Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 11-18)

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in 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.
We gaan nu het vierde gericht behandelen. Daarover lezen we in Jes. 14:12 en dan ziet u, hoe deze
gerichten ook in volgorde in de Schrift genoemd worden: ”Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster,
zoon des dageraads” (Is dus reeds gebeurd dan) Nu komt dat vierde gericht: ”hoe zijt gij ter aarde geveld,
overweldiger der volken”! Want bij dit vierde gericht zal God hem ter aarde laten vallen, dan zal hij uit de
luchtlagen verdreven worden, waar hij nu nog zijn woonplaats heeft, zijn residentie.
Dat vinden we ook in Ez. 28:17 ”Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid
teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien”.

In de profetiën van het Oude Testament spreekt God zowel in Jesaja als in Ezechiël, alsof het al gebeurd is;
want het is een Goddelijk oordeel over satan. En als God dus die uitspraak doet, dan is dat voor God al een
vaststaand feit; ook al gebeurt het pas duizenden jaren later.
Denkt u maar aan de profetie van Jesaja 9 ”Een kind is ons geboren”, maar dat werd geschreven, zevenhonderd jaar, voordat het Kind werd geboren. “En God zeide: Een Zoon is ons gegeven”, toen ging er weer
een tijd overheen. En dan staat er ”en de heerschappij is op zijn schouders.” Maar dit moet nog komen en
wij zijn nu al bijna twee duizend jaar later en dat is nog steeds niet gebeurd, al zijn we er nu dicht bij
gekomen, n.l. het Koningschap van de Heer Jezus, de Christus der Schriften.
Maar voor God zijn die dingen, alsof zij er al zijn. Voor ons, die aan de tijd gebonden zijn, moet dat vierde
gericht nog komen en daarover lezen we dan in Openbaring als het voltrokken wordt.
Maar ik wil er u op wijzen, hoe de Heer Jezus dat profetisch al vooruit schouwde, want heel dat plan van
God en ook het oordeel van God over satan ligt vast en gefundeerd in Zijn Zoon Jezus, de Christus.
Daarom lezen we in Luc. 10:17-18 ”En de (tweeën)zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here,
ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een
bliksem uit de hemel vallen”. Dat gebeurde toen niet.

Maar de Heer Jezus zag het reeds als een feit. Want omdat Hij Overwinnaar is, zal dat het gevolg ervan
worden. Maar ik wil u er ook nog op wijzen, hoe de Heer ons ook nu nog in Zijn Naam macht heeft gegeven,
om de werken des duivels te niet te doen. Daarom zeiden de discipelen ook ”Here ook de boze geesten
onderwerpen zich aan ons in Uw Naam”.

Niet uit iets van onszelf, ook al zijn we een kind van God, maar “in Zijn Naam”. Met Zijn Naam wordt er in de
Schrift bedoeld, in Zijn Persoon. Als u bij iemand aanbelt en u zoudt zeggen ”Ik moet u arresteren in de
naam van de koningin”, dan lacht men u uit, want dan misbruikt u die naam, die u helemaal niet toekomt.
Maar als er werkelijk iemand, een man van de wet bij u komt, dan staat hij wel in die naam. Wie staat in
deze volmacht van de Heer, door Wie hij werd gezonden.
Ik moet u er ook nog op wijzen, wat er staat: ”de tweeenzeventig“. Sommigen zeggen zeventig, maar er
staat inderdaad in de grondtekst “tweeënzeventig”. Dat heeft een bijzondere betekenis! De Naam van de
Heer in het Oude Testament (het Nieuwe Testament was er nog niet) was bekend onder vier Hebreeuwse
letters: de Jod, de Hee, de Waw en de Hee, die men uitspreekt als Jehova of als Jahweh. En de volle
getalswaarde van die vier Hebreeuwse letters was tweeënzeventig. Dat is een geheimenis, als men staat in
de volmacht van de Heer.
Maar het is geen spelletje, dat we eens moeten uitproberen! Wat helaas te veel gedaan wordt. Daarom zegt
de Heer in Luc. 10:19-20 ”Zie Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de
gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de
geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemel”. En daar

gaat het om!
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Dit geweldig gebeuren, dat satan uit de luchtlagen op de aarde wordt geworpen, vindt pas plaats onder de
zevende bazuin in Openb. 12:7-9 “En er kwam oorlog in de hemel (in de luchtlagen); Michaël en zijn engelen
hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen
standhouden, en hun plaats werd in de hemel (die luchtlagen) niet meer gevonden. En de grote draak werd (op
de aarde) geworpen (vierde oordeel), de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele
wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.

