Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 14-18)

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. Maar voordat we gaan behandelen, wat het Duizendjarig Rijk allemaal is en hoe het Loofhuttenfeest in vervulling gaat, wat het herstel
betekent van alle dingen, dus ook van het Koninkrijk van God hier op aarde, moeten we gaan zien, dat dit
Koninkrijk op twee plaatsen verstoord is. Het is niet alleen verstoord hier op aarde door de val van Adam en
Eva, het is ook verstoord in de luchtlagen boven de aarde door de val van Lucifer, satan. Want nog altijd is
satan hier in de luchtlagen. Maar in het Duizendjarig Rijk is hij daar niet meer.
Op twee plaatsen dus moet het Koninkrijk Gods weer opgericht en hersteld worden. Dat oprichten van dat
Koninkrijk, zowel in de Hemelse Gewesten als op de aarde, doet God door de Heer Jezus, die de gezalfde
Koning is. Maar God geeft Hem daarbij twee bijzondere heilsorganen. Voor het oprichten van het Koninkrijk
in de Hemelse Gewesten schenkt God Hem ten eerste de Gemeente, die Zijn Lichaam is.
Daarom heeft de Gemeente een hemelse roeping, zoals dat ons ook duidelijk in Hebr. 3:1 wordt gezegd.
“Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester
onzer belijdenis, Jezus”.

Paulus zegt ook in Fil. 3:20-21, dat we burgers zijn van een rijk in dehemelen, vanwaar we ook de Heer
Jezus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerkijkte
Lichaam gelijkvormig wordt, door de kracht, waarmede Hij alle dingen aan Zich onderwerpt. En daarom is
ook ons erfdeel in de hemelen. “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
21

Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn
verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.

Petrus spreekt daar ook van in 1 Petr. 1:3-4. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die
ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
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wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis,
die in de hemelen weggelegd is voor u”.

Het gaat dus eerst om een hemelse roeping voor de Gemeente. Maar het tweede heilsorgaan, Israël heeft
een aardse roeping en zal het aardse heilsorgaan zijn, wanneer de Heer Jezus het Koninkrijk hier op aarde
zal oprichten.
Dat moeten we goed onderscheiden, want dat is de fout, die de kerken maken, omdat ze dit niet zien. Israël
is immers het van God geroepen en verordineerde heilsorgaan, waardoor de Heer Jezus straks hier het
Koninkrijk op aarde zal oprichten. Daarom blijft Israël ook een aards volk en het heeft dus een aards erfdeel
het land, wat God aan Abraham immers beloofd heeft, van de rivier van Egypte tot de grote rivier de
Eufraat. Gen. 15:18 “Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik
dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat”.

In tegenstelling hiervan heeft de Gemeente een hemels erfdeel, wat in 1 Petr. 1:3-4 duidelijk staat, dat God
ons heeft doen wedergeboren worden door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden tot een levende
hoop. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door
de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot
een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u”.

En in Kolossenzen zegt Paulus nog in Col 1:12 ”en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toegereid heeft
voor het erfdeel der heiligen in het licht”. Dat zal wonderbaar zijn!
Maar voor Israël zal God het land verdelen en aan elke stam een stuk toewijzen, opdat zij daar zullen
wonen. Maar waar komt de Gemeente te wonen? In Joh. 14:2-3 zegt de Heer Jezus: ”In het huis mijns
Vaders zijn vele woningen, en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij zijn moogt waar Ik ben”. Daar is onze woning, wat een verschil!

Maar voor Israël zal God het land verdelen en aan elke stam een stuk toewijzen, opdat zij daar zullen
wonen. Maar waar komt de Gemeente te wonen? In Joh. 14:2-3 zegt de Heer Jezus: “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
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wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben”.

Ook had Israël aardse zegeningen en als Israël gehoorzaam was, dan kwam de vroege en de spade regen
op zijn tijd en hadden ze geen misoogst en geen vijand kon hen aan, want God versloeg al hun vijanden.
Het was een land overvloeiende van melk en honing. Maar zodra Israël afweek, dan kregen zij aardse
vervloekingen.
En welke zegeningen zijn er voor de Gemeente? Ef. 1:3 ”Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen (dus geen aardse, maar geestelijke zegen en waar?) in de
hemelse gewesten gezegend heeft in Christus”.

