Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
deel 3-18

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in tien delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens,
dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te
geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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We gaan weer verder met deze machtige studie.
En we beginnen met u nog een groot wonder te tonen! We raken overal zo gemakkelijk aan gewend. Maar
wie heeft ooit zo iets gehoord; wie heeft ooit zo iets vernomen, dat een betrekkelijk klein volkje uit hun land
wordt verjaagd, hun stad wordt hen ontnomen, hun Godsdienstig centrum, hun tempel verwoest en dat zij
geen koning of regerende personen, dus geen regering meer over hebben en dat dat kleine handjevol
mensen verstrooid wordt over alle volkeren der aarde, van Oost naar West, van Zuid naar Noord en dan
toch en dan toch een eigen volk blijft! Wie heeft ooit zo’n wonder gezien?
Dit wordt evenwel niet erkend. Zien we nu niet, dat allen op dit punt blind zijn, ook zij, die zich Christenen
noemen; tenzij men een werkelijk Christen is, een werkelijke wedergeborene.
Want ga de wereldgeschiedenis maar na en de geschiedenis van ons eigen Nederlandse volk. Wat leren we
op school van ons eigen volk? Voor honderd jaar voor Christus waren hier de Kelten, daarna de Batavieren
en na hen kwamen de Romeinen hier en toen de Franken. Maar waar zijn deze volken nu? Kunnen we
zeggen, daar zitten de Batavieren en daar de Kelten of Franken?
Neen, natuurlijk niet! Want ze zijn met elkander gehuwd en dan is het Nederlandse volk geworden een
mengelmoes van Franken, Romeinen en Germanen enz.. En dan zingen we heel dapper: ”Wien Neerlands
bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij”. Ja, het toppunt van hoogmoed!
Nu, we zijn gewoon heidenen! En we moeten weten dat we allen afstammen van de zoon van Noach, die
we kennen als Jafeth, dus zijn we Jafethieten. Niemand kan de juiste afstamming meer aanwijzen. Zo is het
niet alleen bij ons, maar zo is het met alle volkeren. Waar kleine volkeren overheerst worden, daar worden
ze gewoon geassimileerd en verdwijnen.
Maar Israël verdwijnt nooit! Hoewel Israël zelf dat vele malen wel heeft geprobeerd, doch God heeft ingegrepen, als zij het gingen doen. Ik denk b.v. aan de Nazi-tijd van Hitler. Voor die tijd was er in Duitsland een
tendens onder de Joden, die het daar heel goed hadden, daar zij ingeburgerd waren en daar meestal goede
posities, vooral in geldzaken en andere voorname dingen hadden; dat zij zich wilden assimileren, waartoe
zij geen Joodse namen meer wilden hebben. Het mocht geen Izaäk meer zijn en ook geen David, maar het
moest een algemene naam worden.
Maar dan grijpt God in en ze moesten als Joden een Davidster gaan dragen op hun borst, zodat ze goed
wisten van wie ze waren. Want die Davidster wees op hun Koning. Nooit duldt God, dat er iets van Zijn
Woord of plan ter aarde valt, want Hij regeert, ondanks alles!
En wat lezen we dan hierover in Hosea 3:4-5 ”Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder
koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de
Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning (ja, dat is de Heer Jezus), en
bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst”. Dat zijn de dagen die komen, de

dagen van onze toekomst en daar leven we nu midden in.
Als we naar Hosea 5 gaan, dan vinden we weer zo’n wonderlijke profetie in vers 14 ”Want Ik (die Ik is Jaweh
en dat is de Heer Jezus, maar die naam Jaweh kan de vrome Israëliet niet uitspreken). ”Want Ik ben (Hij is
die “Ik ben”) als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren
en heengaan”. Ja, ze hebben Hem verworpen en daarom zegt de Heer Jezus - de “Ik ben”- , als Hij gekomen is in Matt. 23:38-39 ”Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer
zien”.

Want hij gaat terug naar de Vader, naar de plaats, waar Hij vandaan gekomen is en dat is bij de Vader in de
Hemel. Dus Hij is het, die Israël verstrooid heeft; denkt u daar aan!
Want Hij was het, die gezegd had van die tempel, waarvan de discipelen zeiden, dat het zulke schone
bouwwerken en stenen waren, dat er geen steen op de andere zou gelaten worden, die niet zou worden
weggebroken.
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Wat lezen we dan? Dat de Heer zegt in Hosea 5:14 ”Want ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge
leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan (terugkeren naar zijn Vader); Ik zal wegnemen (wat? Tempel, stad en land, hun erfdeel), zonder dat iemand redden kan”.
En in vers 15 lezen we ”Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats (hoe lang?), totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken”.

