Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 13-18)

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 waar wij met deze machtige studie waren gebleven en willen nu gaan lezen Jes.
24:21-23 ”En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in
den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men
gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij
bezocht worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de
Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten
aanschouwen van zijn oudsten”.

Hier wordt dus gesproken over het komende Koningschap van de Heer, het Duizendjarig Vrederijk, wat de
zevende tijdsbedeling (tijdperk) is, die God begon vanaf de schepping van de mens. Het is dus de laatste
tijdsbedeling (tijdperk), die God geeft vanaf Adam tot het oordeel voor de Grote Witte Troon, wat komt aan
het einde van deze zevende tijdsbedeling (tijdperk).
Hieruit leren we dus, dat het Duizendjarig Vrederijk gestempeld is met het getal zeven, wat het Goddelijke
getal is en wat de volheid uitdrukt. Er zijn dus hieraan zes tijdsbedelingen (tijdperken) voorafgegaan; de
paradijs bedeling, de bedeling onder het geweten, die eindigde met de zondvloed; dan de bedeling onder
het gezag van de overheid, die eindigde bij de torenbouw van Babel; de bedeling van de aartsvaders; de
bedeling der wet en de zesde is de bedeling der genade, waarin we nu nog leven.
U ziet dus, dat de zevende tijdsbedeling (tijdperk) duizend jaar duurt. Onze zesde tijdsbedeling duurt al bijna
tweeduizend jaar. Er gaan immers zes tijdsbedelingen (tijdperken) aan de zevende vooraf en die kunnen we
ook noemen de zes Goddelijke dagen; want elke tijdsbedeling (tijdperk) is een bepaalde dag en we leven nu
in de dag der genade, terwijl het Duizendjarig Rijk dus de zevende Goddelijke dag is of de grote sabbat des
Heren. Op de sabbat is er rust en op de grote sabbat zal er rust zijn, want dan is God klaar met Zijn werken.
God is gereed gekomen, want het is op het kruis volbracht, maar de uitwerking daarvan zal aan het einde
van de zesde dag volkomen worden en dan breekt er de 7e dag aan met de grote Sabbat van volkomen
rust en vrede, het Vrederijk. Dit is het Goddelijke Vrederijk van de vredevorst de Heer Jezus op de troon van
David. Er zal rust zijn, allereerst voor het Joodse volk, dat in al deze tijden nog geen rust gekend heeft,
maar ook een rust voor alle volkeren. Voor het kind van God van nu, is er al een rust, de rust in de Heer
Jezus, want we zijn al in de sabbat.
Deze grote Sabbat des Heren, dat Duizendjarig Rijk, vinden we zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament aangegeven als “de Grote Dag des Heren”. In kerkelijk verband noemt men de Zondag “de dag
des Heren”, omdat men die als een rustdag ziet, wat natuurlijk Bijbels gezien helemaal fout is. Maar “de
Grote Doorluchtige Dag des Heren” is niet een dag van 24 uur maar het is een dag, die duizend jaar duurt.
Dat God het Duizendjarig Rijk deze naam geeft van “de Grote Dag des Heren” of “Doorluchtige Dag des
Heren”, kortweg: ”de Dag des Heren“, wil zeggen, dat in die zes voorafgaande dagen, God de heerschappij
in handen van mensen heeft gelegd en waren het “dagen der mensen”; “zes dagen voor de mens” zegt de
Bijbel. Ziet u de Goddelijke harmonie?
En als die zes dagen, waarvan God de heerschappij in de mensen haar handen heeft gelegd en waarin de
mens moet werken, in de zin van uitwerken wat God geeft, ten einde zijn, dan komt de zevende dag,
waarvan God de heerschappij in de handen van de Heer Jezus geeft, die dan als Koning zal heersen.
En daarom is dat “de dag des Heren“, want de Heer Jezus is immers Heer! Hij zal op de troon van David
zitten, zoals Jesaja het immers heeft gezegd in die bekende profetie. Dan zal er vrede zijn, ook in de dierenen plantenwereld, maar vooral de mensen zullen de oorlog niet meer leren, want ze zullen de zwaarden
omsmeden in ploegscharen en hun speren tot snoeimessen (Jes. 2:4).