En daar is juist zo’n verwarring over. Als Israël als heilsorgaan straks op zijn plaats komt, dan zal geen
lichamelijke ziekte en geen dood hen meer treffen; dat zijn aardse zegeningen. Maar wij hebben hemelse
zegeningen, dat is heel wat anders en dat onderscheidt men niet. Men haalt het altijd door elkaar, omdat
men niet onderscheid het Woord, het plan Gods.
Waar Israël een aards erfdeel heeft, maar dat erfdeel bezet was door mensen, had Israël ook een aards
zwaard te dragen en moest Israël ook altijd oorlog voeren tegen zijn vijanden. En toen God hen inbracht in
hun erfdeel, moesten zij die volkeren overwinnen en uitroeien en dat land in bezit nemen. Israël had een
aardse taak en daarom ook aardse vijanden en een aardse wapenuitrusting.
Het had te strijden tegen vlees en bloed en dat is nu nog zo. Israël moet ook nu vechten, maar doet dat
zonder God. Straks zal Israël al de heidense volkeren, ten onder brengen, maar op Gods tijd, nu nog niet.
Want Israël doet het nog in eigen kracht, al staat God het ook wel bij en het zoekt te veel eigen heerlijkheid.
Maar als Israël straks zij Messias zal aanroepen, dan zal de Heer Jezus voor hen strijden en al die volkeren
onder hun voeten leggen.
Nu is Israël het laagse volk, de staart, maar straks wordt Israël het hoogste volk, de kop, want in het
Duizendjarig Vrederijk is Israël het hoofd der natiën. Dan zullen alle volkeren naar hen luisteren. Israël zal
alleen dat zeggen, wat Zijn Messias zegt. Maar dan moet Israël eerst bekeerd zijn; nu zijn ze nog onbekeerd
en daarom lijden zij nog nederlagen en moeten daarom hun aardse wapenrusting nog steeds gebruiken.
Maar met de Gemeente is het heel anders, want in Ef. 6:11 lezen we ”Doet de wapenrusting Gods aan, om te
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”. Want ook ons erfdeel is bezet, maar niet door
aardse volkeren, want die kunnen in de Hemelse Gewesten niet komen, maar deze zijn bezet door de slang
met zijn gevallen engelen. Want daar komt de Gemeente te regeren, dat is ons erfdeel, wat de duivel nu
nog heeft en die moeten wij er uit hebben.
Als de Gemeente op haar plaats komt, dan zal dat ook gebeuren. Want er staat in Ef. 6:11-12 ”Doet de
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij (in tegenstelling met Israël, die dit wel moet dien) hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de
hemelde gewesten”. Dat zijn onze vijanden!

En zo heeft Israël toen het door Jozua in het beloofde land gebracht werd, die heidense koningen, de
vijanden van Israël, overwonnen. Toen heeft hij al die koningen onder de voeten van de Israëlieten vermorzeld. (lees het boek Jozua)
Zo zal de duivel en zijn engelen onder onze voeten verpletterd worden, onder de grote Jozua. Nu nog niet,
maar als Gods tijd daar is, wat in Rom. 16:20 staat ”De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw
voeten vertreden”. Is dat niet wonderbaar? En daarom is onze wapenrusting geestelijk, want Gods kinderen
moeten aangedaan worden met die geestelijke kracht van boven om te kunnen stand houden in deze strijd.
Wij moeten vervuld blijven met de Heilige Geest. Want Hij, die in ons is (die Heilige Geest) is meerder dan
die in de wereld werkt. (dat is de duivel) Daarom heeft de Gemeente de volheid van de Heilige Geest
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ontvangen, omdat zij Hem nodig heeft voor haar roeping en ook voor alle geestelijke gaven en daarom
krijgen we ook straks dat nieuwe, hemelse opstandingslichaam, want anders zouden we daar immers nooit
kunnen zijn.
Op twee plaatsen is het Koninkrijk van God immers verstoord, zoals we reeds zagen in de Hemelse Gewesten en op de aarde. En God zal beide tegelijk in de Heer Jezus weer gaan oprichten tijdens dat Duizendjarig
Vrederijk en ook daarna, want de Heer Jezus is als Hoofd daarvoor bestemd. God geeft Hem de Gemeente
als een orgaan om dat Koninkrijk op te richten in de Hemelse Gewesten, de Heer Jezus en Zijn Gemeente.
En het bekeerde en wedergeboren Israël geeft God om op de aarde het Koninkrijk op te richten. Dan werkt
de Gemeente met Israël heel nauw samen.
Ik wil er nog op wijzen, dat als de tijd, die God in Zijn hand heeft, gekomen is, dat het Duizendjarig Vrederijk
moet worden opgericht, dat dan van te voren de Gemeente al van de aarde is opgenomen. Dan wordt zij
met haar Heer verenigd en dan wordt precies even later satan met zijn engelen uit de Hemelse Gewesten
geworpen op de aarde. Dan breekt het Koninkrijk door. Als de tijd daar gekomen is, worden dus eerst de
Hemelse Gewesten gezuiverd, waar nu satan nog heerst, als de macht der duisternis en dan zullen de
kinderen des Lichts gaan heersen.
Maar kort daarna wordt satan ook van de aarde verwijderd en dan komt Israël tot bekering en neemt Israël
zijn plaats in. Terwijl satan gedurende duizend jaar in de verzegelde afgrond opgesloten blijft. Dan wordt de
aarde en de Hemelse Gewesten met elkaar verbonden, wat we afgebeeld vinden in het Oude Testament, in
de wolkkolom, “de Sjechina”. Dat vinden we ook afgebeeld in de Jakobsladder, waar langs de engelen
opstijgen en afdalen. Dat is wonderbaar!
Israël zal dan het aardse Jeruzalem krijgen als stad van de grote Koning. Dat aardse Jeruzalem gaat dan
een geweldige toekomst tegemoet. Maar boven dat aardse Jeruzalem, hangt het Hemelse Jeruzalem in de
Hemelse Gewesten als onze Moeder; en die twee zijn met elkaar verbonden door die wolkkolom, “de
Sjechina”, als een navelstreng.
Zoals het kind met de moeder verbonden is, totdat het volgroeid is. Want het Duizendjarid Vrederijk is nog
niet de volgroeidheid, maar dan gaat het pas groeien naar de volheid, totdat de nieuwe aarde komt en het
Nieuwe Jeruzalem op die nieuwe aarde neerdaalt en dan zijn zij één.
Opnieuw wil ik u wijzen, wat er staat in Jes. 24:21 ”En te dien dage”. Wat bedoelt de Heer daarmee? Dat is
dat ontzettende gericht dat over de aarde gekomen is, waarvan Psalm 46 ook spreekt en waarvan wij in vers
19 van Jesaja 24 lezen, dat de aarde geheel openbarst, hevig schudt en vervaarlijk waggelt. Dit alles zal
plaatsvinden, nadat de Gemeente is opgenomen. Vers 21 gaat verder met ”En te dien dage zal het
geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge”. Wat is dat ?
Dat is de duivel met zijn legermacht in de Hemelse Gewesten. Dat begint dus, wanneer de Gemeente bij
Hem is, want dan wordt die slang daar uitgeworpen en dan wordt daar het Koninkrijk eerst opgericht.
Daarna breekt het door naar de aarde, wat staat in de rest van vers 21: en dan komt het gericht over alle
goddelozen, antichristelijke wereldmachten, wat staat in vers 22 ”En zij zullen bijeengebracht worden ............
en na vele dagen zullen zij bezocht worden”. Dan wordt satan 1000 jaar opgesloten. En dit betekent, dat
satan daarna nog een korte tijd zal losgelaten worden.
Vers 23 van Jesaja 24 gaat verder dan met ”want de Here der heerscharen zal Koning zijn opde berg Sion en
in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten”.

