
DE ACTUALITEIT VAN

Gods Woord

Hendrik Schipper

DEEL 7

God heeft 
de volken lief

Maakt onder de volken 
Zijn daden bekend



2

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, 
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed 
- Heerenveen. 

Bestellingen via: www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

ISBN: 978-90-831197-7-9 
NUR 707 

1e druk juni 2021 

Lay-out en omslag: Reproserve

Uitgegeven door: Stichting Boaz World Word Project, Veenendaal 
Copyright: © 2021 Hendrik Schipper/Boaz World Word Project

Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief !
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1. WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE 
VAN DE MENSHEID?

Deze is in principe niet veranderd sinds de zondeval. Sinds de ongehoorzaamheid van 
het eerste mensenpaar, Adam en Eva aan het bevel van God.  Zij aten van de vrucht 
van de boom  van de kennis van goed en kwaad. Dat was hun door God uitdrukkelijk 
verboden. God had gezegd: “op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”  

Eva echter luisterde naar de  leugen van satan en at toch van die verboden vrucht. 
Zij gaf ook van de vrucht aan Adam en Adam was als man en hoofd de verantwoor-
delijke. Ze verlangden als God te zijn. De zonde van de hoogmoed en het loon van 
de zonde is de dood.

Sindsdien ligt de gehele wereld onder de toorn van God en de satan is de overste 
van deze wereld.

De apostel Paulus geeft hiervan treffende voorbeelden in zijn brief aan de 
Romeinen. Niet iedereen zal zich waarschijnlijk meteen herkennen in het beeld dat 
Paulus schetst van de in de zonde gevallen mens. Maar in principe is de mens wel 
tot al deze slechte dingen in staat.

 Voor God is niemand rechtvaardig.

 y Er is niemand verstandig.
 y Er is niemand die zijn best doet om God te vinden.
 y Alle mensen hebben zich van God afgekeerd.
 y Niemand doet wat goed is, niet één.

Romeinen 3:9  Wil ik hiermee zeggen dat wij als Joden beter zijn dan de andere 
volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, 
schuldig zijn, ze worden allen beheerst door de zonde. 10 Het staat zo in de Boeken: 
‘Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. 11 Er is niemand verstandig. 
Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. 12 Alle mensen hebben zich 
van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat 
goed is, zelfs niet één. (Het Boek)
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Deze dingen komen voort uit het hart:

 y Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde.
 y Zij spreken leugen en bedrog.
 y Hun mond spreekt vervloekingen en hatelijkheden.
 y Zij zijn snel om te doden.
 y Zij laten soms een spoor van verwoesting en ellende achter.
 y Zij weten niet in vrede met elkaar te leven.
 y Zij hebben geen ontzag voor God en leven alsof Hij niet bestaat.

Mattheüs 15:18  Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en 
die verontreinigen de mens. 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwe-
gingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Romeinen 3:13 Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood, zij gebruiken hun 
tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. 14 Hun mond is vol 
vervloekingen en hatelijkheden. 15 Zij staan meteen klaar om te doden, 16 waar zij 
geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. 17 Zij weten niet 
hoe zij in vrede moeten leven. 18 Zij hebben geen enkel ontzag voor God, zij houden 
geen rekening met Hem. (Het Boek)

De wet van God maakt de mens bewust van zijn zonde. Gods wet houdt hem een 
spiegel voor.

Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Alle 
mensen zijn schuldig tegenover God vanwege het zondige DNA dat in hen zit. Men 
noemt dat ook wel de erfzonde.

Romeinen 3:19 Het is duidelijk dat deze woorden in het bijzonder gelden voor de 
Joden, die Gods wet hebben. Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand 
vrijuit. De hele wereld is schuldig tegenover God. 20 Ook al houdt men zich aan de 
wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de mens 
bewust maken van zijn zonde. (Het Boek)

God wil de mens door de wet niet veroordelen maar hem vrijspreken op basis van 
de verzoening door Christus. De wet is een tuchtmeester tot Christus.
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Deze rechtvaardigheid voor God wordt de gelovige geschonken door in Jezus 
Christus te geloven en te vertrouwen op Zijn volbrachte werk.

Romeinen 3:21 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om 
vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. 22 Deze rechtvaardigheid 
voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle men-
sen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. (Het Boek)

Vergeving en vrijspraak is mogelijk.

 y Alle mensen hebben gezondigd, staan schuldig tegenover God.
 y God heeft Zijn Zoon gegeven om door Zijn offer de zonde te verzoenen. 
 y Zijn bloed reinigt van alle zonden. Indien dezen aan Hem worden beleden en 

nagelaten.
 y Door bekering, geloof en een nieuwe geboorte wordt een mens vrij gespro-

ken. Het bewijsstuk, de wet, die tegen hem getuigde, wordt uitgewist.

Romeinen 3:23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabij-
heid. 24 Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het 
hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit 
de greep van de zonde heeft bevrijd. 25 God heeft Christus Jezus gegeven als verzoe-
ningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid 
ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, 26 
om uiteindelijk, in deze tijd, te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door 
iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken. (Het Boek)

Hoe vrijspraak?

 y Wij komen met God in het reine door op de Heere Jezus te vertrouwen.
 y Er is maar één God. 
 y Hij spreekt Jood én niet-Jood vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus gelo-

ven, zich aan Hem overgeven. 
 y Dan brengen wij in praktijk, door de Heilige Geest, wat de wet van ons vraagt.
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Romeinen 3:27 Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? 
Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. 28 
Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet 
na te leven. 29 Is God alleen de God van de Joden? En niet ook de God van de andere 
volken? 30 Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden én andere mensen vrij op 
voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. 31 Betekent het dan dat wij door ons geloof 
in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat 
de wet zegt. (Het Boek)

Als mensen niet in God geloven, wat dan?

Wat gebeurt er als de mensen de God, Die hen geschapen heeft, niet willen er-
kennen als hun God en Hem niet de eer geven die Hem toekomt? Alle mensen 
moeten eenmaal sterven. Of je nu rijk bent of arm, aanzienlijk of eenvoudig. Er 
komt een einde aan het leven op aarde. De Heere Jezus zal als Rechter de wereld, de 
volken, de mensen oordelen naar Zijn recht en Zijn waarheid. Zij zullen komen op 
de plaats waar ook satan na zijn veroordeling wordt verbannen, dat is de hel. Een 
verschrikkelijke plaats. Ook daar is de Heere Jezus duidelijk over. 

Voor altijd zullen zij het licht niet zien.

Mattheüs 8:12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de 
buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 13:41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 
Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader…….. 49 
Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slech-
ten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Lukas 13:26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid 
gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal 
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zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt.  Ga weg van Mij, allen die on-
gerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer u 
Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u 
buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en 
zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn laatsten die de 
eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Psalm 49:2 Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld, 3 
zowel eenvoudigen als aanzienlijken, rijk en arm samen. ……..12 Hun diepste ge-
dachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie 
op generatie; zij noemen de landen naar hun naam. 13 Toch blijft de mens, in al zijn 
aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan. 14 Deze weg die zij 
gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. 
15 Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden. 19 Al prijst hij zich in 
zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen 
tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. 21 De mens, 
die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Psalm 96:12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de 
bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij 
komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtig-
heid en de volken met Zijn waarheid.

Hoeveel tijd hebben de mensen nog?

Als de tijd van de mensen uit de volken vol is, (Romeinen 11:25), zal de Heere Jezus 
Zich openbaren om Zijn gelovigen (de Gemeente) op te nemen, zegt de apostel 
Paulus. Als het Evangelie aan alle creaturen gepredikt is. Als de Gemeente compleet 
is, komt de opname. In de tijd van de Grote Verdrukking komen ook nog mensen 
tot geloof, maar deze gelovigen worden heel waarschijnlijk gedood om hun geloof. 
In het boek Openbaring lezen we dat deze martelaren voor de troon van God staan 
en Hem loven en prijzen. Bij de komst van de Heere Jezus zullen deze gelovigen 
zeer waarschijnlijk ook opstaan en een nieuw lichaam krijgen. (Openbaring 7:9-17) 
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We weten niet wanneer de tijd van de volken vol is. 

In 2015 hadden nog heel veel volken en stammen geen Bijbel in hun eigen taal 
en waren er velen ook nog niet bereikt met het Evangelie. Even een beeld van de 
cijfers:

Wereldwijde percentages van de godsdiensten in 2015.

Hierbij moet worden opgemerkt dat onder christenheid, christenen gerangschikt 
worden, die soms ver afstaan van het Bijbelse geloof in de Heere Jezus.  Met andere 
woorden. Er zijn heel veel christenen in naam, die niet wedergeboren zijn en dus 
eigenlijk geen christenen genoemd kunnen worden.

Godsdiensten   %
Christenheid    31.2
Islam     24.1 
Geen godsdienst   16.0 
Hindoes       15.1
Boeddhisten   6.9
Volksgodsdiensten  5.7 w.o. Animisme
Andere godsdiensten  0.5 
Sikhisme    0.3
Judaïsme    0.2

Ook de Rooms-Katholieke Kerk en kerken die aan hen verwant zijn, vallen gedeel-
telijk onder deze noemer. Kerken met verschillende dwalingen, die het gezag van 
de kerkelijke traditie boven het Woord van God stellen.
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2. WAT IS GODS WIL?
Het is Gods wil en verlangen dat alle mensen zich 
bekeren.

Dat alle mensen opnieuw geboren worden.

Dat de mensen niet in de hel komen.
Wat is een nieuwe geboorte?

Wat houden deze woorden in?

Bekering betekent terugkeren van een tot dusver ingeslagen weg. Je omkeren. 
Terugkomen op een  eerder gemaakte keuze. Terugkeren van een dwaalweg. 
Waarom? Omdat je tot de ontdekking bent gekomen dat de eerder gemaakte keuze 
of ingeslagen weg verkeerd is.

Als God in Zijn Woord zegt, dat een mens bekeerd moet worden, dan betekent dit 
dat een mens terug moet komen op een eerder gemaakte keuze. Die keuze was 
fout, was vijandig ten opzichte van God, onze Schepper. Want de mens koos voor 
satan, de grote tegenstander van God. 

Adam en Eva kozen in het paradijs vóór satan en tegen God. Daardoor kwam de 
zonde in hun leven. Alle nakomelingen van Adam hebben hetzelfde DNA van de 
zonde. En dat blijkt uit het leven van de nakomelingen. Zoals Paulus dat beschrijft 
in Romeinen 1 en 2.

Logisch toch, dat God wil dat de mens terugkomt op die eerder gemaakte keuze, 
van deze heilloze weg. Want Hij heeft Zijn schepsel lief. Hij wil dat de mens zich 
bekeert en weer voor Hem kiest. God, Die de mens geschapen heeft en doet leven. 
Hij wil dat de mens daarna gaat leven overeenkomstig Zijn wil. Als dat gebeurt, 
heeft er een nieuwe geboorte plaats gevonden.
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Wat was en is de wil van God?

“God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.” 

En als de mens dat niet wil?

Als de mens zich niet wil bekeren? Wat dan? Dan wacht hem hetzelfde lot als satan, 
de eeuwige straf in de hel.

God heeft echter in Zijn grote liefde voor de mens een mogelijkheid gegeven om 
aan die straf te ontkomen. Hij heeft de Weg gebaand. God heeft Zijn eniggeboren 
Zoon de straf doen ondergaan, die wij zouden moeten ondergaan voor onze zonde. 

Romeinen 6:23 Want het loon dat de zonde geeft is de dood.

Dat is gebeurd in Jeruzalem, op de heuvel Golgotha, waar de Heere Jezus vrijwillig 
het loon voor onze zonde betaald heeft. Nu kan een mens gered worden van de 
eeuwige straf door het geloof in de Zoon van God, de Heere Jezus. Wat houdt dit 
geloof in? Dit geloof betekent bekering, je zonden belijden en een nieuw leven 
ontvangen door de Heilige Geest. Dit noemen we een nieuwe geboorte.

Hoe nu verder?

God heeft een prachtig herstelplan ontwikkeld. God wil dat alle mensen zalig wor-
den. Gebeurt dat ook? Nee, helaas niet. God wil wel, maar het blijkt dat heel veel 
mensen niet willen. Zij zijn nog steeds niet bereid zich te bekeren tot God en zich 
te onderwerpen aan Zijn wil. Hun eigen wil is nog steeds vijandig ten opzichte van 
God. 

Heeft de mens dan geen vrije wil? Ja en nee. De mens heeft een vrije wil, maar deze 
wil is aangetast door de zonde en deze wil blijft liever bij de eerst gemaakte keuze, 
die was gericht tegen God. De wil van de mens moet dus veranderd worden, an-
ders komt er geen bekering en geen nieuw leven.
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Toch roept God in Zijn Woord de mens heel vaak op om zich te bekeren. Ook de 
Heere Jezus deed dat, toen Hij op aarde was. Dat is toch een heel ernstige oproep? 
Jazeker. Want het is de verantwoordelijkheid van de mens zelf om een keuze te 
maken. 

De mens moet een keuze maken.

Niet kiezen is ook een keuze.

God blijft de mens daarop aanspreken:

Openbaring 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn onwillige houding. De Heere Jezus, toen 
Hij op aarde was, merkte ook dat de inwoners van Jeruzalem zich niet wilden be-
keren. Hoewel Hij Zich over hen wilde ontfermen, zoals een hen waakt over haar 
kuikens. Hij was daar zeer bedroefd over.

Nadat de Heere Jezus weer teruggekeerd was naar Zijn Vader in de hemel en de 
Heilige Geest was uitgestort kwamen er, in Jeruzalem, na de preek van Petrus, 
3.000 mannen tot bekering en tot geloof in de Heere Jezus en later nog eens 2.000 
mannen.

Wat leert ons dit? Dat leert ons dat geloof en bekering gewerkt worden door Woord 
en Geest. Toen en nu ook nog! Over het Woord kan iedereen beschikken, maar de 
Heilige Geest, hoe kan ik Die ontvangen? 

Luister naar de Heere Jezus en wat Hij daarover zegt:

Lukas 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel 
te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Maar, een mens moet nog wel aan zijn zaligheid willen werken. Ja dat is zo. Probeer 
het maar als u dit verlangen hebt en begin met te vragen of God u door Zijn Geest 
gewillig wil maken om u te bekeren, te doen geloven in de Heere Jezus. Om zó het 
nieuwe leven te ontvangen door de werking van de Heilige Geest.
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De mens mag en moet tot God roepen.

Een mens kan zijn zaligheid niet zelf bewerken. Dat weet God ook. Daarom staat er 
in Zijn Woord op vele plaatsen, b.v. ook in de Psalmen dat God hoort en verhoort 
degenen die Hem aanroepen. Aanroepen om hulp, om vergeving, om verlossing, 
uit de diepste nood van het leven.

Psalm 3:5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige 
berg. 

Psalm 50:15 Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult 
Mij eren.

Psalm 55:17 Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen.

Psalm 57:3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. 
4 Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen,

Psalm 86:7 In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.

Psalm 130:1 Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2 Heere, hoor 
naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3 Als 
U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? 4 Maar bij U is 
vergeving, opdat U gevreesd wordt.

Wat zegt Paulus over uw zaligheid.

Filippenzen 2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, 
niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk 
aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel 
het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Paulus zegt “naar Zijn welbehagen”. Dat betekent toch dat een mens uitverkoren 
moet zijn om tot bekering te komen? Ja en nee. Ja, omdat God er een vreugde in 
heeft als een mens zich wil bekeren en daartoe alle middelen aanwent. Dat is naar 
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Zijn welbehagen. Hij wil dat zegenen door de werking van zijn Heilige Geest. 

Nee, omdat je maar af moet wachten wie God uitverkiest? Het is geen loterij. God 
wil dat alle mensen zalig worden. God wil niet dat er mensen eeuwig verloren gaan 
en heeft daar zeker geen vreugde aan, zoals de Westminster Geloofsbelijdenis ons 
wil laten geloven. 

De mens blijft altijd verantwoordelijk voor zijn keuze, voor zijn willen. Hoewel God 
door Zijn  alwetendheid al weet, welke keuze een mens gaat maken, nog vóór dat 
die mens geschapen werd.

Gods Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bekering houdt dan 
ook in dat je de zonden en zonde, die Gods Geest je laat zien en in herinnering 
brengt, moet belijden. Zodat je gereinigd kunt worden door het bloed van het 
Lam, de Heere Jezus. Je krijgt dan ook een diep verlangen in je hart om gereinigd 
te worden en vergeving te ontvangen. 

Je gaat opeens begrijpen wat het offer van de Heere Jezus voor jou persoonlijk 
betekent.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijge-
maakt van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos 
als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: 4vHij heeft Zijn eigen Zoon gezonden 
in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde 
veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, 
die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Dan zal Hij je bevrijden van de slavernij van de zonde. Dan zijn we in staat om zon-
dige gedachten en daden (het vlees) te doden door de werking van Gods Geest in 
ons. Dan hoeven we geen slaaf meer te zijn van onze smartphone, alcohol, porno  
en meer van dergelijke afgoden, die ons vroeger in de greep hielden. God en de 
Heere Jezus moeten dan wel op de eerste plaats komen te staan in ons leven.

Nog een paar teksten die met dit onderwerp te maken hebben.

Jesaja 1:18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren 
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uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als kar-
mozijn, ze zullen worden als witte wol.

Lukas 24:47  En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zon-
den gepredikt worden,

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft 
in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. 
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3. HET HERSTELPLAN VAN GOD.
Nadat satan zich boven God wilde verheffen en de val van de eerste mens door on-
gehoorzaamheid aan de Schepper plaats vond, is er een voortdurende strijd gaande 
tussen God en satan.

Deze strijd speelt zich af op de aarde maar ook in de hemelse gewesten (in de 
lucht). Deze strijd is in principe reeds beslist, maar wordt pas definitief beslist door 
de tweede komst van de Zoon van God, de Messias Jezus, naar deze aarde. Deze 
vindt plaats aan het begin van het 1000 jarig Vrederijk. 

De ongehoorzaamheid van de mens aan Zijn Schepper, werkt door in al zijn nako-
melingen. Dit zondevirus zit in de genen. Dit noemen we de erfzonde. De mens 
heeft van nature geen lust om God te gehoorzamen en te dienen, maar behaagt 
liever zichzelf en staat open voor allerlei verleidingen van de wereld en de invloed 
van de satan.

Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij 
ontvangen.

Job 14:4 Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet een.

Spreuken 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn 
zonde?

Door deze keuze vóór satan en tegen God krijgt de mens dezelfde straf die God 
aan satan toegezegd heeft nl. een eeuwige verbanning van God naar een plaats van 
wroeging en berouw. De Heere Jezus, de Zoon van God, noemt deze plaats de hel.

God heeft na de zondeval van Adam en Eva echter heel duidelijk aangekondigd dat 
er Iemand zal komen die de mens en deze wereld zal bevrijden van satan en Hij zal 
de satan de kop vermorzelen. Dit is gebeurd op Golgotha. Dat werd al aangekon-
digd in het begin van de Bijbel in Genesis 3:15, maar wordt heel duidelijk verwoord 
in het NT in:
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Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

In deze beide teksten is in het kort de gehele inhoud van de Bijbel, het Evangelie, 
weergegeven. God, de Schepper van deze wereld en van de mens is een God van 
liefde. God is liefde. Maar deze God is ook een heilig en rechtvaardig God, Die aan 
Zijn heiligheid en rechtvaardigheid verplicht is de zondaar te straffen, als deze Zijn 
aanbod van verzoening door middel van Zijn Zoon verwerpt. De verwerping van 
Zijn Zoon wordt in de Bijbel de grootste zonde genoemd. Het resultaat daarvan 
staat in: 

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon onge-
hoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Gods reddingsplan voor de volken is gebaseerd 
op Zijn liefde voor Zijn schepsel.

De door God geschapen mensen waren goed en volmaakt geschapen, maar zijn 
ongehoorzaam geworden aan God en hebben gehoor gegeven aan de leugens van 
satan. Daardoor is de mens aan de eeuwige dood, als straf van God, onderworpen.

God heeft echter Zijn schepsel zo lief dat Hij, ondanks hun zonde, een weg heeft 
gebaand om aan deze eeuwige straf te ontkomen. Zonder bloedstorting is geen 
vergeving mogelijk. Dat leert ons de offerdienst van Israël in het OT. Daarom heeft 
God Zijn eigen Zoon, Die zonder zonde is, gegeven als een offer om de zonde te 
verzoenen. 

De hele Bijbel gaat in principe over dit, door God ontworpen, reddingsplan voor 
zondaren. De hele Bijbel gaat over de Messias, de Zoon van God, die Zichzelf 
vrijwillig heeft aangeboden als offer voor de zonde van de mensheid. Het zijn de 
Schriften die van Hem getuigen. God is door middel van Israël begonnen om Zijn 
Heilsplan uit te voeren.
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Waarom is Israël Gods oogappel?

In Deuteronomium zegt God waarom Hij het Joodse volk heeft uitverkoren om Zijn 
Heilsplan uit te voeren.

Deuteronomium 7:7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEE-
RE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 
8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen 
gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft 
Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.

Hier volgen nog enige teksten die zó duidelijk de liefde van God voor ons laten 
zien: 

God heeft de volken lief.

God wil dat alle mensen zalig worden.

Bewijs? Jezus Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren.

Gods kinderen zeggen: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad.” 

Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief ! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj 
zitten aan Uw voeten en vangen iets op van Uw woorden.

Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan 
in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan 
Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader 
rukken.

Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog zondaars waren.
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1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn enigge-
boren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin 
is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
liefgehad heeft.
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4. OVER WELKE VOLKEN 
GAAT HET?

Vooraf wil ik opmerken dat de Bijbel niet een aardrijkskundig of historisch leerboek 
is. De Bijbel is het boek van de Godsopenbaring. We lezen wel over de geschiedenis 
van de volken, maar dat heeft een relatie met- en is dienstbaar aan de openbaring 
en geschiedenis van het heilsplan van God in Christus Jezus.

Maar we kunnen over de geschiedenis van de volken wel veel  leren over de volken. 
Een daarbij komend voordeel is dat de Bijbel betrouwbaar is. En dat kan niet ge-
zegd worden van alle historie schrijvers.

In de eerste boeken van Mozes heeft God zelf Mozes laten opschrijven wat er in de 
eerste eeuwen van de mensheid gebeurd is.

De geschiedenis begint bij de schepping van het eerste mensenpaar, Adam en Eva. 
Daarna gaat het over hun ongehoorzaamheid aan God, over de zondeval. Ze wor-
den verdreven uit de Hof van Eden. 

Op één van de bergen van het landschap Eden ontsprong een rivier die de hof 
bevochtigde. Buiten de hof splitste de rivier zich in vier stromen. Genoemd wor-
den de Pison, de Gihon, de Hiddèkel en de Frath. Aan welke rivieren denkt men? 
Bij Frath aan de Eufraat en bij Hiddèkel aan de Tigris, de beide rivieren van het 
tweestromenland. Bij de Pison heeft men gedacht aan de Rode Zee en de Perzische 
Golf tezamen die het land Havila, dat is Arabië, omgeven. Bij de Gihon denkt men 
aan de Nijl die het land Kush omloopt, dat is Ethiopië.

Daarna gaat het over Kaïn die zijn broer Abel dood sloeg. Over Methusalem, over 
Henoch, die met God wandelde en plotseling door God werd opgenomen. Over 
demonen die bij vrouwen reuzenkinderen verwekken. Over Noach en zijn gezin en 
over de zondvloed, een straf van God omdat de maat van de goddeloosheden van 
de mensen vol was.

Alleen Noach en zijn gezin werden gespaard.
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God heeft Noach een ark laten bouwen voor zijn gezin en voor de dieren tot redding 
en behoud in de zondvloed. Noach en zijn drie zonen werkten 120 jaar lang aan de 
voltooiing van deze ark. Gedurende deze periode waren zij een levend en zichtbaar 
getuigenis om de mensen te waarschuwen voor wat hen te wachten stond.  

De volken die daarna ontstaan zijn hebben als stamvaders de drie zonen van Noach. 
Dit zijn Sem, Cham en Jafeth.

Sem is de stamvader van Abraham.

Op een bepaald moment werden de volken zo groot en machtig dat ze zich verhie-
ven en zo machtig als God wilden zijn. Ze begonnen een toren te bouwen die tot 
in de hemel moest reiken.

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waar-
van de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij 
over heel de aarde verspreid!

Deze hoogmoed werd door God afgestraft door een spraakverwarring. De bouw 
werd gestopt, want de mensen verstonden elkaar niet meer en konden niet meer 
samenwerken.

Dat gebeurde in Babel, vandaar de uitdrukking “een Babylonische spraakverwar-
ring”. God verstrooide  hen over de gehele aarde.

Genesis 11:8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op 
met het bouwen van de stad.

Alle thans levende volken zijn voortgekomen uit de drie zonen van Noach. Die 
leefden in het Midden-Oosten en vandaar uit werden de andere continenten be-
volkt. Eerst Europa en Afrika en later Noord- en Zuid Amerika en Australië, Nieuw 
Zeeland.

De Bijbel geeft ons gedetailleerde informatie over het nakomelingschap van de 
zonen van Noach. 
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De nakomelingen van Jafeth zijn:

Genesis 10:2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en 
Tiras. 3 De zonen van Gomer zijn: Askenaz, Rifath en Togarma. 4 De zonen van Javan 
zijn: Elisa en Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten. 5 Van hen  stammen de mensen af 
die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeen-
komstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken.

De nakomelingen van Cham zijn:

Genesis 10:6 De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en Kanaän. 7 De zonen van 
Cusj zijn: Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma zijn: Sjeba en 
Dedan. 8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 
9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: 
Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10 Het begin van zijn 
koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. 11 Uit dit land is 
Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach 12 en Resen, tussen Ninevé 
en Kalach; dat is de grote stad. 13 Mizraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de 
Lehabieten, de Naftuchieten, 14 de Pathrusieten, de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen 
voortgekomen zijn – en de Kaftorieten.15 Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, 
Heth, 16 en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, 17 de Heviet, de Arkiet, de Siniet, 18 de 
Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet; daarna zijn de geslachten van de Kanaänieten 
verspreid. 19 En de grens van de Kanaänieten reikte van Sidon in de richting van Gerar 
tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm, tot aan Lasa. 
20 Dit waren de zonen van Cham, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met 
hun landen en hun volken.

Nimrod, een nakomeling van Cham, was een geweldenaar zegt de Bijbel. Het vol-
gende wordt over Nimrod gedacht in de Joodse traditie.