Datzelfde zegt de Heer Jezus in Matt. 23:39 ”Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij
zegt: Gezegend is Hij, die komt in de naam des Heren”!

Dat zijn Goddelijke “totdats”! De Heer Jezus sprak ook Zijn “totdat” over Jeruzalem uit: Jeruzalem zal door
de heidenen vertreden worden, “totdat” de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.
Maar hoe zullen zij zich dan schuldig gaan gevoelen en wanneer? Tijdens de lange dagen onder de volkeren nooit en te nimmer! Maar dat vindt plaats in “de Pnielsnacht”, nadat de Gemeente weggenomen is. In
de Grote Verdrukking, waarvan Jeremia moest profeteren over “de dag van benauwdheid voor Jakob” en
waaruit hij verlost zal worden.
Hosea 5:15 zegt immers ”wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. Broeders
en zusters, ontzettend zal “de Pnielsnacht” worden voor Jakob. Maar we weten dat God hen lief heeft,

ondanks alles. Denkt u daarom!
Want al is hun straf zwaar, is dat een straf van een liefhebbende God, al kunnen we niet alles begrijpen. Er
staat immers ”wanneer het hun bang te moede is”. Hoe leefden de Joden niet in angst in de Nazi tijd en wie
kon en dorst hen te helpen, men was vaak zo machteloos. Er is toen vaak gebeden, of God hen in die
benauwenis het licht mocht schenken. Wat waren deze Joden toen doodsbang. Echter er komt nog een tijd,
dat het hen nog banger zal worden. Laten we daarom niet ophouden voortdurend te bidden voor dit volk
Israël!
“Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. Dan zullen zij roepen tot Hem in
“de Pnielsnacht”, de tijd van de Grote Verdrukking, waarvan Jeremia zegt in Jer. 30:7 ”Wee, want groot is die
dag, zonder weerga; de tijd der benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden”.

En in vers 6 staat “Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn
heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen”?

Ja, dat is “de Pnielsnacht” voor Jakob! Maar daaruit wordt hij verlost, want we lezen in Hosea 6:1 ”Komt, laat
ons wederkeren tot de Here”!

Dat gebeurt nu nog niet, want nu steunen zij nog op eigen arm en kracht en denken dat zij langs menselijke
weg nog een heilstaat kunnen verkrijgen, langs socialistische en humanistische weg. Wie nog orthodox is
onder hen, is verblind, want zij kennen alleen de engheid van de wet en bekeren zich daarom niet. Maar als
het volk roept: ”Komt, laat ons wederkeren tot de Here” dan wordt Jakob Israël en wordt het als één volk, op
één dag wedergeboren. Dat staat profetisch in Jes. 66:8 ”Wordt een land op één dag voortgebracht of een
volk op eenmaal geboren”?

Ja, dat zal met Israël gebeuren, want zij worden op één dag wedergeboren. Ook dat is wonderbaar! Want in
Hosea 6:1-2 staat ”Want Hij (de Heer Jezus) heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons
verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten”. Dankt God, dat
dus na tweeduizend jaar (twee dagen) de geestelijke verrijzenis komt. Want één dag is bij God duizend jaar
en duizend jaar als één dag.
We leven nu vandaag in 2022 en dat is aan het einde van die tweeduizend jaar en daarom is de tijd bijna
om. Een nadere uitleg hiervan tussen door, is wel erg van belang om het duidelijk te maken dat we nu in
2022 aan het einde leven van die tweeduizend jaar.
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Onze jaartelling is 4 á 5 jaar eerder begonnen dan dat men nu aangeeft. Herodus de opdrachtgever van de
kindermoord in Bethlehem leefde van 73 jaar voor Christus tot 4 jaar voor Christus. Dus dient onze
jaartelling minimaal 4 jaar verder te zijn, 2022 + 4 = 2026. God echter rekent niet vanaf de geboorte van de
Heer Jezus in Bethlehem, deze geboorte datum is trouwens totaal onbekend, maar God rekent vanaf het
kruis, daar begint ook het Nieuwe Testament. Dus leven wij vandaag in 2026 -/- 33 = 1993. Voordat de Heer
Jezus terug komt (na twee dagen) is er nog een tijd van zeven jaar, die de Bijbel kent als de “ure der
verzoeking”. (lees deze belangrijke studie op onze Website)