Welke gevolgen dat heeft, kunnen we uit de Schrift lezen. Nadrukkelijk wijs ik er op, dat dit vierde oordeel
dus komt, als de Gemeente reeds is opgenomen, wat in Openb. 4 al plaats vindt. En dan gaan de zegels
open, die de gerichten van God over de aarde brengen en onder dat zevende zegel komen de zeven
gerichtsbazuinen.
Pas onder die zevende, de laatste bazuin wordt door de aartsengel Michaël op bevel van de Heer Jezus en
de Gemeente, satan uit de luchtlagen geworpen op de aarde. We leven nu aan het eind van de tijd, dat de
Bruid aangeworven wordt, waarna de Heer op de wolken des Hemels komt om haar tot Zich te nemen,
waarbij alleen de in Hem ontslapenen in een verheerlijkt lichaam opstaan en de andere nog levende
gelovigen in een punt des tijds veranderd worden en tesamen opgenomen en voor Zijn rechterstoel
geplaatst worden, terwijl in die tijd, als de Gemeente dus boven is, komen de gerichten van God over de
aarde.
Dan breekt er op de aarde een laatste vreselijke tijd aan, dat is de tijd van de Grote Verdrukking. Maar
tegelijker tijd beluisteren we in Openb. 12:10-11 in de hemel een heerlijk gevolg: ”En ik hoorde een luide stem
in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het konigschap van onze God en de macht van
Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.

Heerlijk dat zal de volledige overwinning zijn, dan kan satan niet meer Gods kinderen aanklagen bij God,
want dan kan hij er niet meer komen. Dan zal de woonplaats van de duivel met zijn engelen terug gebracht
zijn tot op deze aarde.
Maar dat heeft tegelijk vreselijke gevolgen voor hen, die dan op de aarde wonen. Dat alles lezen we in vers
12 ”Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daar in wonen. (De hemel is bevrijd geworden van deze macht,
die daar nooit meer kan komen. Maar...) ”Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in
grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”.

Dat brengt ook de Grote Verdrukking hier op aarde, die vreselijk zal zijn voor degenen, die dan hier op
aarde wonen in die laatste drie en een half jaar. Want één van de gevolgen zal ook zijn, dat satan, die weet
dat hij voorgoed uit de Hemelse Gewesten gestoten is en dus op die wijze geen aanklager meer kan zijn,
zijn grimmigheid op de aarde niet meer kan beheersen, wetende dat zijn tijd kort is; dan incarneert hij in het
vlees, de anti-christ.
Dan komt dus eigenlijk pas de anti-christ openbaar. Hij is er al in de eerste drie en half jaar, maar wordt dan
pas werkelijkheid als satan hem al zijn macht, troon en kracht, voor de laatste drie en een half jaar geeft.
Dat zal een vreselijke boze tijd zijn, wat ons verder beschreven wordt in Openb. 12 en in Openb. 13, als dat
beest komt. Dat is dus het vierde oordeel.
Nu krijgen we het vijfde oordeel over satan, wat we vinden staan in Jesaja 14 en u ziet daar diezelfde
volgorde van oordelen ook bij de profeten. In vers 12 hebben we al gelezen, hoe satan eerst op de aarde
geworpen werd (vierde oordeel), maar in vers 15 staat het vijfde oordeel. ”Integedeel, in het dodenrijk wordt
gij neergeworpen, in het diepste der groeve”.

Hij komt dus daar, waar hij eerst de machthebber over was, want dat is Gods rechtvaardig oordeel. Straks
wordt hij van de aarde geworpen, maar nu nog niet, dit gebeurt dus met het vijfde oordeel en gericht na de
laatste drie en een half jaar. Erst wordt hij dus uit de Hemelse Gewesten gestoten en dan is hij op de aarde
met zijn gevallen engelen en dan wordt hij verbannen in de put des afgronds in het diepste van het dodenrijk
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(“de abyssus”), dat nog dieper is dan waar de zielen waren; dat is die bodemloze put, die de Bijbel
“afgrond” noemt. Openb. 20-1-3 “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 een korte tijd
worden losgelaten”.

Dat heeft Jesaja ook moeten profeteren in Jes. 24:21-23 ”En te dien dage (als de Heer Jezus het Koningschap aanvaard en het Koninkrijk onder Israël opricht, de verlossing van Israël, het Duizendjarig Rijk) zal het
geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in de hoge (dat is satan daar in die
lucht) en over de koningen der aarde op de aardbodem”.
Deze zijn zijn vazallen. En vers 22 zegt, waar zij naar toe gaan. ”En zij zullen bijeengebracht worden, zoals
men gevangenen bijeen brengt in een kuil, en zij zullen opgeslote worden in een kerker; en na vele dagen
zullen zij bezocht worden”. Dit is dus na die Duizend jaar, dan wordt satan eruit losgelaten.