Nimrod (Hebreeuws: ִֿנְמרֹוד, nimrôd, “de tegenstrever” of “de zich verontwaardigen-
de”) was volgens de traditie in de Bijbel een zoon van Kus en een achterkleinzoon 
van Noach, “de eerste machthebber op aarde” en “een geweldig jager, door 
niemand overtroffen”.

De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. 
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Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot, Ir en Kalach bouwde, 
en ook de grote stad en Resen, tussen Nineve en Kalach, plaatsen in het huidige 
Irak.

Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die 
over de gehele mensheid heerste. Dat doet ons denken aan de profetieën over de 
eindtijd, waar ook gesproken wordt zo’n machthebber, namelijk de antichrist.

Volgens de Joodse overlevering was Nimrod de stichter van het 
Assyrische en Babylonische rijk. Naar hem zou de stad Nimrud aan de Tigris zijn 
vernoemd. In de rabbijnse literatuur was Semiramis de vrouw van Nimrod.

Hoewel Nimrod niet wordt genoemd in het verhaal over de  toren van Babel  in 
Genesis 11:1-9, bracht de Joodse traditie hem hier al vroeg mee in verband.

De nakomelingen van Sem zijn:

Genesis 10:22 Sems zonen waren: Elam, Assur,  Arfachsad, Lud en Aram. 23 De zonen 
van Aram waren: Uz, Hul, Gether en Mas. 24 Arfachsad verwekte Selah, en Selah ver-
wekte Heber. 25 Bij Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, 
(Peleg kan vertaald worden met: verdeling. omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is), en 
de naam van zijn broer was Joktan. 26 Joktan verwekte Almodad, Selef, Hazarmavet, 
Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimaël, Sjeba, 29 Ofir, Havila en Jobab. Zij 
allen waren zonen van Joktan. 30 Hun woongebied reikte van Mesja tot in de richting van 
Sefar, het bergland in het oosten. 31 Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun 
geslachten en naar hun talen, met hun landen en hun volken.

Genesis 11:18 Peleg had dertig jaar geleefd, toen hij Rehu verwekte. 19 Peleg leefde, 
nadat hij Rehu verwekt had, tweehonderdnegen jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 
20 Rehu had tweeëndertig jaar geleefd, toen hij Serug verwekte. 21 Rehu leefde, nadat hij 
Serug verwekt had, tweehonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 22 Serug 
had dertig jaar geleefd, toen hij Nahor verwekte. 23 Serug leefde, nadat hij Nahor verwekt 
had, tweehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 24 Nahor had negenentwin-
tig jaar geleefd, toen hij Terah verwekte. 25 Nahor leefde, nadat hij Terah verwekt had, 
honderdnegentien jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 26 Terah had zeventig jaar 
geleefd, toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte. 27 Dit zijn de afstammelingen van 
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Terah: Terah verwekte Abram, Nahor en Haran; en Haran verwekte Lot. 28 Haran stierf 
tijdens het leven van zijn vader Terah, in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. 29 
En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams vrouw was Sarai, en de 
naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. 
30  Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen kind. 31En Terah nam Abram, zijn zoon, en 
Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn 
zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te 
gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. 32 De dagen nu van Terah waren 
tweehonderdvijf jaar, en Terah stierf in Haran.

De geschiedenis over de volken gaat in de Bijbel verder met iemand uit de 
Semitische volken. Die persoon is Abram. Abram woonde in Irak, in Haran, toen 
hij van God de opdracht kreeg, geroepen werd, om uit zijn land te gaan naar een 
ander land, het land Kanaän.

Nakomelingen van Abraham en Sara zijn: Ismaël en Izak. Hieruit zijn de Ismaëlieten 
en Israëlieten voortgekomen.

Uit het huwelijk van Abraham met zijn tweede vrouw Ketura zijn de volgende na-
komelingen voortgekomen:

Genesis 25:1 Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Ketura was. 2 En zij 
baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. 3 Joksan verwekte Sjeba 
en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümmieten. 
4 De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen 
van Ketura.

Nakomelingen van Lot. Uit de incestrelatie met zijn twee dochters zijn de Moabieten 
en de Ammonieten voortgekomen. 

Deze twee volken waren vijanden van Israël.

Nakomelingen van Ismaël:

Genesis 25:12 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, 
de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft.13 Dit zijn de namen van de 
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zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene 
van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; 14 Misma, Duma, en 
Massa; 15 Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. 16 Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn 
hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stam-
men. 17 Dit zijn de levensjaren van Ismaël: honderdzevenendertig jaar. Toen gaf hij de 
geest en stierf, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. 18 Zijn nakomelingen woon-
den vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij 
vestigden zich tegenover al hun verwanten.

De Ismaëlieten waren vijanden van Israël.

Nakomelingen van Izak, zoon van Abraham, zijn Ezau en Jakob. Nakomelingen van 
Jakob zijn de 12 stammen van het Joodse volk. 

Nakomelingen van Ezau:

Genesis 36:1 Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is Edom. 2 Ezau nam zijn vrou-
wen uit de dochters van Kanaän: Ada, de dochter van Elon, de Hethiet; en Oholibama, 
de dochter van Ana, de dochter van Zibeon, de Heviet; 3 en Basmath, de dochter van 
Ismaël, zuster van Nebajoth. 4 Ada baarde Elifaz aan Ezau, en Basmath baarde Rehuel. 
5 Oholibama baarde Jeüs, Jaëlam en Korach. 11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, 
Omar, Zefo, Gaëtam en Kenaz. 12 Timna was een bijvrouw van Elifaz, de zoon van Ezau, 
en zij baarde Amalek aan Elifaz. 13 Dit zijn de zonen van Rehuel: Nahath, Zerah, Samma 
en Mizza. 16 het stamhoofd Korach, het stamhoofd Gaëtam, het stamhoofd Amalek. 

De Edomieten en de Amalekieten waren vijanden van Israël.

Opvallend in deze geschiedenissen is dat de vijanden van de Israëlieten of uit een 
zonderelatie of uit ongehoorzaamheid geboren zijn. De zonde van de dochters van 
Lot. Het was niet Gods bedoeling dat Abraham, Hagar tot vrouw nam. Ezau, hoe-
wel hij de oudste was, verachtte zijn eerstgeboorterecht.
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5. GOD BEGINT MET DE 
ROEPING VAN ABRAHAM 
VANUIT EEN HEIDENS VOLK.

Abram wandelde met God.

Abram wandelde met God en met betrekking tot dit wandelen met God van Abram, 
laat de Schrift ons veel meer aspecten zien dan van het leven van Henoch en Noach, 
die ook met God wandelden. 

Met de roeping en verkiezing van Abram, begint God daadwerkelijk met de uitvoe-
ring van Zijn Heilsplan. Abram wordt een vriend van God genoemd in de Schrift, 
(Jesaja 41:8). En Abram krijgt als vriend van God een bijna volledig inzicht in het 
verloop van Gods Heilsplan. Abram wordt door God een profeet genoemd (Genesis 
20:7). We gaan zien hoe Abram door God wordt ingelicht over Zijn Heilsplan. 

God spreekt tot Abram.

In Genesis 3:15 belooft de Heere God dat Hij de in zonde gevallen mensheid gaat 
redden door Iemand Die de satan de kop zal vermorzelen.

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen 
uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de 
hiel vermorzelen.

Hoe dit precies zou gaan verlopen, was nog niet duidelijk. Maar in Genesis 12 wordt 
een tipje van de sluier opgelicht en wordt er een begin gemaakt met de uitvoering 
van Gods plan. De man Abram wordt door God uitgekozen met het doel dat  uit 
zijn zaad Iemand zal voortkomen, door Wie alle mensen op de aardbodem geze-
gend zullen worden. Uit Abram zal een groot volk voortkomen.

Dat Joodse volk zal gezegend worden door God en zal andere volken tot zegen 
zijn. Waardoor andere volken de Heere Jezus kunnen leren kennen. 
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De HEERE zal ook zegenen, degenen die het volk van Abram zegenen.

Genesis 12:1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring 
en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot 
volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik 
zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden. 4 Toen ging Abram op weg, zoals de 
HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig 
jaar oud, toen hij uit Haran vertrok

De Messias geopenbaard aan Abraham.

De Messias openbaart Zich in de persoon van Melchizedek aan Abram.

Hierover lezen we in Genesis 14:18-21: de ontmoeting met Melchizedek, Koning 
van Salem (Vrede), Priester van de allerhoogste God.

Genesis 14:18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was 
een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij 
Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En geloofd zij God, de 
Allerhoogste, Die uw tegenstanders in uw hand overgeleverd heeft! En Abram gaf hem 
van alles een tiende deel.

Hebreeën 6:20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk de Messias, 
Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

Hebreeën 7:15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Mel-
chizedek een andere Priester opstaat, 16 Die dat niet geworden is op grond van een 
wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. 17 
Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

De Messias is de grote Hogepriester. Op het moment dat de Heere Jezus Zijn werk 
op Golgotha heeft volbracht, scheurde het voorhangsel. De Weg tot de troon der 
genade was geopend. Op dat moment was de hogepriester in Israël niet meer in 
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functie. Kort daarvoor had Kajafas zijn kleed gescheurd en was door deze daad geen 
hogepriester meer. (Leviticus 21:10 – Mattheüs 26:65 – Johannes 19:30).

Heeft Abram dit ook zo duidelijk gezien en ervaren als Paulus, die in de 
Hebreeënbrief uitvoerig schrijft over de grote Hogepriester? Dat horen we Abram 
niet zeggen. Maar uit hetgeen de Messias Jezus daarover zegt, is het duidelijk dat 
Abram in Melchizedek de komende Messias gezien heeft.

Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.

De verbondssluiting inzake het beloofde land.
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan 
de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Dat land is nu nog het land van:

de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, 
de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

Na ruim 400 jaar, als de maat van de zonde van deze volken vol is, zal de Heere 
deze volken verdrijven uit hun land.

Alle land is van de HEERE.

Genesis 15:7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chal-
deeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. 8 Hij zei: Heere 
HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? 9 Hij zei tegen hem: 
Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tor-
telduif en een jonge duif. 10 Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden 
en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet. 

Genesis 15:11 Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. 12 
En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En 
zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem……….. 

Genesis 15:17 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er 
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was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. 18 Op 
die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit 
land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 
19 de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de 
Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

Wat beloofde God aan Abraham in dit verbond?
 y Het land Kanaän, vanaf de Rode Zee tot aan de Eufraat zal voor uw nageslacht 

zijn. Dit is aanmerkelijk meer dan Israël nu in bezit heeft.
 y Dat zijn nageslacht tijdelijk, 400 jaar, in een vreemd land (Egypte) zal wonen.
 y Dat het nageslacht met veel bezittingen zal terugkeren naar het beloofde land, 

als de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, Kanaänieten enz. vol is.

Wat beloofde God aan Abraham in Genesis 17?

 y Ik zal een eeuwig verbond met u en uw nageslacht sluiten.
 y Ik zal u uitermate talrijk maken.
 y U zult een vader van vele volken worden.
 y U zult Abraham gaan heten.
 y Koningen zullen uit uw nageslacht voortkomen.
 y Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn.
 y Ik zal u het land Kanaän tot een eeuwig bezit geven.
 y Als teken van dit verbond moet al wat manlijk is besneden worden op de acht-

ste dag. Dit is een instelling voor alle generaties na u.

Abraham wist al, dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. Dat was 
hem duidelijk geworden door de belofte van God aan hem gegeven in Genesis 12 
en door zijn ontmoeting met Melchizedek.

Genesis 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan 
Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht 
en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk 
maken. 3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 
4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte 
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volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal 
u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik 
zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond 
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig 
verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u 
en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als 
eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Een eeuwig verbond met Izak.
Een bijzondere openbaring en verschijning van God.

Aankondiging van de geboorte van Izak.

Niet Ismaël, maar Izak zal de erfgenaam worden.

Ismaël wordt wel gezegend en zal tot een groot volk worden.

Maar God zal een eeuwig verbond sluiten met Izak.

God verschijnt in menselijke gedaante aan Abraham. Abraham reageert met een 
houding van grote eerbied en ontzag voor Zijn Hoog bezoek. Hij buigt zich voor 
de HEERE neer en nodigt Hem uit.

Omdat niemand God kan zien en in leven blijven, moet dit wel de Zoon van God 
geweest zijn. In de gedaante van de Engel des Heeren. Maar dan wel in een bijzon-
dere openbaring. De Engel des Heeren is de Goddelijke openbaring van de Messias 
Jezus in de Tenach. 

Saraï krijgt evenals Abraham een nieuwe naam van de HEERE. Zij zal voortaan Sara 
(vorstin) heten.

Genesis 17:15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Saraï niet meer 
Saraï noemen, maar haar naam zal Sara zijn. 16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook 
uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er 
zullen koningen van volken uit haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich met zijn 
gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind ge-
boren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren? 18 En Abraham zei tegen God: 
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Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! 19 God zei: Integendeel, uw vrouw 
Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond 
met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. 20 Wat Ismaël 
betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en 
hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een 
groot volk maken. 21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u 
volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren.

God voer op van Abraham.

Abraham ziet de hemelvaart van de Engel des Heeren.

Genesis 17:22 Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.

Abraham zag de dag van de Messias.

De Heere Jezus zegt in:

Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.

Ik denk dat de Messias hier duidt op de gebeurtenissen in Genesis 12, 14, 15, 17, 
18 en 22. In deze hoofdstukken ontvangt Abraham op verschillende wijzen inzicht 
in het heilsplan van God door middel van Zijn Zoon, de beloofde Messias. Wist 
Abraham dan dat er een Messias zou komen om de mensen van hun zonden te 
bevrijden? Ja, ik denk dat God dat aan Abraham duidelijk heeft gemaakt. Abraham 
was Zijn profeet. Abraham wandelde met God. Anders zou de Messias niet kunnen 
zeggen dat Abraham met verheuging verlangd heeft naar Zijn dag en die ook met 
blijdschap gezien heeft.

Om het heilsplan nog meer duidelijk te maken: Abraham wist dat God, de Vader 
Zelf in een Offer voor de verzoening van de zonden zou voorzien. Dat gebeurde 
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toen God, om Abraham te beproeven, hem vroeg zijn zoon Izak aan de HEERE af 
te staan, te offeren. Maar Abraham wist ook dat de HEERE Zelf in een Offerlam zou 
voorzien. Het offer van Izak zou nooit aan Gods eis kunnen voldoen als offer voor 
de zonde van de wereld, omdat hij zelf een zondaar was.
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6. GODS PROFETEN 
BELOVEN DE 1E KOMST 
VAN DE ZALIGMAKER.

Profetie over de geboorte van de Messias. 

Wat is Zijn Naam? Zijn Naam is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Die namen zeggen ons alles over Wie de Messias, de Heere Jezus is.

De Koning, Die de HEERE belooft te zullen zenden, zal niet alleen Koning zijn van 
een aards Koninkrijk, Israël, maar ook van een hemels Koninkrijk. Hij zal een eeu-
wige Koning zijn. Maar ook de Verlosser van Israël en niet alleen van Israël, maar 
van de gehele wereld. De veelzijdige betekenis van Zijn Namen, geeft duidelijk aan 
Wie Hij is. Hij is de Zoon van God. 

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Op die dag zal het gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn 
hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven.

Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.

Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal ver-
spreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Profetie over de geboorteplaats van de Messias.

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn 
van oudsher, van eeuwige dagen af. 2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij 
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die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de 
Israëlieten. 3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit 
van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot 
zijn tot aan de einden van de aarde. 4 Hij zal Vrede zijn. 

Bethlehem, de naam betekent “Broodhuis”. In Bethlehem wordt Jezus geboren, het 
levende Brood dat uit de hemel neerdaalt.
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7. DE APOSTELEN 
VERKONDIGEN DE 
ZALIGMAKER AAN DE 
VOLKEN.

God begint met Zijn herstelplan voor de volken met de verkiezing van Abraham. In 
Abraham en zijn nageslacht zullen alle volken gezegend worden.

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met 
u zullen alle geslachten van de  aardbodem gezegend worden.

Nog andere schapen.

De Heere Jezus maakt tijdens Zijn aanwezigheid op aarde het nageslacht van 
Abraham er klaar voor om het Evangelie te verkondigen aan alle volken. Twaalf 
discipelen (apostelen) worden daarvoor uitgekozen en later ook nog Paulus. Dé 
apostel van de niet-Joodse volken.

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Handelingen 1:8 En u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 
Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

Zij moeten naar de andere schapen gaan, die Jezus bedoelde. Dat zijn niet de ver-
loren gewaande 10 Joodse stammen, zoals sommigen beweren. 

Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet 
Ik leiden en zij zullen naar Mijn stem horen en het zal worden één kudde, één Herder.

Mensen komen tot bekering en worden christenen genoemd.

De apostelen voeren de aan hen gegeven opdracht uit. Zij beginnen in Israël, in 
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Jeruzalem en gaan daarna naar de hun omringende landen. Zij gaan eerst naar de 
Joden in het buitenland, maar daarna ook naar de niet-Joden. In diverse plaatsen 
worden gemeenten gevormd van opnieuw geboren mensen.

Handelingen 11:26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij 
ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antio-
chië Christenen genoemd werden.
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8. WAT GAAT ER MIS IN DE 
VERKONDIGING?

De keuze vóór of tegen God kan heel erg beïnvloed worden door de wijze waarop 
het Woord verkondigd wordt. Wordt het Woord recht gesneden? Vanaf het begin 
zijn er vanuit het midden van de gemeente dwaalleraren opgestaan, die allerlei 
dwalingen binnenbrachten. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 24, dat er vooral in 
de eindtijd veel valse profeten zullen opstaan, die velen zullen misleiden. Daardoor 
kunnen veel mensen wel denken zalig te zijn, terwijl ze door de hun aangehangen 
geloofsleer bedrogen worden. 

Daarom is het steeds weer nodig om te bidden om onderscheidingsvermogen 
door de Heilige Geest bij alles wat op onze weg komt en om Schrift met Schrift te 
vergelijken. 

Een dwaalleer die al ongeveer 200 jaar na Christus de gemeente is binnen geko-
men, is de leer van de kinderdoop.

Dit betreft de geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk, de Oosters-Orthodoxe 
kerken, de Grieks-Orthodoxe kerk, de Russisch-Orthodoxe kerk en de Syrisch-
Orthodoxe kerk. Dus alle kerken die ongeveer dezelfde structuur hebben als de 
Rooms-Katholieke Kerk en in het verleden daarvan afgescheiden zijn. Dit betreft 
ook alle protestantse/reformatorische kerken die de kinderdoop in hun belijdenis-
sen hebben opgenomen.

Wat houdt de Bijbelse leer van de doop in?

Onderstaand laat ik in een aantal teksten zien wat de Bijbelse doop inhoudt.  Het 
gaat over geloven en dopen. Eerst geloven en daarna dopen. Wat is de betekenis 
van de doop? Het is met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven. Dat ge-
beurt niet tijdens de doop. Nee, dat heeft al vóór de doop plaats gevonden. De 
doop is daar een symbool, een teken van. Het is een getuigenis voor de wereld om 
ons heen. Met Christus begraven worden in de dood en met Hem opstaan in een 
nieuw leven.
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Dat dit door onderdompeling dient plaats te vinden, lijkt mij duidelijk. Besprenkeling 
is geen dopen en symboliseert geen sterven en opstanding. 

Wat zegt Jezus Zelf over Zijn doop?

Mattheüs 3:15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op 
deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16 
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen 
werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op 
Zich komen.

Opdracht voor de discipelen om te onderwijzen en te dopen, na geloof.

Markus 16;15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan 
alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

De betekenis van de doop volgens Paulus.

Romeinen 6:3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn 
dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  
in een nieuw leven zouden wandelen.

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook 
met Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem 
uit de doden heeft opgewekt.

In de belijdenissen of credo’s van voornoemde kerken is opgenomen, dat als men-
sen als baby gedoopt zijn, ze zalig zijn of een belofte krijgen van zalig worden. Nu, 
als een mens dat weet en gelooft, dan is bekering, geloof en een nieuwe geboorte 
niet meer nodig. Mooi toch? Nee, pertinent niet. Velen gaan op basis van deze be-
lofte met een valse gerustheid de eeuwigheid in, zonder waar geloof en bekering. 
Want als deze aanwezig zouden zijn, zou dat moeten blijken uit de vrucht van de 
wedergeboorte. Maar die ontbreekt veelal.
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Wat houdt deze dwaling nu precies in?

In de Rooms-Katholieke Kerk en de daaraan verwante kerken, wordt geleerd dat 
door de doop van een baby dit kind zalig is.

In de reformatorische kerken ligt deze dwaling genuanceerder en is dan ook voor 
een buitenstaander minder duidelijk te begrijpen. Dit kan per kerkgenootschap 
ook iets verschillen. Wat wordt geleerd? 

 y Door de doop wordt de baby opnieuw geboren.
 y Door de doop wordt de baby ingelijfd in Christus.
 y Door de doop wordt de baby opgenomen in het genadeverbond. 
 y Dit genadeverbond bestaat uit gelovigen en ongelovigen
 y De doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis.
 y In de doop belooft God dat Hij de God van de baby wil zijn. 
 y In deze doop is God aan het werk, is God de eerste. De geloofsdoop is men-

senwerk.

Het bovenstaande wordt geleerd door de meeste denominaties. Er zijn hier en daar 
wat kleine verschillen. Door het bovenstaande te geloven wordt de oproep van de 
Heere om je te bekeren, om opnieuw geboren te worden, niet meer als zo urgent 
ervaren. 

Deze leer is ook onderdeel van de vervangingstheologie, die inhoudt dat de kerk in 
de plaats van Israël gekomen is en dat Israël niet meer Gods volk is. De kinderdoop 
is in plaats van de besnijdenis gekomen. Terwijl de besnijdenis inhoudelijk een 
totaal andere betekenis heeft.  

Uitspraken van theologen en voorgangers die vóór de kinderdoop zijn. 

Deze uitspraken zijn overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad of waren op in-
ternet te vinden. Voor meer details zie mijn boek: “Als u met heel uw hart gelooft, 
is het geoorloofd.”

Het is triest om kennis te nemen van deze uitspraken. Het geeft wel inzicht in de 
verschillende standpunten die men inneemt. Ik geef deze uitspraken weer en weer-
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leg ze, omdat deze dwalingen een belemmering kunnen zijn voor de bekering van 
veel mensen. Het blijkt ook dat er, vooral onder jongeren, heel veel vragen zijn en 
er vaak grote onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de betekenis van de doop. 

Een kort overzicht van de uitspraken:

 y De Bijbelse doop op het geloof wordt zonde genoemd! 
 y Als je gedoopt bent als baby komt het wel goed met je. 
 y Voorgangers uit de Gereformeerde Gemeente denken er weer anders over 

dan Christelijk Gereformeerde voorgangers. 
 y Kinderen worden gedoopt omdat ze kinderen van het verbond zijn. (Calvijn)
 y De doop verenigt met Christus.
 y Vanaf de apostelen is er altijd kinderdoop geweest.
 y De doop laat zien dat je nog bekeerd mag worden.
 y De doop bezegelt Gods beloften.
 y De doop is een kleine uitverkiezing.
 y God schrijft met Zijn vinger op je voorhoofd dat je een christen bent.
 y In de babydoop handelt God en de geloofsdoop gaat van de mens zelf uit.
 y Waterdoop is in de plaats gekomen van een bloedige besnijdenis.
 y Van de kinderdoop gaat kracht uit.
 y De doop verzegelt de inlijving in het lichaam van Christus.
 y De doop op het geloof van b.v. Baptisten is mensenwerk.
 y  De doop is een teken, zodat je zeker bent van Gods beloften.
 y De kinderdoop is de hartslag van het Bijbelse geloof. 

Dit is het dan grotendeels. Het is werkelijk afschuwelijk om zoveel onwaarheden, 
zoveel verdraaiing van de Schrift op een rij te zien staan. Het is een overwinning 
van satan om zoveel mensen uit zoveel kerken, eeuwenlang onder de bedekking 
van deze dwaling te houden.

Het is mijn gebed of de Heere de bedekking wil wegnemen en dat allen tot de 
kennis van de Waarheid zullen komen. Dat men onbevangen, zonder een bepaalde 
bril, biddend Gods Woord gaat onderzoeken met betrekking tot dit onderwerp, 
onder de leiding van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt. 
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Dr. W. Verboom: “De kinderdoop is namelijk de hartslag van het Bijbelse geloof 
dat Gods genade in Jezus Christus de absolute prioriteit heeft in ons leven. Dat we 
delen in het heil van Christus Jezus, hangt niet af van onze keus, van onze ervarin-
gen, maar van de vastheid en betrouwbaarheid van Gods beloften, die aan al onze 
keuzes en ervaringen vooraf gaan.

Nu we oud geworden zijn mogen we ons hoofd rustig neerleggen, want onze kin-
deren zijn gedoopt. God zal Zijn belofte waarmaken. Dat vind ik nou echt wijs.”

Ds. H. Polinder: “Onder het genadeverbond verstaat men de genadige beschik-
king van God over de gelovigen en hun kinderen, waarin God onder de verplich-
ting van geloof en bekering alle heil voor tijd en eeuwigheid wil schenken door de 
Middelaar van het verbond.” 

Ds. A. van der Zwan: “Op grond van Gods Woord zijn er drie ‘verbonden’ te onder-
scheiden die te maken hebben met het eeuwig heil van mensen: het verbond der 
verlossing, het verbond der werken (met Adam) en het verbond der genade. Het 
genadeverbond 1) omvat méér mensen dan alleen de uitverkorenen.”

1)Het genade verbond is een door mensen bedacht systeem, om een Bijbelse basis 
te hebben voor de kinderdoop en de daarmee gepaard gaande vervangingstheo-
logie.(HS)

Dr. W. Verboom: “Paulus appelleert hier dus niet aan de ervaring van de doop, 
maar aan het onderricht over de betekenis van de doop. Zo moeten we de strekking 
verstaan van de uitdrukking: weten jullie niet dat jullie in Jezus Christus gedoopt 
zijn?

Als datgene wat in Romeinen 6 gezegd wordt ook niet van de doop van kinderen 
geldt, hebben we de slag om de kinderdoop verloren.

