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Voorwoord

Er is al veel gesproken en geschreven over de “eindtijd”.
Allerlei christelijke boeken, tijdschriften en internetsites gaan
hierover. Ook in de wereld zien wij dat de eindtijd steeds
vaker ter sprake komt. In 2011 voorspelde evangelist Harold
Camping dat de wereld op 21 mei zou vergaan. Daarna kwam
hij in datzelfde jaar met een nieuwe datum. De media speelde
daarop in. In 2012 was de Maya kalander een veel besproken
onderwerp. Op 21-12-2012 zou de aarde vergaan. Alweer een
misleiding van de boze! Helaas gingen allerlei christelijke
schrijvers en eindtijdwebsites hierin mee. Het Bijbelse begrip
eindtijd is zo voor veel christenen een beladen onderwerp
geworden, waardoor velen het links laten liggen. En dat is
jammer, want dan mis je zoveel. Is het niet de bedoeling van
de duivel geweest om het profetisch Woord belachelijk te
willen maken? Waarom eigenlijk? Omdat het vooral nu in
deze tijd zo belangrijk is.
Ruim 1/3 deel van de Bijbel is profetie. Als we dat zorgvuldig
en met een nederig hart onderzoeken, dan zal dat ons
geestelijk leven enorm verrijken. Hierdoor krijgen wij goed
zicht over Gods plan met de wereld en gaan we ontdekken dat
Gods Woord actueel is en dat we profetische tijden leven. We
moeten daarom niet een onverschillige houding aannemen
van: “we zien wel hoe het zal gaan”. Dan blijft het profetisch
Woord voor je gesloten en dat is niet Gods bedoeling. Het is
juist Zijn verlangen dat wij het gaan onderzoeken en dat ons
hart er sneller van gaat kloppen, waardoor we steeds meer
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willen gaan schatgraven in het Woord. Het Woord bemoedigd
ons om het profetisch Woord te gaan onderzoeken.
“Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der
profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij”.
Eindtijd studies zijn vaak niet eenvoudig. Vooral voor hen die
niet bekend zijn met dit onderwerp. Uit ervaring weet ik dat
er veel tijd in gaat zitten om het één en ander goed te
begrijpen, bijvoorbeeld de chronologische tijdlijn, van de nog
onvervulde profetieën. Om direct maar met de deur in huis te
vallen, de gemeente is niet voor Israël in de plaats gekomen.
De Schrift is er duidelijk over dat Gods plan met de gemeente
anders is dan met Israël en de volken. Als we dat gaan
begrijpen zal alles een stuk duidelijk worden.
De opzet van dit boek is om een bondig en begrijpelijk
overzicht te geven van de nog onvervulde profetieën. In dit
boek heb ik in contouren de eindtijd, en wat er daarna gaat
gebeuren, verwoord. In vogelvlucht heb ik geprobeerd om de
lezer een duidelijk chronologisch beeld te geven over dit
boeiende onderwerp. Niet door te speculeren, maar door
dicht bij het Woord te blijven.
Bij het lezen van dit boek raad ik je aan om ook de
Bijbelverwijzingen erbij op te zoeken, het zal je helpen om de
besproken onderwerpen nog beter te begrijpen.
Moge de Here je zegenen bij het bestuderen van het profetisch
Woord. Dat het tot een glorie voor Hem mag zijn!
Leeuwarden, september 2013
Jeep van der Schoot
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INLEIDING

Het profetisch Woord is als een lamp in de
duisternis
Er gebeurt veel in de wereld. Het is bijna niet meer bij te
houden wat er de laatste jaren allemaal is gebeurd. Veelal
hoorden we over natuurrampen, oorlogen, terroristische
aanlagen, bedreigingen van allerlei besmettelijke ziekten, het
Midden-Oosten conflict (Israël en de z.g. Arabische lente) en
de economische crisis in Amerika en Europa (vgl. Matt. 24;
Openb. 18).
Ook voor de gemeente was het een zware tijd (en dat is het
nog steeds!), want veel kerken zijn leeggelopen door de
vrijzinnigheid. Helaas is de gemeente wereldwijd de
afgelopen decennia's ook overspoeld met allerlei
dwaalgeesten uit extreme charismatische stromingen.
Hierdoor is er onder veel oprechte Evangelische- en
Pinkstergelovigen verdeeldheid gekomen, waardoor er
scheuringen kwamen in gemeentes. Duidelijk is dat dit
tekenen van de tijd zijn, zoals Paulus dat al had voorzegd (1
Tim. 4:1).
Wat is het belangrijk dat we kennis hebben van het
profetische Woord (1 Tess. 5:20). Dit is namelijk een
belangrijke toetssteen. Zonder kennis van de profetieën is het
moeilijk om de juiste weg te blijven gaan. Je kunt dan heel
makkelijk vallen in allerlei verkeerde leringen, zoals de
vervangingstheologie, waarin wordt geleerd dat de gemeente
het nieuwe Israël is. Een ander gevaar is dat men meent dat
door allerlei goede menselijke inspanningen het Koninkrijk
kan worden gebouwd. Volgens sommigen zijn de tekenen en
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wonderen daar het bewijs van! Terwijl de Schrift er heel
duidelijk over is, dat de Here Jezus Zelf het Koninkrijk zal
stichten en grondvesten (Dan. 2:34,35). De bediening van de
gemeente in de wereld is dit:
“doch wij prediken een gekruisigde Christus” (1 Kor.
1:23).
Hiertoe zijn wij geroepen! Daar mogen wij ons naar
uitstrekken in deze tijd van genade, zodat zondaars behouden
worden (1 Petr. 2:9). Dan zijn zij niet meer van deze wereld,
maar van Hem. Die hen door de prediking van geloof uit de
duisternis overplaatste in Zijn gemeente, het Lichaam van
Christus (vgl. Matt. 5:14; Ef. 1:23).
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,…” (Rom. 5:1).
Petrus geeft ons bemoedigende woorden, waarom het
belangrijk is de profetieën te bestuderen:
“En wij achten het profetische woord (daarom) des te
vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een
lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten” (2
Petr. 1:19).
Het profetische Woord is als een lamp in de duisternis! Het
helpt ons om de juiste weg te blijven gaan, zodat we in de
gezonde rechte leer blijven. Tevens geeft het de gelovigen
hoop voor de toekomst, wat zeer troostend en bemoedigend
is in deze donkere tijden! Hoop en troost, omdat de kern van
alle profetie het getuigenis van Jezus is (Openb. 19:10).
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Om de profetieën te kunnen begrijpen en de tekenen van de
tijd te zien, hebben we de Bijbel en Gods Geest nodig (Matt.
24; Openb. 22:10,11). De heilige Geest is met alle eerbied
gezegd onze privé leraar (1 Joh. 2:27). Hij kan het beste de
profetieën uitleggen en inzicht geven in welke tijd we ze
moeten plaatsen.
“doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u
de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit
Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en
de toekomst zal Hij u verkondigen” (Joh. 16:13).
Door Gods Woord en Zijn Geest gaan we begrijpen dat het
eindtijd is, dat de aarde in barensnood is en het profetische
Woord betrouwbaar en zeer actueel is (Rom. 8:22).
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen
komen” (2 Tim. 3:1).
In 2 Tim 2:15 zegt Paulus:
“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als
een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het
Woord van de waarheid recht snijdt”.
Belangrijk is dat het Woord recht wordt gesneden. Wie dat
niet doen krijgen een ongeordend zicht over de toekomstige
dingen. Een valkuil is dat men dan gedwongen wordt om de
profetieën te gaan vergeestelijken. Hierdoor zijn veel
oprechte Christenen gaan geloven dat de kerk het nieuwe
Israël is en dat we nu al in het Koninkrijk van God leven.
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We moeten waar mogelijk is zoveel mogelijk de profetieën
letterlijk lezen en gaan onderscheiden voor wie het is
bedoeld. Spreekt het Woord over Israël, dan bedoelt het
Woord ook Israël. En andersom geldt dit uiteraard ook voor
de gemeente.
Zo is de gehele Bijbel is wel voor ons, maar het gaat niet
allemaal over ons. Gods handelen met Zijn Oude
Verbondsvolk is volgens Paulus voor ons tot voorbeeld
gegeven. Ondanks dat de roeping van de gemeente anders is
(Ef. 1:4) dan die van Israël (Gen. 12:1-3), zijn het rijke lessen
waar we veel van kunnen leren (1 Kor. 10:11).
Als we op deze wijze Gods Woord onderzoeken zal alles een
stuk duidelijker worden. Dan gaan we Gods weg met de
gemeente, Israël en de volken duidelijk zien en dat God met
ieder op zich een uniek plan en bestemming heeft.

