Bijbelstudie Centrum:

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

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.
Het Loofhuttenfeest had nog een ander bijzonder kenmerk. God verordineerde in Israël, dat op het Loofhuttenfeest Zijn Woord in volheid verkondigd moest worden aan jong en oud, aan allen, die in Israël waren. Ik
wil u een plaats daarvan wijzen, opdat u het in de Schrift kunt lezen, waar de Here God het verordineerde
voor Israël.
We lezen in Deutr. 31:10-13 ”En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het
jaar der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest, wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht
van de Here, uw God, te verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van
geheel Israël voorlezen. Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling, die in uw
steden woont, opdat zij ernaar horen en de Here, uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig
onderhouden, en opdat hun kinderen, die er niet van weten, het horen en de Here, Uw God, leren vrezen - al de
tijd, dat gij leeft in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen”.

Het staat ook in Nehemia 8 als dat Loofhuttenfeest met grote vreugde wordt gevierd en door Ezra de wet
vanaf een katheder wordt voorgelezen. Dit krijgt dus zijn heerlijke vervulling in het Duizendjarig Vrederijk.
Dat vinden we dus ook al vermeld in dat wonderlijke kort samengevatte gezicht op de berg der verheerlijking, maar Israël moet nog veel leren, want dat komt pas tot bekering en wedergeboorte, als zij zien in Wie
zij gestoken hebben.
Maar dan weten zij nog niet zoveel van dat Evangelie, zoals de verheerlijkte Gemeente, die in deze jaren
onderwezen is geworden door de Heilige Geest. Daarom zal de Gemeente onder haar Heer als priesters
zijn, want zij zijn immers geroepen tot een koninklijk priesterdom, een heilig priesterschap, om de grote
daden te verkondigen van Hem, wat staat in 1 Petr. 2:9 ”Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap”.

In tegenstelling dus met Israël, die een priesterlijk koninkrijk zal worden. Heel het volk van Israël vormt
straks het Koninkrijk met een priesterlijke taak. Maar de Gemeente zijn allemaal koningen met de Heer
Jezus, erfgenamen, die tezamen een heilig priesterschap vormen met Hem als Hogepriester en Koning.
We lezen nog even 1 Petr. 2:9 ”Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”. Ja, over dat licht hebben we reeds gesproken; maar nu:”

om de grote daden te verkondigen van Hem, niet alleen nu, maar in onze bestemming straks, want daar
komt het pas tot zijn volle recht.
Hebt u daar wel eens over nagedacht? Als de Heer ons thuis komt halen, is dat niet om te gaan rentenieren,
maar we worden dan pas aangedaan met de eeuwige jeugd om de grote daden te verkondigen, aan de
aardse heiligen, zoals ook Petrus, Johannes en Jakobus het hoorden van Mozes en Elia op die berg der
verheerlijking, om het dan later uit te dragen.
Is dat geen wonderbare taak, als we een priesterschap van koningen zullen zijn! Dat heeft Jesaja al gezegd.
Want zo zeker als in deze tijd satan met zijn gevallen engelen de luchtlagen om de aarde beheerst en de
mensen allerlei verkeerde en boze, godlasterlijke dingen en vooral valse leringen influisterd, zo zeker zal hij
straks uit die hemelen geworpen worden. En als die machtsovername heeft plaatsgevonden, dan zal de
Heer Jezus met de Zijnen daar regeren en de mensen op aarde zeggen, wat de weg van God is.
Dat staat al beschreven in Jesaja 30:19-21, waar het gaat over de oprichting van het Koninkrijk van Israël
straks op aarde ”Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. (Israël weent nog
steeds bij de klaagmuur) Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u
antwoorden. De Here heeft u wel brood der benauwdheid (ze gaan nog steeds door benauwdheid heen) en
water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw
leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord
horen: Dit is de weg, wandelt daarop”. Ziet u, hoe wonderbaar het zal wezen!
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De Heer Jezus is onze grote Leraar, maar Hij heeft Zich vermenigvuldigd in de Gemeente, die als leraars
zullen afdalen naar de aarde om de mensen te leren en dan weer opstijgen. Zoudt u niet begeren om voor
zulk een taak gereed te zijn. Het is voor mij een grote vreugde, om door Gods genade uit Zijn Woord te
mogen leren. Dat is een genade gave van de Heer. Al is het in een kleine kring.
Maar de Heer leidt ons hier op en ook mij voor een veel heerlijker werk, als we straks bij Hem alle volkeren
der aarde mogen gaan onderwijzen, beginnende bij Israël, zoals vers 21, zegt: ”en wanneer gij rechts of
wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen”. Nu fluistert de duivel de mens
de verkeerde weg in, die ze moeten gaan. Maar dan is dit voorbij en de mensen zullen het Woord horen.
”Dit is de weg, wandelt daarop”.