Het is natuurlijk door ons nooit helemaal exact zuiver te berekenen, maar aan de tekenen der tijden kunnen
wij het weten en zien. Hij komt zeer, zeer spoedig, want de twee dagen zijn bijna om!
We leven aan het einde van die twee duizend jaar en daarom zien we, dat Israël als natie reeds teruggekeerd is in het beloofde land. Dit Schriftwoord staat niet op zichzelf, want er zijn vele andere plaatsen in
het Woord, die ons datzelfde leren.
Wat we nu zien is een nationale verrijzenis, maar straks komt de geestelijke opstanding: “ten derde dage zal
Hij ons oprichten” en dat is het Duizendjarig Rijk, de derde dag.
Dan zal Israël de eerste natie zijn onder de volkeren. Daarover zegt Hosea 6:2-3a ”Hij zal ons na twee dagen
doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de
Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
regen, als de late regen, die het land besproeit”. Ja, dan komt er een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest

op een machtige wijze over hen.
Ik wil u nog op één ding wijzen van deze profetie, wat wonderbaar is, want God heeft bijzondere voorvervullingen gegeven. We weten immers, hoe één van de zonen van Jakob, een type is van de Heer Jezus, n.l.
Jozef. En Jozef betekent eigenlijk hetzelfde als Jozua, als Jezus.
Ik wil u er even op wijzen, dat in een vers van de profetie van Jeremia 30 de twee komsten van de Heer
Jezus vermeld staan. Dat zien we b.v. ook in Matt. 1:1 ”De zoon van David, de zoon van Abraham”. En in de
profetie van Bileam in Num. 24:17, waar hij spreekt over “de ster uit Jakob” en “de scepter rijst op uit Israël”.
Zo zegt Jeremia in Jer. 30:21 ”Zijn vorst zal uit hem voortkomen, zijn heerser uit zijn midden opstaan”. De
Statenvertaling zegt het hier beter, want daar staat ”En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het
midden van hem voortkomen”.

Ook hier zien we weer de twee komsten van de Heer Jezus: eerst komt Hij als zijn Heerlijke uit hem zijn (het
Joodse volk). Dit is bij de eerste komst vervuld. Dit lezen we in Joh. 1:14 ”Het Woord is vlees geworden en
het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”. Dit spreekt van Zijn geboorte in Bethlehem.

Maar Jeremia gaat in datzelfde vers verder: ”en zijn Heerser zal uit het midden van hem voortkomen”. Dit
wijst op het Koningschap, dus op Zijn tweede komst, want dan komt Hij om te heersen. Eerst heeft Hij de
heerlijkheid geopenbaard vol van genade en liefde des Vaders; maar straks zal Hij heersen van zee tot zee,
van de rivier tot aan de einden der aarde.
We willen nog even terugkomen tot het Woord, dat staat in Micha 5:1-3 ”En gij, Betlehem Efratha, al zijt gij
klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren
zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal Hij staan en
hen weiden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren, zijns Gods; en zij zullen rustig
wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn”.

Hier zien we weer dat tweeërlei komen; eerst het komen in Betlehem, als Hij zichzelf aandient als “wiens
oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid”. Hij is immers God in het vlees gekomen. Maar Hij
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moest eerst de profetieën vervullen, die van te voren hadden getuigd, hoe de Messias in Zijn eerste komst
in vernedering veel moest lijden en verworpen en gekruisigd worden; maar om daarna op te staan uit de
doden. En dan vinden wij ook hier, in dat korte Schriftgedeelte geprofeteerd. ”Uit u zal Mij voortkomen, die
een Heerser zal zijn over Israël”. Dit spreekt over de tweede komst.
Hij die kwam in Betlehem, zou ook eens wederkomen als de Heerser over Israël en ook over alle volkeren.
Van de tijdsruimte tussen die twee komsten spreekt vers 2 ”Daarom zal Hij hen (de Joden) prijsgeven (verstrooid onder de volken) tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft”.
Daar moet dus iets gebaard worden en dat is aller eerst de Gemeente, maar ook een eerstelingsschaar uit
Israël. En als dat gebeurd is “dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal
Hij staan (dat is Zijn tweede komst) en hen weiden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des
Heren, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal
vrede zijn”. Dan pas zal Israël rust krijgen en in vrede wonen.