13

ISRAEL EN DE EINDTIJD
Deel 1

In dit hoofdstuk worden een aantal tekenen benoemd die
op de eindtijd wijzen. Het gaat over Israël, bijvoorbeeld
over Israëls fysieke en geestelijke herstel, maar ook over
de onderdrukking van het volk in de wereld.
De vraag is of de oprichting van de staat Israel en de
terugkeer van de Joden in deze tijd vervullingen van de
Bijbelse profetieën zijn? En waarom het Joodse volk
zoveel weerstand en haat ondervindt? Duidelijk is in
ieder geval dat het belangrijke tekenen van de tijd zijn!
De terugkeer naar Israël
Sinds ongeveer 1880 tot op de dag van vandaag zijn uit
allerlei landen ongeveer 6 miljoen Joden teruggekeerd naar
Israël (Ezech. 11:17). Het profetische Woord is er duidelijk
over dat veel Joden in de eindtijd weer in Israël zullen wonen.
Velen zijn in ongeloof teruggekeerd. De profeten voorzeggen
dat Israël in de eindtijd bekering nodig heeft. Het is daarom
niet vreemd dat zij in ongeloof terugkeren (Joël 2:12-17). De
terugkeer van de Joden naar Israël is een belangrijk teken van
de tijd! Dat zal niemand ontkennen die ook maar enigszins
kennis heeft van het profetische Woord van God.
Ezechiël 37 gaat over een profetie van een dal met dorre
doodsbeenderen. Daarin lezen we over een fysiek en
geestelijk herstel voor Israël. Na de terugkeer van het Joodse
volk zal Israël geestelijk hersteld worden. Een geestelijk
herstel is alleen mogelijk door bekering (Hos. 3:4,5). Daarna,
als zij de Here Jezus hebben aangenomen, aan het einde van
de Grote Verdrukking, zal het gelovig overblijfsel het Land
voor altijd in vrede bezitten:
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“Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien,
totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des
Heren!” (Matt. 23:39).
Na Christus’ wederkomst zal het verstrooide volk in geloof
terugkeren. Door haar geestelijk herstel zal Israël in de
toekomst geheel uit rechtvaardigen bestaan!:
“Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor
altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik
geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn
verheerlijking” (Jes. 60:21).
Als Sions Koning komt zal het Land zowel fysiek als geestelijk
volledig worden hersteld. De staat Israël en de terugkeer van
het Joodse volk in onze huidige tijd is daarom nog niet de
vervulling, maar een voorvervulling van de Bijbelse profetie.
Niet de V.N., of de Unesco, maar de Messias Zelf zal de grenzen
van het Land bepalen, want Hij is de Erfgenaam van Israël en
wettig Erfgenaam van de troon van David (Ezech. 47, 48, Matt.
1:1, Gal. 3:16).
Nu leeft het volk nog in angst voor aanslagen en oorlogen. Ook
leeft het volk achter een grote muur om haar veiligheid te
waarborgen. Als Jezus komt en “gans Israël” is behouden zal
het volk werkelijk in vrede wonen en over de gehele wereld in
aanzien zijn!:
“en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten
wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en
opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de
wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Jes.
2:3).
De terugkeer van de Joden naar Israël is voor de gemeente
een belangrijk teken van de tijd. Het laat zien dat deze huidige
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“bedeling van genade” ten einde loopt en dat de Grote
Verdrukking nabij is. De gemeente kan daarom elk moment
worden opgenomen (1 Tess. 1:10).
Israël: twistappel en oogappel
De oprichting van de staat Israël in 1948 (welke door David
Ben-Goerion werd uitgeroepen) en het heroveren van
Jeruzalem in 1967 zijn belangrijke tekenen van de tijd.
We weten dat Israël wordt gedwongen om vrede te sluiten
met de Palestijnen in ruil voor land en dat er over een twee
staten oplossing wordt gesproken. Bijna de gehele wereld
bemoeit zich hiermee. Maar het Land is niet van de
Palestijnen en ook niet van de Verenigde Naties. Het Land is
van God, de God van Israël. In Lev. 25:23 lezen we dat God
zegt:
“Want het Land is van Mij”.
Volgens het profetische Woord van God zal een groot deel van
het Joodse volk in de eindtijd in Israël wonen. Aan het begin
van de laatste Jaarweek zal de antichrist een vredesverdrag
met Israël sluiten en zal de derde tempel herbouwd worden.
Allemaal belangrijke en nog onvervulde profetieën van de
eindtijd (Dan. 9:27). Profetieën die eerst nog vervuld moeten
worden, voordat Christus wederkomt. Daarna zal de Here
Jezus de vervallen hut van David oprichten en kunnen de
heerlijke Messiaanse zegeningen komen, althans voor het
gelovig overblijfsel (Hand. 15:16-18). Die zegeningen komen
door niemand minder dan Jezus Christus Zelf (2 Kor. 1:20).
Paulus zegt:
“en aldus zal gans Israël behouden worden” (Rom.
11:26).
De Bijbel is er duidelijk over dat Israël nog steeds Gods
oogappel is en dat God niet wil dat het Land verdeeld en
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ingenomen wordt door vreemdelingen. Zijn toorn zal over die
volken komen:
“Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die
u uitgeplunderd hebben – want wie u aanraakt, raakt zijn
oogappel aan” (Zach. 2:8).
“Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een
keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal
Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van
Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter
oorzake van m0ijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij
onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land
verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen,… (Joël
3:1,2).
Als we naar Israël kijken dan zien we dat het omsingeld is
door vijanden. Israël wordt steeds meer in het nauw gedreven
door haar Islamitische buurlanden. De Jodenhaat onder de
Arabische volken en het Palestijnse volk is groot! Zo groot dat
er zelfs Islamitische groeperingen zijn die Israël van de kaart
willen vegen, of het volk in de Grote Zee willen drijven! In Ps.
83:3-9 lezen we:
“Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het
hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en
beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen:
Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de
naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij
hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond
gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab
en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met
de inwoners van Tyrus; zelfs Assur heeft zich bij hen
gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun”.
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Wereldwijd komt er steeds meer verzet tegen de Joden. Dit uit
zich bijvoorbeeld in het boycotten van Israëlische producten,
of dat sommigen durven te ontkennen dat de Tempelberg
historische banden heeft met het Jodendom en christendom.
Het antisemitisme is niet alleen groot rondom de buurlanden
van Israël, ook in de westerse maatschappij neemt dit
drastisch toe. Zo ook in Rusland en bijvoorbeeld in Polen. In
ons land zijn er zelfs schuil Synagoges, waar de Joden
ongestoord hun diensten kunnen houden, omdat zij anders
bedreigd worden. Doordat het antisemitisme sterk toeneemt
in Europa keren veel Joden terug naar Israël.
We kunnen niets anders dan concluderen dat Christus’
tegenstander een hekel aan de Joden heeft. Dat komt omdat
hij weet dat God nog een plan heeft met Israël (Ezech. 36:2628; 39:29; Hos. 2:13-22). Maar bovenal omdat het heil uit de
Joden is, dat is de Here Jezus (Rom. 9:5). Hij is Israëls Messias!
De komende Vredevorst. Die vanuit Jeruzalem op de troon
van David over de gehele aarde zal regeren, als Hij komt. De
Koning komt!
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TEKENEN VAN DE EINDTIJD
Deel 2

We hoeven niet alleen op Israël en het Midden-Oosten te
letten om de tekenen der tijden te zien. De Bijbel geeft
ons namelijk veel meer aanwijzingen.
Europa en het herstelde Romeinse Rijk
Israël hoorde vroeger bij het oude Romeinse Rijk. Ook de
Noordelijke Afrikaanse landen hoorden daar bij. Zo heeft
enkele jaren geleden de toenmalige Franse president Sarkozy
zich uitgesproken over een Mediterrane Unie, van het
Middellandse Zeegebied. Die is er gekomen op 13 juli 2008,
opgericht in Parijs. Het moet een samenwerkingsverband
vormen tussen de landen van de Europese Unie en de landen
aan het Middellandse Zee gebied. Het is duidelijk zichtbaar
dat de wereld wordt klaargemaakt voor het laatste wereldrijk
(het herstelde Romeinse rijk) en voor de komst van de
antichrist (Openb. 6:2; 13:1,2; 17:11):
“Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal
opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve”
(Openb. 17:8).
Ongetwijfeld zal het laatste wereldrijk ongeveer dezelfde
landen omvatten als het oude Romeinse Rijk. Het zal echter
nooit een (h)echte eenheid vormen, zoals ijzer en leem zich
niet met elkaar laten vermengen (Dan. 2:43). Wellicht omdat
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de verschillen tussen het z.g. christendom en de islam te groot
zijn.
De Arabische lente
De Arabische lente heeft nog lang niet gebracht waar velen op
hoopten. Vrede. In plaats van vrede en democratie kwam er
nog meer chaos, geweld en doodslag. De haat naar Israël en
het Westen nam ook toe. Gods Woord waarschuwt de volken
voor wat betreft hun houding naar Israël:
“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken” (Gen. 12:3).
Zo wordt m.i. niet alleen in Europa, maar ook in het MiddenOosten de weg vrij gebaand voor de komst van de antichrist.
Hij zal er in slagen om de problemen in het Midden-Oosten op
te lossen, ook voor Israël. Althans zo zal het lijken. Het
verbond (een vredesverdrag) zal een zwaar verbond zijn voor
Israël, welke al spoedig door hem verbroken zal worden (Dan.
9:27).
Een hoopvolle profetie voor Egypte en Syrië vinden we in
Jesaja 19:22-25, wanneer de Vredevorst (Jezus Christus)
wederkomt:
“Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij
zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen
laten verbidden en hen genezen. Te dien dage zal er een
heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in
Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met
Assur (de HERE) dienen. Te dien dage zal Israël de derde
zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der
aarde, omdat de HERE der heerscharen het gezegend
heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en
het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël”.
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Ik citeer:* “Er komt een grote verkeersbaan van Egypte naar
Syrië – Irak (Assur). Israël zal in het midden daarvan liggen,
een zegen in het midden der aarde. Deze drie-staten-bond:
Egypte – Israël – Assur zal een geweldig middelpunt zijn van
de nieuwe orde die over de gehele wereld komen zal.”
*A. Kleijne: Jezus komt, blz. 97.