Heeft God in de doop niet beloofd dat Hij met zijn Heilige Geest zal werken in de 
harten van de kinderen? Wie dat als ouders en als catecheet niet gelooft, laat een 
kind opgroeien of geeft een kind onderricht in een vacuüm van vrijblijvendheid, 
een kweekplaats van ongeloof.”
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Ds. J.M.D. de Heer: “Wat een arme leer, gegrond op drijfzand. Baptisten verwer-
pen de kinderdoop. In hun ogen is zo iemand nooit gedoopt. Wat ontzettend om 
dat te zeggen! Wat brutaal. De overdoop is een verachten van wat God in de doop 
schonk. Bid de Heere of Hij uw zoon/schoonzoon van zijn dwaalweg wil bekeren 
tot de waarheid van Gods Woord.”

Ds. A.J. Mensink stelt: “Er is verband tussen de geestelijke verarming van de ge-
meente en de overdoop. Het gevaar van het laatste is dat de mens met zijn geloofs-
daad centraal kan komen te staan.”

Ds. J. Nap : “Dopen we alleen volwassenen of ook kinderen? En is de doop een 
pleitgrond of niet... Een andere situatie van onkunde maakte ik zelf eens mee. 
...Toen kwam ook aan de orde dat mensen met een gedoopt voorhoofd toch ver-
loren kunnen gaan. Dit is het geval, wanneer zij niet tot het oprechte geloof in 
Christus komen.”

Dr. A. de Reuver: “Meer dan een teken. De doopbelofte in reformatorisch per-
spectief.  Hij haalt Calvijn aan: ‘Onze kinderen worden niet pas tot Gods verbonds-
volk gerekend als ze gedoopt zijn. Ze worden juist gedoopt omdat ze kinderen van 
het verbond zijn.’

Ds. W. Teellinck: “Een zuigeling krijgt bij zijn doop van Godswege een rechtsgeldi-
ge verklaring in handen, waarop hij zich in de toekomst met vrijmoedigheid mag 
beroepen.”

Dr. A. de Reuver : “Dat de doop alleen de uitverkorenen verzegelt (Brakel).” 

Ds. Bas van de Graaf: “De doop is dus een teken wat we krijgen om nóg zekerder 
te zijn van wat God belooft!”

Dr. A.J. Plaisier : “Het water van de doop is geen toverwater, maar wel water van het 
wonder: het wonder van de vereniging met Christus.”

Dr. A. van de Beek: “We zijn in de doop overgegaan in Christus, in Hem geboren. 
Ons leven in Christus is de ware werkelijkheid. De doop is eenmalig, wat betekent 
dat de overdoop gewoon geen doop is. Ook het opdragen of zegenen is geen optie. 
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Je kunt, geboren in de kerk, niet niet toebehoren aan Jezus.”

PKN synode: “Bij de bespreking werd duidelijk dat voor de synode de eenmalig-
heid van de doop en het belang van de kinderdoop buiten kijf staan. In de doop is 
de genade van God en zijn trouw tastbaar geworden...”

Ds. Wim Markus: “De HGJB verkoopt vanaf maandag polsbandjes met daarop de 
tekst: “Ik draag Gods watermerk”. Argument: Stimuleren om hun doop te beleven 
als een eervolle onderscheiding!”

Ds. G. Lustig: “Maar wat vreemd dat velen, misschien ook jij wel, zo moeilijk onder 
woorden kunnen brengen wat die doop dan toevoegt aan je leven. Wat je er nu 
écht aan hebt. Als je in dat verbond bent opgenomen, is dat dus een voorrecht, 
maar God heeft dan ook recht op een antwoord. Al is God in alles de eerste, er zijn 
in elk verbond twee partijen (zie ook doopformulier). Hij vraagt ook het antwoord 
van ons hart.”

Ds. G. Lustig: “De besnijdenis in het Oude Testament was niet de onderstreping 
van het geloof van Abraham, maar een teken van het verbond van God (Gen. 
17:7,10). Dat verbond is eeuwig en een verbond van genade. Het verbond van God is 
in het Nieuwe Testament niet veranderd, het teken wel, want Christus is gekomen 
en heeft Zichzelf gegeven. Zijn bloed heeft gevloeid tot vergeving van zonden. Het 
water van de doop beeldt dat symbolisch uit”.

Dr. A. Baars: “Het verbond in het OT en het NT zijn in wezen één. De doop is in de 
plaats van de besnijdenis gekomen. In het NT worden ook kinderen gedoopt die 
begrepen zijn in de gedoopte huisgezinnen. Vanaf de apostelen is er altijd kinder-
doop geweest.”

Ds. J. Driessen: “Het is, zoals het doopformulier het zegt, de aanneming tot kinde-
ren. Met de heilige doop heeft God afgerekend met de vraag of God met jou wel in 
genade van doen wil hebben. Hij laat juist door dat teken zien: je mag nog bekeerd 
worden. De doop wapent ons in de strijd tegen de zonde, de wereld en ons eigen 
boze hart.”

Dr. P.L. Voorberg: “Juist bij de kinderdoop zie je de genade van God glansrijk stra-
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len. Bij een volwassen doop in een Gereformeerde kerk is dat volgens hem dan 
ook zo. Ook bij de volwassen doop wordt de grond niet gevonden in de mens (zijn 
geloof ) maar in het bevel en de belofte van God.”

Ouderling M.J. Karels: “De Heere heeft met Zijn vinger op je voorhoofd geschre-
ven dat je een christen bent. Is dat voor jou meer dan een theorie? Het is geen 
toeval dat je in een christelijk gezin geboren bent. Calvijn noemt dit een kleine 
uitverkiezing.” 

Dr. P.L. Voorberg: ,,De doop is bezegeling van Gods beloften, niet van de mense-
lijke keuze. Doop en geloof zijn ook nauw met elkaar verbonden. In de doop komt 
een voorwaardelijke belofte tot de mens, die daarop in geloof en bekering dient te 
reageren.”

Ds. A. Jonkman: “Doop maakt Gods verkiezing duidelijk.”

Ds. A. van Voorden: “Elk kind is van nature een kind des toorns, maar niet iedere 
gedoopte is opgenomen in het verbond der genade. De weldaden van het verbond 
gelden voor de uitverkoren kerk en niet voor elk gedoopt kind.”

Ds. G.R. Procee: “Het geloofsgeheim van de doop is schenking en deelachtig ma-
king. Het is meer dan een belofte. In de doop verbindt God ons aan Christus en al 
Zijn weldaden. Hij schenkt vergeving van zonden en aanneming tot kinderen van 
God en maakt deelachtig langs de weg van wedergeboorte.

De doop is een pleitgrond op de welgemeende beloften van God. Door herdoop 
zegt iemand dat de Drie-enige Naam van God Die over hem in zijn jeugd is uitge-
roepen nietszeggend was. Het is een verachten van de inzettingen van God en het 
is zonde voor God”.

 Ds. A.J. Mensink: “Veel Hervormde gemeenten hebben te maken met evangeli-
sche invloeden. Het fundamentele verschil is: Handelt God? Of handelen wij?” 

Dr. A.J. Kunz: “Een sterke christelijke identiteit ontstaat daar waar mensen de bete-
kenis van hun doop leren verstaan, doordat ze de God van hun doop op Zijn Woord 
gaan geloven. Juist op het punt van de doop heeft de gereformeerde gezindte nog 
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heel wat huiswerk te doen. Getuige de grote verwarring die er op dit punt is.”

Philip Melanchton:  “De dopersen ontkennen de erfzonde. Optimisme en indivi-
dualisme vormen nog steeds de voedingsbodem voor de verwerping van de kin-
derdoop. Het is wel jammer dat reformatorische christenen het zichtbare teken 
van de kinderdoop door onderdompeling zijn kwijtgeraakt. Christenen moeten aan 
hun doop denken, omdat Gods beloften erin vervat zijn.” 

Ds. R.A. Grisnigt: “De Doop geeft je een leven lang houvast aan de trouw van God! 
En nu is de kinderdoop gekomen in plaats van de besnijdenis van toen. Waterdoop 
in plaats van een bloedige besnijdenis. Want bloed hoeft er niet meer te vloeien, 
gelukkig niet!”

Dr. P. Korteweg: “Bij de herdoop zoeken we onze zaligheid meer in het water van 
de doop dan in het verzoenend bloed van Jezus Christus. De kinderdoop gaat een 
leven lang mee. Van die doop gaat kracht uit. Als dat beleefd wordt, is er geen be-
hoefte aan herdoop.”

Ds. N. den Ouden: “Het water van de doop wijst ons onze onreinheid en verloren-
heid aan, maar wil ook heenwijzen naar de mogelijkheid van behoud. Bedenk dat 
God u heeft gekroond met Zijn belofte toen u nog een zuigeling was. Allereerst is 
dus bekering nodig, daar begint de opvoeding.”

Ds. D.P.J. Buijs: “Een kerk van gereformeerd belijden zal niet kunnen gedogen dat 
de kinderdoop in haar midden gedevalueerd wordt.”

Dr. C.P. Polderman: “Voetius veronderstelde dat de gedoopte kinderen bij de doop 
al wedergeboren waren. Dáárom kon hij de doop bedienen. Kuypers ‘oplossing’ te 
veronderstellen dat hij weder geborenen doopte, was voor Steenblok geen begaan-
bare weg. Moerkerken stelt dat de beloften van het verbond der genade, die in de 
heilige doop worden verzegeld, door God de Vader aan Christus, als het Hoofd van 
het verbond, zijn gedaan en in Hem aan de uitverkorenen.”

Ds. R.W. Mulder: “De doop is een zichtbare bevestiging van de verbondsbelofte van 
de afwassing van de zonden door het bloed van Jezus Christus. Helaas geloven veel 
verbondskinderen niet wat de Heere belooft en bevestigt. Ze beschouwen het teken 
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en zegel als iets algemeens zonder er werkzaam mee te zijn. Wat zal voor hen de 
verantwoording hiervan in de oordeelsdag onnoemelijk zwaar zijn.” 

Ds. W. Visscher: “Er zijn tweeërlei kinderen van het verbond. Helaas zijn er men-
sen die uitwendig in het verbond zijn. Dan hebben we wel het teken, maar niet de 
betekenis van de doop ontvangen. Zalig worden is het wonder van Gods genade. 
In de doop laat de Heere die genade uitbeelden. Het water in de doop wijst op het 
bloed en de Geest van Christus. Het is door de Heilige Geest dat de betekenis van 
de doop werkelijkheid wordt.” 

Drs. G.A. van den Brink: “Doop verzegelt inlijving in lichaam (gemeente) van 
Christus. De wedergeboorte is een vrucht die voortkomt uit de inlijving in het li-
chaam van Christus.”

Dr. M.A. van Willigen: “De oproep tot de doop is in feite tegelijkertijd een oproep 
tot de maaltijd des Heeren ….De doop werd niet zomaar bediend.

Er ging jarenlang onderwijs aan vooraf…….Augustinus heeft door het bewust 
centraal stellen van de kinderdoop de bediening van de doop veranderd: 

De volwassen doop wordt ten gevolge van deze andere visie langzaam maar zeker 
vervangen en opgevolgd door de kinderdoop. En dat is inderdaad nieuw”

Dr. Hans W. Maris: “Als iets katholiek is, dan wel het dopen van kinderen! Pas in de 
16e eeuw kwam er verzet door dopersen en wederdopers. Bezinning daarop dwong de 
Reformatie de gronden voor de katholieke kinderdoop confessioneel vast te leggen. 
Het beleven van de doop op volwassen leeftijd als onderstreping van de eigen bekering 
past bij de cultuur van postmodern zelfbewustzijn, meer dan bij een ootmoedig leven 
van Gods rijke beloften, van genade en ontferming voor zondige mensen.”

Dr. Klaas van der Zwaag: “Vanuit het perspectief van de reformatie is zowel Rome 
als Doperdom mensgericht: ze verwachten alles van de gelovige mens, van zijn 
poging om zich langs een weg van werken bij God verdienstelijk te maken. Bij 
Rome is dat door de bemiddeling van de kerk in het gebruik van de sacramenten. 
bij het Doperdom in het zoeken van een waar christelijk leven in heiligmaking of in 
bijzondere religieuze geloofservaringen.”
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Tot slot ook nog een ander geluid:

Stanley Edwin Anderson: “Aan zevenhonderd miljoen 1)  mensen wordt onderwe-
zen in de christelijke kerken, dat kinderen gedoopt moeten worden, maar de Bijbel 
zegt niet één enkel woord over de kinderdoop. Meer mensen zijn misleid door 
deze dwaling dan alle andere dwalingen tezamen.

De gevaren van de kinderdoop: Men kan gemakkelijk het gevaar van de kinderdoop 
inzien. Iemand vertrouwt op het feit dat hij werd gedoopt als baby en voelt nooit 
de behoefte om verlost te worden. Dit is een tragedie. Miljoenen zijn misleid en 
hebben daardoor de valse hoop op redding door de kinderdoop.”

1)Nu Rooms-Katholieke Kerk 1,3 miljard. Oosters Orthodoxe Kerk 200 miljoen. 
Totaal 1,5 miljard, 1500 miljoen mensen.

Wat komt duidelijk naar voren in de uitspraken van de meeste voorgangers?

 y Dat de doop van baby’s Gods werk is en de doop op geloof mensenwerk.
 y Dat God in de doop belooft de God van die baby te willen zijn.
 y Dat de zaligheid in de Heere Jezus niet afhangt van onze keus.

Deze uitspraken gaan lijnrecht in tegen het Woord van God. Door de gehele Bijbel 
heen roept God de mens op om zich te bekeren, om te kiezen voor Hem. “Kiest 
dan heden wie gij dienen zult. Ik stel u het leven en de dood voor. Kiest dan het 
leven.” Tot op de laatste bladzijde van de Bijbel klinkt de oproep van de Heere Jezus 
om tot Hem te komen. “Wie wil, neme het Water des levens om niet!“ We kunnen 
niet pleiten op onze doop, maar moeten altijd pleiten op het volbrachte werk van 
de Heere Jezus.

Mozes riep daartoe op. De profeten riepen daartoe op. Johannes de Doper riep 
daartoe op. De Heere Jezus riep daartoe op en de apostelen riepen daartoe op. Je 
moet toch wel echt verblind zijn om deze oproep niet te volgen, ja zelfs af te keuren. 
Om zelfs te beweren dat de bekering van de 5.000 Joden op de 1e Pinksterdag het 
werk van mensen was. Want deze 5.000 mannen werden op basis van hun geloof 
gedoopt.
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Men stelt de beloften van de besnijdenis gelijk aan die van de kinderdoop. Als be-
wijs hiervoor, wordt verwezen naar de uitleg in de Heidelbergse Catechismus, in de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de geschriften van Calvijn. Blijkbaar hebben 
deze meer gezag dan het Woord van God zelf.

Dit hoofdstuk over de doop sluiten we af met de getuigenissen van twee Engelse 
voorgangers over hun doop. 

Getuigenis van Georg Müller 1805-1898 over zijn doop.

“Het had God behaagd, in Zijn overvloedige genade, mijn geest in zo’n toestand te 
brengen, dat ik bereid was in mijn leven uit te voeren, wat ik ook maar in de Schrift 
over deze inzetting zou vinden, of het nu het één was of het ander. Ik kon zeggen: 
“Ik wil Zijn wil doen”, en ik geloof dat het hierdoor kwam, dat ik spoedig zag welke 
“leer uit God is”, òf de kinderdoop òf de doop der gelovigen.

Zodra ik in deze hartsgesteldheid was gebracht, zag ik uit de Schrift dat ALLEEN 
de gelovigen de juiste personen voor de doop zijn en dat de onderdompeling de 
enige echte Schriftuurlijke wijze is waarop het bediend moet worden. Het gedeelte 
wat me bijzonder overtuigde van het eerstgenoemde is:

Handelingen 8:36-38 “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en 
de kamerling zei: “Zie, daar is water; wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?” En hij zei: 
“Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.” En hij antwoordde en zei: “Ik 
geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.” En hij liet de wagen stilhouden en beiden 
daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.”

En van het laatstgenoemde.

Romeinen 6:3-5 “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in 
Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, 
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in de 
nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen 
gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding.”.

Een poosje later werd ik gedoopt. Ik had veel vrede om dat te doen en ik heb er 
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nooit één enkel ogenblik spijt van gehad.”

Getuigenis van Charles H. Spurgeon over zijn doop, 1834-1892.

Spurgeon zegt hierover: “Ik wist dat mijn vader en grootvader kleine kinderen in 
hun arm namen, enige druppels water op hun voorhoofdje sprengden en dan zei-
den dat zij gedoopt waren; maar ik kon in mijn Bijbel niet vinden dat kinderen of 
zuigelingen gedoopt moesten worden. Ik heb een weinig Grieks geleerd, maar ik 
kon niet ontdekken dat het woord “dopen” de betekenis heeft van besprengen. En 
zo zei ik bij mijzelf: “Zij zijn godvruchtige mannen, maar zij kunnen dwalen en 
hoewel ik hen liefheb en hogelijk vereer, is dit toch geen reden om hen na te vol-
gen. Ik acht dat de doop van een onbewust kind even dwaas is als de “doop” van een 
schip of van een klok, want er wordt in de Schrift niets over gezegd. “

Zijn moeder was zeer bedroefd omdat hij een Baptist was geworden. De briefwis-
seling die Spurgeon met zijn moeder had over deze zaak getuigt van geestelijke 
humor. Moeder Spurgeon schreef: ‘O Charles, ik heb de Heere vaak gebeden om 
een Christen van je te maken, maar ik heb er nooit om gevraagd dat je een Baptist 
zou worden’, waarop Spurgeon antwoordde: ‘Moeder, de Heere heeft uw gebed 
met Zijn gebruikelijke gulheid beantwoord en u veel en veel meer gegeven dan u 
vroeg of dacht.’ 

Spurgeon was bijna 16 toen hij gedoopt werd.
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Een vreemde geboorte.

Tijdens dit onderzoek kwam ik ook nog een vreemde uitspraak tegen van Dr. H. 
van de Belt. Deze uitspraak werkt niet mee aan een goed verstaan van de Schriften.

Dr. H. van de Belt: 
Boek: Bloeien, groeien, snoeien.  (2009)

“Wedergeboorte beslaat een heel leven. Eén grote bevalling.

Hij legt er grote nadruk op dat het hele leven één grote bevalling of wedergeboorte 
is. Daar komt bij dat mensen door het spreken over de wedergeboorte in engere zin 
te veel op de eerste ervaring kunnen worden teruggeworpen.” 

(In engere zin betekent dat het een éénmalige heerlijke gebeurtenis is, zoals ook de 
door hem aanvaarde Dordtse Leerregels aangeven. HS)

God wil dat alle mensen zalig worden.

Dat staat in Zijn Woord. Daarvoor hoef je niet gedoopt te zijn. Maar de mens moet 
wel willen. Dat is het probleem. De Heere Jezus zei van de mensen in Jeruzalem, 
dat ze niet wilden. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze. Op 
basis hiervan zal de mens worden geoordeeld. Men kan later nooit tegen God zeg-
gen, dat het Zijn schuld is. Dat het komt omdat Hij ons niet uitverkoren heeft. De 
zaligheid van de mens hangt echt af van zijn of haar keuze. Laat je door geen enkele 
leer iets anders wijs maken of van de wijs brengen.

Ezechiël 18:32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt 
de Heere HEERE, dus bekeer u en leef !

1 Timotheüs 2:3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zalig-
maker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
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beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen.

Hoe brengen we de Bijbelse Boodschap aan mensen die niet geloven dat er een 
God bestaat?

Die niet geloven dat er een God bestaat, Die alles geschapen heeft. Een God, 
Die  ook de mens geschapen heeft?

Boodschap: U zegt niet te geloven in een God? Toch bestaat Hij wel. Kijk om u 
heen naar de schepping en lees de Bijbel. In Zijn Woord, kunt u alles over Hem 
ontdekken en Hem leren kennen. Hij is uw Schepper. Hij gaf u het leven. Hij heeft 
een doel met uw leven en Hij bepaalt ook het einde van uw leven.

Uw dood betekent niet het definitieve einde. Er zijn dan twee mogelijkheden waar-
in uw leven (uw onsterfelijke ziel) verder gaat:

a. Een leven verenigd met God in de hemel, in liefde, harmonie en eeuwige vreugde.
b. Een leven in de hel in de aanwezigheid van satan, de duivel.

Uw bestemming hangt af van de keuze die u op aarde maakt, namelijk vóór of 
tegen God. Vóór of tegen de Zoon van God, de Heere Jezus. 
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9. HET EERSTVOLGENDE 
HEILSGEBEUREN

Wat is het eerstvolgende heilsgebeuren?

Na de uitstorting van de Heilige Geest is de openbaring van de Heere Jezus, alsme-
de de opname van de gelovigen het eerst komende heilsgebeuren. De gelovigen 
zien uit naar die openbaring, in het bijzonder de vervolgde Christenen. Wat weer-
houdt de Heiland nog? Eerst moet het getal van de gelovigen uit de volken, naar 
Gods oordeel, compleet zijn. 

De weerhouder van de antichrist.

En zolang de gelovigen nog op aarde zijn kan ook de antichrist niet komen. Het is 
de Heilige Geest, die woont in de gelovigen, die de komst van de antichrist tegen-
houd, weerhoud. 

De opname van de gelovigen.

De opname van de Gemeente, de Bruid van Christus, het Lichaam van Christus.

De eerste Opstanding.

Gelijk met de opstanding van de gelovigen vindt er ook een oordeel plaats. Want 
de ongelovigen staan niet op uit de dood. Die staan op voor het eindoordeel, na 
het 1000 jarig Vrederijk.

De apostel Paulus schrijft over de opstanding van de gelovigen en hun opname. 
Dit laatste staat in:

2 Korinthe 4:14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons 
door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
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1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van 
een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in 
Christus zijn, zullen eerst opstaan.17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 
Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

2 Timotheüs 4:1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 
levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

In vers 1 schrijft Paulus over twee oordelen: bij Zijn verschijning en in Zijn 
Koninkrijk. Oordelen aan het begin van Zijn Koninkrijk en het eindoordeel aan het 
einde van Zijn Koninkrijk, nadat satan voor een ogenblik is losgelaten.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen 
heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, 
en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De opname van de gelovigen is een gebeurtenis, een Bijbels feit, die veel christenen 
blijkbaar moeilijk vinden om te geloven. Ook christenen die Bijbelgetrouw willen 
zijn, de Bijbel van kaft tot kaft voor waar houden, hebben toch problemen met het 
feit van de letterlijke opname van de Gemeente. Echter niet alleen met de opname 
van de gelovigen, meestal ook met het 1000 jarig Vrederijk, de Grote Verdrukking, 
de twee Getuigen en de 144.000 dienstknechten van God in het boek Openbaring.

Men hoort wel eens zeggen dat er door de opname een grote chaos in de wereld zal 
ontstaan. Als miljoenen mensen worden opgenomen. Dat is echter de vraag. Zijn 
er dan nog miljoenen gelovigen op aarde? De Heere Jezus vroeg Zich af of er nog 
wel gelovigen zijn, als Hij komt om Zijn Bruidsgemeente op te halen.

Augustinus geloofde Gods woord niet.

Augustinus heeft de strijd aangebonden tegen het Chiliasme. Het Chiliasme is de 
leer van het 1000 jarig Vrederijk. De bekering tot het Christendom van Constantijn 
en zijn overwinning op het heidendom, zag Augustinus als het begin van het 1000 
jarig Vrederijk. Door de machtige invloed van Augustinus raakte de leer van het 
Chiliasme geheel op de achtergrond, hoewel deze in de eerste drie eeuwen door de 
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Gemeenten tamelijk algemeen was aanvaard. Augustinus stond op het standpunt 
dat het Rijk van Christus de kerk is.

Het standpunt van Augustinus bleef tot aan de Reformatie het heersende stand-
punt van de kerk. Maar ook na de Reformatie kwam hier niet veel verandering in en 
dat is tot op heden nog zo in de Rooms-Katholieke Kerk en in de reformatorische 
kerken.

Na de apostelen waren er in alle eeuwen mensen die het Woord van God letterlijk 
geloofden. Zie hiervoor mijn boek: “500 jaar Reformatie – 2000 jaar Baptisme”.

Door de eeuwen heen zijn er altijd groepen geweest die aan de letterlijke uitleg 
van de Bijbel inzake het Chiliasme vasthielden. Dat waren o.a. de Waldenzen, 
Albigenzen, de Katharen, de Apostelbroeders en de aanhangers van Wycliffe en 
Joh. Hus en anderen.

In latere tijd brachten de broeders van de Vergadering der Gelovigen en de Vrij 
Evangelische Kerk deze Bijbelse waarheid weer onder de aandacht.

Dus ook na de Reformatie zijn er altijd personen geweest die wél geloofden in een 
1000 jarig Vrederijk, waaronder Vader à Brakel.

Van Prof. Dr. J.H. Gunning is het woord: ‘Het is de oorzaak geweest van het kwij-
nen der protestantse kerken, dat de Hervorming de blik op de toekomst verloren 
heeft. Haar Belijdenisgeschriften zwijgen genoegzaam geheel van de toekomst 
des Heeren.’

Dr. H. Bavinck heeft eens gezegd: ‘Het mag opmerkelijk heten, dat, in weerwil 
van de grote plaats die de naam ‘Rijk Gods’ in de Heilige Schrift inneemt, deze 
term toch uit de protestantse theologie bijna geheel is verdwenen..., in elk geval, 
de Eschatologie is één der minst doordachte en afgewerkte onderwerpen in de 
Christelijke Dogmatiek’.

Dr. Abraham Kuyper stelde dat: ‘Onze gereformeerde theologen hebben dit onder-
werp grotelijks verwaarloosd en aan ieder vrij spel gelaten om er een eigen mening 
op na te houden. In deze stand der kwestie zijn wij nog. In alle gereformeerde 
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dogmatiek wordt er over heen gelopen.’ 

We kunnen ook nu dr. Kuyper wel nazeggen: ‘In deze stand van zaken zijn wij nu 
nog.’

In de zeventiende- en achttiende eeuw waren er verschillende theologen die vast 
en zeker geloofden in een komend herstel van Israël. Zij dachten daar echter niet 
allemaal gelijk over. Ook over de herbouw van de tempel werd heel verschillend 
gedacht. Het boek van Dr. M. van Campen: ‘Gans Israël’, geeft daar uitgebreide 
informatie over.

In de Middeleeuwen dachten de Katharen, de Apostelbroeders, de Waldenzen, 
Wycliffe, en J. Hus positief over een herstel van Israël.

