Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 17-18)

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.
Daarom zegt ook Paulus in 1 Col. 1:11-14 ”Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner
heerkijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het
erfdeel der heiligen in het licht”. Ziet u waar ons erfdeel is? Waar nu de macht der duisternis regeert. Dat

wordt ons erfdeel.
Zo ontving het Joodse volk zijn erfdeel op aarde, waar de Kaaänitische, goddeloze volkeren woonden, die
uitgeroeid moesten worden. Israël moest dus het beloofde land in bezit nemen en al de volkeren die de
maat der zonden volgemaakt hadden, moesten allemaal uitgeroeid worden. Man, vrouw, grijsaard en kind.
En zo moesten de Israëlieten hun erfdeel in bezit nemen. Evenzo moet de Gemeente de duivelse macht,
satan en zijn trawanten, radicaal vernietigen onder aan voering van de Heer Jezus, onze grote Jozua.
Want ook Israël nam onder Jozua het land als erfdeel in bezit en Jozua is een type van de Heer Jezus. Zo
zal de Gemeente onder de Jozua straks haar Hemels erfdeel in bezit nemen. En overal waar zij haar voet
op zal zetten, dat wordt haar gegeven en zo wordt satan onder onze voeten verpletterd. De Vader heeft ons
verlost uit de macht der duisternis, zoals in vers 13 staat, anders zouden we nooit hiertoe geroepen kunnen
worden.
Maar zoals we nog in onze vernederde staat zijn, heeft Hij ons vrijgemaakt van de macht der duisternis. En
daarom moeten we ook die Geestelijke Wapenrusting aandoen, want dan alleen kunnen we standhouden,
tegen de listige verleidingen des duivels, zoals Ef. 6 het ons zegt.
Maar Hij heeft ons niet alleen verlost uit de macht der duisternis, maar vers 13-14 van Col. 1 zegt ook verder
“en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der
zonden” in Zijn bloed.

Ja, waar het bloed is, moet de verderfengel wijken. Daarom ook de oproep aan de Gemeente in Ef. 5:8
“Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here”. Is dat zo? Zijn we licht in de Heer?
Zorgt dat u in het licht wandelt, dan heeft de duisternis geen vat op u. Velen denken op een menselijke wijze
de satan en zijn machten te moeten bestrijden. Maar hoe zouden wij, zwakke mensen, nu een engelenmacht kunnen bestrijden, die verreweg in alles, onze meerderen zijn? Dat is zelfs een heel gevaarlijk spel!
Want als uw kamer in duisternis gehuld is en u wilt, dat die kamer licht wordt, is het geen kwestie om die
duisternis er uit te werken, dat lukt nooit. Maar wat moet u doen? Het licht binnen laten! Gooi de gordijnen
open en laat de zon binnen komen. Waar is dan de duisternis? Het is zo eenvoudig!
We moeten in het licht van de Heer blijven. Blijft verlicht met de Heer Jezus en de satan vlucht van u. Maar
tracht hem nooit zelf te bestraffen om hem te overwinnen, want dat lukt nooit. Hij lacht om u. Maar hij siddert
voor het licht, de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Wordt verlicht en wandelt in het licht; dan hebben
we de overwinning.
Want God heeft ons verlost van de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner
liefde. We moeten ons dus stellen onder de heerschappij van de Heer Jezus. Als die ons beheerst en als we
in gemeenschap met Hem blijven en de verborgen omgang onderhouden in gebed en door het Woord, dan
wandelen we in het Licht.
Dan zullen we getuigen van dat Licht zijn en zal satan moeten vrezen en vluchten. Daarom zegt Paulus hier
ook in Ef. 5:8 ”Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen des
lichts”. Dan krijgen we, zoals vers 9 het ook zegt “de vrucht des lichts, die bestaat uit louter goedheid,
gerechtigheid en waarheid”.

We vinden in 1 Joh. 1:5-8 ”En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God
is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben
en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waaarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen,
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gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde”. Dan wandelen we in het licht!