Dat is de weg, die de Heer Jezus op Golgotha voor ons bereidde, die nooit verandert en waar Mozes en Elia
op de berg der verheerlijking ook over spraken. En dan neemt Israël het over, wat hen vanuit de Hemelse
Gewesten geleerd wordt en zij gaan het uitdragen over heel de wereld. Kijkt u maar naar Jes. 61, daar wordt
gesproken over het herstel van Israël, vers 3 ”om over de treurende van Sion te beschikken”.
Nog steeds weent Sion. En vers 3-6a gaat verder ”dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten
der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen
(het herstel van het gehele Joodse rijk), het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden
vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht tot geslacht. Vreemden
(heidenvolken) zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en
uw wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten; dienaars van onze God genoemd worden”.

Zoals we reeds gezien hebben is de Gemeente een koninklijk priesterdom, maar Israël zal straks een taak
krijgen om een priesterlijk koninkrijk te zijn, een koninkrijk te midden van de andere koninkrijken der volkeren. Israël zal dus een priesterlijke taak hebben, alle Joodse mannen, die dan bekeerd en wedergeboren
zijn, zullen dus ook vervuld worden met de Heilige Geest en zullen uitgaan om over heel de wereld aan de
heidense volkeren nog het Evangelie te verkondigen.
Dan gaat die heerlijke profetie in vervulling van Zacharia 8:20-23 ”Zo zegt de Here der heerscharen: Wederom
zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die
van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Here der
heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der
heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In
die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpeb de slip van een Judeese
man (een Jood dus), en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.” Dat is

wonderbaar!
Jesaja zegt immers hiervan in Jesaja 2 hoofdstuk 2:2-3 ”En het zal geschieden in het laatst der dagen (het
Loofhuttenfeest, dus het Duizendjarig Vrederijk): dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de
hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt , laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis
van de God van Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des Heren Woord uit Jeruzalem”. Wat een geweldige heerlijkheid zal dat Duizend-

jarig Vrederijk zijn!
Leest u ook de wondere profetie uit Jesaja 11, dat immers ook van dat Vrederijk spreekt, te beginnen bij vers
6 ”Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje, enz...”. Maar waar het
vooral om gaat zijn de verzen 9-10 ”Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te
dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën,
en zijn rustplaats zal heerlijk zijn”. Dat is die gouden eeuw van het Duizendjarig Vrederijk, dat komen gaat.

Ziet u de volgorde? De Gemeente zijn met de Heer de eerste predikers vanuit de Hemelse Gewesten en
Israël neemt het over en brengt het onder de volkeren en vergadert de volkeren in Jeruzalem en aldaar
waar zij onderwezen zullen worden door de Heer en de Zijnen. Denkt u in verband hiermee aan de
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Jakobsladder, en aan die navelstreng, die de verbinding is met het Hemelse Jeruzalem. Jesaja zegt nog in
hoofdstuk 25:6-9, dat dan die volkeren naar Jeruzalem stromen, die allemaal nu nog in de duisternis van
het heidendom zitten, van onwetendheid en Gods Woord niet kennen. ”En de Here der heerscharen zal op de
berg (de berg Sion) voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen
wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier
vernietigen, die alle natiën omsluiert (de natiën zijn nog omsluierd door de duivel, want ze zijn verduisterd in
hun verstand), en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en
de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele
aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God,
van wie we hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons
verblijden over de verlossing die Hij geeft”. Wat een wonderbare Woord verkondiging!