De Reformatoren Luther, Calvijn en Melanchton hielden vast aan de opvatting 
van Augustinus en daarmee aan de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk en 
daarmee aan de heersende vervangingstheologie.
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10. ER KOMT EEN TIJD VAN 
GROTE VERDRUKKING.

In de verzen 15 t/m 22 van Mattheüs 24 gaat het over de Grote Verdrukking die over 
de gehele wereld komen zal. De gelovigen zijn dan opgenomen in de hemel. Wat 
er dan allemaal voor rampen en plagen over de wereld komen, kunnen we lezen in 
Openbaring 6 t/m 16.

Mattheüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken 
is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, 
daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op 
het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op 
de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 
Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet 
zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een Grote 
Verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen 
vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort 
worden.

De Heere Jezus laat ons hier er al iets van zien in Mattheüs 24.

 y Deze Grote Verdrukking is éénmalig en uniek.
 y Die dagen zullen ingekort worden ter wille van de uitverkorenen. Met uitver-

korenen wordt zeer waarschijnlijk het Joodse volk bedoeld.
 y Er zullen vele valse christussen en profeten zijn.
 y Die valse profeten zullen tekenen en wonderen doen.
 y Zij zullen proberen de uitverkorenen te misleiden.

Wat zegt de apostel Paulus ons in zijn brief aan de Thessalonicenzen over de 
Grote Verdrukking?

Een kort overzicht:
 y Laat u niet misleiden.
 y Eerst komt er afval van (schijn)gelovigen.
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 y Er ontstaat grote wetteloosheid.
 y De antichrist doet zich voor als God.
 y De antichrist gaat als God in de tempel van God zitten.
 y De Heilige Geest weerhoudt de komst van de antichrist.
 y De antichrist zal vernietigd worden door de Heere Jezus bij Zijn komst op 

aarde.
 y De ongelovigen krijgen een dwaling, zodat zij de leugen geloven.
 y Zij gaan verloren omdat zij de waarheid niet geloofd hebben.

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag 
komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon 
van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat 
God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat 
zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, 
toen ik nog bij u was? 

2 Thessalonicenzen 2:6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen 
tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. 
Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal 
hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning 
bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met 
allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van 
de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden. 

2 Thessalonicenzen 2:11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, 
zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet 
geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De Heere Jezus deelt aan Johannes mee dat de volken de heilige stad Jeruzalem 
gedurende 3 ½ jaar zullen vertrappen.

Openbaring 11:1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was 
erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin 
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aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, 
want die is aan de volken gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig 
maanden lang.
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11. DE KOMST VAN 
DE ANTICHRIST 
GEPROFETEERD.

Profetie over de antichrist:

Daniël 8:23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat vol 
hebben gemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse stre-
ken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke 
wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal 
hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog on-
der zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal 
hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder 
mensenhand zal hij gebroken worden.

Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege 
de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel 
zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal 
worden over de verwoeste.

 y De antichrist zal tegen het zuiden oprukken.
 y De antichrist zal terug schrikken wegens de schepen van de (Kittiërs, Chittim, 

Westerse kustlanden, Cyprus).
 y De antichrist zal een verbond sluiten met het seculiere Israël.
 y Zij, die Gods wetten eerbiedigen zullen weerstand bieden en velen onderwij-

zen.
 y De antichrist zal het heilig verbond verbreken, er tegen toornen en zijn eigen 

wil doen.
 y Het heiligdom zal ontheiligd worden en hij zal het offer doen ophouden.
 y De verwoestende gruwel zal opgesteld worden.

Daniël 11:29 Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken, 
maar het zal niet zijn zoals de eerste of zoals de laatste keer. 30 Er zullen schepen van 
Cyprus (de Kittiërs) tegen hem komen en hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en 
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toornen tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, 
terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond verlaten. 31 Dan zullen er uit 
hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en 
het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. 32 En hen 
die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. 

Daniël 11:32 Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun 
wil ten uitvoer brengen. 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij 
zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 
34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich 
echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen 
te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht 
nog tot de vastgestelde tijd.
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12. HET EVANGELIE 
TIJDENS DE GROTE 
VERDRUKKING.

In de tijd van Grote Verdrukking komen nog veel  mensen tot bekering. De gelovi-
gen, bestaande uit Joden en niet-Joden zullen vóór de Grote Verdrukking door de 
Heere Jezus worden opgenomen. Maar ook tijdens de Grote Verdrukking komen er 
toch weer mensen tot geloof in de Heere Jezus. 

Hoe kan het, dat er mensen tot geloof komen? 

Dat zal mogelijk zijn door de verkondiging van het Evangelie door de 144.000 
Joodse Evangelisten die onder speciale bescherming van de Heere de wereld in 
trekken. Hierover lezen we in Openbaring 7.

144.000 dienaren van God.

Openbaring 7:3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en 
de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 
4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, honderdvierenveertigduizend 
waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 5 Uit de stam Juda waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de 
stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 6 uit de stam Aser waren er twaalfdui-
zend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ma-
nasse waren er twaalfduizend verzegeld, 7 uit de stam Simeon waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar 
waren er twaalfduizend verzegeld, 8 uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend ver-
zegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin 
waren er twaalfduizend verzegeld.

Twee getuigen van het Evangelie.

Terwijl de 144.000 getuigen het evangelie brengen aan de gehele bewoonde we-
reld, prediken de “twee Getuigen” in de stad Jeruzalem.
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Hun bediening zal een internationale, wereldwijde bediening zijn,
zelfs als ze blijkbaar nooit de stad Jeruzalem verlaten. Dit kan mogelijk
zijn, omdat in de huidige tijd televisiecamera’s hun prediking zichtbaar
zouden kunnen maken in de verste uithoeken van deze aarde. Zij
moeten hun prediking doen, terwijl de ongelovigen waarschijnlijk de
macht hebben over Jeruzalem en de buitenste voorhof van de tempel.

Openbaring 11:1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel 
was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die 
daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet 
die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 
tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal Mijn twee Getuigen macht geven, en zij zul-
len, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de 
twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de twee Getuigen Mozes en Elia zijn. 
Mozes als vertegenwoordiger van de Wet en Elia als vertegenwoordiger van de 
Profeten. Beide zijn in de hemel. 

Tijdens Jezus rondwandeling op aarde verschijnen deze twee mannen op de Berg 
der Verheerlijking om met Jezus te spreken over Zijn toekomstig lijden en sterven. 
Elia was opgevaren naar de hemel. Van Mozes staat dat niet vermeld, maar wel 
staat in het boek Judas dat de engel Michaël twistte met satan over het lichaam van 
Mozes. Hieruit zou men kunnen afleiden dat Mozes  of opgewekt en ten hemel 
gevaren is, of direct opgenomen is in de hemel, omdat zijn graf nooit gevonden 
is. Maar dat laatste zou in tegenspraak zijn met Gods woord, waarin staat dat God 
Mozes begroef.

In deze verzen ontdekken we een wonder in het verleden ook door Mozes verricht. 
Hij veranderde water in bloed en een wonder door Elia verricht. Op zijn gebed sloot 
God de hemel, zodat het drie jaar niet regende. De twee olijfbomen, Mozes en Elia, 
zijn de vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten. Dat Elia terug zal komen, 
wordt ook voorzegd door de profeet Maleachi in:

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die 
grote en ontzagwekkende dag.
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In Zacharia 4 komen deze twee olijfbomen ook voor, naast een kandelaar geheel 
van goud, met een olievaatje aan de bovenkant en daar bovenop zeven bijbeho-
rende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen erboven. Wie is de 
gouden kandelaar en wie zijn de olijfbomen?

Daar zijn veel verklaringen voor, maar de beste verklaring is naar mijn mening dat 
de gouden Kandelaar God Zelf is of de komende Messias. De zeven lampen zijn 
dan de ogen van de HEERE of te wel de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn. 
Of, als het de Messias is, zijn de zeven lampen de zeven Gemeenten, lichtdragers, 
bovendien een beeld van de Heilige Geest.

De twee olijfbomen zijn volgens Zacharia 4:14 de twee Gezalfden die bij de Heere 
van heel de aarde staan. Wie stonden bij de Heere (Adonai) van heel de aarde? 
Waren dat niet Mozes en Elia tijdens de verheerlijking op de berg?

Zacharia 4:2 Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel 
van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende 
lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten, 3 met twee 
olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan... 
14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

En niemand, geen politie, geen militaire- of burgerlijke macht, de Israëlische regering 
niet en geen UN of EU die  in staat zullen zijn om deze twee Getuigen te laten stoppen 
met hun prediking. Ieder die probeert dit te doen, zal worden gedood door vuur uit hun 
mond. Nadat ze hun prediking volbracht hebben, worden ze gedood door het beest uit 
de afgrond. Maar na 3 ½ dag worden ze door God weer levend gemaakt. Tot schrik van 
hun vijanden. Vervolgens worden ze door God opgenomen in de hemel.

Openbaring 11:3  En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding 
gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4  Zij zijn de twee olijfbomen en de 
twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 5 En als iemand hun schade wil 
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun 
schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. 6 Zij hebben macht 
de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij 
hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met 
allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 
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Openbaring 11:7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat  uit 
de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke 
zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. 9 En de 
mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve 
dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10 En 
zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en 
elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo ge-
kweld hadden. 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij 
gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden 
een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog 
naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Gedurende de eerste helft van de Verdrukking, als de 144.000 en de twee Getuigen 
het Evangelie prediken, zullen nog veel mensen uit alle naties, volken en tongen 
de Messias Jezus ontvangen als hun Redder en Verlosser. (Openbaring 7:9-17) 

Gelovigen komen uit de grote verdrukking.

Heel bijzonder hoe God ook in deze tijd van plagen en oordelen over de goddeloze 
wereld, tóch nog mensen er toe brengt zich te bekeren. Aan het einde van de Grote 
Verdrukking blijkt dat deze mensen gedood zijn vanwege hun geloof en dan voor 
de troon van God staan om hun Schepper op volmaakte wijze te eren en loven. We 
lezen hierover in Openbaring 7. 

 y Zij komen uit de Grote Verdrukking.
 y Zij hebben hun kleding gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.
 y Zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel.
 y Het Lam zal hen weiden en in alles voorzien.

Openbaring 7:13 En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die 
bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En 
ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit 
de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun 
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gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van 
God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn 
tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen 
zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de 
troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen.

Vraag: Zijn deze 144.000 dezelfde personen als in Openbaring 14? Dat is heel goed 
mogelijk. Het ligt voor de hand om dit te veronderstellen en veel Bijbelleraren zijn 
deze mening toegedaan. De personen in Openbaring 7 waren ook aan hun voor-
hoofden verzegeld.

Openbaring 14:1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem  honderd-
vierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 
2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als  een geluid van vele wateren en als het geluid 
van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid   van citerspelers die op hun citers 
spelen. 

Openbaring 14:3 En zij zongen als  een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en 
de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, 
die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn,  want zij 
zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn 
gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen 
leugen gevonden, want zij zijn  smetteloos voor de troon van God.
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13. DE SATAN ZAL 1000 JAREN 
WORDEN GEBONDEN.

Wat een gezegende tijd zal dat zijn. Er zijn christenen, ik vrees heel veel, die van 
mening zijn dat satan nu al gebonden is. Al bijna 2000 jaar. Sinds de opstanding 
van de Heere Jezus. Het getal 1000 ziet men als symbolisch.

Zij baseren dit o.a. op de voortgang van het Evangelie. Zonder binding van satan 
zou dit nu niet mogelijk geweest zijn.

Bovendien is het in onze tijd heel duidelijk dat de satan rond gaat als een briesende 
leeuw en vanwege de vele dwalingen die we allerwege onderkennen in onze tijd, 
zich ook voordoet als een engel des lichts.

Men vergeet dat de binding van de satan samenvalt met de komst van het 1000 
jarig Vrederijk.

We zien ook nog niet dat de wolf en het lam in vrede met elkaar leven. Nu er weer 
wolven in ons land zijn, worden er regelmatig schapen gedood. 

Openbaring 20:1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel  met de sleutel van de af-
grond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de 
duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot 
hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, 
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte 
tijd worden losgelaten.
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14. DE HEERE ZAL TERUG 
KOMEN NAAR DE AARDE.

Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap.

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Al die andere koninkrijken zullen verbrijzeld worden.

Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk 
doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet 
op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet-
doen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Proclamatie van koning Nekubadnezar.

Daniël 6:27 Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn 
koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is 
de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn 
heerschappij duurt tot het einde. 28 Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in 
de hemel en op de aarde,

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel 
Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor 
Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, 
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde 
gaan.

De Heere Jezus komt terug op de Olijfberg.
Op de Olijfberg, op dezelfde plaats vanwaar Hij vertrokken is.

De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden.

Er zal een zeer groot dal ontstaan. Het dal van Josafat. 

Dat betekent dal van oordeel.

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen.
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Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruza-
lem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het 
oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de 
berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult 
u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot 
Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van 
Uzzia, de koning van Juda. 

De HEERE zal Koning zijn op de berg Sion.

Micha 4:7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een 
machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in 
eeuwigheid.

Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Dit werd door de engel gezegd bij de aankondiging van Zijn geboorte.

Lukas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, 
de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van 
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

De heiligen nemen het koningschap in bezit.
De Heere Jezus komt terug met al Zijn heiligen. 

Wie zijn die heiligen? Dat zijn de leden van Zijn Lichaam, Zijn Bruidsgemeente. 

Daniël 7:21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen 
de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen 
van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het 
koningschap in bezit namen.

Daniël 7: 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de konink-
rijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 
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Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij 
heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Zacharia 14:5 Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

De Heere zal Koning worden over heel de aarde.

Een samenvatting van Zacharia 14:9-16:
 y Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.
 y Heel het land zal als de Vlakte worden.
 y Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven,
 y Jeruzalem zal onbezorgd wonen.
 y De Heere zal de vijanden van Israël straffen met een plaag.
 y Hij zal ieders vlees doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun 

kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.
 y Er zal verwarring bewerkt worden onder de vijanden door de Heere. 
 y Ook zal Juda in Jeruzalem strijden.
 y Het vermogen van alle volken rondom Israël zal verzameld  worden: goud, 

zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.
 y De overgeblevenen van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen 

van jaar tot jaar opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van 
de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Zacharia 14:9 De  HEERE  zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal 
de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte wor-
den, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven 
worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats 
van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeël toren af tot aan 
de perskuipen van de koning. 11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer 
zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen. 

Zacharia 14:12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die 
tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten 
staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van 
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allen zal wegteren in hun mond. 

Zacharia 14:13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE be-
werkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen 
en tegen elkaar de hand zullen opheffen. 14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat 
het vermogen van alle volken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer 
grote hoeveelheden. 

Zacharia 14:15 En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels 
en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die 
plaag. 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle volken die tegen Jeru-
zalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de 
Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

De volken die Israël aanvallen, zullen vernietigd worden. De volken zullen zich moe-
ten onderwerpen aan de Messias Jezus. Alle volken die zich bij Zijn komst tegen 
Hem verzetten, zullen vernietigd worden volgens de profeten Micha en Zacharia. 
Israël zal vele volken verpletteren, als Israël wordt aangevallen volgens Micha 4:13. 
De Heere zal hen sterk maken.

Micha 4:11 Nu verzamelen zich tegen u vele volken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd 
worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. 12 Zíj echter kennen de gedachten van 
de HEERE niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als 
graanschoven op de dorsvloer. 13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn 
van ijzer maken en Ik zal uw hoeven van brons maken, en u zult vele volken verpletteren 
en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is voor de HEERE, hun vermogen is voor 
de Heere van heel de aarde.

Bekering van de volken in het vrederijk.

Ook tijdens Zijn regering van duizend jaren zullen de volken Hem moeten gehoor-
zamen en ieder jaar opgaan naar Jeruzalem om Zich voor Hem neer te buigen, te 
aanbidden. Het is niet duidelijk of ieder persoon naar Jeruzalem moet gaan of dat 
een delegatie, een afvaardiging, bedoeld wordt. 
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Joël 3:15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel 
ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal 
Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven.

Zacharia: 14:17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de 
geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de 
HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Het gericht over de volken.

Bij de komst van de Messias. 

De Messias Jezus zal bij Zijn terugkomst ook gericht uitoefenen over de volken. Er 
zal echter ook in de natuur nog heel wat gebeuren bij Zijn komst. In de boeken van 
Jesaja, Ezechiël en Zacharia kunnen we daarover lezen. 

Alle eilanden zullen verplaatst worden en bergen zullen er dan  niet meer te vinden 
zijn, behalve dan de berg waar Jeruzalem op gebouwd is en de tempel van de Heere.

Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden.

De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden.

Alle mensen zullen het zien.

Jesaja 40:4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd 
worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 
De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het 
zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
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De dag van de Heere is zeer groot.

De HEERE is machtig.

Joël 2:11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is 
zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de 
dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?

God zal Zijn volk sparen.

Gebed om Zijn volk in die dag te sparen.

Joël 2:17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en 
het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over 
aan smaad, zodat de volken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de 
volken zeggen: Waar is hun God? 18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en 
Hij spaarde Zijn volk.

De vijand uit het noorden verdreven.
De HEERE zal voor Zijn volk zorgen met koren, wijn en olie.

Hij zal zijn volk niet meer overgeven aan andere volken.

Ook de volken uit het noorden, die Israël zullen aanvallen, zal de HEERE ver van 
hen wegdoen.

Wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

Joël 2:19 De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de 
nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als 
voorwerp van smaad onder de volken. 20 Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. 
Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, 
zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, 
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want hij heeft grote dingen gedaan. 21 Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees 
blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

Alle volken zullen het zien.

Alle volken zullen Gods heerlijkheid zien.

Alle volken zullen Gods oordeel zien.

Ezechiël 39:21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de volken laten blijken. Alle volken zullen 
Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.

Volgens hierna volgende teksten zal de Heere bij Zijn komst op de Olijfberg te 
Jeruzalem, de volken bestrijden en oordelen die het Joodse volk hebben aange-
vallen. Maar ook alle volken op deze aarde zullen dan door de Heere geoordeeld 
worden vóór de aanvang van het Messiaanse Vrederijk.

Het 1000 jarig Vrederijk begint niet met mensen die zich niet willen onderwerpen 
aan de Koning van Israël. Hoe dit precies zal gebeuren is nog niet geheel duidelijk, 
maar veel goddelozen zullen gedood worden. In het dal van Josafat, bij Jeruzalem, 
zal de Heere gaan oordelen. Maar volgens Zefanja 3:9 zal er na de oordelen ook een 
omkeer komen bij de volken. Zij zullen de Heere gaan aanroepen en Hem gaan 
dienen.
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Een heerlijke belofte voor de volken.

Zij zullen de Naam van de HEERE aanroepen,

Om Hem eenparig, gezamenlijk, te dienen.

Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, 
zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan 
schouder  te dienen.

De koningen, leiders van de aarde, zullen 
gestraft worden.

De zon en de maan zullen rood worden.

De HEERE zal regeren op de berg Sion, in Jeruzalem.

Er zal heerlijkheid zijn voor Zijn oudsten. 

Jesaja 24:21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte 
in de hoogte (hemelse gewesten) zal straffen en ook de koningen van de aardbodem 
op de aardbodem. 22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij 
zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen 
omgezien worden. 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon 
zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg 
Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. 

Bij de komst van de Messias zullen de volken die Israël verstrooid hebben en Zijn 
land hebben verdeeld, worden geoordeeld in het dal van Josafat bij Jeruzalem. Dit 
betreft alle volken in de omgeving van Israël.
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De profeet Joël spreekt over dit gericht.
Een rechtszaak in het dal van Josafat.

Vanwege Gods volk, dat zij onder de volken verstrooid hebben.

Gods land hebben zij verdeeld.

Zij verkochten mijn volk, een meisje voor wijn.

Joël 3:1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevan-
genschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken bijeenbrengen en hen doen afda-
len naar het dal van Josafat (Dal van het oordeel). Daar zal Ik met hen een rechtszaak 
voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de volken verstrooid 
hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. 
Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij 
konden drinken.

De Heere zal de vijanden vergelden.
Mijn kostbaarheden, mijn zilver en goud, hebben zij naar hun tempels gebracht.

Zij hebben de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem verkocht, ver weg van hun 
gebied. 

Joël 3:4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea? Wilt u 
Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk 
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt 
weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U 
hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver 
weg te voeren uit hun eigen gebied.



77

De vijanden van israël berecht.

De volken rondom Israël zullen worden berecht door de Heere Jezus in het dal 
van Josafat. 

Dat zijn de volken die vijanden van Israël zijn.

Massa’s mensen wachten in het dal op hun vonnis.

Zon, maan en sterren geven geen licht.

De HEERE zal spreken vanuit Jeruzalem.

Zodat hemel en aarde zullen beven.

Jeruzalem zal een heiligdom zijn.

Joël 3:11 Snel te hulp en kom, alle volken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw 
helden daarheen afdalen! 12 Laten de volken opgewekt worden en oprukken naar het 
dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle volken van rondom! 13 
Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De 
perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Massa’s mensen wachten in het 
dal op hun vonnis. Want de dag van de HERE komt eraan in het ‘Dal van het Oordeel’. 
15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel inge-
trokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij 
Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. 17 Dan zult u weten dat 
Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een 
heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.

De profeet Obadja spreekt over dit gericht.
Oordeel over Edom, de nakomelingen van Ezau.

Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob.

U had de poort van Mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun 
ondergang.

U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van 
zijn ondergang.

U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen 
waren, uit te roeien. 
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U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag 
van hun benauwdheid.

Obadja 1:10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken 
en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. 11 Op de dag dat u aan de kant stond, op de 
dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten 
binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen! 

Obadja 1:12 U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij 
een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag 
van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van 
hun benauwdheid. 13 U had de poort van Mijn volk niet binnen mogen trekken op de 
dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem 
trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar 
zijn leger op de dag van zijn ondergang. 14 U had niet op het kruispunt mogen staan 
om degenen van hen die ontkomen waren, uit te roeien. U had degenen van hen die 
ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid.

De dag van de Heere is nabij over alle volken.
Het Joodse volk zal zijn vroegere bezittingen weer terugkrijgen.

God heeft dat land beloofd aan Zijn vriend Abraham tot een eeuwige bezitting.

Wat de volken Israël hebben aangedaan, zal hen in het oordeel worden 
aangedaan.

Voor het Joodse volk is er ontkoming.

Obadja 1:15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle volken; zoals u gedaan 
hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! 16 Want 
zoals u op Mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle volken voortdurend drinken; 
zij zullen drinken en slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren! 17 Maar 
op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis 
van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen.

Voor het Joodse volk is er redding. Ja, zij zullen hun vroegere bezittingen weer te-
rug krijgen. Het land dat de HEERE beloofd heeft aan Zijn vriend Abraham tot een 
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eeuwige bezitting. Het is Mijn land zegt de HEERE.

Gericht over het huis van Ezau.

Israël zal een vuur en vlam zijn voor de volken van Ezau.

Obadja 1:18 Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, 
en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen 
verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau, want de HEERE 
heeft gesproken! 

Het koningschap zal van de Heere zijn.

Beschrijving van de gebieden die Israël weer in bezit zal krijgen.

Obadja 1:19 Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau in bezit nemen, en het Laag-
land het gebied van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied 
van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead. 20 En de ballingen van dit 
leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in 
bezit nemen; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het 
Zuiderland in bezit nemen. 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland 
van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.

De profeet Daniël over dit gericht.

De antichrist zal worden vernietigd door de 
Heere Jezus bij Zijn komst.
De antichrist zal drie en een half jaar in Jeruzalem regeren. Woorden tegen de 
Allerhoogste zal hij spreken.



80

De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.

Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. Daarna zal het 
gerechtshof zitting houden. 

Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig 
vernietigen.

Daniël 7:23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, 
dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het 
zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. 24 En de tien hoorns duiden aan dat uit dat 
koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal ver-
schillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden 
tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde 
richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in 
zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het 
gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen 
en volledig vernietigen. 

De profeet Habakuk spreekt over dit gericht.

De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE.

Habakuk 2:13 Zie, is het niet van de HEERE van de legermachten dat volken zich 
inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten? 14 Want de aarde zal vol 
worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem 
van de zee bedekt.

Openbaring 19:15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 
volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak 
van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn boven-
kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
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De profeet Zefanja spreekt over dit gericht.
Hij zal alle afgoden van de aarde doen verschrompelen.

Alle kustlanden zullen zich voor Hem neerbuigen.

Mijn oordeel is de volken te verzamelen.

Over hen Mijn gramschap uit te storten.

Na het oordeel in het dal van Josafat zullen ook de volken de Naam van de 
HEERE aanroepen en Hem eenparig gaan dienen.

Zefanja 2:10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven 
hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten. 11 Ontzagwekkend zal 
de HEERE voor hen zijn, want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. 
Alle kustlanden van de volken zullen zich voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen 
woonplaats 

Zefanja 3:8 Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om 
buit te halen, want Mijn oordeel is de volken te verzamelen, de koninkrijken bijeen 
te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. 
Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden. 9 Voorzeker, 
dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam 
van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.

De profeet Maleachi spreekt over dit gericht.
De dag die komt, zal ze in vlam zetten.

Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels 
worden.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.

Onder Zijn vleugels zal genezing zijn.

Maleachi 4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoog-
moedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal 
ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak 
zal overlaten. 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid op-
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gaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen 
als kalveren uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrappen Voorzeker, stof zullen zij 
worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de 
legermachten.

Het oordeel van de Messias.

Het oordeel van de Messias over de volken rondom Israël.

In Openbaring 19:11-21 gaat het over de strijd en het oordeel over de volken die 
Israël aanvallen aan het einde van de Grote Verdrukking. Ook de ondergang van het 
beest en de valse profeet worden hier beschreven.

Het beest en de koningen van de aarde en hun legers voerden oorlog tegen de 
Messias.

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet.

Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, 
namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam.

Hij zal de volken  hoeden met een ijzeren staf.

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 
daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in 
gerechtigheid.

Openbaring 19:15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 
volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpers-
bak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Openbaring 19:19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn 
leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegen-
woordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken 
van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee wer-
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den levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Openbaring 19:21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op 
het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden 
verzadigd met hun vlees. 

