
- 1 - 

 

 Is geloof in het Vrederijk  
facultatief ? 

 

 
Geloof in het Duizendjarig Vrederijk zien velen als facultatief: “Het gaat tenslotte om de 
redding van je ziel en die van je naaste. De rest is bijzaak. Dat rijk heeft niets te maken 
met de beleving van je geloof nú. Als het Vrederijk aanbreekt merken we het wel…” 
Schrijver dezes denkt daar anders over, is van mening dat het al dan niet geloven in een 
reëel Vrederijk buitengewoon belangrijk is voor het geloof. Het is zeker geen facultatieve 
aangelegenheid. Het Nieuwe Testament is doorspekt met heenwijzingen naar het Vrede-
rijk, dikwijls gewoon het rijk genoemd of het Rijk Gods, wat voortbouwt op een overvloe-
dige oudtestamentische traditie. Als het zo belangrijk was in Jezus’ tijd en direct daarna, 
waarom zou het dan niet voor ons belangrijk zijn? Het feit dat we nu al tweeduizend jaar 
wachten op de vervulling daarvan mag geen reden zijn om het thema aan kant te schui-
ven. Israël heeft ook onnoemelijk lang moeten wachten totdat de Messias kwam, en nog 
steeds denkt het Joodse volk dat Hij komen moet, en nog steeds zijn ze het wachten niet 
beu. De Christenen uit de eerste eeuw keken hunkerend uit naar Jezus’ wederkomst en 
baden dagelijks: “Kom, Heer Jezus, kom – Maranatha!” (Mar. 13:24-32, Op. 22:20) 
Laat dat ook onze bede zijn. 
 

1 – Gods plan met de naties en met individuen 
In het veronachtzamen van het thema van het Vrederijk of het botweg ontkennen daar-
van, als zou het slechts op een allegorisch toneel staan, heeft te maken met een typisch 
trekje van de Christelijke theologie waarbij de verlossing van het individu het begin en 
einde is van het bestaan. Vanuit die optiek is het Oude Testament een slaapverwekkend 
boek.  
 
Het Oude Testament is het boek waarin vooral de volkeren besproken worden, voor-
eerst het volk Israël. Pas bij de zogenaamde pre-evangelist Ezechiël komt daar verande-
ring in. Hoofdstuk 18 van zijn boek begint als volgt: “Dit spreekwoord zal in Israël 
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niet meer gebruikt worden: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der 
kinderen zijn slee geworden. Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als 
die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.” Met andere woorden, 
vanaf nu zal ieder persoonlijk verantwoordelijk zijn.  
 
De persoonlijke versus de collectieve verlossing is echter geen tegenstelling, zelfs geen 
volgtijdelijkheid, want het moge voor ieder duidelijk zijn dat de naties in het Vrederijk 
slechts recht op bestaan hebben als de burgers binnen die naties van het goede hout zijn 
gesneden, dat die de volgroeide mensen zijn met Christus omkleed. Het is een groei-
proces. In de Romeinenbrief staat niet dat wij reeds nu dood zijn voor de zonde en 
levend voor God in Christus Jezus, maar dat wij onszelf als zodanig moeten ‘beschou-
wen’. (Rom. 6:11) In vers 8 staat dat wij ‘zullen’ leven. Het beschouwen van die toe-
stand is het doel waarnaar wij leven en dat ons eens volledig geschonken zal worden in 
het Vrederijk. Pas dan gaat de voorzegging van de profeet Jeremia in vervulling dat 
iedereen zijn God zal kennen in de dan bestaande toestand dat Gods wet in ieders hart 
geschreven staat – hetgeen nu nog niet het geval is, zelfs niet voor de ijverige Christen. 
Laat ik het zo zeggen: ik heb zo iemand nog nooit ontmoet. 
 