We weten dat ons heerlijk erfdeel, de hemelse stad, het Jeruzalem nooit het licht van zon of maan nodig
heeft, noch enige lamp, maar dat God Zelf Zijn Troon daar heeft en haar Licht is en het Lam is haar lamp.
Die Hem toebehoren, de Zijnen, op wier voorhoofden de naam van Hem en Zijn Vader staat geschreven,
wandelen in dit licht. Dat is dus een lichtstad, waarvan geschreven staat, dat de volkeren der aarde bij haar
licht zullen wandelen.
Als het Koninkrijk straks, het Duizendjarig Vrederijk opgericht zal zijn, dan zal het aardse Jeruzalem een
herstelde stad worden, de stad van de grote Koning. We hebben het al gelezen in Jeasja, dat die stad ook
eigenlijk niet meer het licht van de zon behoeft, zij krijgt het nog wel, want zij behoort bij de aarde, maar het
hoeft niet, want de Here God zal haar tot een eeuwig licht zijn.
Weet u, als het Koninkrijk opgericht zal zijn, dan zal het hemelse Jeruzalem, waar de Troon van God en het
Lam is en van al Zijn heiligen, in de Hemelse Gewesten neergedaald zijn en is dan van de aarde af
zichtbaar, want het hangt precies boven het aardse Jeruzalem. Zo zullen het Lam en al Zijn heiligen van
daaruit de gehele aarde beheersen gaan. Dat aardse Jeruzalem is door een lichtende wolkkolom met het
hemelse Jeruzalem verbonden.
De Schrift leert ons, dat het Joodse land, het beloofde land aan Abraham en in het bijzonder de stad
Jeruzalem, de navel der aarde is. U vindt dat in Ezech.16:4. En bij de navel behoort een navelstreng en daar
komt ook een navelstreng, wat de oprichting betekent van alle dingen. Want dan wordt de aarde herboren
en is nog als een klein kind, wat met die wonderbare navelstreng verbonden is, met de stad van God, met
de Troon van God en van het Lam en met de Gemeente. Want we lezen in Gal. 4, dat het hemelse
Jeruzalem ons aller moeder is. En die hemelse heerlijkheid, die onze moeder is, wordt door die wolkkolom,
de navelstreng, verbonden met de navel der aarde en zo gaat het kind leven, wat een wonderbaar herstel
wordt. Dat is het Duizendjarig Vrederijk.
We zien dat afgeschaduwd, toen God het Joodse volk ging roepen uit de slavernij van Egypte en toen was
God in hun midden. Hoe? Door een wolkkolom des daags en een vuurkolom des nachts. Die wolkkolom
rustte in het Heilige der Heiligen op de Ark des Verbonds. Wanneer die wolk bleef rusten op de Ark, dan
moest Israël ook blijven rusten in de woestijn; maar als de wolk optrok, dan ging die voor hen uit en wees
hen de weg en zo moesten zij die wolk volgen.
Overdag beschaduwde die wolk hen tegen de hitte van de zon en ‘s nachts was die wolk een vuurkolom, die
hen licht gaf. We hebben net gelezen, dat de maan zal gaan worden als het licht van de zon. Waardoor?
Door dat hemelse Jeruzalem!
Jesaja heeft daarvan moeten profeteren in Jes. 4:2-5, waar we lezen, dat het aardse Jeruzalem gereinigd
wordt en beschermd, als dat Koninkrijk opgericht wordt. “Te dien dage zal wat de Here doet uitspruiten (dat is
de Spruit des Heren, de Heer Jezus) tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en
luister voor de ontkomenen van Israël. En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion (het aardse
Sion ), overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten - ieder, die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, wanneer
de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen (dus de reiniging van het Joodse volk) en de
bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. (als
dat gebeurt is, dan… . Let u goed op het woordje dan) Dan zal de Here over het gehele gebied (het land
beloofd aan Abraham) van de berg Sion en over de samenkomsten, die daar gehouden worden, des daags
een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een
beschutting zijn”.