De natuur is in nood
Bijna dagelijks horen we over aardbevingen, overstromingen,
bosbranden, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, hongersnoden,
besmettelijke ziektes, diersoorten die uitsterven en
natuurvervuiling (Matt. 24:7,8, Luc. 21:11). Dit laatste is
volgens velen ook een oorzaak van onze klimaatverandering.
Wat is het toch noodzakelijk waakzaam te blijven en door
middel van het lezen van de Bijbel de tekenen der tijden te
gaan zien. Het lijkt wel of het door velen niet (meer) wordt
opgemerkt. In Luc. 12:54-56 zegt de Here Jezus het volgende:
“Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt
gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer
gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte
komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van
aarde en hemel weet gij te onderscheiden, waarom
onderkent gij de tijd niet?"
Beste lezer, wees je alsjeblieft bewust van de tijd waarin we
leven, opdat je niet snel in allerlei zonden valt.
Onreinheid
Door tv. en internet kan er allerlei onreinheid onze
huiskamers binnenkomen en zo ook in onze geest. Voor
sommige christenen is dit een (geestelijke) strijd. Verkeerd
tv.- en internetgebruik kan een open riool worden. Het is en
sterk wapen van de boze, wat tussen God en christenen
instaat, want God is heilig. Daarom behoren ook christenen
een rein en zuiver leven te leiden (1 Petr. 1:15,16).
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De wereld kijkt al niet meer op van homofeesten, zoals de
jaarlijkse Gay parade in Amsterdam. Veel mensen vinden dat
dit wel moet kunnen en zien dit als ultieme vrijheid. Maar in
wezen zijn zij gebonden door de machten van de duisternis. In
Openb. 22:10,11 waarschuwt een engel van God dat de tijd
nabij is en wat de tekenen daarvan zijn:
“want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid;
en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”.
In dit Schriftgedeelte wordt er gesproken over de kinderen
van God en de kinderen van de boze. In de eindtijd zal het
zichtbare verschil steeds groter worden.
Hebzucht
De hebzucht is een belangrijk tekenen van de tijd, waarin
menigeen tevergeefs hun geluk hopen te vinden. Helaas zijn
er ook christenen moe geworden van de hebzucht en de stress
en houden zich daardoor niet (meer) met de dingen van God
bezig, zoals: Bijbellezen, bidden, Bijbelstudies volgen,
kerkdiensten bezoeken en andere mensen helpen:
“De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en
de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom
verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar” (Matt.
13:22).
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen
komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn,
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos,
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig
van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met
meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn
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van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;
houd ook deze op een afstand” (2 Tim. 3:1-5).
Agressiviteit
Veel mensen zijn angstig geworden en dat is ook begrijpelijk:
al die dreigingen met chemische wapens en terrorisme. Niet
te vergeten is bijvoorbeeld de terroristische aanlag in New
York, op 11-09-2001. Deze aanslag heeft de wereld
veranderd!
Dagelijks worden we er via de media over geïnformeerd, dat
we in roerige tijden leven. Veel oorlogen zijn er de afgelopen
decenia’s geweest, zoals in het Midden-Oosten:
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van
oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet
geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal
opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk“ (Matt.
24:6,7).
Laten we ook naar ons eigen land kijken, waar we helaas
regelmatig horen over slachtoffers door zinloos geweld en
seksueel misbruik. Ook neemt de liefdeloosheid naar
buitenlanders toe, bijvoorbeeld naar asielzoekers, Joden en
moslims.
Wetsverachting
Het gezag van de overheid wordt steeds minder, bijvoorbeeld
van de politie, ambulancepersoneel en leerkrachten.
Samenwonen wordt ook door christenen bijna volledig
geaccepteerd. Trouwen wordt ouderwets gevonden en het
aantal scheidingen neemt toe.
Ook de ongehoorzaamheid aan de ouders is een teken van de
eindtijd (2 Tim. 3:2):
“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van
de meesten verkillen” (Matt. 24:12).
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Vele valse profeten
Niet elk wonder, profetie of lering komt van Gods Geest. Gods
Woord waarschuwt ons dat er altijd al verkeerde leringen en
valse profeten zijn geweest en dat dit tot de wederkomst zal
toenemen. Enkele valse profeten zijn bijv. Joseph Smith
(Mormonen) en Russell (Jehovagetuigen). Ook in uw eigen
kerk kunnen valse profeten of apostelen zijn. Zo hoorden we
enkele jaren gelden nog over een zogenaamde opwekking in
Canada. Veel christenen over de gehele wereld reisden naar
Lakeland, om deze opwekking te beleven. De voorman van
deze beweging was Todd Bentley. Maar al snel viel hij door de
mand, vanwege allerlei schandalen.
“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij
verleiden” (Matt. 24:11).
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de
geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn
in de wereld uitgegaan” (1 Joh. 4:1).
In Openb. 13 staat dat er tijdens de Grote Verdrukking een
valse profeet zal zijn. Hij zal grote wonderen doen. Ook zal hij
de mensen verleiden om de schijn-messias, dat is de
antichrist, te volgen en aanbidden.
Geloofsafval
Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om als Bijbelgetrouwe
christen je rug recht te houden. Veel kerken lopen leeg. Aan
hetgeen de Bijbel zegt wordt helaas door veel
(naam)christenen getwijfeld, bijvoorbeeld wanneer we het
over het volbrachte werk van Christus aan het kruis hebben.
Dan wordt er al gauw aan Zijn opstanding getwijfeld en over
hoe God door het bloed van het Lam zonden kan vergeven
(Jes. 53). Het wonder van de wedergeboorte is voor veel
gelovigen nog geen realiteit in hun leven geworden. Ook
wordt de Here Jezus door velen slechts gezien als een profeet,
goed mens, of een grote leraar. Maar dat Hij God de Zoon is
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gaat er bij velen niet in (Joh. 1:1). Als we de Bijbel geloven dan
geloven we God, want God spreekt tot ons door Zijn Woord.
Hoe moeten we dan omgaan met de mensen die verleid
worden? Paulus zegt in 2 Tim. 2:23-26:
“Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige
strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten
teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet
niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam
om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de
dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf
zich tot erkentenis der waarheid te keren en,
ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem,
(losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen
hield”.
Zo zijn er nog veel meer tekenen te noemen, die betrekking
hebben op de eindtijd, zoals: de sterke toename van
occultisme en de opkomst van New Age in allerlei christelijke
stromingen. In Ef. 5:14 waarschuwt Paulus:
“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en
Christus zal over u lichten”.
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DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

De opname van de gemeente is niet hetzelfde als Zijn
wederkomst. Met de opname wordt de gemeente naar de
hemel gebracht, zonder dat de Here Jezus op aarde
neerdaalt. Als de Heer wederkomt zal iedereen Hem zien
komen met de wolken. Dan zal Israël worden verlost van
haar vijanden en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten
(Zach. 14:3,4). Het Koninkrijk van God zal dan op aarde
gevestigd worden (Dan. 2:34,35; Zach. 14:8,9).
Door de opname wordt de gemeente bewaard voor de
slotfase van de eindtijd, dat is de Grote Verdrukking.
Is de opname realiteit?
Als het hemelse Vaderhuis gereed is de gemeente te
ontvangen, dan zal de opname gaan plaatsvinden. De
gemeente zal dan voor altijd bij de Heer in het huis van God
de Vader zijn. In Joh. 14:2,3 zegt de Here Jezus het volgende:
“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou
Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te
bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats
bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat
gij zijn moogt, waar Ik ben”.
Terecht zien veel Bijbelleraren in Openb. 4:1 de opname van
de gemeente. In dit Bijbelgedeelte stelt Johannes als het ware
de gemeente voor. In de hemel ziet hij een geopende deur,
waar hij door binnen mag gaan (vgl. Openb. 3:8). Vervolgens,
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vanuit de hemel, ziet hij wat er tijdens “de Dag des Heren” op
aarde gebeurt. De apostel Johannes zegt:
“Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend
in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof
een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik
zal u tonen, wat na dezen geschieden moet”.
De geschiedenis van de kerk is tot aan de wederkomst van
Christus, tot Openb. 4. Openb. 6 t/m 19 is een periode waarin
Gods toorn over de gehele aarde zal komen (de Grote
Verdrukking). Namelijk door middel van hongersnoden,
natuurrampen,
oorlogen,
besmettelijke
ziekten
en
vervolgingen (de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven
schalen van gramschap). In Openb. 3:10 lezen we dat de
gemeente niet door deze tijd heen hoeft:
“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te
verzoeken hen, die op de aarde wonen”.
Het is m.i. duidelijk dat de gemeente bewaard wordt voor de
Grote Verdrukking, omdat zij door Jezus’ bloed vrij is van het
oordeel. Paulus zegt daarover:
“Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed
gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de
toorn” (Rom. 5:9).
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“en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de
doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de
komende toorn” (1 Tess. 1:10).
“want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het
verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus” (1
Tess. 5:9).
In het Oude Testament staan een aantal voorbeelden dat God
de gelovigen beschermde voor grote rampen:
1. Doordat Noach rechtvaardig was werd hij en zijn huis

bewaard voor de zondvloed. Zij werden op tijd in de
ark in veiligheid gebracht (Gen. 6 en 7).
2. Lot woonde in een stad van hoererij, dronkaards en

afgoderij. Voordat Sodom en Gomorra aan de grond
gelijk werden gemaakt, werden Lot en zijn gezin uit de
stad in veiligheid gebracht. Zij waren rechtvaardig en
werden bewaard voor de ramp (Gen. 19:1-29).
3. In Ex. 12:12,13 lezen we dat de Israëlieten de

opdracht kregen bloed te smeren op de deurposten
van hun woning. Zij waren daardoor beschermd voor
de tiende plaag. De gemeente is gekocht en betaald
met Jezus’ bloed en is daarom vrij van het oordeel. Zij
zijn gerechtvaardig door het geloof (Rom. 10:4).
4. Henoch werd weggenomen voordat de zondvloed

kwam. Over hem lezen we:
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“En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,
want God had hem opgenomen” (Gen. 5:24).
In Henoch zien wij de opneming van de gemeente. Net
zoals God hem voor de zondvloed wegnam van de
aarde, zo zal ook de Here de gemeente opnemen,
voordat Zijn toorn over de gehele aarde zal komen.
Werden deze rechtvaardigen bewaard voor de aanvallen van
Satan? Ja, ook dat, maar in de eerste plaats voor Gods toorn!
De gelovigen die menen dat de gemeente door “de Grote
verdrukking” heen moet, maken een grote denkfout. Zij zien
het verschil niet tussen vervolging en de toorn van God en het
Lam (vgl. Openb. 3:10; 6:17). Deze voorbeelden geven mij
geloof en blijdschap dat de gemeente bewaard wordt voor
Zijn toorn. Dit door middel van de opname!
Waarom en wanneer wordt de gemeente
opgenomen?
In het kort een paar belangrijke redenen:
1. Paulus geeft in 2 Tess. 2:7 een sterk getuigenis
waarom de gemeente moet worden opgenomen:
“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in
werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik
nog weerhoudt, verwijderd is”.
Zoals de Bijbel zegt woont de heilige Geest in de
gemeente (1 Kor. 3:16; 6:19). Zij zijn Gods tempel. En
zolang de gemeente, waar de Geest van God in woont
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nog op aarde is, wordt de antichrist weerstand
geboden.
2. Zowel de gemeente als de opname waren tijdens de
oude bedeling geheimenissen. Immers, de bedeling
van de gemeente was niet bekend bij de profeten, dus
konden zij ook niet over de gemeente en de opname
profeteren. De bedeling van de gemeente is van
Pinksteren (Hand. 2) tot de opname (Ef. 1:3-6; Ef.
5:32). De gemeente is gesteld tot de hemelse
zegeningen, Israël tot de aardse. Paulus zegt:
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de
hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (Ef. 1:3).
Na de opname kan voor Israël de laatste Jaarweek
beginnen (Dan. 9:27).
3. Het is belangrijk dat we weten voor hoelang Israël
voor de Here Jezus verhard of verblind is. Volgens de
apostel Paulus is Israël grotendeels geestelijk
verblind, totdat de volheid der heidenen binnengaat
en Jezus is wedergekomen (Rom. 11:25). Na de
opname breekt de laatste fase van de eindtijd aan. Ook
wel genoemd “de laatste Jaarweek” (Dan. 9:27). Die
week kan niet eerder aanbreken, dan dat de gemeente
is weggenomen. Daarna pakt God de draad met Israël
weer op. Dan wordt het volk geestelijk hersteld en
bevrijd van de heiden volken, die het volk hebben
bedrukt en overheerst (Luk. 21:24). De laatste
Jaarweek zal (met name de laatste 3½ jaar) voor het
volk Israël een tijd van “Grote Verdrukking” zijn,
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waarin zij tot bekering komen, althans een
"overblijfsel". Zij zullen Hem dan zien die zij
doorstoken hebben (Zach. 12:10). En dit overblijfsel
zal het komende Vrederijk mogen binnengaan. En dàn,
daarna, zal GANS ISRAEL BEHOUDEN WORDEN
(Rom.11:26).
Zij die worden opgenomen
In 1 Tess. 4:16, 17 zegt de apostel Paulus over de opname:
“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven
zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij,
levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken
in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet
in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.
De opname is een plotselinge verplaatsing door goddelijk
ingrijpen. De wolken stellen het hemels transportmiddel voor
en in de lucht geeft aan dat we de Heer tussen hemel en aarde
zullen ontmoeten. Dit zal plaatsvinden als het bevel van de
Heer klinkt, als een aartsengel zijn stem laat horen en de
bazuin van God schalt. Dan zal de Heer Zelf uit de hemel
neerdalen en zullen de gestorvenen in Christus eerst opstaan.
Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen
op de wolken in een oogwenk weggenomen (gegrepen of
weggerukt) worden, om de Heer te ontmoeten in de lucht.
Voor de gelovigen is de opstanding ten leven zeer troostend.
Het is dan ook belangrijk elkaar te bemoedigen met deze
woorden (1 Tess. 4:18).
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Hemelse lichamen
De gestorven gelovigen zijn reeds bij de Here in het paradijs.
Ze weten dat ze voor eeuwig bij Jezus mogen zijn. Bij het
klinken van de laatste bazuin, niet verwarren met de laatste
bazuin uit het boek Openbaring, zullen zij die in Christus
gestorven zijn een nieuw onsterfelijk hemels lichaam krijgen.
En ook wij levenden, die net als zij opgenomen worden,
krijgen onsterfelijke hemelse lichamen. Net zoals Jezus na Zijn
opstanding ook een hemels lichaam ontving (Luc. 24:39-43;
Joh. 20:24-29). De opname is de verlossing van ons aardse
lichaam! Dan zullen wij aan Hem gelijkvormig wezen. Dan
kunnen we ook niet meer zondigen. Het zal zelfs niet meer in
ons op komen!
“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in
een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de
bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want
dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Kor. 15:5153).
Lees ook Fil. 3:20,21, ook dit Schriftgedeelte gaat ook over de
opname van de gemeente.
Stop alle berekeningen!
De dag en het tijdstip van de opname weten we niet.
Berekeningen maken over de opname, of Zijn wederkomst
heeft daarom geen zin. Geen enkele voorspelling is tot nu toe
ook uitgekomen, want God bepaalt de tijd! Zo lezen we in het
Woord:
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“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de
engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de
Vader alleen” (Matt. 24:36).
“Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en
zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap
voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de
tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de
beschikking aan Zich gehouden heeft” (Hand. 1:6,7).
“En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de
maand en het jaar waren gereed gehouden, werden
losgelaten om het derde deel van de mensen te doden”
(Openb. 9:15).
De Bijbel vertelt ons dat we waakzaam moeten blijven, door
te letten op de tekenen van Zijn komst, zodat die dag ons niet
zal overvallen. We moeten wakker blijven en ons niet in slaap
laten sussen. Dat is wat anders dan berekeningen maken. Wat
niets anders is dan een misleiding van de boze! Beter is het
om in de verwachting te leven dat Jezus elk moment kan
komen en je van de zonde te bekeren. In 1 Tess. 5:1-6 lezen
we:
“Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die
dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen
kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren
niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn” (1
Tess. 5:1-6).
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Zorg ervoor beste lezer, dat die dag je niet overvalt. Ben je
gereed, je grote God en Heiland, Christus Jezus, tegemoet te
gaan in de lucht? Heb je je al bekeerd van je zonden en Jezus
Christus toegelaten in je hart? Alsjeblieft bekeer je, en wandel
in het Licht met Jezus, want Hij is de enige weg tot de hemelse
Vader. In Joh. 14:6 zegt Jezus:
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand
komt tot de Vader dan door Mij”.
Als je nog geen kind van God bent, of je twijfelt er aan dat je
behouden bent, lees dan alsjeblieft mijn nawoord op bladzijde
74 en 75.
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DE GROTE VEDRUKKING