Het volgende wat de Schrift ons zegt over het Duizendjarig Vrederijk is, dat het ook genoemd wordt de grote
Gerichtsdag. Want tijdens dit Duizendjarig Rijk, zal de Heer Jezus niet alleen Koning zijn, maar ook rechter.
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Met de aanvang van dat Rijk, zal de Heer Jezus eerst alle op aarde levende mensen oordelen. En die hier
veroordeeld worden en dan verloren gaan, die gaan al naar “de poel des vuurs”. Want deze tijdsbedeling
(tijdperk) van dat Vrederijk is ook een tijdsbedeling (tijdperk), waarover de Heer Jezus met een ijzeren
scepter zal heersen.
De schapen gaan dan in het rijk, maar de bokken gaan naar “de poel des vuurs”, die voor de duivel en zijn
engelen is bereid. (vers 41) Aan het einde van dat Duizendjarig Vrederijk, als de elementen van deze aarde
door vuur zullen versmelten, dan worden alle doden opgewekt en gaat Hij de doden oordelen voor de Grote
Witte Troon.
Dat zijn dus allen, die de Heer niet aangenomen hebben en gestorven zijn, voordat Hij komt in Zijn
Koninkrijk. Dat is dus de dag ook van oordeel en gericht. Het is de dus zevende tijdsbedeling, de laatste
voordat het grote laatste oordeel komt en daarna de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Het is dus ook de
Sabbat des Heren, het Vrederijk en het is de Grote Dag des Heren, waarin de Heer Jezus zal regeren en
het is ook de gerichts- en oordeelsdag.
Het volgende punt, waarop ik u wil wijzen is, dat dan al Zijn vijanden als een voetbank Zijner voeten gelegd
worden. En dat is dus vooral ook satan en zijn gevallen engelen. Het Duizendjarig Vrederijk is ook de vervulling van “het Jubeljaar”. U weet, dat God in Israël inzettingen en bepaalde hoogtijdagen gaf, feestdagen,
waar de Sabbat er één van is.
En het Duizendjarig Vrederijk is immers de vervulling van de Grote Sabbat, maar het is ook de vervulling
van het nieuwe jaar. Want om de vijftig jaar had Israël een jubeljaar waarin alles weer terugkomen moest in
zijn oorspronkelijke staat. Toen God Israël inbracht in het beloofde land Kanaän, heeft God het land verdeelt
onder de twaalf stammen en ieder geslacht in die stam kreeg zoveel grondbezit, dat iedere Israëliet grootgrondbezitter was. Ze waren dus eigenlijk allemaal rijk!
God had hen uit de slavernij van Egypte gebracht en vrijgekocht door het bloed van dat geslachte lam om
God te dienen. Zo gaf God hen een wonderbare erfenis. Maar waar Israël God niet werkelijk diende in de
liefde, omdat zij nog niet wedergeboren waren, gebeurde het, dat een Jood door tegenslag in zijn leven en
door beproevingen, doordat hij misschien ook onder een straf kwam, zijn erfdeel verloor en de ander trok
dat erfdeel aan zich.
Zo breidde de één zijn bezit uit en de ander verarmde. Ja, er waren zelfs Joden, die zich tenslotte als slaaf
moesten verkopen om in leven te blijven. Maar God, die alles voorziet, zei: ”Ja, Ik voer in, dat op elk vijftigste jaar alles, wat een Jood verloren heeft aan zijn grond en zijn huis, hij weer terug moest hebben. Na
vijftig jaar dus kwam het herstel van alle dingen, want alle Joden werden dan weer vermogend”.
Daarom heeft de Jood ook zo goed rekenen geleerd! Want als er een Jood kwam, die zij huis wilde verkopen, ging hij eerst nakijken, hoeveel het waard was en hoever zij nog van dat jubeljaar af waren, want dan
moest hij het terug geven. En hoe meer dat jubeljaar naderde, gebeurde het, dat de prijzen veel daalden.
Daarom kelderen op het ogenblik de waarde in deze wereld, want we zitten vlak voor het grote Jubeljaar!
Maar wat de Israëlieten om de vijftig jaar moesten doen, dat hebben ze maar een korte tijd gedaan, want
het was hen veel te schadelijk. Maar God gaf hen daarvoor straf en oordeel.