Dan komen wij tot het volgende punt. Dan zal er geen plaats meer van onkunde zijn, want zoals de wateren
de bodem der zee bedekken, zo zal de aarde vol worden van de kennis des Heren. En weet u, dat staat er
tweemaal geprofeteerd in Jesaja 11:9 en in Habakuk 2:14, waar hetzelfde nog op een even ander wijze, maar
even aanvullend en heerlijk is. ”Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk
de wateren die de bodem der zee bedekken”.

Het Loofhuttenfeest kende ook nog een andere ceremonie. We vinden dat zo duidelijk verteld in Joh. 7:3739, waar we zien, hoe de Heer Jezus opgaat naar dat Loofhuttenfeest en dan zegt Hij op de laatste dag ”En
op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome
tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot het geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”.

In dat hoofdstuk lezen we ook, dat de Heer Jezus aanvankelijk niet opging naar dat Loofhuttenfeest, want
Hij wilde niet in het openbaar en daarom zei Hij: ”Mijn tijd is nog niet vervuld” en daarna ging Hij in het
verborgene op. Hoe juist is dat, want toen de Heer Jezus hier op aarde was in vernedering, was Hij niet
gekomen om het Loofhuttenfeest tot vervulling te brengen, maar wel het feest van Pascha, het geslachte
Lam (Gods eerste feest) en om Zijn opstanding te gaan volbrengen.
Maar dat zevende feest wacht op Zijn wederkomst. Daarom ging Hij niet openlijk op. Maar op de laatste dag
nodigde Hij toch uit, want dat is de dag, die wijst naar de achtste dag, immers naar de nieuwe schepping,
want Hij ging wel Zijn nieuwe schepping in Zijn kruisdod scheppen, de Gemeente en zij mag reeds de
stromen van levend water ontvangen, als een voorsmaak.
Waarom zei de Heer Jezus, dat Hij niet opging? Wel, het Joodse volk vierde het Loofhuttenfeest door ook
veel water uit te gieten. Zij schepten dan al zingend water uit de beek, de Kedron en ook uit andere bronnen
en dan gingen zij op naar het Tempelplein en goten dat water aan weerszijden van het Altaar op het plein uit
en dat stroomde naar beneden.
En dat gaf hen een grote feestvreugde, hoe meer water daar afvloeide, hoe meer vreugde dat gaf. Want
voor hen is het water het beeld van het ware leven. Dat krijgt zijn heerlijke, volle vervulling in het Duizendjarig Vrederijk! Ja, maar ook dat begint eerst in de Hemelse Gewesten. Waar nu die vorst der duisternis in
de Hemelse Gewesten nog is, die giet giftig water uit over deze aarde door demonen en onreine geesten.
Want het water is immers het symbool van het leven door de geest.
Ik mag u er wel aan herinneren, wat in Ef. 2:2 staat, namelijk dat het de geest is die alles vergiftigt ”waarin
gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht
der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”.

Daar is een geest uit de duivel werkzaam onder de mensen, waardoor de mensen aangezet worden tot
wetteloosheid en allerlei boze daden, zoals zelfs dat al jonge kinderen moorden plegen. Zij worden bezeten
door demonische machten (rock-muziek) en dat spitst zich in de eindtijd steeds meer toe. Ook daar heeft de
Heilige Geest ons van te voren voor gewaarschuwd in 1 Tim. 4:1 ”Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in
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latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten
volgen”.

Hier hebben we dat giftige water, dat nu over de aarde wordt uitgegoten vanuit de Hemelse Gewesten.
Maar in het komende Vrederijk na de machtsovername door de Heer Jezus, wordt die bron, die de oorzaak
is van dat giftige, voorgoed uitgebannen en vernietigd, want dan komt de Heer Jezus met de Zijnen daar te
heersen.
En de Heer Jezus is immers de bronwel van het levende water, maar ook de Gemeente. Want wat is de
Gemeente? Zij is het Lichaam en Ef. 2:22 zegt, wat zij moet zijn en waartoe zij geroepen is ”heilig in de Here,
in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.