Als de gemeente van de aarde is weggenomen, naar het
huis van de Vader, komt er over de gehele aarde een
zevenjarige
verdrukking,
waarvan
de
laatste
drieënhalfjaar het zwaarst zijn (Dan. 12:1; Matt. 24:21).
Die periode wordt in de Bijbel ook wel genoemd: de Dag
des Heren, de Ure der verzoeking, de toorn van het Lam,
Jacobs benauwdheid, de laatste Jaarweek, of de Grote
Verdrukking.
Wat is de Grote Verdrukking?
Veel christenen noemen de zondag “de Dag des Heren”. Dit is
Bijbels gezien niet juist, want de Dag des Heren heeft alles te
maken met Jezus’ Openbaring aan de wereld (Openb. 1:10).
Zijn Openbaring en in bezit neming van de aarde zal niet
zonder slag of stoot gaan, want voordat het koninkrijk komt
moet eerst de aarde bevrijd en gereinigd worden van de
bezetter. De duivel zal tijdens de Grote Verdrukking alles op
alles zetten in zijn verloren strijd (Openb. 12:7-9; 20:1-3).
Dan, als Jezus de aarde heeft teruggevorderd, zal de Koning
der Joden Zijn Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid hier op
aarde vestigen (Jes. 9:6; Dan. 7:14).
Tijdens de Dag des Heren zullen er zeer heftige natuurrampen
op aarde plaatsvinden, zoals de wereld nog niet gekend heeft.
In Openbaring 6 t/m 19 lezen we daarover. Zo heeft de Here
Jezus gezegd:
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“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook
nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort
werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille
van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort”
(Matt. 24:21,22).
Zie ook Jes. 13:6-9; Dan. 12; Am. 5:18-20; Sef. 1:14-18; Mal.
4:1; Marc. 13; Matt. 24; Luc. 21; Openb. 6-19.
De antichrist
De wereld zal enorm geschokt zijn wanneer miljoenen
Christenen ineens verdwenen zijn, vanwege de opname van
de gemeente (1 Tess. 4:16,17). Misschien wordt er wel
gedacht aan Ufo’s die hen hebben meegenomen, of dergelijke
buitenaardse verhalen. Opmerkelijk is dat sommige New Age
occultisten ook geloven in een opname. Zij geloven dat er een
wegneming van een bepaald soort mensen (Christenen) moet
komen, omdat zij de komst van de Nieuwe Wereld Orde
tegenhouden. Zij moeten daarom van de aarde weggenomen
worden.
De Bijbel spreekt ook van een weerhouder. De heilige Geest
woont in de gemeente. En zolang de gemeente nog niet in het
huis van de Vader is opgenomen (Joh. 14:2,3), kan de
antichrist zich niet openbaren (2 Tess. 2:6,7). De antichrist is
de zoon des verderfs, de tegenstander van Christus. De grote
leider van het laatste wereldrijk in de eindtijd (Openb. 17:11).
Er is al veel gespeculeerd over wie de antichrist is. Dit zal
echter tot de opname een geheimenis blijven!
Aannemelijk is dat hij een religieus en politiek wereldleider
zal zijn, die van Joodse afkomst is (Joh. 5:43). Hij zal zich
voordoen als de messias (Openb. 6:2; Dan. 8:25). Niet alleen
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Christenen, ook Joden, moslims, boeddhisten, indianen en
New Age occultisten verwachten een verlosser. M.i. zullen
velen die in de antichrist herkennen.
Ongetwijfeld zal de zogenaamde verlosser met leugens
komen, waarom er miljoenen Christenen in een oogwenk
verdwenen zijn. Ook zal hij door bedrieglijke wonderen en
tekenen velen op aarde weten te verleiden (Matt. 24:23;
Openb. 13).
“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans
met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,
en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen,
die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen
behouden worden. En daarom zendt God hun een
dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat
allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd
hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de
ongerechtigheid” (2 Tess. 2:9-12).
Een verbond met de dood voor Israël
De antichrist zal met Israël een verbond van zeven jaar
sluiten. Na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken (Dan.
9:27). Dan zal hij zijn ware gezicht tonen (Dan. 7:25; 8:24;
Openb. 13). En komt er zomaar een einde aan een korte
periode van vrede voor Israël. De profeet Jesaja heeft
voorzegd:
“Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en
uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden;
wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan
zult gij daardoor vertrapt worden” (Jes. 28:18).
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De antichrist als een god in de tempel
Nog voordat Jezus komt zal er op het tempelplein te
Jeruzalem weer een tempel staan. De bouwtekeningen en de
meeste materialen liggen allemaal al klaar. Doordat er een
Islamitisch heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst
van de derde tempel een utopie. Toch is het nog slechts een
kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan
komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld
worden!
Na de opname van de gemeente zullen de Joden de eerste
drieënhalfjaar ongestoord hun diensten in de tempel kunnen
houden. Daar zal onverwachts een einde aan komen, wanneer
de antichrist zijn verdrag met Israël verbreekt. Dan zal de
tegenstander van Christus zich als een god in de tempel
openbaren en moeten Hij en zijn beeld door iedereen op
aarde aanbeden worden.
“de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat
hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien,
dat hij een god is” (2 Tess. 2:3-4).
Zie ook Dan. 9:27; 11:31; Matt. 24:15; Openb. 13:8.
De derde tempel moeten we niet verwarren met de
Messiaanse tempel uit Ezech. 40-48. De derde tempel zal door
de antichrist worden ontheiligd en als Jezus komt helemaal
worden vernietigd (Jer. 30:18; Zach. 14:4). Dan, als Jezus
komt, zal de heerlijke Messiaanse tempel gebouwd worden.
Over de vierde tempel heeft de Here Jezus gezegd:
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“Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal
heten voor alle volken?” (Mark. 11:17).
Tijdens het Duizendjarig Rijk zullen deze woorden in
vervulling gaan. Dan zal de Here Jezus, i.p.v. de antichrist,
door alle bewoners op aarde aanbeden worden (Jes. 2:2).
Iedereen op aarde zal dan Zijn heerschappij moeten erkennen
en gehoorzamen, want dan regeert de Heer regeert!
Het merkteken 666
Op de helft van de laatste Jaarweek zal de antichrist met zijn
rechterhand, de valse profeet, de mensen op aarde dwingen om
zijn merkteken te gaan dragen (Openb. 13). Er zal dan alleen nog
maar gekocht en verkocht kunnen worden door hen die op hun
rechterhand of voorhoofd gemerkt zijn, met het getal “666”.
Velen zullen het merkteken accepteren, omdat zij anders niet
meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien:
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de
rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken
gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het beest, want het is een getal
van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig”
(Openb. 13:16-18)”.
In sommige discotheken krijgen klanten door middel van een
injectienaald een rfid-chip in de bovenarm geïmplanteerd. Door
zo’n chip kan er betaald worden en kan men bepaalde ruimtes
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binnenkomen. Algemeen bekend is dat huisdieren al gechipt
worden. Op de chip staat de registratie van het dier en de
gegevens van de eigenaar. De huidige bio-chips zijn nog niet het
merkteken van het beest, maar men kan het wel als een
belangrijke ontwikkeling zien, van het uiteindelijke nieuwe
betaalsysteem van de antichrist. Pas halverwege de laatste
Jaarweek zullen de navolgers van het beest (de antichrist)
gemerkt worden. Laten we daarom voorzichtig zijn met
speculeren.
Het is opmerkelijk dat de internet letters “www” in het
Hebreeuws gelijk staan aan “666”. Internet kan m.i. een
belangrijk instrument van de antichrist worden, om zo over ieder
mens op aarde de totale controle te krijgen.
Voor de mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot de Here
Jezus bekeerd zijn zal het een tijd van volharding zijn. Zij weten
dat ze het beest niet mogen aanbidden en het merkteken niet
mogen dragen. Wie dit weigeren te doen zullen door de
antichrist worden vervolgd en gedood (Openb. 13:15):
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden
Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een
stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in
de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij
rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen
na” (Openb. 14:12,13).
Het Evangelie van het Koninkrijk
Tijdens de eerste drieënhalf jaar van de Verdrukking zullen er
twee profeten in Israël profeteren. Zij zullen het Joodse volk
de ware Messias verkondigen, namelijk de Here Jezus.
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Waarschijnlijk zijn deze twee profeten Mozes en Elia (zie
bijvoorbeeld Matt. 17:1-13):
“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak
bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.
Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die
voor het aangezicht van de Here der aarde staan”
(Openb. 11:3).
Zo zullen er tijdens de Grote Verdrukking ook 144.000
Christen-Joden (Messias belijdende Joden) zijn, die het
Evangelie van het Koninkrijk, in de kracht van Gods Geest,
over de gehele aarde gaan verkondigen. Zij zijn verzegeld, dat
wil zeggen dat zij Gods eigendom zijn. Daarom kan niemand
hen iets doen. Vanwege hun verzegeling worden zij niet door
Gods oordelen getroffen (Matt. 24:14; Openb. 7:1-8). Ook de
gemeente is in deze huidige bedeling verzegeld met de Geest
(Ef. 1:13). Dan, tijdens de Verdrukking, zullen de profetische
Woorden van de Here Jezus uit Matt. 10 in vervulling gaan:
“Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de
andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden
van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des
mensen komt” (Matt. 10:23).
Uiteindelijk zal het tijdens de Grote Verdrukking zo’n grote
chaos op aarde worden, dat God zijn 144.000 dienstknechten
in veiligheid brengt op Sion in de hemel (Openb. 12:5; 14:1-5;
Hebr. 12:22). Dan zal de Here nog eens drie engelen naar de
aarde zenden, om een eeuwig Evangelie te verkondigen en om
de mensen te waarschuwen het merkteken niet te dragen
(Openb. 14:6-11).
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“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des
hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te
verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan
alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider
stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn
oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de
aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”
(Openb. 14:6,7).
De vrouw vlucht naar de woestijn
Op de helft van de Verdrukkingstijd worden de duivel en zijn
trawanten door Michaël en zijn engelen op aarde geworpen
(Openb. 12:9). Dan zal de duivel de antichrist zijn kracht,
troon en grote macht geven (Openb. 13:2). Waarna hij zich in
de tempel te Jeruzalem zal laten aanbidden. Dan zal een
gedeelte uit het Joodse volk voor hem op de vlucht gaan:
“En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote
arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar
plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht
van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd” (Openb.
12:14).
Waarschijnlijk zal de vrouw naar de woestijnstad Petra in
Jordanië vluchten (Dan. 11:41). Daar zal zij buiten het
aangezicht van de duivel en de antichrist verblijven (Jer. 31:2;
Hos. 2:13). Zo heeft de Here Jezus, tijdens Zijn rede over de
laatste dingen, gezegd:

42

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan
door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats
ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie
in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matt. 24:15,16).
Er zal echter niet alleen een gedeelte uit het Joodse volk naar
de woestijn vluchten, maar ook naar Israëls buurlanden:
“Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar
met u in gericht treden, van aangezicht tot aangezicht”
(Ezech. 20:35).
“Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een
barende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en
verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. Daar
zult gij bevrijd worden; daar zal de HERE u verlossen uit
de macht van uw vijanden” (Mi. 4:10).
De laatste drieënhalfjaar wordt wel aangeduid met: 1260
dagen, of 42 maanden, of tijd (1 jaar), tijden (2 jaar) en een
halve tijd (6 maanden). Zie, Dan. 7:25; 12:7; Openb. 11:2;
12:14; 13:5.
Ongekend grote natuurrampen
Voordat het Koninkrijk komt zal de wereld te maken krijgen
met ongekend grote natuurrampen. De rampen zijn oordelen
van God en het Lam. In Openbaring kunnen we daar
uitgebreid over lezen. De tekenen in de eindtijd vergelijkt de
Here Jezus met de weeën van een zwangere vrouw (Matt.
24:8). Tijdens de Verdrukking zullen de weeën (oordelen)
steeds meer in kracht en grootte toenemen. Uiteindelijk
wordt daar iets prachtigs uit geboren, namelijk het Koninkrijk
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van God. De aarde moet namelijk eerste bevrijd en gereinigd
worden van al het kwaad, voordat het Koninkrijk kan komen.
De aarde moet als het ware een wedergeboorte ondergaan
(Matt. 19:28).
God gebruikt de Grote Verdrukking voor Israël (Hos. 6:1-3;
Matt. 23:39) en alle bewoners op aarde, om de mensen te
waarschuwen zich te bekeren van hun zonden (Openb. 6:9;
7:9; 15:2). De oordelen gaan gepaard met het in de hemel
verbreken van de zeven zegels, daarna de zeven bazuinen en
daarna de zeven schalen van gramschap (Openb. 6:1; 8:6;
16:2):
“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar
geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart
als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En
de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een
vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door
een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug
als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en
eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der
aarde en de groten en de oversten over duizend en de
rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen
zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot
de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon,
en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van
hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”.
De Grote Verdrukking is een periode waarin Gods oordelen
over de aarde komen. Het heeft een duur van zeven jaar,
waarvan de laatste drie en halfjaar het zwaarst zijn (Matt.
24:21). De Bijbel is er duidelijk over dat de gemeente
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bewaard wordt voor Gods toorn (1 Tess. 1:10; Openb. 3:10).
Nergens in het Woord lezen we dat de gemeente door de
Grote Verdrukking zal gaan. De gemeente behoort echter haar
Heiland met verlangen te verwachten en daarnaar uit te zien:
“En de Geest en de bruid zeggen: Kom!” (Openb. 22:17).
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DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Voordat de Here Jezus wederkomt moet de Here God, de
Almachtige, eerst het koningschap aanvaard hebben
(Openb. 19:6). In deze huidige bedeling van genade is Hij
nog geen Koning geworden. Nu is Zijn ambt die van
Hogepriester en is Hij hoofd van het Lichaam, de
gemeente. Maar voor Israël komt Hij als de beloofde
Koning Messias. Dan zal Hij de volken die Jeruzalem
geplunderd hebben te gronde richten en het volk
verlossen van al haar onderdrukkers. Israël zal dan
volkomen hersteld worden
De bruiloft van het Lam
Als de Here God het koningschap aanvaard heeft is de bruiloft
van het Lam gekomen. Dit bruiloftsfeest vindt plaats na de val
van de stad Babylon (Openb. 19:1-5). Het Babylon in de
eindtijd stelt de gehele afvallige kerk voor en er wordt tevens
een grote politieke en economische wereldmacht mee
bedoeld. Ook is Babylon een stad, die van oorsprong in Irak
aan de Eufraat ligt. Zie voor meer informatie Openb. 17 en 18.
De huwelijksvoltrekking van het Lam en Zijn bruid wordt in
de hemel gehouden. In Openb. 19:6-8 zegt de apostel
Johannes:
“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als
een stem van vele wateren en als een stem van zware
donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze
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God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer
geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn
vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich
met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit
fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”.
Het Lam is Christus en de gemeente is Zijn bruid, waarmee Hij
één Lichaam wil zijn en waarvan Hij het hoofd is (Ef. 5:22-33;
Openb. 22:17). Paulus zegt:
“Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn
gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven
heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het
waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor
Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet” (Ef. 5:25-27).
De hemelse bruid bestaat uit wedergeboren Christenen van
allerlei nationaliteiten (Rom. 10:12; 1 Kor. 12:13).
De bruiloft wordt niet alleen door de Bruidegom en de bruid
gevierd. Er zijn ook bruiloftsgasten aanwezig. In Openb. 19:9
staat:
“zalig zij, die genodigd (geroepen) zijn tot het
bruiloftsmaal des Lams”.
Na de huwelijksvoltrekking in de hemel zal m.i. het
bruiloftsmaal op aarde gevierd worden (Jes. 26:6). Dat zal een
feest zijn met de vrienden van de Bruidegom. We moeten
hierbij denken aan de gelovigen die uit een andere bedeling
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komen dan de gemeente. Zoals de volken die worden
toegelaten tot het Vrederijk, de gestorven heiligen uit de
Grote Verdrukking en de gelovigen uit het Oude Testament
(Matt. 8:11; Joh. 3:29). Uit het volgende Bijbelgedeelte kan
men opmaken dat de Here Jezus getrouwd wederkomt (dat
moet dan wel samen met de gemeente zijn):
“Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen
brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun
heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert,
om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen
opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst
wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich
omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen
om hen te bedienen”( Luk 11:35-37).
De Here spreekt hier tot het gelovig overblijfsel uit Israël, als
Jezus komt. Zie ook de gelijkenis van de bruidmeisjes, in Matt.
25:1-13. De wijze maagden (het gelovig overblijfsel) zullen het
Vrederijk mogen binnengaan (vgl. Matt. 22:1-14, het koninklijke
bruiloftsmaal).
Christus als overwinnaar
Als de Heer terugkomt met Zijn verheerlijkte gemeente, dan
zal Hij de volken die tijdens de Grote verdrukking oorlog
hebben gevoerd tegen Jeruzalem te gronde richten. Die
vijandige volken hebben het Land verdeeld, de stad
geplunderd en vele Joden omgebracht (Zach. 2:8). In Zach.
14:2-5 lezen we daarover:
“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde
vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen
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zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.
De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap,
maar de rest van het volk in de stad zal niet uitgeroeid
worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken
te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;
zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg
middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een
zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal
noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij
zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het
dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht
nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.
En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem”.
Tijdens de laatste wereldoorlog zal Jeruzalem het brandpunt
van de wereld zijn! Deze verschrikkelijke veldslag wordt ook
wel de slag om Armageddon genoemd (Joël 3:1,2; Openb.
16:16).
Dan zal de antichrist door de verschijning van Jezus en door
de adem Zijns mond gedood worden:
“hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns
monds en machteloos maken door zijn verschijning, als
Hij komt” (2 Tess. 2:8).
Het zal dan voorgoed afgelopen zijn met de heerschappij van
de antichrist en de valse profeet. Zij worden gegrepen en in de
poel des vuurs geworpen (Openb. 19:17-21). Dit is de hel. Zij
zullen daar nooit meer uit komen!
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Elk oog zal Hem zien wederkomen
De Bijbel zegt dat als de Here Jezus terugkomt iedereen Hem
zal zien komen. We moeten deze gebeurtenis niet verwarren
met de opname van de gemeente, dat is namelijk Christus’
komst voor de gemeente. Over de komst van de Koning voor
Israël en de volken zegt de Schrift:
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien,
ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der
aarde zullen over Hem weeklagen” (Openb. 1:7).
Vergelijk dit Hand. 1:9-11 en Zach. 12:10.
De overgebleven gelovige Joden zullen zeer verheugd zijn
wanneer zij hun Messias zien komen op de wolken (Rom.
11:26). Zij weten dat ze verlost zijn van alle volken die zich
tegen hen gekeerd hebben. Maar ook zullen ze diep bedroefd
zijn, omdat het volk tweeduizend jaar geleden hun Koning
lieten kruisigen. Hij was de Koning der Joden. En nu,
tweeduizend jaar later, zien zij Die Koning echt terugkomen!
Eindelijk is Hij, de Koning van Israël, wedergekomen. Dan zal
de Heer over de gehele aarde Koning zijn. In Zach. 14:9 staat:
“En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te
dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de
enige”.
De volken komen voor Zijn troon
Als de Here Jezus is wedergekomen, zullen de volken voor
Zijn troon moeten verschijnen. Over hen zal de Heer een
oordeel uitspreken, of zij wel of niet worden toegelaten tot
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het Duizendjarig Vrederijk. In Matt. 25:31-34 zegt de Heer
daarover:
“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn
heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats
nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken
zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van
elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt
van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn
rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de
Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk,
dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”.
De Here Jezus zal beoordelen hoe de houding en instelling van
de volken is geweest ten aanzien van Israël (Joël 3:1,2). Dan
zal blijken welke volken het Messiaanse koninkrijk mogen
beërven en welke niet.
Die om hun getuigenis gestorven zijn
Ook zij die niet hebben deelgenomen aan de opname, maar
die tijdens het antichristelijk tijdperk om hun getuigenis van
Christus gestorven zijn, worden met de terugkomst van onze
Heiland weer levend. In Openb. 20:4,5 staat hier het volgende