Maar God zal in de Heer Jezus meer vervullen dan de vervulling in dat vijftigste Jubeljaar, want het
Duizendjarig Vrederijk is het herstel van alle dingen. Dan zal God weer op aarde het Paradijs herstellen en
wordt alles weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke harmonie, zoals God het schiep. (Gen. 1:1) Is dat niet
heerlijk!
Toen de Heer Jezus Johannes, Jakobus en Petrus meenam op de berg der verheerlijking, toen mochten zij
in een visioen de vestiging van dat Duizendjarig Vrederijk al meemaken. De Heer Jezus had gezegd: ”Er
zijn hier enkelen, die niet zullen sterven, voordat zij het Rijk zullen zien”.
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En zes dagen later nam Hij hen mee naar die berg en toen veranderde Hij en zagen zij Hem in Zijn
Koninklijke Heerlijkheid en zagen het beeld van het Duizendjarig Vrederijk en zij zagen ook Mozes en Elia in
heerlijkheid verschijnen.
En toen zij afdaalden van de berg vroegen zij: ”hoe komt het, dat de Schriftgeleerden ons leren, dat Elia eerst
moet komen” en dan zegt de Heer Jezus ”Ja, Elia zal eerst komen en alles herstellen”. Want Elia is het, die
het Duizendjarig Rijk inleidt. Daarom zien we hem ook op de Berg der Verheerlijking, want dat is het beeld
van dat Duizendjarig Vrederijk, het herstel van alle dingen.
Petrus spreekt daar ook van in Hand. 3, als die lamme genezen is, die van zijn geboorte af lam geweest is
en als Petrus en Johannes daar lopen in de zuilengang van Salomo, dan gaan zij getuigen en zeggen: ”wat
staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? De God van Abraham,
Izaäk en Jakob, de God onzer vaderen, heeft Zijn knecht Jezus verheerlijkt”.

Dan roept Petrus Israël op ”Komt tot berouw en bekering, opdat God U Christus zal zenden, opdat er tijden
van verandering voor Gods aangezicht zullen aanbreken, waarvan ook de profeten gesproken hebben, n.l. de
wederoprichting aller dingen”. Hier zien we dus ook weer het belangrijke punt; het is de vervulling van het

Jubeljaar! God gaf ook zeven hoogtijfeesten in Israël en het laatste van die zeven hoogtijfeesten was het
Loofhuttenfeest.

Het eerste feest was immers het slachten van het Paaslam, wat een voortype is van het kruis, het slachten
van het Lam Gods. Daar begint de Goddelijke Eén. (u ziet dat dit duidelijk niet kerst is, zie onze studie over deze
misleiding: “Waarom zwijgt men hierover”) Bent u bij de Goddelijke Eén al begonnen? Anders komt u nooit op
het volgende feest. We kunnen het hebben onder elkaar over dat heerlijke Vrederijk, maar we komen er
nooit in, als we niet beginnen bij die Eén.
Het Lam in hart en leven, zoals de Israëlieten dat lam in huis moesten nemen en eten en het bloed moesten
brengen aan de zijposten en de bovendorpel. Zijn we verlost door het bloed van het Lam?
God gaf als eerste hoogtijfeest “het Pascha”, wat wij niet moeten verwarren met ons Paasfeest, want dat is
“het feest van de Eerstelingsgarf”. (zie ook de uitgebreide studie (8 delen) over Het grote verlossingsplan van God) We
gedenken op Goede Vrijdag “het Pascha”, het slachten van het Lam Gods op het kruis van Golgotha.
Het tweede feest, dat daarop aansloot was “het feest van de ongezuurde broden”. En dit tweede feest is voor
ons, als het Lam, de Heer Jezus, in ons hart gekomen is en ons gereinigd heeft in het kostbaar dierbaar
bloed van dat Lam Gods, het bloed van de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Dan worden we geheel
vernieuwd en gaat het oude zuurdesem van de oude mens met zijn zonden er uit. Het nieuwe zuurdesem
gaan we eten en dat is de Heer Jezus en zo mogen we ons dagelijks voeden met reine spijs en reine drank.