De Gemeente is de woonstede Gods van de Heilige Geest en al de volheid Gods, die in de Heer Jezus
lichamelijk woont, woont ook in de Gemeente. Want we hebben de volheid verkregen in Hem, zoals Col. 2:910 het zegt ”want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in
Hem”. Wat is dat wonderbaars!
Want als de Gemeente straks in haar heerlijkheid opgenomen is en voltallig is bij de Heer Jezus, dan zal die
Gemeente vol van Gods Geest zijn. Dan gaat er gebeuren, dat er rivieren van levend water uit hun binnenste gaan vloeien, wat de Heer Jezus zelf zegt.
Maar dat geldt niet voor onze tijd, maar voor die komende tijd. Zoals nu de satan deze wereld vergiftigt met
zijn duivelse geest, met stromen van giftig water, zo zal straks vanuit de Hemelse Gewesten een stroom
komen van geestelijk, levend water, wat geweldige gevolgen zal hebben, allereerst in het natuurlijke vlak.
Want zoals door die duivelse geest ook de natuurlijke wateren vergiftigd zijn, zo zullen straks weer gezonde
wateren op aarde komen. Ziet u de oplossing?
We lezen in Joël 3:18, wat hij profeteerd van beiden, zowel van de uitstorting van de Heilige Geest, als ook
van het natuurlijke water. ”Te dien dage (wanneer de Heer Jezus Koning is in Jeruzalem) zal het geschieden,
dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda
van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim drenken”.

Dat is een afbeelding van het geestelijke, want uit dat Geestelijke Huis, die woonstede Gods in de Heilige
Geest, komt een stroom van geesteskracht over deze aarde en dat zal die aarde dan veranderen.
In Zach. 14:8-9a lezen we ook een profetie daarover. ”Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem
vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee (oostelijk is de Dode zee,
westelijk de Middellandse zee); in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de Here zal Koning
worden over de gehele aarde”.

Levende wateren zullen uit Jeruzalem voort komen, waarvan we ook lezen in Ezech. 47. Daar gaat een
wonderbare beek ontspringen, die steeds heerlijker en dieper wordt, naarmate hij verder stroomt. In vers 512 lezen we er over. ”Hij mat nog eens duizend (el); nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden
kon, want het water was zo hoog, dat men er in zwemmen kon, een beek, die men niet kon doorwaden.
Toen zei hij tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de
beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen.
Hij zei tot mij : Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek (de woestijn van Juda), vloeit af naar de Vlakte
en komt uit in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt (dan wordt zelfs de dode
zee gezond. Maar het gaat ook naar de Middellandse zee). En alle levende wezens die er wemelen, zullen
leven, overal waar de beek komt, en er zal veel vis zijn, want als dit water daarheen komt. dan wordt (het water
van de zee) gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot EnEglaïm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn,
zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk”.

Maar in vers 11 staat iets anders: ”Maar de moerassen en poelen zullen niet gezond worden; zij zijn aan het
zout prijsgegeven”.
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Dan gaat vers 12 verder met ”Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen
opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen,
omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel”.

Wat heerlijk, in het Duizendjarig Vrederijk zegt Jesaja, zal niemand meer behoeven te zeggen “ik ben ziek“,
want er is genezing voor een ieder. Dit is dan het natuurlijke levende water, maar het is een zinnebeeld van
het geestelijke, want broeders en zusters, Joël 2 krijgt nog een heerlijker eindvervulling. En dat is aanstaande, dat gaat komen in het Vrederijk. Joël heeft een voorvervulling gekregen op de Pinksterdag voor de
Gemeente, omdat de Gemeente geroepen is tot die heerlijkheid in de Hemelse Gewesten.
Want de Gemeente behoort al tot die acht, die de nieuwe schepping aanduidt. Maar wat zegt Joël 2 nog
meer in vers 28 ”Daarna (wanneer de Heer Koning is) zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op
al wat leeft”. Dus niet alleen op de Gemeente. Want alle volkeren gaan de prediking horen en ook zal Gods
Geest stromen van levend water van uit de Hemelse Gewesten naar de aarde doen vloeien, zoals de
duivelse geest nu ook de hele aarde vergiftigt.
Vers 28-30a gaat verder met ”en uw zonen en uw dochters zullen profeteren (in Israël); uw ouden zullen
dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden
(dat zijn de vreemdelingen) zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel (in het
Hemelse Jeruzalem) en op de aarde.”