over geschreven:
“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, 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, en die noch het beest noch zijn beeld
aangebeden hadden; en zij werden weder levend en
heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
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De overige doden werden niet weder levend, voordat de
duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste
opstanding”.
Dit zijn de gelovigen die tijdens “de Grote Verdrukking” om
hun getuigenis van Christus en om het woord van God
gestorven zijn. Zij hebben noch het beest, noch het beeld
aanbeden en zullen met Jezus als Koningen heersen, die
duizend jaren (Openb. 20:6). De overige doden worden niet
weer levend voordat de duizend jaren voleindigd zijn. Zij
hebben oorlog gevoerd tegen het Lam en hebben het
merkteken van het beest gedragen. Tevens hebben zij de
antichrist en zijn beeld aanbeden. Zij hebben zich laten
verleiden door de duivel, de antichrist en de valse profeet
(Openb. 13:8; 13:15). Maar ook de doden die niet deelnamen
aan de opname worden niet weer levend voordat de duizend
jaren voorbij zijn. Al de doden die niet weer levend worden
moeten wachten tot het laatste oordeel. Het laatste oordeel is
na het Duizendjarig Vrederijk.
De heiligen zullen de wereld oordelen
In Openb. 20:4 hebben we net iets interessants gelezen:
“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven;…”.
Wie zijn zij die op de tronen zitten? Daar zijn veel
meningsverschillen over. De visie dat het de gelovigen van het
nieuwe testament zijn spreekt mij het meest aan. Zij werden
tijdens de opname in onvergankelijke lichamen veranderd. Zij
zijn tijdens “de Dag des Heren” al in de hemel en zitten in
Openb. 20:4 op daarom op de tronen (Openb. 4:4). En
52

waarom zitten de gelovigen op tronen? Paulus zegt in 1 Kor.
6:2 het volgende:
“Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen
oordelen?…”.
In Matt. 19:28 zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen:
“Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de
wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de
troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen
zitten om de twaalf stammen van Israël te richten”.
De gelovigen van de eerste opstanding zullen priesters van
God en Christus zijn. Zij zullen met de gestorven martelaren
uit de verdrukking (die) duizend jaren met Jezus als koningen
heersen. Zie ook 2 Tim. 2:12, Openb. 3:21 en Openb. 20:6. Zo
lezen we in Kol. 3:4:
“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij
met Hem verschijnen in heerlijkheid”.
Tot slot van dit hoofdstuk wil ik erop wijzen dat de gemeente
niet onder het oordeel valt. In Rom. 8:1 zegt Paulus:
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in
Christus Jezus zijn”.
Wel zullen de gemeenteleden, nadat zij opgenomen zijn, voor
de troon van God moeten verschijnen (1 Kor. 3:10-15). Dan
zal gekeken worden hoe groot het loon is dat zij zullen
ontvangen (Joh. 15:5).
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HET DUIZENDJARIG VREDERIJK