2 – De gevolgen van het afwijzen van een reëel Vrederijk 
Gewoonlijk spreekt de Joodse traditie over het Duizendjarig Vrederijk als over het 
komende rijk (olam haba), alhoewel de term Duizendjarig Vrederijk hen niet vreemd in 
de oren zal klinken. Het woord olam voor rijk betekent ook universum of verborgen-
heid. Vanuit onze wereldse verbrokenheid is het onmogelijk de toestand van het 
Vrederijk of het Rijk der Hemelen zuiver voor ogen te stellen – de luisterrijkheid daar-
van ontgaat ons ten enenmale, is voor ons verborgen. De leeuw zal gras eten en het 
kind zal zijn hand in het hol van een adder steken. (Zie ook Jesaja 65:17-25) Dat zijn 
prozaïsche beelden die letterlijk genomen mogen worden, maar toch een zwakke af-
schaduwing zijn van hoe de wereld er straks uit zal zien. Desondanks blijft onze ver-
wachting een aardse verwachting. Degenen die daar schampend over doen, maken zich 
schuldig aan supervergeestelijking. Alsof God alleen in ons geestelijk welzijn is geïnte-
resseerd. Jezus is wel met ziel én lichaam ten hemel opgenomen. Hij at wel vis na zijn 
opstanding, wat toch een zeer aardse bezigheid is. 
 
De uitdrukking ‘Rijk der Hemelen’ is ontleend uit het tweede hoofdstuk van het Boek 
Daniël. Na te hebben voorspeld dat er vier heerschappijen zouden opkomen, waarvan 
de laatste een ijzeren rijk, gaat hij verder en zegt: “Maar in de tijd van die koningen zal 
de God van de Hemel een rijk stichten dat nooit te gronde zal gaan en dat Rijk zal niet 
aan een ander volk worden uitgeleverd. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind 
aan maken maar zelf zal het altijd blijven bestaan.” Een andere passage luidt: “In mijn 
nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de Hemel iemand aankomen die op de 
Mensenzoon geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen 
werd Hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en 
talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit 
vergaat, en zijn Koninkrijk gaat nooit te gronde.” 
 
De eerste consequentie van een allegorische invulling van het Vrederijk is dat het leidt 
naar een afwijzing van het Joodse volk en hun boeken. Justinus de Martelaar, een der 
kerkvaders uit de tweede eeuw, was categorisch in zijn veroordeling daarvan:  

«« Want ik kies ervoor niet achter mensen aan te gaan of hun leer, maar achter 
God en de door Hem gegeven leer. Want als je met mensen optrekt die zich 
Christen noemen, maar die deze waarheid ontkennen en het wagen de God van 
Abraham, Izaak en Jakob te vervloeken, die ook zeggen dat er geen opstanding uit 
de dood is en dat hun zielen als zij sterven ten hemel worden opgenomen, verbeeld 
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je dan niet dat ze Christen zijn. (…) Maar wat mij en anderen betreft die op alle 
punten rechtzinnig Christen zijn, wij weten dat er een opstanding uit de doden zal 
zijn en een duizend jaar in het herbouwde Jeruzalem, versierd en vergroot, zoals 
de profeten Ezechiël en Jesaja en anderen hebben aangekondigd. »» (Dialoog met 
Tripho, Hfst. LXXX) 

 
Interessant is dat Justinus spreekt over de vervloeking van de God van Abraham, Izaak 
en Jakob, wat een definitie is van antisemitisme. Inderdaad, als er geen aardse beloften 
zijn dan heeft het Joodse volk afgedaan. Dan schaar ik mij achter de historicus Arnold 
Toynbee die het Jodendom een lege dop noemde (hij sprak niet eens van een volk!) en 
de Jood brandmerkte als een fossiel van de Syrische beschaving.  
 