Dat is op de Pinksterdag nog niet geschied, maar dat moet nog komen. Zien we weer onze roeping? We
moeten licht in de Heer zijn! Laten we dan ook wandelen in het licht en ons laten verlichten door de Heer,
om gereed gemaakt te worden, om in een wonderbare lichtstad te kunnen wonen en daar onze taak te
kunnen gaan doen. Wij, kinderen Gods, zijn geroepen om het Woord uit te dragen; groot is uw roeping en
heilig uw taak, verwaarloos het Schrift onderzoek niet!
Wat moeten jonge mensen tegenwoordig ontzettend veel leren op de scholen, waar ze overstelpt worden
met allerlei leervakken, boeken, huiswerk enz.. Zoveel moeten ze leren, vooral in het middelbaar onderwijs,
alleen voor vorming om straks hun roeping te kunnen vervullen. Hoe tragisch is het, dat, als ze afgestudeerd
zijn, het dan blijkt, dat er al weer nieuwe leringen en gedachten zijn ontwikkeld en ze weer bij moeten leren
Velen kunnen niet eens aan de slag komen. Zouden ze hier niet hun tijd beter benutten mits ze wedergeboren zijn, om hier in dit aardse lichaam, de Bijbel beter te bestuderen, want we zij hier toch op de leerschool van de Heer.
Hier maakt de Heer de Gemeente gereed en hier wil de Heer ons allen leren en onderwijzen in Zijn Woord
door Zijn Heilige Geest, om alles klaar te maken voor onze grote priesterlijke taak. Dat mogen we nu al
beoefenen en in praktijk brengen. Zo was het ook met de discipelen; zij werden door de Heer onderwezen
en zij moesten het meteen in praktijk brengen. Zo moeten wij ook nu al reeds een priesterlijkie taak hebben:
offers brengen, het Woord verkondigen aan hen, die het horen willen. Maar het is eigenlijk leren vanuit de
praktijk, om klaar gemaakt te worden op deze hogere vormingsschool, die de Heer ons door de Heilige
Geest wil laten doormaken, die ons leert in alle waarheid. Dat heeft Hij beloofd, opdat we straks onze taak
vervullen kunnen. Want de hele schepping zucht in de verwachting op de openbaring van de zonen Gods.
Hoeveel tijd neemt u om uw krant en boeken en ander lectuur te lezen en hoeveel tijd blijft er dan nog over
om uw Bijbel te lezen? Daar vind ik altijd weer nieuwe dingen in staan, waarmee de Heer mij steeds wil
leren. De Heer zegt in Joh. 6:45, dat we allen door God geleerd zullen worden. ”Er is geschreven in de
profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft,
komt tot Mij”.

Koop toch uw tijd uit, waar de dagen boos zijn. God wil u gereed maken voor een grote roeping en een
heilige taak, om een wereld, die dreigt onder te gaan, tot nieuw leven te brengen. En het Woord van God zal
u nooit ledig laten. Denkt u maar aan wat Paulus moest schrijven aan Timotheüs. Daarom werd Timotheüs
een gezegende dienstknecht van God, een evangelist werd hij en hij is zelfs ook een korte tijd apostel
geweest.
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Daarom staat er ook in 2 Tim. 3:14-17 ”Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie
gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk (alle) van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten (dan kunt u zelf ook anderen onderrichten), te weerleggen, te verbeteren (de boze weerstaan)
en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, (want we zijn toch Gods kinderen)
tot alle goed werk volkomen toegerust”.

De wijsheid van deze wereld gaat voorbij, maar dit is de wijsheid Gods, die blijft, want we moeten die
woonstede Gods zijn in de Heilige Geest. Daarom geeft de Heer het bevel tot de Gemeente: ”Wordt vervuld
met de Heilige Geest”. Anders kunnen we straks niet die rivieren van levend water gaan geven aan een
wereld in nood, want dan vooral ook hebben we deze Heilige Geest nodig. Daarom is het Woord, dat de
Heer in Joh. 7:38-39a zegt zo actueel: ”Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest”.