De Heer zal tijdens het Vrederijk over de gehele aarde als
Koning heersen (Zach. 14:9). Die duizend jaren wordt ook
wel het Millennium, het Messiaanse Rijk, of het
Duizendjarig Vrederijk genoemd. Die bedeling is een tijd
van herstel, voor mens, dier en natuur. Aan Israël en de
volken is deze geweldige belofte gedaan. En God heeft
Jeruzalem uitgekozen als het centrum der aarde, want de
Heer zal tijdens het Vrederijk vanuit Jeruzalem regeren
(Jes. 9:6). De vraag echter is of iedereen Hem, die duizend
jaren, werkelijk lief zal hebben.
De belofte van het Messiaanse Rijk
De belofte van het Messiaanse Rijk gaat terug tot op de
roeping van Abram (Gen. 12:1-3). Dan zal Israël volledig
hersteld worden, zowel fysiek als geestelijk. Daar vroegen de
discipelen al zo’n 2000 jaar geleden naar, vlak voordat de
Here Jezus bij Zijn hemelvaart werd opgenomen (Hand. 1:6).
Door het kruis werd het Koninkrijk voor Israël uitgesteld. God
ging iets nieuws doen, want de gemeente werd geboren op de
Pinksterdag. Dit was een geheimenis van vóór de
grondlegging der wereld (Ef. 1:3-6). De gemeente is een
levend organisme. Zij is het Lichaam van Christus bestaande
uit allerlei volken en talen (1 Kor. 12:13 en Ef. 1:23). Als we
dat gaan begrijpen, dat Israel en de Gemeente zijn twee
verschillende bedelingen zijn, dan wordt al veel een stuk
duidelijker in het profetisch Woord. In tegenstelling tot Israël
heeft de gemeente geen a(Fil 3:20,21), heeft Israël een aardse
roeping. Zo heeft God Israël een Land belooft, een groot volk
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en het Messiaanse Rijk. Als Jezus terug komt op aarde, dan
zullen alle Bijbelse beloften voor Israël werkelijk in vervulling
gaan. Tot die tijd blijven het roerige tijden voor het volk.
Paulus zegt:
“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het:
Ja;…” (2 Kor. 1:20).
Tijdens de Messiaanse bedeling zal Israël tot zegen zijn voor
alle volken op aarde. Het Woord voorzegd daarover:
“Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob,
juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en
zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van
Israël” (Jer. 31:7).
“…en met u zullen alle geslachten des aardbodems
gezegend worden” (Gen. 12:3).
Nu is Israël helaas nog voor velen steen des aanstoots en een
rots der ergernis (Zach. 12:3).
Jezus is de koning der wereld
Bij Zijn wederkomst zal het Koninkrijk der hemelen op aarde
gevestigd worden. Dan zal de Heer vanaf de heilige berg Sion
te Jeruzalem regeren (Jes. 2:3,4). Groot zal Zijn heerschappij
zijn. De Heer zal een Koning van vrede en gerechtigheid zijn.
En God de Vader zal Hem de troon van David geven (Luc.
1:32,33).
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Als Jezus op aarde is teruggekomen zal dit in de eerste plaats
voor Israël en de stad Jeruzalem een hele verandering teweeg
brengen. Zo lezen we in Zach. 8:3-5:
“Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon
binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de
berg van de HERE der heerscharen zal de berg der
heiligheid genoemd worden. Zo zegt de HERE der
heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op
de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de
hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen
der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen”.
Momenteel is het bijna niet te geloven dat dit nog eens zal
gaan gebeuren. We horen berichten van terroristische
aanslagen en van vredesverdragen die allemaal op niets
uitlopen. En toch is de Bijbel daar heel duidelijk over. Als
Jezus wederkomt zal Hij Zijn Vrederijk hier op aarde vestigen.
Jeruzalem het centrum van de aarde zijn en de hoofdstad van
de wereld worden. Dan zullen vele volken naar de heilige stad
trekken, om hun goedkeuring (gunst) bij de Heer af te smeken
en Hem te zoeken. Ook voor hen zal Zijn wederkomst grote
betekenis hebben (Zach. 8:20-22).
“Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien
mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja
vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij
willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God
met u is” (Zach. 8:23).
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Naar Hem zullen al de volken moeten luisteren en van Hem
zullen de volken willen leren, want Hij weet wat het goede is.
Dan regeert de Heer! Paulus zegt:
“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en
Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in
de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer
van God, de Vader!” (Fil. 2:10,11)
In deze huidige tijd (de bedeling van genade) kost het veel
inspanning om mensen voor Jezus te winnen. Vaak wordt er
neergekeken op Zijn broeders en zusters die een gekruisigde
en opgestane Heer prediken (1 Kor. 1:23,24). Tijdens het
Vrederijk zal dit geheel anders zijn! Het overblijfsel gelovige
Joden, die toegelaten worden tot het vrederijk, zullen de
volken uit “het Woord” leren en ze zullen in aanzien zijn. Dan
zal “gans Israël” geheel uit rechtvaardigen bestaan (Jes.
60:21). Voor hen zijn de heerlijke Messiaanse beloften, die
God aan Zijn volk heeft beloofd (2 Kor. 1:20).
Zeer waarschijnlijk zullen de mensen tijdens het Vrederijk
niet hoeven te sterven vanwege ouderdom of ziekte (Jes. 32:3;
Jes. 33:24; Ezech. 47:12). In Jes. 65:22 lezen we dat de
levensduur der bomen de leeftijd van Zijn volk zal zijn. Er
bestaan bomen die ouder worden dan vijftienhonderd jaar!
Geen oorlog meer
Tijdens het Vrederijk zal de duivel duizend jaren in de
afgrond gebonden zijn. Hij kan de mensen die duizend jaren
niet verleiden. Als de Koning der Joden wedergekomen is, zal
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Hij Zijn koningschap hier op aarde proclameren! In Openb.
20:1-3 staat:
“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de
sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en
hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de
satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in
de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat
hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de
duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor
korte tijd worden losgelaten”.
Tijdens het Messiaanse Rijk zal er werkelijk geen oorlog meer
zijn. De Bijbel vertelt ons dat als Christus het Koningschap
aanvaard heeft de wapens vernietigd zullen worden. De
volken zullen dan niet meer oorlog leren voeren, want er zal
dan geen leger meer nodig zijn.
Het Duizendjarig Vrederijk kunnen we zien als de hemel op
aarde. Het lijkt wel een voorafschaduwing van de komende
nieuwe aarde. In Micha 4:1-4 lezen we:
“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal
de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste
der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën
zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs,
opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij
zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan
en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten
tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige
natiën tot in de verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden
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tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en
onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt;
want de mond van de HERE der heerscharen heeft het
gesproken”.
Ook zal de Messiaanse tempel gebouwd worden. Dit is de
vierde tempel. Deze moeten we niet verwarren met de derde
tempel, waar de antichrist zich straks in zal zetten. Over de
vierde tempel staat uitgebreid geschreven in Ezech. 40-48.
Vrede tussen mens en dier
Als de Heer zijn Koninkrijk hier op aarde heeft gevestigd, zal
het op aarde zijn zoals God het bedoeld heeft. Er zal vrede zijn
tussen God en de mensen, maar ook tussen mens en dier. De
Bijbel vertelt ons dat er niet alleen vrede onder de mensen zal
zijn, er zal ook zelfs vrede onder de dieren zijn. Ook zal de
natuur zich helemaal herstellen.
“Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter
zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw
en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen
zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden,
haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de
leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij
het hol van een adder spelen en naar het nest van een
giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.
Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans
mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis
des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
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En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de
wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier
der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Jes. 11:610).
Stel je eens voor wat een geweldige tijd dat zal zijn! Een klein
kind zal zijn hand uitstrekken naar een giftige slang en met
het kind zal niets gebeuren. Zelf krijg ik al de rillingen over
mijn rug als ik een slang op tv zie! En dan staat er ook nog: “en
de leeuw zal stro eten als het rund”. Een leeuw die een muil
heeft waarmee zebra’s en herten verslonden kunnen worden
zal gras gaan eten? We kunnen het ons bijna niet voorstellen.
En toch is het waar, want Gods Woord zegt het en Zijn Woord
is wet! En dan zegt Gods Woord ook nog dat de aarde vol zal
zijn van Zijn kennis. Als Jezus wederkomt zal er op aarde een
zeer positieve verandering plaats vinden! Verlang je ook zo
naar die tijd? Laten we daarom blijven bidden: “Uw Koninkrijk
kome?”. Want als dat op aarde is gekomen, is ook de vrede
voor Jeruzalem in vervulling gegaan.
Vrede onder Zijn heerschappij
De mensen zullen tijdens het Koninkrijk hun knieën moeten
buigen voor Koning Jezus. Hij zal geëerd en erkent moeten
worden. Hij is de Messias, de tweede Persoon van de
goddelijke Drie-eenheid, God Zelf (Joh. 1:1). De vrede tijdens
die duizend jaren is daarom een vrede onder Zijn
heerschappij. In Zach. 14:17,18 lezen we:
“Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar
Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de Koning, de
HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen
(regen) vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren
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niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt,
dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de
volkeren zal treffen, die niet heentrekken om het
Loofhuttenfeest te vieren”.
Een ieder die zich niet voor Jezus wil neerbuigen zal getroffen
worden door plagen. Op die volken zal ook geen regen vallen.
Er zullen dus heel veel mensen zijn die Jezus uit angst en
onder dwang gaan dienen.
Op de nieuwe aarde zal iedereen Jezus werkelijk liefhebben.
Tijdens het Vrederijk zullen er ook mensen zijn die Hem niet
oprecht dienen.
De mensen die in het Vrederijk geboren worden hebben nog
nooit te doen gehad met verleidingen. Aan het einde van die
duizend jaar zal de duivel voor korte tijd losgelaten worden
(Openb. 20:7-10). Dan zal blijken welke mensen Jezus
werkelijk liefhebben. De duivel zal erop uit zijn de mensen te
verleiden om oorlog te gaan voeren tegen Koning Jezus en zijn
geliefde stad. Velen zullen tegen de Heer in opstand komen!
De gemeente tijdens het vrederijk
De gemeente van Christus zal tijdens het Vrederijk met al de
gelovigen die tot de eerste opstanding behoren, (die) duizend
jaren met Jezus als koningen heersen (Openb. 20:4). In 2 Tim.
2:12 zegt Paulus:
“indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als
koningen heersen;…”.
En in Openb. 20:6 lezen we:
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“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 heersen, [die] duizend
jaren”.
Tijdens het Messiaanse Rijk zal de woonplaats van de
gemeente het hemelse Vaderhuis zijn (Joh. 14:2; Openb.
21:10). De gelovigen zullen tijdens het Vrederijk, zichtbaar of
onzichtbaar, op de aarde hun werkzaamheden uitvoeren. Zij
zullen niet op aarde wonen. We kunnen hierbij denken aan
engelen. Die zijn nu op aarde ook werkzaam.
Toen de Here Jezus opstond uit de dood kreeg Hij een hemels
lichaam. Hij kon zich zonder moeite van plaats tot plaats
verplaatsen. Ook de gelovigen zullen tijdens de eerste
opstanding veranderen in verheerlijkte, onvergankelijke
lichamen (1 Kor. 15:52,53). De gelovigen zullen gelijkvormig
worden aan Zijn Lichaam:
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat,
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen;
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” (1 Joh. 3:2).
Jezus en de gemeente zijn één. Wij zullen altijd met de Here
wezen en met Hem als koningen heersen tot in alle
eeuwigheid!
“…zijn koningschap is een eeuwig koningschap,…” (Dan.
7:27).
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“Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn
troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met
mijn Vader op zijn troon” (Openb. 3:21).
“en zij zullen als koningen heersen tot in alle
eeuwigheden” (Openb. 22:5).
Er zijn gelovigen die denken dat wij nu al in het Duizendjarig
tijdperk leven en dat we het getal 1000 niet letterlijk moeten
nemen. Ook menen zij dat als Jezus terugkomt er gelijk een
nieuwe hemel en aarde komt. In Openb. 20 lezen we echter
dat er zes maal het getal 1000 genoemd wordt. We moeten dit
getal dan ook letterlijk nemen.
Ook zijn er die menen dat Openb. 20 (het Duizendjarig Rijk)
samen valt met Openb. 21 (De nieuwe hemel en de nieuwe
aarde). Dit is niet zo. Het Duizendjarig Rijk is tussen de
terugkomst van Jezus en het laatste oordeel geplaatst. We
leven dus nog niet in het Duizendjarig Rijk en dit Rijk zal ook
niet eeuwig duren.
Het laatste oordeel
Na de duizend jaren en nadat de duivel in de poel des vuurs is
geworpen en velen uit allerlei volken in opstand kwamen
tegen de Messias, vindt het laatste oordeel plaats. In Openb.
20:11-15 staat hier het volgende over geschreven:
“En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop
gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de
hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor
de troon, en er werden boeken geopend. En nog een
ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de
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doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de
boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee
gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het
dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij
werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de
dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs
geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En
wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn
in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des
vuurs”.
Alle mensen (ongelovigen) die niet deel hadden aan de eerste
opstanding, maken de tweede opstanding mee, het laatste
oordeel. De doden zullen geoordeeld worden op grond van
hetgeen in de boeken geschreven staat. De een zal meer straf
krijgen dan de ander. De Heer zal hun tonen dat hun namen
niet in het boek des levens staan. Zij zijn voor eeuwig verloren
en worden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de hel. Dit is
het ergste wat een mens kan overkomen! Het zijn mensen die
zich tijdens hun leven niet met de God van Israël wilden
verzoenen. Zij zijn zonder de Heer gestorven. De kracht
waarmee Christus opstond uit de dood woonde niet in hen.
Verschrikkelijk zal dat zijn, al die mensen, die in de poel des
vuurs geworpen worden en daar nooit meer uitkomen! Zij zijn
voor eeuwig verloren en worden tot in alle eeuwigheid
gepijnigd. Dit in tegenstelling tot de mensen die deel hadden
aan de eerste opstanding. Over hen staat geschreven:
“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste
opstanding: over hen heeft de tweede dood geen
macht,…” (Openb. 20:6).
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In Openb. 21:8 waarschuwt de Here Jezus voor het volgende:
“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken,
de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de
poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede
dood”.
Maar hoe zit het met al die mensen die nog nooit van de Here
Jezus en van de God van Israël hebben gehoord, komen zij dan
ook in de hel? Misschien zegt Paulus daar in zijn brief aan de
Romeinen wel iets over?:
“Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van
nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen,
ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen,
dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl
hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander
onderling aanklagen of ook verontschuldigen”,… (Rom.
2:14,15).
Laten we het Evangelie aan onze naasten niet onthouden. Alle
mensen moeten het horen. De waarheid is ernstig!
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ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW!

Als het Duizendjarig Rijk voleindigd is en het laatste
oordeel is geweest, komt er een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde (Openb. 21:1:8). De nieuwe hemel en de
nieuwe aarde is geheel rein. Het is een nieuw begin
zonder einde!
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Toen God de hemel en aarde geschapen had zei God dat het
zeer goed was (Gen. 1:31). Duidelijk is dat door de zonde de
aarde vervloekt is. Het valt niet te ontkennen dat de aarde
onrein is geworden. Zelfs aan het einde van het Vrederijk
lezen we dat de wereld nogmaals in opstand komt tegen God
(Openb. 20:7). Het is dan ook noodzakelijk dat er een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde komt. Daar zal iedereen God
werkelijk liefhebben. De dood is dan ook niet meer en de
duivel is dan reeds veroordeeld (Openb. 20:10).
De mensen die tijdens het Vrederijk Jezus werkelijk lief
hebben gehad, zullen tot de nieuwe aarde worden toegelaten.
Aan het einde van de Messiaanse bedeling hebben zij zich niet
door de duivel laten verleiden.
De apostel Johannes heeft de nieuwe hemel en aarde mogen
aanschouwen. Hij zegt daar het volgende over:
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want
de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan, en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).
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De nieuwe aarde: Het kan zijn dat we aan een nieuwe planeet
moeten denken, of dat God de aarde geheel zuivert (door
middel van een vuurdoop) en nieuw maakt (2 Petr. 3:10). Op
de nieuwe aarde zal ook een nieuw Jeruzalem wezen. Deze
Stad zal uit de hemel neerdalen (Openb. 21:9-27).
De nieuwe hemel: Waarschijnlijk wordt met een nieuwe
hemel niet een nieuwe verblijfplaats van de verrezen heiligen
bedoeld. Maar wordt er het uitspansel van de nieuwe aarde
mee bedoeld (Gen. 1:8). Momenteel is het een verblijfplaats
van demonische machten (Ef. 6:12).