De profeet Jesaja heeft voorzegd dat er in Jeruzalem, de stad van koning David, een 
troon geplaatst zal worden die niet zal verdwijnen. Deze troon zal er komen door 
de goedheid van de Heere God. Wie zal op deze troon plaats nemen? Jesaja noemt 
geen naam, maar uit andere profetieën weten we dat het de Messias Jezus zal zijn. 
Hij zal oordelen en recht spreken op een Goddelijke wijze, want de Messias is door 
God, de Vader, aangesteld als Rechter.

Profetie over de Ammonieten.

Deel van Jordanië.
Israël zal het geroofde weer in bezit nemen.

De Ammonieten zullen verdreven worden. Er komt een tijd dat de HEERE 
een omkeer zal brengen in hun  gevangenschap. Men zal zich u niet meer 
herinneren. Uiteindelijk worden ze toch verdelgd.

Onder de volken zal aan de Ammonieten niet meer gedacht  worden.

Jeremia 49:1 Over de Ammonieten. Zo zegt de HEERE: Heeft Israël geen kinderen of 
heeft het geen erfgenaam? Waarom is Malcam dan erfgenaam van Gad en woont zijn 
volk in diens steden? Het zal tot een woeste ruïne worden, de bijbehorende plaatsen 
zullen met vuur aangestoken worden. Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit 
genomen hadden, zegt de HEERE. 

Jeremia 49:5 U zult verdreven worden, ieder voor zich, en niemand is er die bijeen-
brengt wie weggevlucht zijn. 6 Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevan-
genschap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.

Ezechiël 21:28 En u, mensenkind, profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE over de 
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Ammonieten en over hun gesmaad. Zeg dan: Het zwaard, het zwaard is getrokken voor 
een slachting, 

Ezechiël 21:32 U zult het vuur tot voedsel zijn, in het midden van het land zal uw bloed 
zijn. Men zal zich u niet meer herinneren, want Ík, de HEERE, heb gesproken.

Zefanja 2:9 De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal 
hen in erfelijk bezit nemen. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al 
honend verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten.

Profetie over Moab en Seïr - Deel van Jordanië.

Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra.

Ezechiël 25:8 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seïr gezegd hebben: Zie, het 
huis van Juda is als alle volken, 9 daarom, zie, Ik ga de zijde van Moab openleggen, 
vanaf de steden, vanaf zijn steden vanaf zijn grens, het sieraad van het land: Beth-Jes-
imoth, Baäl-Meon en Kirjathaïm. 10 Met het gebied van de Ammonieten zal Ik het in 
erfelijk bezit geven aan de mensen van het oosten, zodat onder de volken aan de Am-
monieten niet meer gedacht zal worden. 11 Ik zal over Moab strafgerichten voltrekken. 
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Zefanja 2:9 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God 
van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een 
distelveld, een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! 

Profetie over de Filistijnen en de Kretenzen.

Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzen uitroeien, 
en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.

Ezechiël 25:15 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handel-
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den en met hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven 
door een eeuwige vijandschap, 16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn 
hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzen uitroeien, en wie overblijft 
aan de zeekust ombrengen.

Profetie over Tyrus - Libanon.

Tyrus! Ik zal van u een voorwerp van verschrikking maken en u zult niet meer 
bestaan.

Ezechiël 26:2 Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is ver-
broken, de poort van de volken! Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, 
de stad is verwoest, 3 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Tyrus! Ik zal vele 
volken tegen u laten opkomen, zoals de zee zijn golven laat opkomen.

Ezechiël 26:21 Ik zal van u een voorwerp van verschrikking maken en u zult niet meer 
bestaan. Wanneer u gezocht wordt, zult u voor eeuwig niet meer gevonden worden, 
spreekt de Heere HEERE.

Ezechiël 27:35 Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u, en hun koningen 
rijzen de haren te berge, hun gezichten staan verwrongen. 36 Zij die zaken doen onder de 
volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden, en 
u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

Profetie over Egypte, Assyrië, Israël.
Het wonder van de bekering van Egypte en Assyrië en Israël.

Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan 
zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan.

Deze drie landen gaan de Heere dienen! Een zegen in het midden van de 
wereld!

Jesaja 19:16 Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en 
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angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de 
legermachten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt. 

Jesaja 19:17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls 
iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit 
van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft. 

Jesaja 19:18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van 
Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal ge-
noemd worden: Stad van de zon. 

Jesaja 19:19 Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, 
en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. 20 Dit zal zijn tot een 
teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. 

Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot 
hen een Heiland en Meester zenden. Deze zal hen redden. 

Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal hen genezen.

 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië.

De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.

Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: 
Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn 
eigendom Israël!

Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het 
midden van de aarde.

Jesaja 19:21 Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egypte-
naren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en 
graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen. 

Jesaja 19:22 Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten ver-
bidden en Hij zal hen genezen. 

Jesaja 19:23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De 
Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen 
samen met de Assyriërs de HEERE dienen. 
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Jesaja 19:24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in 
het midden van de aarde. 25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen 
met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, 
en Mijn eigendom Israël!

Profetie over Irak - Babel.
Babel zal zijn als Sodom en Gomorra. 

Babel zal wegzinken en niet meer boven komen.

Jesaja 13:19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chal-
deeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand 
zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen.

Jeremia 51:64 Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil 
dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia.

Zie ook Daniël 11:44-45; Openbaring 18:2 en 21.

Profetie over Irak - Mosul (Ninevé).
Hij zal Ninevé tot een woestenij maken, Inmiddels is dit grotendeels gebeurd.

Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden en Assyrië doen ondergaan.

Zefanja 2:13 Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden en Assyrië doen 
ondergaan. Hij zal Ninevé tot een woestenij maken, dor als een woestijn.

Zefanja 2:15 Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: 
Ik en verder niemand. Hoe is zij tot een woestenij geworden,
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Profetie over Elam - Iran.
Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen komen. 

Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de 
gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE.

Jeremia 49:34 Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen 
is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda: 35 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur 
van hun gevechtskracht. 36 Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden, van de 
vier einden van de hemel, en Ik zal hen verstrooien naar al deze windstreken.  Er zal 
geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen komen. 

Dit laatste zien wij nu gebeuren. Naar heel veel landen in Europa komen 
Iraanse vluchtelingen. Velen van hen komen tot geloof in de Heere Jezus. De 
organisatie 222 Ministries International houdt zich bezig met het begeleiden van 
deze gelovigen.

Jeremia 49:37 Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden, ten over-
staan van wie hen naar het leven staan. Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende 
toorn, spreekt de HEERE. Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een 
einde zal hebben gemaakt. 

Jeremia 49:38 Ik zal Mijn troon opstellen in Elam en koning en vorsten vandaar ver-
delgen, spreekt de HEERE. 39 Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal 
brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE.

Profetie over Edom - gedeelte Jordanië.
De profeet Ezechiël zegt over dit gericht:

Edom heeft uit wraakzucht gehandeld tegen het huis van Juda.

God zal mens en dier daar uitroeien.

Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen.

Ik zal Mijn wraak op Edom leggen door de hand van Mijn volk Israël.
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Zij zullen tegen Edom handelen overeenkomstig Mijn toorn.

Ezechiël 25:2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel wraakzucht gehan-
deld heeft tegen het huis van Juda en zij een zware schuld op zich hebben geladen door 
zich op hen te wreken, 

Ezechiël 25:13 daarom, zo zegt de Heere HEERE, zal Ik Mijn hand tegen Edom uit-
strekken. Ik zal mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop maken, van 
Teman af. Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen. 14 Ik zal Mijn wraak 
op Edom leggen door de hand van Mijn volk Israël. Zij zullen tegen Edom handelen 
overeenkomstig Mijn toorn en overeenkomstig Mijn grimmigheid. Dan zullen zij Mijn 
wraak kennen, spreekt de Heere HEERE.

Profetie over Edom.
De profeet Obadja zegt over dit gericht:

Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken.

U zult voor eeuwig uitgeroeid worden.

Omdat u toekeek, toen het slecht ging met uw broeder Jakob. 

U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag van hun ondergang.

Obadja 1:10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken 
en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. 11 Op de dag dat u aan de kant stond, op de 
dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten 
binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen! 12 U had 
niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u 
was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag van hun ondergang. 
U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid 
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15. EEN VREDERIJK OP AARDE 
VOOR ISRAËL EN DE 
VOLKEN.

Een Vrederijk op aarde? Nog nooit van gehoord? Een utopie? Een fata morgana, 
een luchtspiegeling?

Het zou best kunnen, dat u er nooit van gehoord hebt of, en dat is ook mogelijk, 
dat u er wel van gehoord hebt, maar niet gelooft dat dit zal gebeuren. Dat laatste 
zou jammer zijn, want dan gelooft u ook Gods Woord niet.

In de Bijbel wordt heel veel over dit Vrederijk geschreven. Waar gaat het over? 

Er komt een 1000 jarig Vrederijk. Wanneer? Bij de terugkomst van de Heere Jezus 
naar deze aarde.

Wie gaat dit Vrederijk leiden? Dat gaat de Heere Jezus doen met al Zijn heiligen 
(gelovigen). ( de Bruid van Christus)

Wie zijn de bewoners van dit Vrederijk? Dat zijn Israël en de andere volken. Israël 
krijgt daarin een leidende positie.

Is dat het huidige Israël en zijn dat de thans bestaande volken?

Het is het huidige Israël, maar wel uitgebreid zoals door God is vastgesteld en be-
loofd. En alle Joden zijn dan bekeerd, op nieuw geboren. 

En de volken dan? Ja, dan vindt er wel een schifting plaats. Want de Heere Jezus wil 
geen vijanden van Hem en van Israël in Zijn Koninkrijk. Die schifting, die recht-
spraak zal plaats vinden bij de komst van de Heere Jezus. Van de volken die over-
blijven zal de bedekking worden weggenomen en zij zullen zich onderwerpen aan 
de Heere Jezus. 

Zo gaat het er kort gezegd, ongeveer uitzien. In dit boek zullen wij ons in hoofdzaak 
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concentreren op de volken. In deel 6 van deze serie hebben we heel veel aandacht 
gegeven aan de bekering van Israël en Israël in het Vrederijk.

We zullen nu in het kort nog iets van Israël zeggen, want Israël  krijgt wel een be-
langrijke positie in haar relatie tot de volken. Zonder Israël is er geen toekomst voor 
de volken. Door het nageslacht van Abraham zullen alle volken gezegend worden.
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16. GODS PLAN MET ISRAËL.
De apostel Paulus geeft ons veel onderwijs over Gods plan met Israël in de hoofd-
stukken 9 t/m 11 van zijn brief aan de Gemeente te Rome.

Zowel de volken als de Joden hebben allebei de Heere Jezus nodig als hun 
Zaligmaker. Voor beide groepen geldt eenzelfde Weg. Hij is de Weg, de Waarheid 
en het Leven. Dus geen twee wegen, zoals sommigen denken.

Doordat de Joodse leiders de Heere Jezus verworpen hebben, gaat het Evangelie 
eerst naar de volken. In deze situatie leven we nu nog. Maar iedere Jood en niet-
-Jood die de Heere Jezus aanroept zal door Hem behouden worden.

Johannes 1:12 Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kin-
deren van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet 
uit de wil van  vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Ieder mens zal worden behouden door wedergeboorte, niet door geboorte, afstam-
ming, doop of goede werken.

Maar er ligt toch een bedekking over het Joodse volk? Ja, gedeeltelijk wel. Tot op 
heden blijkt dat een heel groot deel te zijn. Naar schatting heeft hoogstens 1 % van 
alle Joden de Heere Jezus leren kennen als de Zaligmaker.

Er staat ook in Romeinen 11:8 God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te 
zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

Maar de Heere wil hen direct wakker maken, zodra Hij ziet dat iemand bereid is 
zich te bekeren. Paulus zegt in 

2 Korinthe 3:16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 
weggenomen.

Bij de komst van de Heere Jezus zal het dan levende Joodse volk bekeerd, op nieuw 
geboren worden. Hun wacht een heerlijke toekomst in het Vrederijk van hun 
Koning Yeshua. Veel Joden gaan dan evangeliseren onder de volken, die zich wel 
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onderworpen hebben, maar nog niet allemaal opnieuw geboren zijn.

Wat gebeurt er in tussentijd met de ongelovige Joden? De Heere Jezus is daar 
heel duidelijk over. 

Johannes 8:24 Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet 
gelooft dat Ik Die ben, zult u in uw zonden sterven.

Zijn de ongelovige Joden nog wel het volk van God?

Zij hebben wel een bevoorrechte positie ten opzichte van de andere volken. Want 
de verkiezing en liefde van God voor Zijn volk zijn eeuwig. Maar dat houdt niet in 
dat ze allemaal behouden worden. Ook daar is God duidelijk over. 

Romeinen 9:4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen 
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot 
hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, 
Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

Romeinen 11:28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, 
maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.

De Joden die vóór de komst van de Heere Jezus tot bekering komen zijn met de 
gelovige niet-Joden deel van de Gemeente, deel van het Lichaam van Christus, een 
hemels volk.

De Joden die bij de komst van de Heere Jezus tot bekering komen houden hun 
aardse positie in het Vrederijk. 
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17. DE PSALMEN OVER HET 
VREDERIJK.

In de Psalmen en de Profeten wordt uitgebreid over de komende heerschappij van 
de Messias Jezus gesproken. De Heere Jezus komt dus niet in de eerste plaats terug 
om te oordelen de levenden en de doden. Nee, Hij komt om Zijn Koninkrijk op aar-
de te vestigen. Dat gaat wel gepaard met oordelen over de levenden, maar niet over 
de doden. Het eerste oordeel over de doden heeft dan al plaats gevonden tijdens 
de eerste opstanding. Op dat moment zijn alle ontslapen gelovigen opgewekt en 
opgenomen in de hemel. 

Heel veel Psalmen spreken over het komende Koninkrijk van de Heilige Israëls, 
van de Heere Jezus. In mijn boek: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, 
heb ik daar veel voorbeelden van gegeven. In dit Vrederijk zal de Vredevorst Jezus 
Christus heersen als Koning over Zijn volk Israël. Zijn vijanden, ook de vijanden 
van Israël, zullen aan Hem onderworpen zijn. Hij zal ook als Koning heersen over 
deze wereld. 

Wat gaat er gebeuren met Israël en de volken op deze wereld?

EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE PSALMEN:
 y Alle volken zullen zich voor de Heere neerbuigen.
 y Alle einden van de aarde zullen zich tot de Heere bekeren.
 y De Heere gaat als Koning heersen over de volken.
 y Alle groten, presidenten en vorsten zullen zich neerbuigen voor de Heere.
 y Het nageslacht van Israël zal Hem dienen en Zijn leer verkondigen.
 y De Heere doet de oorlogen ophouden.
 y Alle volken zullen de Heere loven en prijzen.
 y Er zal vrede zijn totdat het Koninkrijk van de Zoon overgaat in het Koninkrijk 

van de Vader.
 y De Heere zal de volken rechtvaardig oordelen.
 y De Heere zal de armen en ellendigen bijstaan.
 y Zolang de zon er is, zal Zijn Naam van kind tot kind worden geloofd.
 y Heel de aarde zal met Zijn heerlijkheid worden vervuld.
 y God zal de woestijnen van Israël maken als de Hof van Eden.
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 y Aan Hem zullen schatten, goud, worden gebracht.
 y Jeruzalem zal een open stad zijn om het vermogen van de volken in te brengen 

en de Heere te aanbidden.
 y De volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden.
 y De Palestijnen en andere volken zullen Jeruzalem erkennen als de stad van de 

Heere, het Sion van de Heilige van Israël, de Messias Jezus.
 y In plaats van gehaat, zal Israël tot een eeuwige glorie worden.
 y In Israël zullen geen rampen en verwoestingen meer zijn.
 y De Israëlieten zullen aan de volken Gods heerlijkheid verkondigen.

Ongeloof in inzake het 1000 jarig vrederijk.

Wat het Woord van God zegt over het 1000 jarig Vrederijk, wordt lang niet altijd 
geloofd of niet letterlijk genomen.

De Bijbel spreekt echter zeer duidelijk over allerlei aspecten van het 1000 jarig 
Vrederijk. Helaas heeft de kerk door de eeuwen heen de belofte van het dui-
zendjarige Koninkrijk van Jezus Christus genegeerd of ontkend. De vroege kerk 
tot Augustinus, geloofde bijna universeel in een aardse heerschappij van Koning 
Jezus bij Zijn wederkomst. Tyconius (370-390) was de eerste die een andere mening 
verkondigde in zijn commentaar op het boek Openbaring, namelijk het a-millen-
niumisme. Augustinus, de Rooms-Katholieke Kerk en de meeste reformatorische 
theologen namen deze visie over. A betekent geen. De aanhangers hiervan geloven 
dat er geen 1000 jarig Vrederijk komt. Of ze stellen dat dit rijk al begonnen is met 
de opstanding van Jezus. Het getal 1000 zou symbolisch zijn. Maar hoe kan er een 
Vrederijk zijn zonder de Vredevorst?

In het Oude Testament staan heel veel teksten die gaan over de tijd waarin Jezus 
Christus Persoonlijk zal regeren over de volken van de wereld. Vele theologen, 
rooms-katholiek en reformatorisch, geloven niet in een 1000 jarig Vrederijk. Zij 
zijn van mening dat onderstaande teksten niet letterlijk moeten worden genomen 
of denken dat ze betrekking hebben op de kerk. De vervangingstheologie is nog 
altijd springlevend, al beweert men van niet. 
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De Psalmen zeggen heel veel over het toekomstig Koninkrijk van de Messias Jezus. 
Dat is het Messiaanse Koninkrijk als voorbereiding op het Koninkrijk van Zijn Vader.

De Messias zal recht spreken.

In het Messiaanse rijk zal de Messias rechtspreken, rechtvaardig oordelen. Hier is 
geen sprake van het laatste oordeel dat na het Messiaanse rijk zal plaats vinden. 
Het gaat in het Messiaanse rijk over het rechtvaardig regeren en oordelen van de 
Messias in alle waarheid. De waarheid van het Evangelie zal ook in die duizend jaar 
worden gepredikt en er zullen er nog velen tot waar geloof komen.

Psalm 9:9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke 
wijze rechtspreken.

Psalm 96:10 Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 

Psalm 96:13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om 
de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn 
waarheid.

Zoekt u de Heere?

Wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.

Belangrijkste punten uit Psalm 22. 
 y Uw hart zal voor eeuwig leven.
 y Alle einden der aarde zullen zich tot de HEERE bekeren.
 y Alle mensen zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
 y Want het Koningschap is van de HEERE.
 y Hij heerst over de volken.
 y Het nageslacht van Israël zal Hem dienen.
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Psalm 22:26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik na-
komen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd 
worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. 28 
Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslach-
ten van de volken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het koning-
schap is van de HEERE, Hij heerst over de volken. 30 Alle groten der aarde zullen eten 
en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen 
behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. 31 Het nageslacht zal Hem dienen, 
32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal 
worden, want Hij heeft het gedaan.

Psalm 47 over het 1000 jarig vrederijk.

Psalm 47 is geen triomf Psalm van de Kerk zoals de Statenvertaling aangeeft. Een 
duidelijk bewijs van de vervangingstheologie, die destijds door de theologen ge-
leerd werd en helaas ook nu nog.

Het gaat hier heel duidelijk over het 1000 jarig Vrederijk waarin de Heere Jezus 
Koning zal zijn over Israël en over de gehele aarde. 

Wat wordt er aan de heerlijkheid van de Heere Jezus tekort gedaan als dit niet geloofd 
wordt. Wat wordt de Bijbel dan een stuk kleiner, want heel veel Schriftgedeelten 
gaan over het Koninkrijk van de Messias op aarde, over de bekering van Israël.

Alle volken, klapt in de handen; juicht voor God met luide vreugdezang.

De HEERE is een groot Koning over de hele aarde.

God regeert over de volken; God zit op Zijn heilige troon.

De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham.

Psalm 47:2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 
Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele 
aarde. 4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5 Hij 
kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. 
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Psalm 47:8 want God is Koning over heel de aarde; zing psalmen met een onderwij-
zing. 9 God regeert over de volken; God zit op Zijn heilige troon. 10 De edelen van de 
volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de 
aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven!

Psalm 67 en Psalm 72 gaan over het 1000 jarig 
vrederijk.

Psalm 67 en ook 72 geven een heerlijk beeld van het leven in het 1000 jarig Vrederijk. 
Het Vrederijk waarvan de Heere Jezus Koning zal zijn. Zijn heiligen mogen met 
Hem regeren.

Bent u daar ook bij?

Psalm 67:3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle volken Uw heil. 4 De 
volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 5 De natiën zullen 
zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op 
de aarde zult U leiden. 6 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, 
zij allen. 7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons. 8 God 
zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Psalm 72:6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de 
aarde bevochtigen. 7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote 
vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de 
Eufraat tot de einden der aarde. 9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, 
Zijn vijanden zullen het stof oplikken. 10 De koningen van Tarsis en de kustlanden 
zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 

Psalm 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle volken zullen Hem 
dienen. 12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen 
helper heeft. 13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 
14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

Psalm 72:15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal 
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voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. 16 Is er een handvol 
koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Liba-
non; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. 17 Zijn Naam zal voor 
eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. 
Zij zullen in Hem gezegend worden; alle volken zullen Hem gelukkig prijzen. 18 Ge-
loofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. 19 Geloofd 
zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld 
worden. Amen, ja, amen.

Psalm 86:9 Al de volken, die U gemaakt hebt, Heere zullen komen, zich voor Uw aan-
gezicht neerbuigen en Uw Naam eren.

De Heere regeert.

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

Hij komt om de aarde te oordelen.

Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen.

Psalm 96:10 Zeg onder de volken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal 
niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 11 Laat de hemel 
zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12 
Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van 
het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want 
Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de 
volken met Zijn waarheid.
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Alle volken hebben het heil van onze God gezien.

De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt.

Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël.

Laten alle mensen juichen voor de HEERE.

Zing vrolijk en zing Psalmen. 

Psalm 98:2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard 
voor de ogen van de volken. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor 
het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4 Juich voor 
de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 

Psalm 98:5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid 
psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de 
Koning, de HEERE. 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met 
wie haar bewoont. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk 
zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. 
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

De volken zullen de naam van de Heere vrezen.

Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion.

Alle koningen-leiders van de aarde zullen Uw heerlijkheid vrezen, aanbidden.

Psalm 102:13 Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie 
op generatie. 14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar 
genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. 15 Want Uw dienaren zijn haar 
stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. 16 De volken zullen de Naam 
van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, 17 wanneer de HEE-
RE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, 18 Zich gewend heeft tot 
het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht. 19 Dit wordt beschreven 
voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.
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God woont zeer hoog.

God blijkt in een ruimte te wonen die boven de hemel uitgaat. Daar is Zijn 
heerlijkheid. Paulus noemt deze ruimte de derde hemel.

Psalm 113:4 De HEERE is verheven boven alle volken, boven de hemel is Zijn heerlijk-
heid. 5 Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont,

2 Korinthe 12:2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het 
lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo 
iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

Alle mensen zullen eeuwig uw heilige naam loven.
Uw kinderen zullen U danken.

Uw gunstelingen zullen U danken.

Psalm 145:10 Uw gunstelingen zullen U danken. 11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw 
Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, 12 om de mensenkinderen 
Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 
13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle gene-
raties. 21 alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.
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18. DE PROFETEN OVER HET 
VREDERIJK.

Uit Jesaja 2 kunnen we leren dat Jesaja namens God spreekt over het Vrederijk 
van de Messias. Er zal geen oorlog meer zijn. Wat zegt Jesaja nog meer over dit 
Vrederijk en over de volken?

Dit vrederijk in het laatste van de dagen.

De belangrijkste punten uit Jesaja 2:
 y De berg Sion met de tempel, zal de hoogste van de bergen zijn.
 y Alle volken zullen naar deze berg stromen, naar het Huis van de God van Israël.
 y De Messias zal de volken onderwijzen.
 y De Messias zal oordelen over en tussen de volken.
 y Er zal in dat Vrederijk geen oorlog meer zijn.
 y Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.
 y En volken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dage-

raad.

Jesaja 2:1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeru-
zalem. 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden 
boven de heuvels, en dat alle volken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen 
gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis 
van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen 
wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de 
HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de volken en veel volken vonnissen. En 
zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 
meer leren.
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Volken zullen vragen naar de Heere Jezus.

In die tijd zullen de volken vragen naar de Wortel van Isaï.

De Wortel van Isaï, dat is de Heere Jezus.

De Heere Jezus wordt ook wel genoemd de Wortel van David.

Hij is dus ook de Wortel van de Olijfboom Israël.

Zijn rust zal heerlijk zijn.

Jesaja 11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de volken naar den Wortel 
van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk 
zijn.

De woestijn wordt als de hof van Eden.

De HEERE zal de woestijn van Israël maken als de Hof van Eden.
 y Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.
 y Mijn gerechtigheid is nabij.
 y Mijn heil treedt tevoorschijn.
 y Mijn armen zullen de volken oordelen.
 y De kustlanden zullen op Mij wachten.

Jesaja 51:3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij 
zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde 
en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. 4 Sla 
acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan 
en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken. 5 Mijn gerech-
tigheid is nabij, Mijn heil treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, 
de kustlanden zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen. Volken zullen 
naar uw licht gaan
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Volken zullen naar Uw licht opgaan.
De volken komen naar U toe.

Wie is de Bron van dat licht?

Dat is de Heere Jezus op de berg Sion.

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE 
gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de 
volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En volken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 4 
Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.

Niet alleen de profeten, nee, ook de verhoogde Heere zegt, dat alle volken zullen 
komen en Hem zullen aanbidden. Wat kunnen al Zijn heiligen uitzien naar die tijd. 
(Openbaring 15:4)

Openbaring 15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, 
U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen 
zijn openbaar geworden.

De Heere Jezus ontvangt eeuwige heerschappij.
De Messias, de Mensenzoon, zal worden gegeven  heerschappij, eer en koningschap.

Alle mensen, volken en talen zullen Hem vereren.

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 
hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed 
Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij 
is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap 
zal niet te gronde gaan.
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De volken zullen de Heere Jezus volgen.

 y De Messias zal ons onderwijzen.
 y De volken zullen Hem volgen, in Zijn wegen wandelen.
 y Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoei-

messen.
 y Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis 
van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal 
worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele volken 
zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn 
wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het 
woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige 
volken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

God zal de plaats van Zijn voeten verheerlijken.

In Jeruzalem, op de heilige berg.

De volken zullen Israël gaan dienen.