De Israëliet vierde dit feest, “het feest van de ongezuurde broden”, als dat Paaslam geslacht was. Dan ging
hij alle zuurdesem uit zijn huis verwijderen en het werd buiten verbrand, want er mocht nergens iets achterblijven. Dat wil voor ons zeggen, dat we werkelijk bij het Licht van Gods Geest ons innerlijke leven geheel
laten onderzoeken, opdat we alles wat nog van de oude mens is, naar buiten brengen bij de Heer Jezus,
opdat het vuur van Gods Geest het verteren kan, omdat de Heer Jezus dat voor ons heeft volbracht door
Zijn kruisdood.
De vrome Jood is slim en weet overal een oplossing voor! Hij is nog altijd Jakob, de hielenlichter en weet
altijd nog de hiel te lichten, opdat het toch nog lekker en smakelijk zal zijn. Maar oorspronkelijk was het een
opgave om zeven dagen niets anders te eten dan ongezuurd brood. Naar het vlees is het zeker geen
makkelijke weg voor de Jood.
Dat is het ook voor ons niet, want dit tweede feest is onze heiligmaking in de Heer Jezus. We moeten ons
dagelijks voeden met Hem en de voeding van de wereld achterwegen laten. Wat de wereld ons biedt, ligt
ons meer naar het vlees, dat is precies naar onze smaak, maar we moeten daar toch “neen” tegen zeggen.
Dat kunnen we in de Heer Jezus, door ons te laten voeden met dat, wat waarlijk voedsel is.
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Hoe mopperden de Israëlieten, toen zij veertig jaar lang in de woestijn niets anders dan het manna aten.
Toen zeiden ze: ”Wij walgen ervan en wij willen weer naar de vleespotten van Egypte”. Ja, zo is de mens.
Maar die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. In Gal. 5:24 staat duidelijk ”Want wie Christus Jezus
toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd”.

Behoren wij Hem toe? Dan hebben we het vlees met zijn begeerten en hartstochten gekruisigd en als we
naar het vlees leven, moet u zich ernstig afvragen: ”Behoor ik de Heer Jezus wel toe”, want dat is de toetssteen voor ons.
Het derde Feest (wat wij onBijbels ons paasfeest noemen) is “het feest der eerstelingsgarve”. In dit feest

werd de eerstelingsgarf van de oogst bewogen voor God. Hoe heerlijk is dat voor ons vervuld in de
opstanding van de Heer Jezus. Hij is immers de tarwekorrel, die Zichzelf gaat vermenigvuldigen in de Zijnen
en wij moeten de aar zijn, zodat het wordt ”ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij”.
Dat is opstandingskracht! We leven dan niet meer naar het vlees, want we zijn met Hem gekruisigd en
begraven, waar ook onze geloofsdoop van spreekt. Maar nu zijn we ook uit het watergraf herrezen om in
nieuwheid des levens te wandelen. Ja, dat kan!
Want hoe stond de Heer Jezus van tussen de doden uit op? Uit eigen kracht? De Schrift leert het ons
duidelijk. Hij werd uitermate zwak, zwak tot de kruisdood toe, want Hij gaf Zich volledig over, maar wie
wekte Hem uit de doden op, toen Hij gehoorzaam was geweest tot de dood des kruizes? Het was God, die
door de almachtige Geest de Heer Jezus tussen de doden uit deed opstaan en diezelfde kracht gaat ook in
ons werken, als we het er voor houden, dat wij met Christus gekruisigd en begraven zijn en dat we nu niet
meer voor onszelf leven, maar voor Hem.
Dan komt onmiddelijk deze Geest van God, deze kracht van God, dat is de opstandingskracht des Heren in
ons en doet ons triomferen, zodat we de oude mens inderdaad door deze kracht des Geestes kunnen
afleggen en de nieuwe aandoen, die de Heer Jezus in ons is. Dat is het derde feest, “de eerstelingsgarve”.
Dan komt het vierde feest: “Het feest der Weken, Pinksterfeest”, wat nog verder gaat. Wij zijn allen door een
Geest gedoopt tot een Lichaam, de Gemeente en dan komt er overwinnend leven!
Dan krijgen we het vijfde feest, de dag des geklanks, “het feest der Bazuinen”, of anders gezegd het Joodse
Nieuwjaar. En wij wachten op deze dag des geklanks, want die komt eerst voor de Gemeente, als de bazuin
zal klinken, de laatste bazuin Gods voor de Gemeente.
