6: Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond 

houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij 
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zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de 

kinderen Israels spreken zult”. 

 

 

Het loofhutten feest  

 

Een zeer interessante profetie die voorkomt in Zach.14:16-19 betreft de Heidense volken die 

het loofhuttenfeest vieren in het duizendjarig vrederijk: 

 

“Zach.14:16-19: 16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die 

tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden 

den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het 

zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den 

Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen 

wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal 

optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen 

plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 19 Dit zal de zonde 

der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te 

vieren het feest der loofhutten”. 

  

Hier zien we dat in het koninkrijk de Heidenen het feest der loofhutten moeten vieren dat 

voorheen alleen een feest was voor Israël. Om dat te doen moeten ze eens per jaar, in de 

herfst, naar Jeruzalem reizen om: “………den Koning, den HEERE der heirscharen, te 

aanbidden,…..”, Jezus Christus. Jezus Christus zal heersen vanaf zijn troon te Jeruzalem zoals 

in: 

“Ezechiël 43:7: En Hij zeide tot mij: Mensenkind! dit is de plaats Mijns troons, en de plaats 

der zolen Mijner voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israels, in 

eeuwigheid; en die van het huis Israels zullen Mijn heiligen Naam niet meer verontreinigen, 

zij noch hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen, op hun 

hoogten”. 

 

Sommigen zullen niet bekend zijn met dit feest en dus zullen we het loofhuttenfeest, in 

Leviticus 23:33-44, bespreken. 

 

“Lev.23:33-43: 33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 34 Spreek tot de kinderen 

Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten 

zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen 

dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den 

achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; 

het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 37 Dit zijn de gezette hoogtijden des 

HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, 

brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; 38 

Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en 

behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult. 39 Doch op den vijftienden 

dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des 

HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag 

zal er rust zijn. 40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, 

palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des 

HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 41 En gij zult dat feest den HEERE zeven 

dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende 
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maand zult gij het vieren. 42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in 

Israel zullen in loofhutten wonen; 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in 

loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw 

God!  

 

Opgemerkt moet worden dat de kalender van Israël in het voorjaar begint, aldus is de zevende 

maand niet juli maar later, in de herfst. 

 

In aanvulling op het jaarlijkse feest maakt Deuteronomium 31:1-13 duidelijk dat de wet moest 

worden gelezen aan allen te Israël, en dat eens per jaar, bij het loofhuttenfeest. 

 

“Deit.31:10-13: 10 En Mozes gebood hun, zeggende: Ten einde van zeven jaren, op den 

gezetten tijd van het jaar der vrijlating, op het feest der loofhutten. 11 Als gans Israel zal 

komen, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, in de plaats, die Hij 

zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren; 12 

Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in 

uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en 

waarnemen te doen alle woorden dezer wet. 13 En dat hun kinderen, die het niet geweten 

hebben, horen en leren, om te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het 

land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om dat te erven”. 

 

Het kan zijn dat het feest der loofhutten in het koninkrijk een iets andere betekenis krijgt 

omdat Israël niet langer de uittocht uit Egypte zal vieren maar veeleer hun uittocht uit alle 

volken waarnaar ze waren verstrooid. Jeremia zegt: 

 

“Jer.16:14-15: 14 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal 

gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland 

heeft opgevoerd! 15 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels heeft 

opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! 

want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb”. 

 

 

De Tempel en de Wet 

 

De tempel in het duizendjarig rijk is in detail beschreven in de hoofdstukken 40-44 in 

Ezechiël. Ofschoon we hier niet in detail gaan willen we toch enige belangrijke punten 

noemen… De heerlijkheid van de Heer zal de tempel vullen (Ez.43:5). De wet, die God heeft 

gegeven door Mozes, zal nog steeds worden gehouden, inclusief de offers (Ez.43:19-27). De 

Levieten zullen dienen in de tempel (Ez.44:9-11). De wetten en inzettingen, gegeven door 

Mozes, zullen gehoorzaamd worden (Ez.44:24). Ezechiël 44:25 en 31 geven verder getuigenis 

dat de dood van enige mensen en dieren kan en zal gebeuren in het koninkrijk. De sabatten en 

feesten van Israël zullen worden gehouden inclusief het Pascha, het feest der ongezuurde 

broden (Ez.45:21), en het loofhuttenfeest (Ez.45:25). Het zal bij allen bekend zijn dat Jezus 

Christus zijn leven heeft gegeven als het volmaakte offer voor de gehele mensheid. 

Desalniettemin openbaart de profetie dat de offers nog steeds gebracht zullen worden en de 

wet van Mozes strikt moet worden gevolgd.   
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Geografische veranderingen in Israël 

 

Er zal eveneens een enorme geografische verandering plaats vinden in Israël. Wanneer Jezus 

Christus terug komt op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, zal een aardbeving de berg in 

tweeën splijten.  

 

“Zach.14:4-5: 4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor 

Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het 

oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal 

wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 5 Dan zult gijlieden vlieden 

door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult 

vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; 

den zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE! 

 

Eveneens zal de bron van levend water, beschreven in Zacharia en Ezechiël, een geografisch 

effect hebben. 