Ik wil u allereerst er op wijzen op het getuigenis, dat de Heer hier van zichzelf getuigt. In vers 1b staat ”uit u
zal Mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der
eeuwigheid”. In de Hebreeuwse grondtekst staat “de Olam”. Hij is immers “de EL-OLAM”. Wat betekent dit?

We weten dat God Zich in de Schriften openbaart onder verschillende namen. De eerste naam, die we in de
Schrift aantreffen is “de Elohim”, dat is de scheppende God. Hij die alles, hemelen, aarde geschapen heeft.
En deze Hij is niet alleen God de Vader, maar we weten dat God de Vader, alles schiep door God de Zoon,
het Woord. Alle dingen zijn door Hem geschapen. Maar Hij is niet alleen “de Elohim”, wat betekent: de God,
die de verschillende tijdperken heeft gecreëerd.
In elk tijdperk volgt God met de mens een bepaalde opvoedingsmethode. Nu weten we uit de Schriften, dat
de tijd vanaf de schepping van het eerste mensenpaar Adam en Eva tot aan het laatste oordeel voor de
grote Witte Troon - als Gods plan met de mens dus voltooid is - bestaat uit zeven tijdperken, ook wel
tijdsbedelingen genoemd.
Reeds vanuit de eeuwigheid heeft God die tijdperken gecreëerd en voorbestemd om er Zijn plan met de
mens te volvoeren in Zijn Zoon de Heer Jezus. Want Hij, Gods Zoon, is de Uitvoerder van alle plannen van
Zijn Vader. We leven nu in het zesde tijdperk.
Het eerste tijdperk is vanaf de schepping van de mens tot aan de zondeval en de uitdrijving uit het Paradijs.
We moeten er goed op letten, dat elk tijdperk eindigt met een oordeel en gericht van God.
Het tweede tijdperk is het tijdperk na de uitdrijving uit het Paradijs tot aan de Zondvloed; ook dat eindigt dus
weer met een gericht van God.
Het derde tijdperk loopt vanaf de zondvloed tot aan de torenbouw van Babel; en het gericht van God
daarover is de spraakverwarring.
Het vierde tijdperk is vanaf de roeping van Abraham - dus het tijdperk van de patriarchen of aartsvaders - tot
aan de tijd, dat de nakomelingen van Abraham in Egypte in slavernij zijn geraakt, wat ook weer een gericht
van God is.
Het vijfde tijdperk is vanaf de uittocht uit Egypte en het ontvangen van de wet op de Sinaï tot aan het kruis.
En hierin zien we ook een gericht. Niet alleen gaat hier het grote gericht van God over Gods Zoon Zelf komen, die voor ons het oordeel heeft gedragen, maar er komt ook een gericht over Israël; stad en tempel
worden verwoest en Israël gaat in de verstrooiïng, de diaspora.
Het zesde tijdperk, dat begint na het kruis met de uitstorting van de Heilige Geest, waarin de Gemeente
aangeworven wordt, het tijdperk dus, waarin we nu nog steeds leven. Ook aan het eind van dit zesde
tijdperk, zal er een ontzettende gerichtsperiode komen, die we in de Openbaring bijzonder beschreven
vinden en die eindigt met de wederkomst van de Heer Jezus met Zijn Heiligen op de Olijfberg.

5

Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
deel 3-18

En dan begint het zevende tijdperk, het Duizendjarig Vrederijk, wat het laatste tijdperk is en ook eindigt dit
met een gericht, het laatste oordeel voor de grote Witte Troon, waarna de elementen van deze aarde en
hemel opgelost zullen worden in vuur en waaruit God een nieuwe aarde met een nieuwe hemel zal
scheppen.
Want het gaat in Gods plan om dat grote doel, waar ik u nog eens nadrukkelijk op wijzen wil en dat we
beschreven vinden in het Woord van God in 1 Cor. 15:25 ”opdat God zij alles in allen”.
Dat is het grote doel van Gods plan!
We moeten duidelijk leren onderscheiden, dat er vele Evangelie verkondigingen zijn, die maar voor de helft
de waarheid verkondigen. Zij verkondigen n.l. dat de mens gered en behouden moet worden. Echter, dat is
maar een half evangelie en dat komt voort uit het zondige hart van de mens zelf, waarin de mens zichzelf in
het middelpunt plaatst, want het gaat dan om zijn redding en zijn behoudenis. Als dat nu maar gebeurd is,
dan zijn we er! Maar zo is het helemaal niet!
Want het gaat er om, dat God alles in allen zal zijn. God alles in ons is en God alles in Zijn schepping zal
zijn, dat is de heerlijkheid!
Dat betekent heel concreet: “God alles in allen”. Dat betekent, dat het Koninkrijk Gods, waar de hele Bijbel
vol van is ook op aarde zal komen. Want daarvan heeft de Heer Jezus zelf ons het gebed leren bidden: ”Uw
Koninkrijk kome en Uw wil geschiedde”.