De volken zullen niet alleen naar Israël/Jeruzalem gaan om te aanbidden en on-
derwijs te ontvangen van de Messias, de Koning van Israël. De volken zullen ook 
hun schatten naar Israël brengen, zij zullen komen en hun vermogen meebrengen. 
Ook de Joden zullen zelf bij hun terugkeer naar Israël, hun vermogen meebrengen.

 y Buitenlanders zullen mee gaan werken aan de opbouw van Israël.
 y Volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden.
 y De omgeving van de tempel zal voorzien worden van allerlei prachtige bomen.
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 y De kinderen van de vroegere vijanden van Israël zullen dan komen en Jeruzalem 
erkennen als de Stad van de HEERE, het Sion van de Messias, de Heilige van 
Israël.

Jesaja 60:8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar 
hun til? 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis 
zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met 
hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft 
u verheerlijkt. 

Jesaja 60:10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u 
dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik 
Mij over u ontfermd. 11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze 
niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de volken naar u toe zal brengen 
en hun koningen naar u toe geleid zullen worden. 12 Want het volk en het koninkrijk 
die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 

Jesaja 60:13 De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en den-
nenboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de 
plaats van Mijn voeten verheerlijken. 14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen 
de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen 
zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het 
Sion van de Heilige van Israël.

De volken zullen de Heere dienen.
De volken zullen allemaal de Naam van de HEERE aanroepen.

Zij zullen Hem gezamenlijk dienen.

Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, 
zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan 
schouder te dienen. 10 Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, 
het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen.
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In het vrederijk zal vrede en gerechtigheid 
heersen.

 y Israël zal niet meer gehaat worden.
 y Israël zal tot een eeuwig sieraad gemaakt worden.
 y Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij ver-

krijgen. ( Jesaja 35:10)
 y Er zullen geen rampen en verwoestingen zijn.
 y Israël zal een priesterlijk volk zijn, dienaren van God.
 y Israël zal eten van de rijkdom van de volken.

Jesaja 60:15 In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door 
u heen trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op 
generatie. 16 U zult de melk van de volken zuigen, ja, u zult aan de borst van konin-
gen zuigen; dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de 
Machtige van Jakob. 

Jesaja 60:17 In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver 
brengen, in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw Opzichter stel 
Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid. 18 Er zal niet meer gehoord worden 
van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw 
muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.

Israël zal de volken dienen - zegenen.
De volken gaan de Koning van Israël eer bewijzen.

Zie, nog niet de helft was mij verteld.

De volken van deze wereld zullen in het 1000 jarig Vrederijk naar Jeruzalem ko-
men met geschenken om de Koning van Israël, de Heere Jezus, te aanbidden en 
het Loofhuttenfeest te vieren, ( Zacharia 14:16-19) In het OT zien wij hiervan al 
een beeld, namelijk het bezoek van de koningin van Sjeba aan koning Salomo te 
Jeruzalem. Zij brengt ook geschenken mee en looft de Heere, de God van Israël, 
Die Salomo zoveel wijsheid en macht geschonken had. 
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Jesaja 18:7 In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden 
gebracht door een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daar-
na, een volk van regel op regel en van vertrapping – rivieren beroven zijn land – naar 
de plaats van de Naam van de HEERE van de legermachten, de berg Sion.

1 Koningen 4:34 En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luis-
teren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden.

1 Koningen 10:1 Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de 
Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. 2 Zij 
kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, 
met zeer veel goud, en met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles 
wat zij op haar hart had. 3 En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was 
voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.

1 Koningen 10:4 Toen de koningin van Sjeba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis 
dat hij had gebouwd, 5 het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn 
bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het 
huis van de HEERE, was zij buiten zichzelf. 6 Zij zei tegen de koning: Het was de waar-
heid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. 

1 Koningen 10:7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen 
het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand 
betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. En de hele wereld zocht Salomo op, 
om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven. 25 Ieder van hen bracht 
zijn geschenk mee: zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, wapens, specerijen, 
paarden en muildieren, jaar op jaar het toegezegde geschenk.

Israël tot zegen voor de volken.

De profeten Jesaja en Micha geven een beeld van Israël in het Messiaanse Vrederijk, wan-
neer Israël zal bloeien en groeien en veel vruchten zal produceren. Dan zal er geen boycot 
meer zijn, geïnitieerd door de Wereldraad van Kerken. Alle vijanden van Israël zullen wor-
den uitgeroeid. Israël zal te midden van de volken zijn als de dauw op het gewas.
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Jesaja 27:6 In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en 
groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.

Micha 5:6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van 
de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt 
op mensenkinderen. 7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de volken zijn, te midden 
van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder 
de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er 
is niemand die redt. 8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw 
vijanden zullen uitgeroeid worden.

Romeinen 11:12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom 
voor de volken, hoeveel te meer hun volheid! 15 Want als hun verwerping verzoening voor 
de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

Vorsten ingeschakeld in Gods plan.

Voorbeelden – Vorsten worden ingeschakeld.

Diverse koningen en vorsten worden door YHWH ingeschakeld om Zijn plannen 
uit te voeren. God heeft het gehele wereldgebeuren in Zijn hand. Zijn Zoon zegt 
in het NT dat Hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. In het OT zien we 
diverse voorbeelden van de wijze waarop God de vorsten inschakelt.

• In Genesis lezen we hoe God de Farao van Egypte dwingt om het Joodse volk de 
vrijheid te geven om naar, het aan hun door God beloofde land, Kanaän te gaan.

• De vorst Kores wordt door God zelfs Zijn dienaar genoemd. God geeft hem 
opdracht om de tempel in Jeruzalem te laten herbouwen. (2 Kronieken 36-22-23. 
Ezra 1-1,2,3)

• In Ezra 6 wordt de vorst Darius door God gebruikt om de herbouw van de Joodse 
tempel te voltooien. De herbouw, die een tijd lang door allerlei volken werd te-
gengehouden. (Ezra 6-1,10-1)
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Velen zullen tot geloof komen.

Velen zullen tot geloof in de Messias komen.

Ook in het 1000 jarig Vrederijk zal het Evangelie verkondigd worden onder de vol-
ken door Joodse mensen. (Jesaja 66:19)

Wat een verandering! Eerst afkerig en nu door de kracht van de Heilige Geest be-
keerd om boodschappers van Gods genade te zijn. Eerst vervolgers van de discipe-
len van de Heere Jezus, nu zelf dienaren van Jezus, de Koning van Israël.

Wat staat er nog meer te gebeuren?

 y Alle volken zullen komen en Gods heerlijkheid zien.
 y De heerlijkheid van God zal onder de volken verkondigd worden.
 y De volken die naar het Huis des Heeren komen, zullen een aangenaam  

reukoffer zijn voor de Messias.
 y Sommigen uit de volken zullen dienstknechten van de Heere mogen worden.
 y De volken zullen van Sabbat tot Sabbat naar Jeruzalem komen om de HEERE 

te aanbidden.
 y Jeruzalem zal genoemd worden, de Troon van de HEERE.

Jesaja 66:8 Ik ken hun werken en hun gedachten! De roeping van de volken De tijd 
komt dat Ik alle volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn 
heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het 
gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de volken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschut-
ters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben 
gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder 
de volken verkondigen. 

Jesaja 66:20 En zij zullen al uw broeders uit alle volken brengen als graanoffer aan de 
HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kame-
len, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten 
het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 21 Ook zal Ik 
enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen. 22 Want zoals de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt 
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de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal ge-
schieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees 
zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Jeremia 3:17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle volken 
zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer 
hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

Volken door VN en media niet goed voorgelicht.
Tot U zullen de volken komen van de einden der aarde.

De volken zullen erkennen dat ze niet goed voorgelicht zijn over Israël.

Heel herkenbaar in de tegenwoordige tijd.

Jeremia 16:19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de 
benauwdheid, tot U zullen de volken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze 
vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan 
is van nut.

Vele volken bij de Heere gevoegd.
Veel volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden.

Zij zullen Mij tot een volk zijn.

Ik zal in uw midden wonen.

Zacharia 2:11 Veel volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen 
Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE 
van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.
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De volken vieren het loofhuttenfeest.

De volken van de wereld vieren het Loofhuttenfeest.

Het Loofhuttenfeest (Soekot in het Hebreeuws) is een feest van zeven dagen waarin 
de Joden terugdenken aan de tijd waarin het volk Israël op weg was naar het beloof-
de land Kanaän. Soekot is een vreugdevol feest waarbij de Joden ook vieren dat de 
laatste oogst is binnengehaald.

Al de overgeblevenen van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt zullen ieder 
jaar opgaan naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE.

Om het Loofhuttenfeest te vieren, om naar de plaats te gaan waar God woont en 
daar met blijdschap te eten en verheugd te zijn over alles waarin de Heere de mens 
gezegend heeft.

Het feest van de laatste oogst. De volken zelf zijn de laatste oogst.

Er zal geen regen vallen op de volken die niet opgaan.

In Zacharia 14: 16-19 lezen we over het bezoek van de volken aan Jeruzalem in het 
1000 jarig Vrederijk om het feest van de Loofhutten te vieren. God vindt dit heel be-
langrijk, want als een volk niet optrekt, zal het land door droogte worden getroffen.

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle volken die tegen 
Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor 
de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17 
Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de 
aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de 
legermachten, neer te buigen. 18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen 
regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de 
HEERE de volken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 
19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle 
volken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 
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Zacharia 14:20 Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE 
HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor 
het altaar. 21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de 
legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen 
om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEE-
RE van de legermachten.

Reeds in Deuteronomium wordt aan de Israëlieten opdracht gegeven om naar de 
plaats te gaan, waar God woont en daar met blijdschap te eten en verheugd te zijn 
over alles waarmee de Heere de mens gezegend heeft. Ook de profeet Zacharia 
spreekt daarover. Er is één restrictie: er mogen geen goddeloze mensen voor het 
aangezicht van de Heere komen.

Deuteronomium 12:5 Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen 
zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daar-
heen komen. 6 Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de 
hefoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van 
uw runderen en van uw kleinvee. 7 En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, 
uw God, eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt 
en waarin de HEERE, uw God, u gezegend heeft. 

Deuteronomium 12:11 Dan zal daar de plaats zijn die de HEERE, uw God, zal uitkiezen 
om Zijn Naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw 
brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw 
gelofteoffers die u de HEERE belooft, 12 en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht 
van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de 
Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.

Aan de Heere zullen offers gebracht worden.

In het Vrederijk van de Messias zullen de Heere offers gebracht worden. Offers van 
reukwerk. Maar offers zijn toch niet meer nodig, nu het Lam Gods als Zoenoffer is 
geslacht op Golgotha? Nee, dat is waar. Bedoeld worden hier de gebeden van de 
heiligen, die door de Heere als offers van reukwerk worden gezien. Ook de offers 
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in geld, goud en goederen aan de Gemeente te Jeruzalem worden als offergaven 
aangemerkt. (Romeinen 15:16)

Maleachi 1:11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam 
groot zijn onder de volken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht 
worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de volken, 
zegt de HEERE van de legermachten.

Romeinen 15:9 en opdat de volken God zouden verheerlijken vanwege de barmhartig-
heid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de volken, en Uw Naam lof 
zingen. 10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, volken, met Zijn volk! 11 En verder: Loof de 
Heere, alle volken, en prijs Hem, alle volken! 12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï 
zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de volken, op Hem zullen 
de volken hopen.

Openbaring 8:3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het 
altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de 
gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.

Openbaring 15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam  niet  verheerlijken? 
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw 
oordelen zijn openbaar geworden.

De positie en toekomst van de gelovigen.

Over de heiligen in de Gemeente van de Messias Jezus.

Wat is het arbeidsloon van de Messias?

Jesaja 53:11  Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal 
verzadigd worden. 

Het arbeidsloon van de Messias zal bestaan uit mensen, Joden en andere volken, 
die de Heere Jezus hebben leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker. Mensen 
die door de Vader aan de Heere Jezus zijn gegeven. Deze mensen worden in Jesaja 
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62 genoemd, verlosten van de Heere. In andere teksten worden zij genoemd na-
geslacht van de Messias, Zijn Zaad, of zoals in Jeremia 33, nageslacht van Mijn 
dienaar David. 

En ze zullen zo talrijk zijn als het zand van de zee, niet te tellen. Een groot en 
heerlijk loon voor de Messias Jezus, Die hiermee Zijn arbeid aan het kruis beloond 
ziet met een geweldige oogst. Uit deze gezaligde mensen zullen volgens Jesaja 66 
velen de Messias als priesters en Levieten mogen dienen in Zijn tempel in Zijn 
Koninkrijk, 1000 jaren lang volgens Openbaring 20:6.

Jesaja 62:11 Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg 
tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn 
arbeidsloon gaat voor Hem uit. 12 Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten 
van de HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.

Jesaja 40:10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. 
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen 
heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, 
en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Jesaja 53 gaat over de Messias van Israël.

In Jesaja 53 spreekt de profeet niet over Israël als lijdende knecht van de HEERE. Hij 
spreekt hier duidelijk over de Messias.

Jesaja 53 gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Een hoofdstuk in de Bijbel dat de Joodse Rabbi’s heel graag overslaan. Of heel an-
ders verklaren dan wat de Heilige Geest ons wil onderwijzen. Maar voor veel Joodse 
mensen ook een Bron van zaligheid, als de bedekking wordt weggenomen, als zij 
tot bekering komen.
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Jesaja 53:10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek 
gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht 
zien, 11 Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaar-
dig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel 
toedelen,

De heerlijkheid van Jezus zal gezien worden.

Alle volken zullen bijeenkomen en de heerlijkheid zien van hun Koning.

Ik zal enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen.

Jesaja 66:20 De tijd komt dat Ik alle volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen 
komen en Mijn heerlijkheid zien. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten 
aanstellen, zegt de HEERE.

Mijn knecht David zal koning over hen zijn.

Voor hen allen zal er één Herder zijn.

Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen.

Ezechiël 37:24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er 
één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht 
nemen en die houden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan 
Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben.
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God neemt de bedekking weg.

God maakt een feestmaal op Sion.

Een feestmaal op de berg Sion voor alle volken.

God maakt een feestmaal op de berg Sion te Jeruzalem voor alle volken. Deze maal-
tijd doet ook denken aan de feestmaaltijden die werden gehouden ter gelegenheid 
van het aanstellen van een koning in Israël.

Geestelijk duidt deze maaltijd op de rijkdom en de zegeningen die de gelovigen in 
Christus hebben ontvangen. De Heilige Geest werkt dit uit in het hart en doet een 
grote vreugde en blijdschap ontstaan over het mogen aanzitten aan deze maaltijd.

Psalm 76:2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. 3 In Salem ( Jeruzalem) 
is Zijn hut, en Zijn woning in Sion (op de berg). 4 Daar brak Hij de vurige pijlen van de 
boog, het schild, het zwaard en de strijd. 5 U bent  schitterender en machtiger dan de 
roofzuchtige bergen.

De bedekking van de volken zal worden weggenomen.

De satan heeft de volken verblind door allerlei leugens. Het gevolg daarvan is on-
geloof en vijandschap tegen God. Die leugens betreffen o.a. schepping of evolutie, 
de almacht van God, opstanding, wonderen en tekenen, abortus, homohuwelijk, 
positie Israël en nog zoveel meer onderwerpen.

Jesaja 25:6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een 
feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, 
met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

Voor wie is deze maaltijd? 

Voor alle volken! 

“Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de 
Jood en ook de Griek”. 

“Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle mensen”. 
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Er is onder de hemel niemand, voor wie dit feest niet is bereid. Er is geen mens, 
aan wie wij de boodschap zouden kunnen onthouden van het feit dat alles gereed 
is, en dat een ieder genodigd wordt tot de bruiloft.

Bekommerde mensen, waarom blijft u weg van Jezus? Zegt u: “Jezus is ver van mij.” 
Jammer, Hij is iedere dag aan uw deur geweest. De Heere Jezus is voor u net zo 
mild als voor ieder ander, die ooit tot Hem kwam. Kom, als u hongerig bent, kom, 
zondaar, kom, zoals u bent, kom tot deze Jezus. Hij is een feestmaaltijd voor de 
hongerige ziel. Levend dode mensen, u die nooit angst voelde, die nooit tot God 
geroepen hebt: deze boodschap is voor u! 

Dit feest is voor alle volken. De Heere Jezus is voor u net zo mild als voor alle ande-
re zondaren die tot Hem gekomen zijn. Waarom komt u niet? Bent u slecht? Hoe 
lang zult u die slechte dingen koesteren? Wanneer u niet gehoorzaamt, zult u niet 
kunnen zeggen dat u niet geroepen bent. Denk daar veel aan. Ook nu klinkt het: 
“De Geest en de Bruid zeggen: Kom!” (Robert Murray McCheyne)

Maar zij die komen moeten wel het bruiloftskleed aan hebben dat ze van hun 
Zaligmaker ontvangen hebben. De Bijbel noemt dat ook wel “de mantel van de ge-
rechtigheid”, of anders gezegd, “de mantel van de verzoening” en “de klederen des 
heils”, als bewijzen dat aan het recht van God voldaan is door het offer van Christus.

Jesaja 25:7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle 
volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

“Over ieder natuurlijk (niet wedergeboren) hart ligt een bedekking, een dik, on-
doordringbaar bewindsel. Zo is er ook een bedekking op de harten van de Joden 
tot op deze dag als Mozes en de profeten hun gelezen worden. Zo is er ook een 
bedekking over uw hart, wanneer u onbekeerd bent. De naam van de bedekking 
is: ongeloof. Daarom bent u onverschillig over Jezus. Het deksel is op uw hart. De 
Heere kan de grootste rijkdom op tafel leggen, de onnaspeurlijke rijkdom van de 
Messias, maar u ziet het niet. 

U ziet geen begeerlijkheid in de Heere Jezus. Wie zal dat deksel dan toch wegne-
men? De Heere der heirscharen! Hij, Die de maaltijd bereidt, is Dezelfde Die de 
bedekking verslindt. O, het is een werk van God die bedekking weg te nemen. 
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Smeek hem of Hij het doen wil. 

Smeek Hem of Hij Zijn Geest over u wil laten werken. Waar zal die bedekking 
weggenomen worden? Op dezelfde berg waar de maaltijd zijn zal. Hij brengt de 
mens naar Golgotha. Ja, het is door een blik op de kruisigde Zaligmaker, dat God 
de bedekking wegneemt”. (Robert Murray McCheyne)

Als we de gekruisigde Zaligmaker daar zien hangen, dan zien we hoe groot onze 
zonden zijn, die dit offer noodzakelijk maakten. Dan zien we ook hoe groot de lief-
de van God is en van de Heere Jezus om ook u zalig te kunnen maken.

De dood is verslonden door de opstanding van de 
Heere Jezus.

In de door de Bijbel genoemde 1e opstanding zullen de gelovigen die in Christus 
ontslapen zijn opstaan en met een nieuw, verheerlijkt, onsterfelijk lichaam met hun 
Heiland naar de hemel varen. De tekst ziet ook op de tijd dat er geen dood meer 
zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het 1000 jarig Vrederijk sterven 
de mensen nog wel.

Jesaja 25:8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van 
alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want 
de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij 
hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem 
verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 
en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze te-
genwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij ver-
wachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze 
Zaligmaker, Jezus Christus.
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Tot U zullen de volken komen.

Een bijzondere belofte voor de volken!

De volken zullen tot de erkenning komen dat de goden die zij en hun voorgeslacht 
gediend hebben, geen goden waren. Het waren zelfbedachte goden. Zij waren tot 
geen enkel nut. Het waren slechts leugens. De volkeren zullen tot de erkenning 
komen dat alleen de God van Israël (YHWH) de God is Die werkelijk leeft en alle 
macht heeft in de hemel en op de aarde. U kunt dit lezen in:

Jeremia 16:19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de 
benauwdheid, tot U zullen de volken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze 
vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is 
van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, 
zie, Ik doe hen erkennen deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan 
zullen zij weten dat Mijn Naam HEERE is.

Een bijzondere oogst van mensen.

De profeet Zacharia spreekt hierover.

Veel volken zullen bij de HEERE gevoegd worden.

Zacharia 2:11 Veel volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen 
Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE 
van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom ne-
men als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Wees stil voor 
het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.
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Er komt een rijk van vrede.

Een tijd van vrede voor Israël en de volken.

Eerst nog een tijd van verdrukking, van beven, zegt God. Maar daarna zal de 
Messias Jezus komen, de Vredevorst. Het zal een tijd van vrede worden. Geen oor-
logen zullen er meer zijn. De Heere Zelf zal de nieuwe tempel te Jeruzalem vullen 
met Zijn heerlijkheid. Zoals Hij dat vroeger ook gedaan heeft. De Heere God geeft 
dat duidelijk te kennen via Zijn profeten Haggaï en Zacharia, die in dezelfde tijd 
geleefd hebben.

Wat gaat er gebeuren?

Wanneer gaat het gebeuren?

De belangrijkste gebeurtenissen:
 y De HEERE begint met te zeggen: Wees niet bevreesd!
 y Over een korte tijd gaat het gebeuren.
 y Het zal gepaard gaan met aardbevingen.
 y Het gaat gebeuren tijdens de komst van de Messias.
 y De volken zullen angstig zijn.
 y De volken zullen komen naar de plaats waar de HEERE woont te Jeruzalem.
 y De tempel zal gevuld worden met de heerlijkheid van de HEERE.
 y Er zal vrede zijn te Jeruzalem. Hoe dikwijls is door gelovigen gebeden om de 

vrede van Jeruzalem.
 y De Messias zal heersen over de gehele aarde.
 y De volken zullen de Messias gehoorzamen.

Haggaï 2:6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte 
vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! 7 Want zo zegt 
de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik 
de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ik zal alle volken doen beven. 
Zij zullen komen naar het verlangen van alle volken en Ik zal dit huis vullen met heer-
lijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het 
goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 10 De heerlijkheid van dit toekomstige 
huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In 
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deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Zacharia 9:10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. 
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de volken. Zijn 
heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. 
16 Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want 
als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, 17 want hoe groot is Zijn 
geluk, en hoe groot Zijn schoonheid! Het koren zal de mond van de jongemannen, en de 
nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.

2 Thessalonicenzen 1:6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden 
aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te ge-
ven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over 
hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen 
als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 
heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt 
te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond 
ons getuigenis geloof ).

Volken erkennen God.

Welke volken zijn dat, die God erkennen als de God Die hemel en aarde geschapen 
heeft en alle macht heeft in de hemel en op de aarde? Welke volken dat zullen zijn, 
is nog niet bekend, maar het zijn in ieder geval volken, die niet vijandig staan t.o.v. 
Israël. Het zijn niet de volken, die straks zullen optrekken naar Jeruzalem om Israël 
te vernietigen.

Wat gebeurt er met de volken die God erkennen als hun God? Daarover lezen we 
in Jesaja 24. De overblijvende volken zullen de HEERE loven en prijzen, Hem eren, 
tot verheerlijking van de Rechtvaardige. De Rechtvaardige dat is Jezus, de Messias.
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Om de majesteit van de HEERE zullen zij juichen.

Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij Psalmen tot verheerlijking van de 
Rechtvaardige, de Heere Jezus.

Jesaja 24:13 Want het zal op de aarde, te midden van de volken, zo gaan als bij het 
afschudden van een olijfboom,als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is. 14 
Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de majesteit van de HEERE 
zullen zij juichen, van de zee af. 15 Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, 
op de eilanden in de zee de Naam van de HEERE, de God van Israël. 16 Vanaf het 
uiterste einde van de aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige.

Ook onder de volken heeft Jezus Zijn schapen.

In Psalm 100 gaat het over de gehele wereld. God wil dat alle mensen, volken, zalig 
worden. Dat kunnen we op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. In Johannes 3 
vers 16 zegt de Messias Jezus dat God de wereld liefheeft. God heeft niet alleen Zijn 
volk Israël lief, maar ook de volken van de wereld. Wie zijn de schapen van Jezus?

Naar mijn mening gaat het in Johannes 10 vers 16 ook over de volken. De Heere 
Jezus zegt dat Hij nog andere schapen heeft, die niet van de schaapskooi Israël 
zijn. Gelovigen uit de volken en uit Israël zullen samen één kudde, één Gemeente 
vormen met als Herder, de Heere Jezus.

Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook 
die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde 
en één Herder.

De Heere Jezus duidt in Johannes 10 vers 16 op hetgeen de profeet Jesaja al voorzegd 
heeft in Jesaja 55 vers 5. Ook andere volken, niet-Joden, zullen tot de Messias komen. 
In de ultra-bedelingenleer wordt Johannes 10 vers 16 verklaard als zou de Heere Jezus 
hiermee de 10 verdwenen stammen bedoeld hebben. Die stammen zijn echter wel van 
de schaapskooi van Abraham, Izak en Jakob en kunnen dus geen andere schapen zijn. 
Als men Schrift met Schrift vergelijkt, is dat een vreemde uitleg. Jezus zegt Zelf wie Zijn 
schapen zijn. En dat zijn niet de ongelovige Joden. Ook niet het tienstammenrijk.
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Johannes 10:26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u 
gezegd heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Psalm 86:5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid 
voor allen die U aanroepen. 9 Al de volken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, 
zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. 10 Want U bent groot en doet 
wonderen, U bent God, U alleen.

De Heere regeert vanuit Zijn tempel te Jeruzalem.

De Heere regeert! Wie zal dat zijn, God de Vader of God de Zoon? Volgens Jesaja 
4 zal het God de Zoon zijn, de Spruit van de HEERE. Ook de profeet Zacharia zegt 
dat de Messias zal zitten en heersen op Zijn troon. (Zacharia 6:13) 

Vanuit Zijn woning te Jeruzalem. Hoe zal dat zijn? Eén ding is zeker. Het zal vol-
maakt zijn. Tot eer van Hem, Die ons geschapen heeft. 

WAT ZEGGEN DE PROFETEN OVER ZIJN REGERING?

De hoofdpunten uit Jesaja 2 en 4:

 y Het zal gebeuren in het laatste van de dagen.
 y De Heere zal regeren vanuit Jeruzalem.
 y Bij Zijn komst zal de aarde verlicht worden door Zijn heerlijkheid.
 y Het huis van de Heere zal staan op de berg Sion.
 y De berg Sion zal de hoogste van alle bergen zijn.
 y Vele volken zullen naar het huis van de Heere gaan in Jeruzalem.
 y De Heere zal de volken onderwijzen inzake Zijn geboden.
 y In Jeruzalem wonen zij die overgebleven zijn, die geschreven staan in het boek 

des levens.
 y De Israëlieten zullen gereinigd worden door het bloed van het Lam.
 y Overdag zal er een wolk zijn en ’s nachts een licht van vuur. Dit doet denken 

aan de Exodus van Israël uit Egypte door de woestijn.
 y Het huis zal vervuld zijn met de heerlijkheid van de Heere.
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 y De Heere zal voor eeuwig wonen onder de Israëlieten.
 y Er zal vrede zijn.

Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden 
boven de heuvels, en dat alle volken ernaartoe zullen stromen. 3 dan zal Hij ons on-
derwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion 
zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 4:2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de 
vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal 
het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig 
genoemd zal worden, een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

Jesaja 4:4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal 
hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal 
hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, 5 dan zal de 
HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een 
wolk scheppen en rook, en ‘s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles 
wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag 
tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. De 
terugkomst van de heerlijkheid van God in Jeruzalem.

De heerlijkheid van de Heere komt terug.

In Ezechiël 10 en 11 lezen we over het vertrek van de heerlijkheid van God uit de 
tempel. 

In Ezechiël 43 lezen we over de terugkomst van de heerlijkheid van God. Wanneer 
zal dat gebeuren? Dat zal zijn wanneer de Messias Jezus terugkomt in Jeruzalem, 
als Israël zich bekeerd heeft.

De heerlijkheid van de HEERE was vertrokken vanwege de zonden van het volk. Als 
ze bekeerd zijn kan de heerlijkheid weer terugkomen. De Heere kan niet wonen 
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te midden van een volk dat in zonde leeft. Persoonlijk is het ook zó, dat de Heere 
belooft te wonen met Zijn Geest in een verbroken en verbrijzeld hart, dat gereinigd 
is door het bloed van het Lam.

Ezechiël 43:4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die 
op het oosten uitzag. 5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. 
En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld. 6 Daarop hoorde ik Iemand 
uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, 7 en Hij zei tegen 
mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, 
waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël 
zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun 
hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.

Haggaï 2:6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte 
vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! 7 Want zo zegt 
de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik 
de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ik zal alle volken doen beven. 
Zij zullen komen naar het verlangen van alle volken en Ik zal dit huis vullen met heer-
lijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het 
goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 10 De heerlijkheid van dit toekomstige 
huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In 
deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Zacharia 6:12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – 
Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE 
bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed 
zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die 
Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

Efeziërs 2:19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers 
van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen 
en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, 
goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede 
gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.
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Wilt u eeuwig behouden worden?

Wie de Naam des HEEREN aanroept, zal behouden worden.

Waarom roep ik Zijn Naam niet aan?

Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal 
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk 
als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

“Waarom roep ik Zijn Naam niet aan? Waarom loop ik naar een mens en dat, terwijl 
God zo nabij is en mijn zwakst geroep zal horen? Waarom ga ik er voor zitten om 
ontwerpen te maken en plannen te beramen. Waarom geef ik niet dadelijk mijzelf 
en mijn last aan de Heere? Tevergeefs zal ik ergens anders uitzien naar bevrijding, 
maar bij God zal ik haar vinden.”. C.H. Spurgeon (blz. 16 uit zijn dagboek)

Veel volken zullen op die dag de Heere erkennen en Zijn macht erkennen. Welke 
dag is dat? Dat is de dag wanneer de Messias Jezus terugkomt om Koning te zijn 
over Israël en Koning over de gehele aarde. Van de volken zullen behouden worden, 
degenen die de Heere aanroepen en Hem aanbidden.

Wendt u tot Mij, wordt behouden.

Deze oproep geldt voor alle menssen.

Voor Mij zal elke knie zich buigen.

Elke tong zal bij Mij zweren - Deze uitdrukking is klaarblijkelijk ontleend aan de 
praktijk van het afleggen van een eed van trouw aan een soeverein, en hier betekent 
dit dat iedereen hem plechtig als de ware God zou erkennen en zich aan zijn rege-
ring en wil zou onderwerpen.

Jesaja 45:22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God 
en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid 
een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal bui-
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gen, elke tong bij Mij zal zweren.

Alle volken bijeen te Jeruzalem.

Belangrijke gebeurtenissen in Jesaja 66:
 y Israël en alle volken zullen wenen bij de komst van de Messias Jezus.
 y Israël zal tot een zegen worden voor de volken.
 y In de gehele wereld, in iedere plaats, zal aan de Naam van de Heere een reu-

koffer en een rein graanoffer gebracht worden.
 y Alle volken zullen bijeen gebracht worden.
 y Alle volken zullen Gods heerlijkheid zien.
 y God zal een teken op hen aanbrengen.
 y Die aan het gericht ontkomen zijn, zullen worden gezonden naar de volken, 

die Gods heerlijkheid nog niet gezien hebben en daar ook niets van hebben 
gehoord, om Gods heerlijkheid te verkondigen.

 y De broeders uit de volken zullen ook optrekken naar Jeruzalem om de Heere 
te offeren met gebeden en lofzangen.

Jesaja 66:18 De tijd komt dat Ik alle volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen 
komen en Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit 
hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de volken, Tarsis, Pul, Lud, 
de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over 
Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heer-
lijkheid onder de volken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle volken 
brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, 
op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt 
de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de 
HEERE brengen.
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Priesters en levieten uit de volken.

 y Enigen uit de volken zullen worden aangesteld tot dienaren.
 y Van sabbat tot sabbat zullen alle mensen komen en zich neerbuigen voor Mijn 

aangezicht. Het is niet duidelijk hoe dit in de praktijk gerealiseerd zal worden. 

Jesaja 66:21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de 
HEERE. 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 
Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht 
en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe 
maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor 
Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode 
lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal 
niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een 
afgrijzen zijn.

De vijanden van Israël hebben leugens verspreid.
Tot U zullen de volken komen en zeggen:

“Onze vaderen hebben alleen maar leugens over Israël verteld.”

In de huidige tijd heel herkenbaar.

Jeremia 16:19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de 
benauwdheid, tot U zullen de volken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze 
vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is 
van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, 
zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan 
zullen zij weten dat Mijn Naam HEERE is.
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Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan.

Juich en verblijd u, dochter van Sion. 

Ik kom, en zal in uw midden wonen.

Zacharia 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid 
heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die volken die u beroven, want wie u aan-
raakt, raakt Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen 
hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten 
Mij gezonden heeft. 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal 
in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 

Veel volken zullen bij de Heere gevoegd worden.

 y Zij zullen Mij tot een volk zijn.
 y Ik zal in uw midden wonen.
 y Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Zacharia 2:11 Veel volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen 
Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE 
van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom ne-
men als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Wees stil voor 
het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

De Heere zal midden in Jeruzalem wonen.

 y De HEERE zal naar Sion terugkeren. 
 y Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden.
 y De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes.
 y Ik zal u verlossen en u zult een zegen worden voor de volken.

Zacharia 8:3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in 
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Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg 
van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’, 4 Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van 
Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. 5 De pleinen van 
de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. 13 Het zal 
gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de volken geweest 
bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. 

Zacharia 8:20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen 
en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die 
van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE 
gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. 22 
Dan zullen veel volken komen en machtige volken, om de HEERE van de legermachten 
in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 23 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien man-
nen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse 
man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord 
dat God met u is.

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle volken die tegen 
Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de 
Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 

Maleachi 1:11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam 
groot zijn onder de volken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht wor-
den, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de volken, zegt de 
HEERE van de legermachten.
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Bij de terugkomst van de Heere zullen de joden 
en al de volken wenen.

WAAROM?

Waarom zullen al de volken van de aarde wenen en rouw bedrijven? Het woord in de 
grondtaal dat in de HSV met stammen is vertaald kan ook vertaald worden met ge-
slachten of volken. In Zacharia 12:7, waar het gaat over hetzelfde gebeuren t.a.v. Israël 
en de inwoners van Jeruzalem, gaat het over mensen, niet over stammen of geslachten.

Waarom wenen de Joden?

Omdat ze dan hun Koning in glorie en majesteit zien verschijnen, de Koning van 
Israël, Die ze voorheen verworpen hebben. Ze vertonen schaamte en berouw.

Waarom wenen de bewoners van de aarde? 

Omdat de bewoners van de wereld grotendeels zich niet bekeerd hebben in de tijd 
van de grote Verdrukking, ondanks de vele plagen die de Heere hen heeft doen on-
dervinden. In Openbaring staat steeds na iedere plaag: “en zij bekeerden zich niet”.

Maar nu worden ze geconfronteerd met de God van hemel en aarde, Die verschijnt 
in de gedaante van Zijn Zoon, de Messias van Israël, en worden ze gedwongen te 
belijden dat ze de afgoden gediend hebben in plaats van de God Die de hemel en 
aarde en ook de mens heeft geschapen. 

Zij wenen van spijt en berouw. Zij bekeren zich of zij verzetten zich alsnog en wor-
den vernietigd. In het 1000 jarig Vrederijk zullen al de bewoners van de aarde de 
Heere Jezus gaan aanbidden. In iedere plaats en ook in Jeruzalem. Zijn alle mensen 
dan echt bekeerd, echt wedergeboren?

Aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk, wanneer de satan tijdelijk wordt losge-
laten, krijgt hij weer een groot deel van de bewoners van de aarde achter zich om 
te strijden tegen Koning Jezus. Die strijd verliest satan, maar het is opmerkelijk 
hoeveel mensen, onder leiding van Gog en Magog,  dan toch weer tegen de Heere 
gaan strijden.
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Ja, alle bekeringen zijn geen echte bekeringen. Daar kwam Billy Graham destijds 
ook achter. Hij schatte in dat slechts  5% van alle mensen die naar voren kwamen 
tijdens zijn diensten, en zeiden zich bekeerd te hebben, echt op nieuw geboren 
waren.

Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel val-
len en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan 
de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen 
van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wol-
ken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Hebreeën 13:15 Laten wij dan altijd door Hem een lof offer brengen aan God, namelijk 
de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. 16 En vergeet het weldoen en het onderlinge 
hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Openbaring 8:3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het 
altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de 
gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 4 En de rook 
van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot 
vóór God.

Zie ook: Psalm 22: 27-31; Psalm 72:11-17; Jesaja 11:9; Jesaja 11:10; Jesaja 45:22,23; 
Jesaja 49:6,7, 22,23; Jesaja 60:16-22; Micha 5:4; Zephanja 3:9; Openbaring 11;15.

Alle volken zullen komen en U aanbidden.

Psalm 86:9 Al de volken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw 
aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Johannes 4:23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

Openbaring 15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Im-
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mers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw 
oordelen zijn openbaar geworden.

Hieronder nog een aantal teksten die over het toekomstig Koninkrijk van de Heere 
Jezus gaan. Er zijn er veel meer. Zie ook mijn boek “De Messias geopenbaard in de 
Heilige Schrift.”

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 1 Samuël 2:10; 2 Samuël 7:12-16; Psalm 2:6-12; 
Psalm 8:2-3; Psalm 21:5; Psalm 45; Psalm 46:6-12; Psalm 47:3,4,8-10; Psalm 48:2- 
4,9-15 ; Psalm 50:2-6; Psalm 61:7,8; Psalm 66:1-5; Psalm 67:2-8; Psalm 68:2-5; Psalm 
72:6-20; Psalm 85:2-4,10-14; Psalm 86:9; Psalm 89:2-6,23-30,36-38; Psalm 93:1; 
Psalm 95:3-7; Psalm 96:1-13; Psalm 97:1,6; Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Psalm 110:1-6; 
Psalm 130:7,8; Psalm 132:11-14; Psalm 138:4,5; Psalm 145:10-13; Psalm 149:1-9; Jesaja 
2:10-22; Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 26:1-4; Jesaja 
32:1- 5,13-20; Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10; Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; Jesaja 
42:4,13,16; Jesaja 49:7; Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13- 25; Jesaja 66:10-
17,22-24; Jeremía 23:5; Ezechiël 40-48; Daniël 2:35,44; Daniël 4:3; Daniël 7:13,14,18,27; 
Daniël 12:1-3; Joël 2; Joël 3; Obadja 1:17- 21; Micha 4:13; Hábakuk 2:14; Zefánja 2:11; 
Zacharía 6:12,13; Zacharía 9:9-12; Zacharía 10:11,12; Zacharía 14:9; Maleáchi 4:1-6.

God maakt onwillige mensen gewillig.

Psalm 110:3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; 
uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 

Het bovenstaande vers is onderdeel van een Psalm van David. David spreekt hier 
door de Heilige Geest profetisch over de komende Messias. Het heeft in de eerste 
plaats betrekking op het volk Israël, dat bij de wederkomst van de Messias bekeerd 
zal worden. Maar David spreekt ook over de overwinning van de Messias over de 
volkeren, die Israël vijandig zijn en Israël willen vernietigen. Daarna zal de Messias 
over de volken heersen. 

De volken zullen zich gewillig aan Hem onderwerpen, hetzij oprecht, hetzij ge-
veinsd. Daarna zal het volk van Israël, als zij nieuw leven hebben ontvangen (uit 
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de baarmoeder) de wereld ingaan om het Evangelie te verkondigen. Israël is ver-
nieuwd, is opnieuw geboren, en uit deze dageraad gaat de Zon der gerechtigheid 
schijnen over heel de wereld. Want ook dan gaat de bediening der verzoening door, 
want de Messias is Hogepriester in eeuwigheid. De dauw duidt op het werk van de 
HEERE. In de nacht doet Hij de dauw neerdalen. Ja, terwijl Israël nog moet ontwa-
ken, is de HEERE al bezig hen toe te rusten voor hun taak. In het Vrederijk gaan ze, 
als een fris goed uitgerust leger, erop uit om te strijden voor Koning Jezus. Ze wor-
den vergeleken met dauw; de mysterieuze geboorte van de ochtend, zo overvloedig 
en zo kostbaar in hete oosterse landen. 

Saulus wordt gewillig gemaakt.

De Bijbel geeft een treffend voorbeeld in het Bijbelboek Handelingen, hoofd-
stuk 8. Een man Saulus van Tarsen, een Schriftgeleerde, vervolgt de pas ontstane 
Gemeente van Jezus Christus.

Handelingen 8:3 En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trek-
kende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis.

Maar Jezus Christus greep vanuit de hemel in en veranderde deze Saulus in een 
zeer gewillige dienaar van Hem. In plaats van een vervolger van de eerste christen-
gemeenten, werd hij een stichter van christengemeenten. Als God werkt, wie zal 
het tegenhouden?

Handelingen 9:3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damas-
cus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op 
de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom 
vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u 
vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. 

Handelingen 9:6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? 
En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat 
u moet doen.

Handelingen 9:17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de han-
den opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk 
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Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende 
zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. 

Handelingen 9:18 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en on-
middellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. 19En toen hij voedsel 
genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in 
Damascus. 20En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van 
God is.
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19. DE SATAN EEN KORTE 
TIJD ONTBONDEN.

Gog en Magog vallen Jeruzalem aan.

De satan voor eeuwig in de hel.

Aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk en vóór het laatste oordeel, zal de satan weer 
ontbonden worden. Satan gaat meteen weer beginnen met de volken te verleiden en 
op te roepen om te strijden tegen Jeruzalem, de woonplaats van de Heere Jezus. 

Wat blijkt? Veel mensen geven gehoor aan die oproep. Hun onderwerping aan de 
Koning van Israël was blijkbaar niet oprecht. Om dit aan het licht te brengen, was 
het blijkbaar nodig om satan weer een tijd los te laten. Voor satan en zijn trawanten 
loopt de strijd niet goed af. Een vuur uit de hemel verslindt hen allen.

En de duivel wordt nu voor eeuwig in de hel geworpen.

Jesaja 34:2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle volken, Zijn 
grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen over-
gegeven ter slachting. 3 Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun 
dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. 
4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als 
een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en 
zoals vijgen vallen van een vijgenboom........ 8 Want het zal zijn de dag van de wraak 
van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.

Openbaring 20:7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan 
uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden 
die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen 
voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de 
breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. 
Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10 En de duivel, die 
hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de 
valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
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20. OORDELEN EN 
OPSTANDINGEN.

De Messias is ook rechter.

De Messias Jezus is niet alleen Redder, maar ook Rechter. De Vader heeft het oor-
deel over de mensen in handen gegeven van Zijn Zoon.

Habakuk 1:12 Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige ? Wij zullen 
niet sterven; o HEERE! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, 
hebt Gij hem gegrondvest. (SV)

Johannes 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand,  maar heeft heel het oordeel aan 
de Zoon gegeven,

De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Allen die in de graven zijn zul-
len de stem van de Zoon van God horen en uit het graf gaan. Zij die het goede 
gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Zij die het kwade gedaan hebben 
tot de opstanding om in de hel geworpen te worden. De Messias Jezus zegt niet 
dat dit tegelijkertijd zal gebeuren. De Heere spreekt in Openbaring over een eer-
ste opstanding en een tweede. De apostel Paulus laat ons weten dat in de eerste 
opstanding de gelovigen (goeden) zullen opstaan en in de tweede opstanding de 
ongelovigen (kwaden).

De stem van Jezus zal doden doen opstaan.

Uit andere Schriftwoorden weten we dat eerst Gods kinderen zullen opstaan. Zij heb-
ben het goede gedaan. Zij hebben de goede keus gemaakt voor Jezus. Zij zijn al in het 
Paradijs, maar hebben nog geen nieuw lichaam. Dat krijgen ze tijdens de opstanding.

Zij die niet voor Jezus hebben gekozen, hebben het kwade gedaan en zullen later 
opstaan. Wél op de stem van Jezus. Die opstanding zal plaats vinden aan het einde 
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van het 1000 jarig Vrederijk. Zij staan dan op om veroordeeld te worden tot een 
eeuwig verblijf in de hel.

Jesaja 26:19 Uw doden zullen leven –  ook  mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. 
Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris 
groen en de aarde zal de gestorvenen baren.  

Daniël 12:13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw 
bestemming, aan het einde van de dagen.

Johannes 5:25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de 
stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want 
zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven 
te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, 
omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt 
waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruit gaan: 
zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade 
gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. 
Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, 
maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

De beoordeling van de werken. 

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs over de beoordeling van 
de werken van de gelovigen door de Rechter van alle mensen aan het einde van de 
tijden. Op welk moment dat precies zal gebeuren is niet bekend. Maar het lijkt mij 
duidelijk dat wanneer de gelovigen worden opgenomen, hun onvolkomen werken 
niet mee de hemel ingaan.

Psalm 62:13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden 
naar zijn werk.

Jeremia 17:10 Ik, de HEERE,  doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te 
geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
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Jeremia 32:19 groot van  raad en machtig van daad (want Uw  ogen zijn open over 
alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te  geven overeenkomstig zijn wegen 
en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),

Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken 
werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En 
de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, over-
eenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en 
het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder 
overeenkomstig zijn werken.

1 Korinthiërs 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd 
is, dat is Jezus Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, 
edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het na-
melijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur 
beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf 
echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Bij de Heere zijn alle 
onze daden bekend, zowel de goede als de slechte.

1 Korinthiërs 4:5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook 
wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart 
openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Christus is als Eerste opge-
staan uit de doden met een nieuw onvergankelijk Lichaam. Daarna staan degenen op die 
van Hem zijn, met een nieuw eeuwig lichaam. Dit gebeurt bij Zijn komst op de wolken. 
Dit weten wij van de apostel Paulus. ( 1 Thess. 4:17). Het einde komt als Christus, na Zijn 
duizend jarig Koninkrijk, dit Koningschap zal overgegeven hebben aan God, Zijn Vader. 
Dan begint, na het laatste oordeel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

1 Korinthiërs 15:21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van 
de doden er door een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, 
daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het 
koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle 
macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden 
onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
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1 Thessalonicenzen 4:15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij 
die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen 
voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 
met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen 
eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 
zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Na het sterven volgt er direct een oordeel.

De gelovigen gaan naar het Paradijs, naar de Heere Jezus. Zie de moordenaar aan 
het kruis. De ongelovigen gaan naar het dodenrijk (Hades), gescheiden van God, 
de plaats van wroeging en ze wachten daar op hun uiteindelijk oordeel. Vergelijk de 
rijke man en de arme Lazarus.

Hebreeën 9:27 En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten 
sterven en dat daarna het oordeel volgt, 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd 
is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien 
worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

2 Petrus 3:7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als 
een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van 
het verderf van de goddeloze mensen.

De gelovigen die in de Heere Jezus sterven zijn 
zalig.

De werken die in de Heere Jezus verricht zijn door de Heilige Geest, volgen met 
hen. Deze werken zijn door de Heere beoordeeld en worden niet verbrand. (1 
Korinthiërs 3) Op welk fundament heb je gebouwd? Met werken die de Heere van 
tevoren bereid heeft? (Efeze 2:11)
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Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig 
zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten 
van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. 

Met Christus regeren in het 1000 jarig vrederijk.

De eerste opstanding vindt volgens de Messias Jezus plaats voor het 1000 jarig 
Vrederijk. De heiligen van de Allerhoogste, de Messias, zullen met Christus regeren 
in het Vrederijk van de Messias, duizend jaren. Ook Daniël heeft hier over gepro-
feteerd.

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd 
hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van 
Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, 
en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En 
zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de 
overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan 
de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 
priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 
duizend jaar lang.

Daniël 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. 
Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen 
eeuwigheid.22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht 
verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit 
namen …………27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de 
koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen 
van de Allerhoogste. 28 Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat 
heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Mattheüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, 
in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, 
ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
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1 Korinthiërs 6:2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de 
wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechts-
zaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse 
dingen?

Er komen twee oordelen.

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan Timotheüs dat er twee oordelen zullen zijn. 
De eerste keer bij Zijn verschijning, bij de eerste opstanding, en de tweede keer 
aan het einde van Zijn Koninkrijk, bij de tweede opstanding, als de ongelovigen 
opstaan om geoordeeld te worden.

2 Timotheüs 4:1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 
levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 13 over het oordeel aan het einde van het 
Messiaanse Vrederijk, wanneer de ongelovigen geoordeeld zullen worden. Ook in 
het Messiaanse Vrederijk blijken nog ongelovigen te zijn, want als de satan na dui-
zend jaren wordt los gelaten, blijkt dat er nog veel mensen zijn die hem aanhan-
gen. Deze worden echter in het eindoordeel door de engelen bij de Rechter Jezus 
gebracht. Evenals de gestorven ongelovigen, die dan zullen opstaan, worden zij 
geoordeeld en geworpen in de vurige oven. Dit is ook de eindbestemming van de 
satan.

Mattheüs 13:40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo 
zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn 
engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en 
hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, 
in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal 
het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit 
het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
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Aan het einde van het Koninkrijk van de Messias (1000 jarig Vrederijk) gaat Zijn 
Koninkrijk over in het Koninkrijk van Zijn Vader.

De twaalf apostelen zullen de twaalf stammen van Israël oordelen.

Dit oordeel schijnt los te staan van de twee oordelen, die we net besproken hebben. 
Krijgen de twaalf stammen van Israël een aparte behandeling? Ja, Israël is Gods 
oogappel. Dat zou best kunnen. Maar in de Bijbel kan ik niets vinden over een 
andere beoordeling voor de twaalf stammen van Israël. In de Bijbel is het geloof in 
de Messias bepalend. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.

Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden

Geloven en dopen horen bij elkaar.
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21. HET LAATSTE OORDEEL.
Profetieën over de dag van de Heere.

De ongelovigen, de onrechtvaardigen, worden verzameld uit de wereld en worden ge-
worpen in de vurige oven. De rechtvaardigen, de gelovigen gaan over van het Koninkrijk 
van de Zoon in het Koninkrijk van de Vader. Dat Koninkrijk is de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Het Koninkrijk van de Zoon is het Messiaanse 1000 jarig Vrederijk.

Psalm 9:8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt 
voor het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken 
op billijke wijze rechtspreken.

Mattheüs 12:41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit 
geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; 
en zie, meer dan Jona is hier! 42 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel 
samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de 
aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Mattheüs 13:49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uit-
gaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen 
hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 19:27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten 
en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg 
u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op 
de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen 
van Israël zult oordelen.

Het tweede oordeel vindt plaats aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk, nadat 
satan definitief zijn plaats in de hel heeft gekregen met al zijn aanhangers. Met allen 
die de Heere Jezus afgewezen hebben. Dan vindt ook de tweede opstanding plaats 
van alle ongelovigen en zij worden met satan veroordeeld tot een verblijf, waarvan de 
Heere Jezus zegt dat het een plaats is van wroeging en pijn, ver verwijderd van God.
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De apostolische geloofsbelijdenis.

Als de Heere terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis (12 art.) die in veel kerken tijdens de dienst 
wordt voorgelezen, staat in artikel 6 dat Jezus is opgevaren naar de hemel, zit aan 
de rechterhand van Zijn Vader, de almachtige God en dan volgens artikel 7 naar de 
aarde terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. De belijdenis van Nicea 
verwoordt het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. 

Een summiere belijdenis.

Voor het aanbreken van de laatste oordeelsdag gaat er nog veel meer gebeuren, 
volgens Gods Woord.

Dit is wel een heel compacte, summiere belijdenis, want volgens de Bijbel gaat 
er nog heel veel  gebeuren, voordat de laatste oordeelsdag aanbreekt. De apostel 
schrijft aan zijn broeder Titus dat wij verwachten de zalige verschijning van de heer-
lijkheid van Jezus Christus. Wanneer gaat dat gebeuren? Nu, daar is de apostel ook 
duidelijk over. In 1 Thessalonicenzen 4 zegt hij dat de Heere Jezus terug zal komen 
om Zijn kinderen/gelovigen op te halen, zowel de levenden en de doden. 

De doden die van Christus zijn, zullen dan eerst opstaan en een nieuw lichaam 
krijgen. Dit is de eerste opstanding. Dan vindt er uiteraard een oordeel plaats, want 
de doden die niet in Christus geloofd hebben, staan dan nog niet op. Zij moeten 
wachten op de 2e opstanding en zullen daarna geoordeeld worden.

De belijdenis heeft nog meer niet genoemd, want er komt nog een Messiaans 
Vrederijk van 1000 jaar. De duivel wordt dan 1000 jaar gebonden. Dan, ook be-
langrijk, zal het volk Israël tot bekering komen en tot zegen worden voor de gehele 
wereld. Na het 1000 jarig Vrederijk wordt satan nog een korte tijd ontbonden. In 
de daarop volgende strijd rekent God definitief af met satan. Daarna komt de op-
standing en veroordeling van de goddelozen.
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De kinderen van God zien uit naar de heerlijke 
verschijning van hun Zaligmaker.