Dan zullen de doden, die van de Heer Jezus zijn het eerst opstaan en onvergankelijk, onverderfelijk veranderd de Heer tegemoet gaan in de lucht en daar na de nog levenden die de heer Jezus toebehoren, de Gemeente zal in een punt des tijds veranderd worden en in hun opstandingslichaam de Heer tegemoet gaan in
de lucht.
Dan is alles nieuw. Dat is pas Nieuwjaar! Voor ons komt die dag des geklanks spoedig in vervulling, maar
voor Israël pas later, als zij als natie tot bekering komen. Want zij moeten nog bij het Lam beginnen en zij
moeten eerst nog zien in Wie zij gestoken hebben.
En dan krijgen we het zesde feest, “de Grote Verzoendag”, dat spreekt van het laatste gericht. Want alle
ziel, die zich op die dag niet laat verzoenen, wordt uitgeroeid uit het volk.
En dan komt het zevende feest, “het Loofhuttenfeest”, dat in dat Duizendjarig Rijk, het zevende tijdperk,
vervuld wordt en we zien daarin ook, dat het het getal zeven draagt. Het is het zevende tijdperk, de zevende
Goddelijke dag, “de Sabbat”, “de dag des Heren”. Het Jubeljaar, dat aanbreekt na zeven maal zeven jaar,
dus een volheid van zeven. “Het Loofhttenfeest” was ook één en al zevens, want het moest gevierd worden
in de zevende maand van het Joodse geestelijke jaar.
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Het Lam moest immers geslacht worden in de eerste maand van het geestelijke Joodse jaar, dat ongeveer
in September viel. In die zevende maand moest “het Loofhuttenfeest” gevierd worden, dit zevende feest en
wel zeven dagen lang en dan ging het over in “een achtste dag”.
Wij weten, wat dat betekent, want zo gaat “het Duizendjarig Vrederijk” van de zeven over in de acht, maar
acht behoort niet tot deze aarde, want dat is “de nieuwe aarde en de nieuwe hemel”. En dat is een ÉÉN op
een hoger plan.
Het is merkwaardig dat “het Loofhuttenfeest” precies zeven maal vermeld wordt in het Oude Testament. De
eerste maal in Leviticus 23, de tweede maal in Numeri 29, de derde maal in Deuternomium 26, de vierde
maal in Deuternomium 31, de vijfde maal in 2 Kronieken 8:13, de zesde maal in Ezra 3 en de zevende maal in
Nehemia 8.
Op zich zelf al een wonder. Maar het komt slechts eenmaal voor in het Nieuwe Testament in Johannes 7. En
dat is tezaman weer zeven plus één, dat is acht. Hoe wonderbaar is het, want het Oude Testament is
immers nog van deze aarde; maar die in de Heer Jezus is, is een nieuwe schepping, want we zijn al vanuit
de zeven in de acht gekomen, omdat we met Hem gekruisigd, begraven en opgewekt zijn en in de Hemelse
Gewesten gezet. Al zullen we als Gemeente met Hem heersen in dit Duizendjarig Rijk, we zijn niet van dit
Duizendjarig Rijk.
Maar Israël is van het Duizendjarig Rijk. Want we hebben in het Duizendjarig Rijk geen aardse lichamen
meer, maar we hebben dan opstandingslichamen, gelijk aan de Heer Jezus. We wonen niet in het
Duizendjarig Rijk, maar we zullen er wel over heersen met de Heer Jezus, want we wonen dan in het
Vaderhuis.
Maar Israël is van het Duizendjarig Rijk. Want we hebben in het Duizendjarig Rijk geen aardse lichamen
meer, maar we hebben dan opstandingslichamen, gelijk aan de Heer Jezus. We wonen niet in het
Duizendjarig Rijk, maar we zullen er wel over heersen met de Heer Jezus, want we wonen dan in het
Vaderhuis. Ja, in het Nieuwe Jeruzalem en dat is de acht, dat is het nieuwe. En daarom komt het
Loofhuttenfeest in het Nieuwe Testament één keer voor, want dat is de afsluiting; zeven maal in het Oude
en éénmaal in het Nieuwe Testament.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
Amen.
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