Gaat u nu even mee naar het Nieuwe Testament, waar we hetzelfde lezen in Ef. 1:9-10, waar aan de
Gemeente een geheimenis geopenbaard wordt: ”door ons (de apostelen) de geheimenis van zijn wil te doen
kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem (de Heer Jezus) had voorgenomen (die
oprichting van het Koninkrijk, in de Hemelse Gewesten en op aarde), om, ter voorbereiding van de volheid
der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”.
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Het Duizendjarig Vrederijk is de voorbereiding van de volheid der tijden, wat de nieuwe aarde en nieuwe
hemel is, als God alles in allen gaat worden. Maar ook de Gemeente is reeds een voorbereiding, want we
zijn al een nieuwe schepping. Dus het klaarmaken van de Gemeente, maar ook dat tijdens het Duizendjarig
Vrederijk, Israël helemaal op zijn plaats komt, is de tijd van de voorbereiding, totdat de volheid gaat aanbreken, als God alles in allen zal zijn, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.
Velen denken dat het straks afgelopen zal zijn, maar we beginnen dan pas, want het zevende duizend jaar
is als de eerste dag op een kleuterschool. Want God is een God van eeuwigheid tot eeuwigheid en we
kunnen niet begrijpen de grootheid van God en Zijn heerlijkheid.
We leven dus als Gemeente in de voorbereiding, maar Israël nog niet. In het Duizendjarig Vrederijk wordt
het voor Israël en de volkeren een tijd van voorbereiding. Wat moet er dan gebeuren in deze voorbereiding?
Ef. 1:10 ”… al wat in de hemelen (daar is de Gemeente voor geroepen) en op de aarde is (taak voor Israël)
onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”. Want in de volheid der tijden in het Duizendjarig Vrederijk
hebben we reeds gezien, dat het Hemelse Jeruzalem nog boven is.
Er is dus nog scheiding, al zijn zij verbonden met elkaar door die wonderbare wolk- en vuurkolom, deze
Goddelijke navelstreng, waardoor het leven uit het Hemelse Jeruzalem, vanuit het Heilige der Heiligen, de
Gemeente, vloeit naar Israël op de aarde en Israël geeft het door aan de aardse volkeren. Is dat niet
wonderbaar!
Immers het Joodse land en Jeruzalem worden in het Oude Testament genoemd: de navel der aarde. En uit
die navel komt immers die navelstreng! Maar die navelstreng is verbroken door de zonde, maar wordt dus
weer hersteld tussen het Hemelse Jeruzalem, onze moeder, waar de heiligen wonen en komt dan weer in
het Joodse land. Zo komt daar weer een heerlijke verbintenis en wordt Israël door de Gemeente
onderwezen. Wist u dat?
Tot zover, volgende keer gaan wij verder.
Amen.
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