 

“Zach.13:1: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de 

inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. 

 

Dan laat Zach.14:8 ons zien waar dat water heen zal vloeien: 

 

“Zach.14:8: Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem 

vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; 

zij zullen des zomers en des winters zijn”. 

 

Het levende water zal vanuit Jeruzalem in twee richtingen stromen in zowel de zomer als in 

de winter, de helft naar de oostzee en de andere helft naar de achterste zee. De helft naar de 

oostzee (de dode zee)  en de andere helft naar de achterste zee ( de Middellandse Zee). Zie 

eveneens Ez.47:1-7). 

 

Wat voor effect zal dat hebben op de Dode Zee? De Dode Zee is ongeveer 10 mijlen breed en 

50 mijlen lang en loopt van noord naar zuid langs de oostzijde van Judea. Het noordelijkste 

punt komt ongeveer overeen met de noordzijde van Jeruzalem. De Dode Zee heeft geen 

uitlaatzijde en is zeven keer zouter dan het water in de oceanen. Er leeft geen vis in de Dode 

Zee, vis uit de oceanen sterven spoedig in dat water. Alleen bepaalde soorten microben leven 

er in. In Ez.47:8-11 wordt ons gezegd dat het water van de Dode Zee gezond zal worden. 

 

“Ez.47:8-11: 8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en 

dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo 

worden de wateren gezond. 9 Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, 

overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, 

omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal 

leven, alles, waarhenen deze beek zal komen. 10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan 

dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot 

uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer 

menigvuldig. 11 Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond 

worden, zij zijn tot zout overgegeven”. 
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Het boven genoemde Engedi ligt aan de westzijde van de Dode Zee en ongeveer 25 mijl ten 

zuidoosten van Jeruzalem. Een schiereiland dat uitsteekt in de zee vanuit het oosten. Ten 

zuiden van dit schiereiland is de Dode zee ondiep, op de meeste plaatsen minder dan 20 voet. 

Maar het grootste deel van de zee is ten noorden van het schiereiland, alwaar het midden en 

noordelijk gedeelte van de zee meer dan 1000 voet diep is. Misschien verwijst vers 11 naar 

het ondiepe zuidelijk gedeelte, dus het verste van Jeruzalem verwijderd, dat gedeelte zal te 

zout blijven voor leven. 

 

Deze passage is niet tegenstrijdig met de passage die er naar verwijst dat er geen zee meer is. 

Dat vers (Op.21:1) verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat vindt plaats na het 

duizendjarig koninkrijk dat hier wordt omschreven. 

 

Zoals de vele nu volgende verzen uit Jesaja laten zien zal het land Israël veel vruchtbaarder 

worden. De woestijn zal tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een 

woud geacht worden. 

 

“Jes.32:15: Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot 

een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. 

 

“Jes.29:17: Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal 

veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? 

 

“Jes.51:3: Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij 

zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en 

blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. 

 

“Jes.35:1: De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal 

zich verheugen, en zal bloeien als een roos. 

 

Het volk Israël zal meer land gegeven worden dan dat ze momenteel bezitten. Een algemene 

omschrijving wordt in Genesis gevonden. 

 

“Gen.15:18: Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw 

zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier 

Frath: 

 

God bevestigde deze belofte aan de zoon van Abraham, Izak, in Gen.26:3 en weer later aan de 

zoon van Izak, Jacob, in Gen.35:12. Een uitvoerige beschrijving hoe het land zal worden 

verdeeld onder de twaalf stammen van Israël staat in Ezechiël 48. 

 

 

Waarschuwing tegen allegorische interpretatie  (zinnebeeldige uitleg). 

 

Er zijn slechts enkele van de vele profetieën over het koninkrijk waarin staat dat Jezus 

Christus op aarde zal heersen vanuit Jeruzalem. De profetieën waarin God heeft voorzien zijn 

vrij uitgebreid en gedetailleerd. Er zijn er die beweren dat de profetieën aangaande het 

koninkrijk alleen zinnebeeldig kunnen worden uitgelegd. Dat betekent: ze pogen te zeggen dat 

al deze gebeurtenissen figuurlijk zijn en vegen hun letterlijke vervulling onder het vloerkleed. 

Dit zijn typisch degenen die de valse leer verkondigen dat de Gemeente voor eeuwig de plaats 

van Israël heeft ingenomen. Daarom verachten ze de profetieën betreffende de toekomstige 
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uitnemendheid van het volk Israël. Terwijl ze beweren geestelijker te zijn, noemen ze hen die 

de letterlijke betekenis van de profetieën van het koninkrijk geloven, vleselijk. Maar wat kan 

geestelijker zijn dan geloof? God nemen op Zijn Woord! Wat kan vleselijker zijn dan te 

veronderstellen dat God niet meende wat Hij heeft gezegd, en dan te proberen Zijn Woord 

teniet te doen door lering van mensen? Zoals u hiervoor heeft gezien hebben ze een enorme 

berg aan waarheid te verbergen. Het bewijs dat hier is gepresenteerd is slechts een gering 

voorbeeld van de leer van het koninkrijk dat het Woord van God ons aanbiedt. 

 

 

 

 

 