De tweede consequentie van het afwijzen van een reëel Vrederijk is dat de aanloop daar 
naartoe met al zijn verschrikkingen niet zal worden herkend als zijnde de bode van het 
heil. (Mt. 24:31) Bovendien zal ook het laatste oordeel niet serieus worden genomen, 
want beide staan in het Boek Openbaring. Zoals de inleiding weergeeft van de Katho-
lieke Willibrord Vertaling uit 1975 is het Boek Openbaring “ondanks de vaak bizarre 
vorm niet zozeer sensatie als bemoediging en vertroosting van de vrome minderheid, 
die door de officiële machten van de wereld vervolgd wordt.” Om kort te gaan, we hoe-
ven de bizarrerie niet serieus te nemen en vooral niet letterlijk. 
 

Voor de theologische Modernist bestaat het goddelijke als ‘losstaand’ feit naast 
de materiële werkelijkheid. Dat is voor hem een zekerheid. Derhalve zouden we 
respect dienen op te brengen voor de wereldse realiteiten en ons zo nodig daar-
aan moeten conformeren. Vanuit zijn perspectief vertegenwoordigen het godde-
lijke en het materiële twee realiteiten die naast elkaar bestaan in die zin dat het 
materiële de enige objectieve maatstaf is die ons ter beschikking staat. Dat Jezus’ 
menswording het tegendeel bewijst, ontgaat de Modernist. De Bijbelse profe-
tieën die spreken van de verlossing van de schepping in een terugkeer naar de 
paradijselijke staat is voor hen slechts mooie beeldspraak, in feite prietpraat. 

Zie de encycliek uit 1907 van St. Pius X over het Modernisme: 
“Pascendi Dominici Grecis”. 

 
Uit het voorgaande blijkt dat door het afwijzen van een reëel Vrederijk niet alleen het 
Oude Testament met ‘zijn’ volk heeft afgedaan, maar ook het Boek Openbaring en de 
profetieën elders in het Nieuwe Testament die daarop wijzen. De Antichrist en de Valse 
Profeet passen in die buitenissige traditie en hoeven dus ook niet serieus genomen te 
worden. En wat te denken van Jezus’ opstanding uit de dood en zijn godheid. Is dat 
soms ook een allegorie? Als we ons op dit pad begeven kan ieder pakken wat hem 
goeddunkt. Nu ken ik Christenen die het Vrederijk niet letterlijk nemen en toch heel 
goed Christen zijn. Mijn argument is dat dan de verdedigingslinie tegen ketterse ideeën 
verzwakt. Immers, het profetisch perspectief verdwijnt. Men ziet eraan voorbij dat 
Gods plan door de eeuwen heen ontvouwt om de mensheid en elk individu terug te 
brengen naar de oorspronkelijke staat. Samengevat is het Vrederijk het herstel van de 
paradijselijke staat. 
  
Het Vrederijk zal pas in groter verband gestalte kunnen krijgen als het ook in ieder in-
dividu afzonderlijk gestalte heeft gekregen. (Mt. 6:33, 1 Tim. 4:8, Ps. 37:9) Wie op 
zoek gaat naar Gods Koninkrijk moet het eerst in zichzelf zoeken! Melker, de priester 
van de Synagoge in Bethlehem, schreef in zijn rapport aan de hogere Sanhedrin wegens 
de vreemde gebeurtenissen die de geboorte van Jezus in zijn stad hadden vergezeld: 
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«« Wij, als Joden, stellen te veel vertrouwen in de uiterlijke verschijning. Terwijl 
het idee dat we van het Koninkrijk der Hemelen krijgen alles met een vleselijke 
natuur heeft te maken, die uit vormen en ceremonieën bestaat, tonen alle 
profetieën waarnaar verwezen werd en vele andere passages die ik kan noemen, 
dat het Koninkrijk Gods in ons zal beginnen, in het innerlijke leven, en daar 
heersen zal. Vanuit die innerlijke natuur zullen in overeenstemming met de 
geopenbaarde en geschreven leringen en geboden van God alle daden volgen. (…) 
Het gehele bestuur (van het Rijk Gods) moet zijn gezag aan de profetische visie 
ontlenen, zoals in de geboden van God aangeduid, met de bedoeling het bestaan 
van de mens te reguleren dat aanvangt bij het innerlijke leven dat zich naar buiten 
toe materialiseert totdat het uiterlijke overeenkomt met het innerlijke, en op die 
manier schreidt het van individuen voort naar naties. De messiaanse profetie heeft 
geen andere basis dan deze. Hierop berust de Kerk en hierop berust de theocratie. 
Hierop berust de glorie van het komende Rijk Gods op aarde. »»  