En om dat grote doel met heel Zijn schepping te bereiken, heeft “de El-Olam”, de God van de tijdperken,
van de eeuwigheden, deze zeven tijdperken gecreëerd. Aan het eind van dat zevende tijdperk heeft God
Zijn grote doel dus bereikt, want dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en zal Gods Troon
onder de mensen zijn en zo zal God alles in allen worden.
We zien dus duidelijk, dat het Duizendjarig Vrederijk nog niet het Koninkrijk Gods is, maar het is een tijdsbedeling, een tijdperk. We zullen gaan zien, waarvoor dat dienen moet. In het kort vinden we het al staan in 1
Cor. 15:24 ”Daarna het einde, wanneer Hij (dat is de Heer Jezus) het koningschap aan God de Vader overdraagt”. Hoort u wel, dat is aan het einde van het Duizendjarige Rijk, dus aan het einde van de zeven
tijdperken en dan zal Hij het Koninkrijk overdragen aan God de Vader.
In het laatste gedeelte van vers 24 lezen we, waartoe dat Duizendjarig Vrederijk, voornamelijk dient.
”wanneer Hij (de Heer Jezus als Koning dus) alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben”.
In het Duizendjarig Vrederijk worden dus alle machten en krachten onttroond. En de Heer Jezus wil thans
daarmee met ons beginnen. Het gaat er dus niet alleen om, dat we behouden zijn en dat we ons moeten
uitstrekken naar bepaalde geestesgaven, want dan zet de mens zichzelf weer centraal en dan zit dat “ik“
nog zo vast op de troon. Maar dat “ik” moet juist onttroond worden en daar gaat het nu bij ons allen om, dat
de Heer Jezus alles in u en alles in mij wordt.
We moeten dus eerst verlost worden door het bloed van het Lam, om gered en verlost te worden. Maar dan
moet ook alles, wat in ons is, onder de heerschappij komen van de Heer Jezus en van de Heilige Geest.
Zodat alle terreinen van ons leven door Hem beheerst gaan worden, zodat het gaat worden: ”ik leef niet
meer, maar Christus leeft in mij”. Zo maakt de Heer Jezus Zijn Gemeente klaar, want die moet met Hem
straks gaan heersen in het Duizendjarig Rijk en dan ook in alle eeuwigheid.
Die Gemeente, de Bruidsgemeente, bestaat uit die zielen, waar de Heer Jezus alles in allen is geworden.
We lezen in 1 Cor. 15:24b-28 ”Wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want
Hij moet als Koning heersen (dat is in die duizend jaar, het laatste tijdperk, waarin Hij moet regeren), totdat
Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood (dat is
aan het eind van die duizend jaar, want dan zullen alle doden opstaan en wordt de dood en het dodenrijk
geworpen in de poel des vuurs, waarin de duivel dan van te voren geworpen is), want alles heeft Hij aan zijn
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voeten onderworpen. Maar wanneer Hij (God de Vader) zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan
Hem (God) onderwerpen, die Hem (de Heer Jezus) alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”.

Dit is dus in het kort het doel, waarvoor dat Duizendjarig Vrederijk dient.
Ik wil u nadrukkelijk laten zien uit Col. 3:9-11, dat het nu al moet beginnen bij de Gemeente; die behoort te
zijn naar het Woord van God: ”Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens (de Adam natuur) met
zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe (dat is de Heer Jezus in ons) aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot
volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of
onbesneden, barbaar of Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus”.

Nu moet de Heer Jezus dus in ons zijn als leden van die Gemeente, die met Hem straks regeren kan, niet
alleen gedurende die duizend jaar, maar ook in alle eeuwigheid.
Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
Amen.
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