De echte gelovigen zien uit naar de heerlijke verschijning van hun Verlosser en 
Zaligmaker. Naar hun vereniging met Hem. Hoe kan zoiets nu ontbreken in een 
christelijke geloofsbelijdenis? Dit komt omdat deze belijdenissen van oorsprong uit 
de Rooms-Katholieke Kerk komen.

De gelovigen zien echter niet uit naar het komend oordeel. Want wie in de Zoon 
gelooft, wordt niet veroordeeld. De ongelovigen hebben niets anders te verwach-
ten dan het eeuwig oordeel van God, tenzij ze zich nog in dit leven bekeren. Hoe 
verschrikkelijk is het om eeuwig te moeten leven met satan. Voor eeuwig met deze 
vijand van God. Voor eeuwig met de wroeging en pijn over de zonde die men ge-
daan heeft. 

En dat terwijl de Heere Jezus ons mensen daar zó voor gewaarschuwd heeft. Omdat 
Hij en Zijn Vader niet willen dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Ieder mens is 
van nature een vijand van God, of men dit nu wil erkennen of niet. Men kan wel of 
niet godsdienstig zijn, maar zich onderwerpen aan de wil van God, Hem de baas 
laten zijn in je leven wil men van nature niet. 

In Jesaja 2 spreekt de profeet over het komende 
oordeel.

In Jesaja 2 wordt een beeld geschetst van de situatie die vooraf gaat aan het oordeel 
van de Heere. Ook, hoe de Heere dan zal oordelen. Wat staat de hoogmoedige, 
trotse mensen te wachten? De Heere is daar duidelijk over. Hoogmoed was ook de 
zonde van Adam en Eva. Als God willen zijn. Op de dag van het oordeel zullen de 
hoogmoedige mensen vernederd worden.

Jesaja 2:10 Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de HEERE en 
vanwege de glorie van Zijn majesteit. 11 De hoogmoedige ogen van de mensen zullen 
neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen 
de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 12 Want de dag van de HEERE van de 
legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, 
opdat hij vernederd zal worden; 17 De hoogmoed van de mensen zal vernederd wor-
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den en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die 
dag hoogverheven zijn. 18 En de afgoden – ze vergaan volkomen. 19 Dan zullen zij de 
grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE 
en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 
22 Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als 
wat is hij eigenlijk te beschouwen?

Een rechtszaak tegen alle vlees met vuur en zwaard.

De goddelozen zullen door het zwaard omgebracht worden.

Jesaja 66:15 Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen 
als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in 
vlammen van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak 
voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

Mattheüs 8:11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen 
aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de 
kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; 
daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 

Als de Heere Jezus zegt dat alle mensen die de ongerechtigheid doen, uit Zijn 
Koninkrijk verzameld zullen worden, dan duidt dit qua tijd op het einde van het 
1000 jarig Vrederijk. De Heere Jezus is dan immers Koning van dat Rijk.

Mattheüs 13:40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal 
het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen 
uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 
wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn 
en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk 
van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding 
van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de recht-
vaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars.
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Oordeelt de Heere landen-volken of mensen?

Volgens de Schrift komen beiden voor. Bij Zijn terugkomst worden de Israël vijan-
dige landen geoordeeld. Worden de vijandige volken die opgetrokken zijn tegen 
Jeruzalem, vernietigd. Maar bij Zijn komst worden ook mensen geoordeeld. Want 
de Heere wil geen vijanden in Zijn Vrederijk.

In Mattheüs 25 vers 32 staat dat volken bijeengebracht zullen worden voor het oor-
deel. Er zijn uitleggers die zeggen dat het hier werkelijk om landen/volken gaat. 
Maar als dat zo zou zijn, dan slaan de navolgende verzen daar niet op. Dat is dan 
wel heel vreemd. Als we echter de grondtaal bezien dan kan het woord volken ook 
vertaald worden door ”een menigte mensen of veel mensen”. Dat sluit beter aan bij 
de daarop volgende teksten. Want het gaat wel over mensen die vanaf de grond-
legging van de wereld uitverkoren zijn in Christus. Dat kan niet op volken slaan, 
tenzij Israël bedoeld wordt. 

In vers 40 spreekt de Heere Jezus over Zijn geringste/minste broeders. Zijn dat 
de ongelovige Joden of zijn dat Zijn discipelen, Zijn kinderen? In Mattheüs 12:49 
en 50 en in Johannes 20:17 noemt de Heere Jezus Zijn discipelen, gelovigen, Zijn 
broeders. Zijn broeders zijn degenen die de wil van Zijn hemelse Vader doen. Het 
gaat dus in Mattheüs 25 niet over het oordeel van de Heere over de landen/volken, 
maar over de mensen persoonlijk.

Mattheüs 25:31Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de 
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de  troon van Zijn heerlijkheid. 32 En 
vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden 
zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

Mattheüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: 
Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf 
de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; 
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 
gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt 
Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 
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Mattheüs 25:37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer 
hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 
38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en 
hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn 
bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover 
u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 
gedaan. 

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn:  Ga weg 
van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd 
is. 42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig 
geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt 
Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, 
en u hebt Mij niet bezocht. 

Mattheüs 25:44 u  dit  voor Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer 
hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in 
de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, 
Ik zeg u: voor zover een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor 
Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in 
het eeuwige leven.

Uit het laatste vers 46 blijkt dat het hier gaat om het laatste oordeel. Met broeders 
bedoelt de Heere Jezus al degenen die Hem van de Vader gegeven zijn tot bruiloft-
skinderen. Allen voor wie Hij kostbaar en dierbaar geworden is door Zijn offer aan 
het kruis voor hun zonden. 

In het zware lijden van de Heiland kunnen we 
zien hoe erg God de zonde van de mensheid vindt.

Na het sterven volgt er direct een oordeel. De gelovigen gaan naar het Paradijs, 
naar de Heere Jezus. Vergelijk de moordenaar aan het kruis. De ongelovigen gaan 
naar het dodenrijk (Hades), gescheiden van God, de plaats van wroeging en wach-
ten daar op hun uiteindelijk oordeel.
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Als de Heere Jezus zegt dat alle mensen die de ongerechtigheid doen, uit Zijn 
Koninkrijk verzameld zullen worden, dan duidt dit qua tijd op het einde van het 
1000 jarig Vrederijk. De Heere Jezus is dan immers Koning van dat Rijk.

Als koningen met Christus regeren. 

Over de eerste opstanding.

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd 
hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van 
Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, 
en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En 
zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de 
overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan 
de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 
priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 
duizend jaar lang.

Mattheüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, 
in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, 
ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

1 Korinthiërs 6:2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de 
wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechts-
zaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse 
dingen?
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De twaalf apostelen zullen de twaalf stammen 
van Israël oordelen.

Aan het einde van het Koninkrijk van de Messias (1000 jarig Vrederijk) gaat Zijn 
Koninkrijk over in het Koninkrijk van Zijn Vader.

De twaalf apostelen zullen de twaalf stammen van Israël oordelen. Dit oordeel 
schijnt los te staan van de twee oordelen, die we net besproken hebben. Krijgen 
de twaalf stammen van Israël een aparte behandeling? Ja, Israël is Gods oogappel. 
Dat zou best kunnen. Maar in de Bijbel kan ik niets vinden over een andere beoor-
deling voor de twaalf stammen van Israël. In de Bijbel is het geloof in de Messias 
bepalend. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.

Mattheüs 19:27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles 
verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: 
Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des 
mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen 
en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

De ongelovigen, de onrechtvaardigen, worden verzameld uit de wereld en worden 
geworpen in de vurige oven. De rechtvaardigen, de gelovigen gaan over van het 
Koninkrijk van de Zoon in het Koninkrijk van de Vader. Dat Koninkrijk is de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. Het Koninkrijk van de Zoon is het Messiaanse 1000 
jarig Vrederijk.

Psalm 9:8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor 
het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke 
wijze rechtspreken.

Mattheüs 12:41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit 
geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; 
en zie, meer dan Jona is hier! 42 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel 
samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de 



153

aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Mattheüs 13:49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan 
en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in 
de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 19:27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten 
en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg 
u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op 
de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen 
van Israël zult oordelen. 

De tweede opstanding en oordeel.

Het tweede oordeel vindt plaats aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk, nadat 
satan definitief zijn plaats in de hel heeft gekregen met al zijn aanhangers. Met 
allen die de Heere Jezus afgewezen hebben. Dan vindt ook de tweede opstanding 
plaats van alle ongelovigen en zij worden met satan veroordeeld tot een verblijf, 
waarvan de Heere Jezus zegt dat het een plaats is van wroeging en pijn, ver verwij-
derd van God.

De ongelovigen hebben niets anders te verwachten dan het eeuwig oordeel van 
God, tenzij ze zich nog in dit leven bekeren. Hoe verschrikkelijk is het om eeuwig te 
moeten leven met satan. Voor eeuwig met deze vijand van God. Voor eeuwig wroe-
ging en pijn over de zonde die men gedaan heeft. En dat terwijl de Heere Jezus ons 
mensen daarvoor zo gewaarschuwd heeft. Omdat Hij en Zijn Vader niet willen dat 
mensen eeuwig verloren gaan.

Psalm 96:12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de 
bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij 
komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtig-
heid en de volken met Zijn waarheid.

Daniël 7:9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich 
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neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. 
Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier 
van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden 
Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof 
hield zitting en de boeken werden geopend.

Openbaring 20:11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 
aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 
vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden 
geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden 
werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig 
hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig 
zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. 
Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 
levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
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22. DE SATAN EN HET BEEST 
IN DE HEL GEWORPEN.

Ook in het 1000 jarig Vredesrijk zijn er blijkbaar heel veel mensen die zich geveinsd heb-
ben onderworpen aan Koning Jezus. Dat blijkt als satan een ogenblik wordt losgelaten om 
de volken opnieuw te verleiden. Om de volken te verleiden tot oorlog tegen Koning Jezus, 
tegen Jeruzalem en tegen Zijn heiligen. Er komt echter een vuur van God uit de hemel 
dat allen zal verteren. De duivel wordt geworpen in de poel van vuur en (sulfer) zwavel. 
Daar zijn ook het beest en de valse profeet en ze blijven daar in eeuwigheid.

Jesaja 14:15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de 
kuil! 16 Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed 
sidderen, die koninkrijken deed beven, 17 die van de wereld een woestijn maakte, haar 
steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?

Openbaring 19:17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar 
alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de 
grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van 
machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van 
slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in 
zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het 
merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 
twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de 
overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het 
zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees

De Heere Jezus laat aan Johannes en aan ons zien:

Openbaring 20:11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aange-
zicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 

Voor de heiligheid van God vluchten de aarde en de hemel weg. Zij kunnen in Gods 
oordeel niet bestaan vanwege het zondige verleden.
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23. ER KOMT EEN NIEUWE 
HEMEL EN EEN NIEUWE 
AARDE.

Het Koninkrijk van de Zoon.
Het Koninkrijk van de Vader.

Overgang van het Koninkrijk van de Zoon naar het Koninkrijk van de Vader.

Het Koninkrijk van de Zoon is anders dan het Koninkrijk van de Vader. In het 1000 
jarig Vrederijk leven mensen die nog een zondige natuur hebben. Mensen kunnen 
dan ook nog sterven. In het Koninkrijk van de Vader leven geen mensen met een 
zondige natuur. Zij sterven ook niet, maar leven eeuwig op de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Hoe dit allemaal precies zal zijn, is voor ons nog verborgen. Maar de 
gezaligden zullen de Heere op volmaakte wijze kunnen en willen eren, dienen en 
groot maken.

Een nieuwe aarde voor Israël en de volken. 

Waarom moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen? Een nieuwe 
aarde, ja dat is te begrijpen. Deze aarde is besmeurd en bezoedeld door de zonde 
en wordt uitgebuit door de mens. De aarde wordt vernieuwd bij het 1000 jarig 
Vrederijk, maar aan het einde komt er een totaal nieuwe aarde en ook een nieuwe 
hemel, nadat de eerste hemel en de eerste aarde brandende vergaan zijn. 

De hemelen en de aarde zoals we die nu kennen, zullen vergaan.

De goddeloze mensen zullen vergaan.

2 Petrus 3:7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord 
als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel 
en van het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, 
geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
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2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid be-
schouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar 
dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de 
nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend ver-
gaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 

De Heere Jezus laat aan Johannes en aan ons zien:

Openbaring 20:11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 
aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen 
te vinden was.

Voor de heiligheid van God vluchten de aarde en de hemel weg. Zij kunnen in Gods 
oordeel niet bestaan vanwege het zondige verleden. De profeet Jesaja spreekt in de 
hoofdstukken 51 en 60 ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De profeet Jesaja zegt dat de hemel zal verdwijnen als rook. 

Jesaja 51:6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de 
hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar 
bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet 
verbroken worden.

Jesaja 60:19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel 
zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en 
uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht 
niet intrekken want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van 
uw rouw zal een einde komen. 

Jesaja 60:21 Uw volk zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de 
aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn 
handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en de 
minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

In Jesaja 65 vers 17 begint de profeet ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
te spreken. Maar zoals wel vaker voorkomt, zitten er twee dimensies in deze teksten. 



158

Want in vers 21 begint de profetie over het volk Israël in het 1000 jarig Vrederijk. De 
nieuwe hemel en nieuwe aarde komen dus na het 1000 jarig Vrederijk. De profeet 
wisselt in vers 21 van tijdsperiode, van het eeuwige tijdvak naar het millennium. 

In de verzen 17 t/m 19 staat dat aan de vorige dingen niet meer gedacht zal worden. 
De tempeldienst, die er nog wel is in het millennium, als gedachtenis aan de vroe-
gere offerdienst, zal er op de nieuwe aarde niet meer zijn. Aan alle vorige dingen 
zal niet meer gedacht worden. Ik denk dat alle zondaren, die door de Heere Jezus 
behouden zijn, daar heel blij over zullen zijn. 

In het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, zullen er geen tranen meer zijn 
en geen rouw. Zorgen en zuchten zullen wegvluchten. Er zal eeuwige vreugde zijn. 
Een heerlijk vooruitzicht voor al Gods kinderen. Voor allen die overgegaan zijn van-
uit het millennium, het Koninkrijk van de Messias Jezus, in het eeuwig Koninkrijk 
van God, de Vader.

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige 
dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar 
wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem 
een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk 
zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem 
van geschreeuw.

Wie zijn de heiligen van de Allerhoogste?

Daniël geeft ons inzicht in wie de heiligen van de Allerhoogste, van God en Zijn 
Messias, zijn. 

De heiligen zijn door de Messias geheiligd. 

Zijn heiligheid wordt hen toegerekend door het geloof. 

Ze zijn door Hem gemaakt tot koningen en priesters en mogen Hem dienen, 
met Hem regeren in Zijn Koninkrijk.
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Daniël 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. 
Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeu-
wigheid. 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen 
de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen 
van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het 
koningschap in bezit namen. 

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de konink-
rijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 
Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij 
heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. Overgang van het Koninkrijk van de Zoon naar 
het Koninkrijk van de Vader.

Twee Koninkrijken.

Het Koninkrijk van de Zoon is anders dan het Koninkrijk van de Vader. 

In het 1000 jarig Vrederijk leven mensen die nog een zondige natuur hebben. 
Mensen kunnen dan ook sterven. In het Koninkrijk van de Vader leven geen men-
sen met een zondige natuur. Zij sterven ook niet, maar leven eeuwig op de nieuwe 
aarde. Hoe dit allemaal precies zal zijn, is voor ons nog verborgen. Maar de gezalig-
den zullen de Heere op volmaakte wijze kunnen en willen dienen en groot maken.

De Heere Jezus zal alle goddelozen uit Zijn Koninkrijk in de vurige oven werpen.

Dat zal gaan gebeuren aan het einde van het Vrederijk, wanneer het Vrederijk 
overgaat naar het Koninkrijk van God, de Vader.

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.

Dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Mattheüs 13:41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 
Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren 
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heeft om te horen, laat hij horen.

1 Korinthiërs 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor 
hen die Hem liefhebben.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn 
in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God 
verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, 
zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, 
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont.

Johannes mocht al er al iets van zien.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
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24. ER KOMT EEN NIEUW 
JERUZALEM.

Neerdalend uit de hemel als een bruid.

Het nieuwe Jeruzalem, daalt neer uit de hemel.

Door God geschapen.

Sierlijk gemaakt, als een bruid voor haar man.

De stad met de heiligen is de Bruid van het Lam. 

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem 
schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt 
uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neer-
dalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn.

Openbaring 21:9 En een van de zeven engelen  die de zeven schalen hadden, vol van 
de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u 
de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg  in de geest op een grote en hoge berg en liet mij 
de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Galaten 4:26  Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

Hebreeën 12:22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende 
God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
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Jezus Christus is de Hoeksteen.

De stad had de heerlijkheid van God.

Twaalf poorten met de namen van de 12 stammen.

Twaalf fundamenten met de namen van de 12 apostelen.

Openbaring 21:11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een 
zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. 12 Zij had een grote en hoge 
muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op 
geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. 13 Drie poorten op 
het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten 
op het westen.

Openbaring 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop 
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Psalm 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen ge-
worden.

Jesaja 28:16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie,  Ik leg in Sion een steen ten grond-
slag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.

Handelingen 4:11 Deze Jezus is de steen die door u,  de bouwers, veracht werd, maar 
Die de hoeksteen geworden is.

 Efeze 2:20 op het fundament van de apostelen en profeten,   waarvan Jezus Christus 
Zelf de hoeksteen is.

1 Petrus 2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitver-
koren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, 
die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 
verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen om zich aan te stoten en 
een struikelblok.
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Het nieuwe Jeruzalem.

Er was geen tempel. 

De Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

De stad is heel groot:

2220 km. lang, 2220 km. breed, 2220 km. hoog.

Openbaring 21:15 En hij die met mij sprak,  had een gouden meetlat om de stad op 
te meten, en haar poorten, en haar muur.

Zacharia 2:1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een 
meetsnoer in Zijn hand. 2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Je-
ruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.

Openbaring 21:16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot 
als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën.(Eén 
stadie bedraagt ongeveer 185 meter.) Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 
17 En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de 
maat van een engel is. 

Openbaring 21:18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver 
goud, gelijk aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met 
allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het 
derde chalcedon, het vierde smaragd, 20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende 
chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, 
het twaalfde amethist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart 
bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.  

Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is 
haar tempel, en het Lam.
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Zon en maan zijn niet nodig.

De heerlijkheid van God verlicht de stad.

Het Lam, de Heere Jezus, geeft licht, is haar lamp.

Openbaring 21:23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschij-
nen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Jesaja 60:19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel 
zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht 
en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn 
licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de 
dagen van uw rouw zal een einde komen.

Zacharia 14:7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen 
nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.

Openbaring  22:5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen 
zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle 
eeuwigheid.

Openbaring 21:24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de 
koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Volken zullen naar de verlichte stad gaan.

De poorten zullen altijd open blijven.

De volken zullen hun schatten in de stad brengen.

Jesaja 60:3 En volken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw 
dageraad.

Openbaring 21:25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar 
zal geen nacht zijn.
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Jesaja 60:11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten 
worden, opdat men het vermogen van de volken naar u toe zal brengen en hun konin-
gen naar u toe geleid zullen worden.

Wie mogen in de stad komen?

 y Alleen zij die geschreven zijn in het Boek des Levens van het Lam mogen in de 
stad komen. Dus alleen zij die opnieuw geboren zijn.

 y Mensen die niet wedergeboren zijn mogen niet in de stad komen. Geen men-
sen die naar de maatstaven van God nog in de zonde leven.

Openbaring 21:26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin bren-
gen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met 
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn  in het boek des levens van 
het Lam.

Exodus 32:32 Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij 
alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.

Filippenzen 4:3 Ja, ik vraag ook u,  mijn  oprechte metgezel: Help deze  vrouwen, die 
samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere me-
dearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.

Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam 
beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 
Vader en voor Zijn engelen.
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De boeken worden geopend.

De doden worden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven 
staat, overeenkomstig hun werken.

Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken 
werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek  des levens. 
En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, 
overeenkomstig hun werken.

De rivier van het water des levens.

Komend uit de troon van God en het Lam.

De Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt.

Van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht.

De bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken.

De troon van God en van het Lam zal daar zijn.

Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. 

Zij zullen Zijn aangezicht zien. 

Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

De Boom des levens duidt op de Heere Jezus. Zowel hier als in het Paradijs. Adam 
en Eva mochten daar toen nog niet van eten. Hoe anders is het nu. Want de Heere 
Jezus heeft de verzoening met God tot stand gebracht. Nu mogen al Gods kinderen 
van de vrucht van deze Boom eten. 

Openbaring 22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder 
als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar 
straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, 
die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 
bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. 
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Openbaring 22:3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en 
van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn 
aangezicht zien, en  Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

Jesaja 60:19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel 
zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en 
uw God tot uw sieraad.

Zacharia 14:8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal 
stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de 
zee in het westen:
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25. WAARSCHUWINGEN EN 
BELOFTEN.

Zalig zijn:

Die geroepen zijn tot de bruiloft,

Die de woorden in acht nemen.

Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig.

De Heere heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat 
met spoed moet gebeuren.

Openbaring 22:6 En hij zei tegen mij:  Deze woorden zijn betrouwbaar en waarach-
tig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden  om Zijn 
dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.

Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam.

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

En zie, Ik kom spoedig.

Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft.

Openb. 19:9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avond-
maal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woor-
den van God.

Openbaring 21:5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En 
Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.

Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig.  Zalig is hij die de woorden van de profetie van 
dit boek in acht neemt. 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. 
En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de 
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engel die mij deze dingen liet zien.

Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet.

Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, 
en die in acht nemen wat daarin geschreven staat,  want de tijd is nabij.

Openbaring 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei 
tegen mij:  Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw 
broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is 
namelijk de geest van de profetie.

Openbaring 22:10 En hij zei tegen mij:  Verzegel de woorden van de profetie van dit 
boek niet, want  de tijd is nabij.

Zie, Ik kom spoedig.

Christus zal ieder mens vergelden naar zijn werk.  

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, 
laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd 
worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Openbaring 22:12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij  om aan ieder te 
vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Mattheüs 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de  heerlijkheid van Zijn Vader, 
met Zijn engelen,  en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Openbaring 2:23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten 
zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt,  en Ik zal u geven eenieder 
naar uw werken.
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Gratis, uit genade zalig worden.

De Heere Jezus is de eerste, de Alfa, en de laatste, de Omega.

Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des 
levens.

Openbaring 21:6 En Hij zei tegen mij:  Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, 
het Begin en het Einde.  Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron 
van het water des levens.

Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,  de Eerste en 
de Laatste.

Jesaja 41:4 Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! 
Ik, de HEERE,  Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.

Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die 
is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen.

Zodat zij recht mogen hebben op  de Boom des levens.

Wie is de Boom des Levens?

De Boom des levens stond in het paradijs.

De Boom des levens duidt op de Heere Jezus. 

Voordat zij zondigden mochten Adam en Eva van de vruchten van deze Boom eten. 
Daarna niet meer. Zij werden dan ook uit het Paradijs verdreven. 

Het nieuwe Jeruzalem is een onderdeel van Gods nieuwe schepping. Een Paradijs, 
een Hof van Eden, op de nieuwe aarde. Daar tronen God en het Lam. Daar stroomt 
de rivier van de Heilige Geest. Daar staat aan die rivier de Boom des levens, die 12 
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vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. 

Opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Wat is Zijn gebod? Opnieuw geboren worden!

Dit zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus. Anders kan hij het Koninkrijk niet bin-
nen gaan. Ook de poorten van de stad niet binnengaan.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 
op  de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is 
haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En 
de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten 
worden,  want daar zal geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de 
naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich 
bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des 
levens van het Lam.

Openbaring 22:15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtple-
gers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

1 Korinthe 6:10 Dwaal niet!  Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandkna-
pen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en 
rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 
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Op Hem zullen de volken hopen.

Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David.  

Ik ben de blinkende Morgenster.

Hij is ook de Leeuw, Die uit de stam van Juda is.

Hij, Die zal opstaan om heerschappij te voeren over de volken.

Romeinen 15:12 En verder zegt Jesaja:  De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die op-
staat om heerschappij te voeren over de volken, op Hem zullen de volken hopen.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van 
deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende 
Morgenster.

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed 
aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Openbaring  5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie,  de Leeuw Die 
uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen 
en zijn zeven zegels te verbreken.

Waarschuwing.

Als iemand iets aan deze dingen toevoegt,

God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.

Als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie.

God zal zijn deel afdoen van  het boek des levens, en van de Heilige Stad.

Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit 
boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoe-
gen die in dit boek geschreven zijn.
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Openbaring 22:19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze pro-
fetie, zal God zijn deel afdoen van  het boek des levens, en van de heilige stad, van de 
dingen die in dit boek geschreven zijn.

Deuteronomium 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied,  niets toevoegen en 
er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in 
acht neemt.

Spreuken 30:5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem 
de toevlucht nemen. 6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat 
u een leugenaar zou blijken te zijn.

Alle mensen worden genodigd.

Alle mensen worden genodigd om te komen. 

In Zijn binnenkamer (Hooglied) is een fontein om te wassen en te drinken. Het 
vergoten bloed van de Verlosser op Golgotha is een eeuwige Fontein, die door 
God geopend is en waar wij van onze zonden gereinigd kunnen worden.

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des 
levens nemen, voor niets. 

Openbaring 22:20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. 
Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. 
Amen.
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En als U niet komt, wat dan?

Daarvoor gaan we luisteren naar de apostel Paulus:

1 Korinthe 16:22 Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt 
zijn. Maranatha!

Zijn dat geen harde woorden die Paulus hier spreekt? Nee, wél hard, maar niet té 
hard, want het is geheel in overeenstemming met Gods Woord. Ieder mens leeft 
van nature onder de toorn, onder de vloek van God.

Maar dat hoeft niet zo te blijven. God heeft de vloek die op de mens rust, op Zijn 
eigen Zoon doen neerkomen op het kruis op Golgotha. Hij is tot een vloek ge-
worden. Wie de Heere Jezus lief heeft, wordt door God niet meer vervloekt. Belijd 
uw zonden, bekeer u en ga in geloof naar de Heere Jezus. Dan krijgt u het nieuwe 
leven! 
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