Nu volgt vers 23, dat begint met het woordje ”dan“. ”Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de
gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der Heerscharen zal Koning zijn (het Koningschap van de
Heer) op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn
oudsten”.
Zo gauw als dit vijfde oordeel uitgevoerd is, dat satan in die kerker gaat, in die “put des afgronds”, dan
wordt het Koninkrijk opgericht, het Duizendjarig Rijk. Dan zal de Heer Koning zijn op de berg Sion, dat is de
burcht, waar ook David zijn troon had in Jeruzalem. U ziet dus, hoe ook de profeten dit al hebben
geprofeteerd.
We hebben in Openb. 12 het vierde oordeel zien voltrekken en in Openb. 20:1-3 wordt dat vijfde oordeel over
satan voltrokken en dat is het eind van de tijd der Grote Verdrukking. We lezen, hoe de Heer Jezus met Zijn
vrouw (daar is de Gemeente niet meer de Bruid, maar Zijn Vrouw) op witte paarden uit de hemel verschijnt;
dat is de wederkomst van de Heer met Zijn heiligen, wat we in Openb. 19 lezen
Direct daarop in Openb. 20:1-3 lezen we “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 (dat zijn de vele dagen van Jesaja 24), 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 een korte tijd worden losgelaten”.

En dan volgt vers 4 ”En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop”. Dat is de Her Jezus met Zijn Gemeente, dan
wordt het Koninkrijk opgericht, als satan dus helemaal onttroond is. Wat dat voor gevolgen heeft, is in
enkele woorden niet te zeggen, want dan zal het herstel van alle dingen te zien geven en dan breekt de
gouden eeuw aan en zal de Heer Jezus gericht uitoefenen met rechtmatig gericht en zal ook dat vrederijk er
zijn.
Wat dit inhoud hopen wij verder te gaan met het Duizendjarig Rijk, als de Heer Jezus het opricht, maar deze
dingen, die er vooraf moeten gaan, moeten we ook weten, anders verstaan we het Duizendjarige Vrederijk
niet, want dat zal een heel andere bedeling (tijdperk) zijn, dan daar waar we nu in leven, want nu hebben we
nog te worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden der duisternis.
Maar als die duizend jaar voleindigd zijn, dan wordt satan een ogenblik losgelaten om de volkeren, de
mensen, die onder het Koningschap van de Heer geleefd hebben, te beproeven. Zo moet satan mee
werken, want dan zien we, dat er velen zijn, die achter de duivel gaan.
Maar dan komt het vuur met dat laatste gericht, het zesde oordeel en verteert hen. Maar allen, die in het
Duizendjarig Rijk tot bekering zijn gekomen, gaan over op de nieuwe aarde. Dat zesde oordeel komt dus
aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk en voordat de nieuwe aarde en de nieuwe hemel aanvangt.
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Ook dat lezen we in de profetiën. In Ezech. 28:18-19 lezen we het zesde oordeel. ”Door uw vele
ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik
oplaaien uit uw midden - dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.
Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt
gij - voor altijd”! Van de gevangenis, waarin satan duizend jaar wordt opgesloten, komt hij in de poel des
vuurs terecht, waaruit geen opstanding meer mogelijk is.

Dat is voor hem en zijn engelen bereid, maar ook voor alle mensen, die niet de keuze maken voor de Heer
Jezus en Zijn gerechtigheid; laten we daaraan denken. Dit is het vuur, waar ook de Heer Jezus over spreekt
in Matt. 25:31-46, als het uiteindelijke eindoordeel over satan, zijn engelen en de demonen komt; en dan ziet
u, dat het komt aan het eind van dat Koninkrijk.
Matt. 25:31-46 “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. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te
eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij
hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en
hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling
gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de
gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in
zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te
eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en
gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet
bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of
dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend?
Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet
gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwige leven”.

Wat is de Schrift toch nauwkeurig in alles! En toch verstaan weinigen het, want zij halen alles door elkaar.
Maar we vinden in het Oude Testament al de volgorde van de gerichten van God duidelijk aangegeven.
In Matt. 25:31 zien we het geweldige ogenblik, als satan dus in de kerker wordt opgesloten in de put des
afgronds, hoe de Heer dan het Koninkrijk opricht. ”Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn
heerlijkheid en al de engelen (dat zijn de heiligen) met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner
heerlijkheid.” Dat is dus het Duizendjarig Rijk.
Volgende keer gaan wij hiermee verder.
Amen.
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