God zal wonen bij de mensen
Johannes zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen
uit de hemel van God:
“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een
bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een
luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn
volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal meer zijn,
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op
troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw”
(21:2-5).
God zal bij de mensen op de nieuwe aarde wonen, door
middel van het nieuwe Jeruzalem. Wat een fijn idee dat God
Zelf alle tranen van de ogen zal afwissen en dat er geen dood,
nog rouw, noch geklaag, noch moeite meer zal zijn, want de
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eerste dingen zijn dan voorbijgegaan en het nieuwe is
gekomen (Openb. 21:4).
Daar zal God alles in allen zijn (1 Kor. 15:28).
Het nieuwe Jeruzalem – de bruid van het Lam
Tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal de gemeente
nog steeds bij haar Heer in het hemelse Vaderhuis wonen (1
Tess. 4:16-17). In Openb. 3:12 lezen we over de in
heerlijkheid opgenomen gemeente:
“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel
mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op
hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de
stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam”.
Er zijn uitleggers die menen dat het nieuwe Jeruzalem boven
de nieuwe aarde zal blijven zweven. Maar dat hoeft niet zo te
zijn. De Stad zou ook letterlijk op de nieuwe aarde kunnen
neerdalen (Openb. 21:2). Doordat de tent (tabernakel) Gods
uit de hemel neerdaalt zal niet alleen God bij de mensen
wonen (Openb. 21:3), maar ook de gemeente. Zij is tenslotte
het nieuwe Jeruzalem, de tabernakel van God. Dit zijn de
levende bouwstenen van Gods tempel (Ef. 2:19-22; 1 Petr.
2:5; Hebr. 3:6; Openb. 3:12), de hemelse bruid van het Lam.
Zo is Israël de aardse bruid (van God) (Jes. 62:4). Paulus zegt
over de gemeente:
“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u
verbonden aan één Man, om u als een reine maagd voor
Christus te stellen” (2 Kor. 11:2).
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Zie ook Ef. 5:22-33; vgl. Openb. 21:9; 22:17.
De gemeenteleden zullen van tijd tot tijd op de nieuwe aarde
zijn. Immers, de Godsstad is dan uit de hemel neergedaald. Zij
zullen daar niet op aarde wonen in eigen gebouwde huizen,
want hun woonplaats is in het nieuwe Jeruzalem.
Tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal de gemeente,
nog steeds met Hem als Koningen heersen. Hier zal nooit een
einde aan komen (Openb. 22:3-5). Wat een heerlijke
toekomst!
In Openb. 21:11-27 lezen we hoe de heilige Stad eruit ziet.
Johannes zegt:
“en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op
een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere
diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij had
twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en
namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de
twaalf stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten
waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en
naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie
poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten
en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des
Lams. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok
om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur.
En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even
groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de
stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte
en haar hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op:
honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat
is. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de
stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de
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fundamenten van de muur der stad waren met allerlei
edelgesteente versierd. Het eerste fundament was
diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het
vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius,
het zevende topaas, het achtste beril, het negende
chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het
twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf
paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en
de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend
glas.
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de
Almachtige, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft
de zon en de maan niet van node, dat die haar
beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en
haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht
wandelen en de koningen der aarde brengen hun
heerlijkheid in haar; en haar poorten zullen nooit
gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht
zijn; en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar
gebracht worden. En in haar zal niets onreins
binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet,
maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens
van het Lam”.
De vraag is of het nieuwe Jeruzalem al tijdens het Vrederijk
uit de hemel neerdaalt, of dat zij tijdens de nieuwe aarde zal
neerdalen? Het lijkt mij beter om de laatste twee
hoofdstukken in Openbaring chronologisch te lezen, i.p.v.
hoofdstuk 21:9 t/m 22:1-5 toe te passen op het Vrederijk. We
krijgen anders een geforceerde uitleg, door het neerdalen van
de Godsstad te betrekken op het Duizendjarig Rijk. Hoe
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kunnen trouwens de mensen tijdens het Vrederijk de Stad inen uitgaan, terwijl de Stad in de hemel boven de aarde zweeft?
De Bijbel is er duidelijk over, dat de Godsstad pas tijdens de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit de hemel zal neerdalen.
Dan kunnen de bewoners op de nieuwe aarde de Stad in- en
uitgaan (Openb. 21:3). Voor de verloren zondaren in de hel is
de Stad niet toegankelijk (Openb. 21:27).
Het nieuwe Jeruzalem is geen utopie, maar is realiteit, want zij
is opgemeten (Openb. 21:15). Johannes heeft zelfs een blik
mogen slaan in de Stad van de Levende God (Openb. 22:1,2).
We moeten daarom de Stad niet gaan vergeestelijken! Het
nieuwe Jeruzalem bestaat echt!
“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een
bruid, die voor haar man versierd is” (Openb. 21:2).
De hoogste berg hier op aarde is de Mount Everest, die is bijna
9 km hoog! Maar dat is niets vergeleken met het nieuwe
Jeruzalem. Van haar wordt geschat dat zij ongeveer 2200 x
2200 km is. Dat is een afstand van Amsterdam naar Moskou.
Zo lang, breed en hoog is deze gigantische Stad. Omdat de
Stad in het vierkant ligt kan het zowel een kubus als een
piramide zijn (21:16). Jezus heeft van haar gezegd:
“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou
Ik het u gezegd hebben” (Joh. 14:2).
Dit is onze toekomstige woning!
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Het geboomte des levens en het water des
levens
In het nieuwe Jeruzalem staat de troon van God en van het
Lam. Vanuit de troon stroomt het water des levens en aan
weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. In
Openb. 22:1,2 zegt Johannes:
“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder
als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het
Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de
rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal
vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de
bladeren van het geboomte zijn tot genezing der
volkeren”.
Het water uit de rivier en de vruchten van de bomen, zijn ter
verzadiging van de volken. Het geboomte des levens zal elke
maand, twaalf maal per jaar zijn vrucht geven. De hemelse
heiligen zullen van de vruchten en van het water mogen
genieten. De bladeren zijn echter tot genezing voor de volken.
Dat is ook wel begrijpelijk, want aan het einde van het
Vrederijk is er veel gebeurd (20:7-10). Immers, velen kwamen
nog in opstand komen tegen God. Er zullen dus op de nieuwe
aarde mensen zijn die geliefden missen en daarom genezing
en troost nodig hebben. Dat zal God Zelf geven. Dat zal zo’n
geweldige troost zijn, waardoor alles van vroeger vergeten
kan worden.
“En niets vervloekts zal er meer zijn” (Openb. 22:3).
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“en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood
zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite
zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan” (Openb. 21:4).
De gelovigen in Christus gaan een heerlijke toekomst
tegemoet! Maranatha!
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NAWOORD

Mijn hoop is dat je na het lezen van dit boekje meer kennis
hebt gekregen van de eindtijd en wat daarna komen gaat. En
dat je verlangen naar “de opname van de gemeente” groter is
geworden.
Zoals je hebt kunnen lezen is de waarheid ernstig!
Bijvoorbeeld dat al die mensen die niet in de Here Jezus en
niet in de God van de Bijbel geloven, verloren zielen zijn. Dit
in tegenstelling tot degenen die zich bekeerd hebben van hun
zonden en wedergeboren zijn. Zij hebben een geweldige
toekomst en mogen voor altijd in de nabijheid van de Heer
leven. Zij behoren tot Zijn gemeente en tot Zijn Lichaam.
De Here Jezus is tweeduizend jaar geleden als Mens naar deze
aarde gekomen. Hij kwam ook voor jou. Om je te bevrijden
van zonde, ziekte en dood (Jes. 53:4,5).
De Here Jezus heeft nooit gezondigd en heeft de wet in het
vlees volbracht. Het vlees is zwak. Dagelijks heeft iedereen te
doen met tekortkomingen. We kunnen daarom alleen
behouden worden door genade van God, door het geloof in de
Here Jezus.
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”
(Joh. 3:16).
In de Bijbel staat dat de Here Jezus voor onze zonden aan het
kruis is gestorven. En dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de
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dood. Wanneer je dat gelooft en dat ook aan Hem belijdt
wordt je door het bloed van Jezus gereinigd van je zonden. En
ben je verzekerd van eeuwig leven. De kracht waarmee
Christus opstond uit de dood komt dan ook in jou wonen.
“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is,
en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft
opgewekt, zult gij behouden worden” (Rom. 10:9).
Als je nog geen kind van God bent en je wilt Hem vanaf nu
gaan erkennen als je hemelse Vader, wat ik je van harte
aanraad, spreek dan naar Hem dit gebed uit:
“Vader, ik dank U voor Uw Zoon Jezus Christus. Dank U wel,
dat Hij ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. Ook
dank ik U, dat Uw Zoon is opgestaan uit de dood en dat zo de
machten van zonde, ziekte en dood overwonnen zijn.
Lieve Here Jezus, vergeef ook mijn zonden en kom ook door
Uw heilige Geest in mijn hart wonen. Laat mij een kind van
God zijn door Uw genade. Dank U, voor Uw bloed dat mij
reinigt van al mijn zonden.
Vader, U hebt mijn gebed gehoord. Dank U wel, dat ik nu ook
een kind van U mag zijn.
In Jezus naam.
Amen”.
Zo zegt Gods Woord, tot een ieder die in Hem gelooft:
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het
oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2
Kor. 5:17).
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Reeds verschenen boeken

De Koning komt! - Hoe zal
het aflopen?
“Met vreugde mag ik deze uitleg
over het boek “de Openbaring van
Jezus Christus” bij u aanbevelen.
Het boek wat u in handen heeft, is
er sterk op gericht om zowel
ouderen als jongeren enthousiast
te maken voor het profetisch
Woord. Naar mijn overtuiging is
de
schrijver
daarin
zeker
geslaagd. Dat is wat deze
verklaring en uitleg onderscheidt
van vele andere boeken die de laatste decennia over dit
onderwerp verschenen zijn”.
Ds. Dick M. Stichter
Extra informatie:
Beschikbaarheid: Leverbaar
Eerste druk: juni 2011
Tweede druk: januari 2012
Productsoort: Hardcover en full colour geïllustreerd
Onderwerp: Verklaring over de Openbaring
Uitgever: Het Zoeklicht, Doorn
Omvang: 88 pag. A4 formaat
ISBN/Art.nr.: 9789064511448
Auteur: Jeep van der Schoot
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Daniël – Gods weg met
Israël en de volken
“Het begrip eindtijd wordt
duidelijker verklaard en vooral
toegankelijker gemaakt voor
beginners in de studie van het
profetisch Woord van de Bijbel.
En in alles staat in het boek de
Heer Jezus Christus centraal.
Een algemeen gevoel voor mij na
het doornemen van het volledige
script, is dat de HERE God alles,
en ook alles, onder controle heeft. Ik weet dat vele christenen
er geestelijk door bemoedigd en gestimuleerd zullen worden,
om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn
gemeente.
Amen, kom, Here Jezus!”
Robert de Telder
Extra informatie:
Eerste druk: september 2012
Beschikbaarheid: Leverbaar
Productsoort: Hardcover en full colour geïllustreerd
Onderwerp: Verklaring Bijbelboek Daniël
Uitgever: Het Zoeklicht, Doorn
Omvang: 96 pag. A4 Formaat
ISBN/Art.nr.: 9789064511639
Auteurs: Ds. Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot
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