 
3 – Citaten van kerkvader Irenaeus 

Kerkvader Iren5aeus, bisschop van Lyon, spreekt in zijn “Adversus Hæreses” over het 
Vrederijk (boek V). Geboren in Smyrna had hij naar de preken van Polycarpus geluis-
terd, die traditioneel als een leerling van Johannes de Evangelist wordt beschouwd. Ik 
eindig met enkele citaten van hem: 

«« (32:1) Er kan worden gesteld dat deze mensen onbekend zijn met Gods 
indeling in tijdperken (dispensaties) en met het geheimnis van de opstanding der 
rechtvaardigen en van het (aards) Koninkrijk, wat het begin is van de 
onbederflijkheid. Onder dit rijk zullen zij die waardig zijn geleidelijk in de 
deelneming aan de goddelijke natuur worden ingevoerd. (Hfst. 32:2) Derhalve 
blijft de belofte die God aan Abraham gaf staan. Want Hij zei aldus: “Laat uw blik 
rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en zuiden, het 
oosten en westen. Al het land dat u ziet schenk Ik u en uw nageslacht, voor altijd.” 
(33:2) En opnieuw zegt Hij: “Ieder die zijn huizen, broers, zusters, vader, moeder, 
kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 
honderdvoudig terugkrijgen en in het komende (rijk) zal hij deel hebben aan het 
eeuwig leven.” (…) Wat zijn de honderdvoudige (beloningen) in deze wereld, de 
verpozingen die aan de armen worden gegeven en de maaltijden die een beloning 
zijn? Deze zijn voor de tijden van het Koninkrijk, dat is, tijdens de zevende dag 
die geheiligd is, (de dag dus) waarin God van alle werken rustte die Hij gemaakt 
had, wat de ware sabbat van de rechtvaardigen is. (34:1) Jesaja heeft dan ook 
duidelijk aangekondigd dat dit soort vreugde zal heersen bij de opstanding der 
rechtvaardigen als hij zegt: “De doden zullen herleven. Ook zij die in de graven 
zijn zullen opstaan en allen die in het stof slapen zullen zich verheugen. Want uw 
dauw strekt hen tot genezing.”  
 (35:2) Niets kan verzinnebeeld worden (tenzij de tekst anders aangeeft), maar 
alle dingen staan vast en zijn waar, bevinden zich op vaste grond, omdat ze door 
God ten profijte van de rechtgeaarde mensen zijn gegeven. Want aangezien het 
God is die een mens werkelijk opheft, alzo rijst de mens werkelijk uit den dode op 
en dat is niet zinnebeeldig, wat ik reeds herhaaldelijk heb aangetoond. En omdat 
hij waarlijk opstaat zal hij waarlijk worden voorbereid voor de onverderflijkheid 
en zal in de tijden van het Koninkrijk voorwaarts gaan en bloeien en ontvankelijk 
zijn voor de glorie van de Vader. Dan als alles nieuw is gemaakt zal hij werkelijk 
in de Stad Gods wonen. Want er staat: “Hij die op de troon zetelt zegt: Zie, Ik 
maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar 
en waar. Toen zei Hij tegen mij: Ze zijn vervuld!” En zo is het en niet anders. »» 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, herfst 2016 – Nr. 92] 