Ik heb ervaren, dat hoe meer de Geest Gods mij vervult, hoe meer ik uit de Schrift ontvang. Dat houdt
gelijke tred. Gods Geest komt maar voor één doel: Om de Heer Jezus te verheerlijken en het Woord Gods
ons te verkondigen om zo de Gemeente op te bouwen. Hoe meer we biddend de Schriften onderzoeken,
hoe meer Gods Geest ons onderrichten kan. Maar dan moeten we daarnaar gaan doen en leven naar dat
Woord, opdat die stromen van levend water uit ons binnenste zullen gaan vloeien, als we vervuld blijven
met de Heilige Geest.
Het Duizendjarig Vrederijk zal ook een volheid van offerranden moeten zijn. Het offer van de Heer Jezus
wordt in die tijd duidelijker dan ooit gepredikt, maar ook tentoongesteld. Daarom krijgt Israël weer zijn
Tempel terug, een grote volkerentempel, waarin weer stieren en bokken en lammeren geslacht worden. Dat
kunnen velen niet begrijpen! En toch zal het gebeuren, want er komt een geweldig Altaar in de Voorhof te
staan. Zoals de offers der offerdieren voor de Heer Jezus allen heenwezen naar dat ene ware offer, het Lam
Gods, Jezus Christus, zo zullen in het Duizendjarg Vrederijk al deze offerdieren terugwijzen naar wat het
Lam Gods voor ons heeft gebracht, toen Hij Zich zelf als een smetteloos offer gaf.
Men zal u zeggen; hoe kan dat? Het Duizendjarig Vrederijk is het Vrederijk van gerechtigheid; moeten dan
die arme dieren daarvoor geslacht worden? Want in het Duizendjarig Vrederijk zullen er immers geen
verscheurende dieren meer zijn: de leeuw zal met het lam verkeren, de beer met het geitenbokje, de slang
zal niet meer giftig zijn! En wat dit dan?
Maar in Jesaja staat het antwoord, dat die dieren met blijdschap en vreugde hun leven gaan geven. Dat
kunnen we nu niet verstaan, maar toch is het zo, want ook in de dieren zal een andere geest komen. Dan
komen zij met vreugde op het Altaar, want het is voor hen een hoogste eer, dat zij een offer mogen worden
voor hun God.
Jesaja zegt het: “met vreugde zullen de lammeren komen“. Beschamend voor ons, dat we zo weinig bereid
zijn ook offers te brengen. Het moest nu voor ons een vreugde zijn om offers te brengen voor de Heer, als
anderen daardoor gered en onderwezen kunnen worden.
Zoals het ook straks zal zijn in het Duizendjarig Vrederijk. Maar op de nieuwe aarde zullen de offers niet
meer plaats vinden. In het Duizendjarig Vrederijk immers is er nog een geweldige prediking in een zichtbare
afbeelding, die velen nog nodig hebben.
Maar ook wij zijn nu geroepen om als een koninklijk, geestelijk priesterdom geestelijke offers te brengen
voor God. Dat betekent, dat we onze lichamen stellen als een levend welgevallig offer, wat onze dienst is
naar Zijn Woord, opdat anderen in ons zien, wie de Heer Jezus is.
Er is nog iets, dat het Loofhuttenfeest kenmerkt. Het moest een feest zijn, zegt God, zij moesten geweldige
vreugde bedrijven, het moet een geweldige grote blijdschap zijn. Ja en zou het dat niet wezen, voor ons, als
we boven zijn bij de Heer.
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Maar ook voor Israël en voor de volkeren zal het een feest van vreugde zijn, zoals Jesaja het immers ook
zegt ”Zij zullen water scheppen uit de bronnen des levens, met steeds grotere vreugde”.
Laten we dan onze tijd gebruiken om met de dingen van de Heer bezig te zijn en niet met de dingen van
deze wereld, die voorbij gaat.
Amen
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