Het aardse Jeruzalem wordt dus beschut en gevoed door de hemelse Moeder en dat is de Heer Jezus en
Zijn Gemeente. Halleluja! Toen de Heer met Mozes sprak, daalde Hij en steeg Hij weer daarin op. Dat is die
wolkkolom, die navelstreng. En Jakob heeft dat ook al moeten zien in die Jakobsladder, waar langs de
engelen Gods opstegen en neerdaalden. De Heer Jezus belooft, dat dit in de toekomst een heerlijke
werkelijkheid wordt.
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Als de Heer Jezus Koning zal worden, dan zal deze wonderbare navelstreng er zijn en dan zullen de
hemelse heiligen weer gaan verkeren met de aardse heiligen, zoals we het ook gelezen hebben op de berg
der verheerlijking, zoals het staat in Marc. 9. Daar spraken de hemelse heiligen Mozes en Elia, die hen in
heerlijkheid verschenen met de Heer Jezus over Zijn uitgang, die Hij in Jeruzalem zou volbrengen. Zij
spraken dus over dat centrale punt van het Evangelie, het kruis van de Heer Jezus, dat volbrachte werk.
We zullen zien, dat ook in het Duizendjarig Vrederijk er een wonderbare gemeenschap zal plaats hebben
tussen de hemelse en aardse heiligen. Dat wil zeggen, dat dan de Gemeente verbonden zal zijn met het
Joodse, dan wedergeboren volk. Hoe zal dat zijn? De Gemeente, die licht wordt in de Heer, zal hen
verlichten, die op de aarde wonen. Want de volkeren, die op de aarde zijn, zullen bij haar licht wandelen,
staat er. Israël wordt dan als eerste volk daardoor verlicht.
Dat is nog maar het eerste punt, wat het Loofhuttenfeest ons leert. We weten echter, dat er in die tijd een
geweldige prediking zal uitgaan, zoals nog nooit tevoren door het aardse heilsorgaan, het Joodse volk is
gedaan. Laten we daarom des te vuriger bidden: ”Heer, kom haastiglijk, opdat dat Koninkrijk kome”. Want
daar is heel het wachten op en dat wordt de verlossing voor de ganse schepping.
Tijdens het Duizendjarig Vrederijk blijft dus dat hemelse Jeruzalem als de moeder hangen in de Hemelse
Gewesten en is verbonden door die wolk- en vuurkolom met het aardse Jeruzalem. Want dan is de herboren aarde nog een kind, wat door de moeder gevoed moet worden. Maar als het Duizendjarig Vrederijk
voorbij is, dan schept God een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en dan daalt dat hemelse Jeruzalem tot
op de aarde neer en wordt het één geheel. Wat heerlijk! Want dan zal God alles in allen worden. Wat is de
Bijbel toch rijk en wat heeft God ons toch rijke beloften gegeven!
Daarom bidt Paulus in de Efezen brief voor de Gemeente, dat de Heer hen geeft verlichte ogen des harten
en een verlicht verstand, opdat zij mogen weten, hoe rijk hun roeping is en hoe heerlijk hun erfdeel bij de
heiligen en hoe groot Zijn kracht is aan ons. Wie van de Gemeente onderzoekt dat nog? Waar is het
werkelijk begeren om het Profetisch Woord te leren kennen en de rijkdom, die God ons daarin belooft?
Want Hij heeft ons daarin toegesproken om daar in het geloof naar te jagen en ons daarvoor te laten
klaarmaken. Iets hebben we daarvan nu gehoord, dat we tot dat wonderbare licht geroepen zijn. Maar zorgt
er dan voor, dat de Heer Jezus nu uw licht is en dat u verlicht wordt door Hem, licht in de Heer. Maar
wandelt dan ook in dat licht, dan kan de Heer u gereed maken tot onze wonderbare roeping, waarvan
Paulus zegt, hoe God ons bereid heeft om een erfdeel der heiligen in het licht te ontvangen.
In Matt. 17 hebben we met elkander al gezien in vers 2, hoe de gedaante van de Heer veranderde voor hun
ogen; Zijn gelaat straalde gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht, maar in vers 5 hebben we
ook gezien, dat er staat ”Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een
stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoortnaar Hem”. Dat
was de wolk der heiligen, waarin dus ook de Vader aanwezig was. Dat is ook onze toekomst.
Dat lezen we ook in 1 Tess. 4, als de Gemeente weggenomen wordt. In vers 16-17 lezen we “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 (de doden die in de Heer Jezus stierven) zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij (de levenden, de Gemeente), die achterbleven, samen met hen op de wolken (de
grondtekst zegt in wolken) in een oogwenk weggevoerd worden”. Dat zijn de wolken der heiligen.

Tot zover, volgende keer het slot van deze studie.
Amen.
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