
Markus 9 : 14-29

17 En een uit de schare antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn 

zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.

20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde 

hem terstond de geest; en hij, vallende op de aarde, wentelde 

zich al schuimende.

26 En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; ....

28 En als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen 

alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

Dediscipelenkondeneen"stommegeest"nietuitdrijven.Zijwildenwel,maar
kondenhetniet,omdathetnietdebedoelingwas.Zijhaddenweldegelijkde
macht-enbijgelegenheidookdeopdracht-gekregenombozegeestenuitte
drijven.Datzijhetinditgevalnietkonden,heefttemakenmetdehogerebete-
kenisvandezegeschiedenis.Hetwondervanuitdrijvingiseentekenenheeft
dusvooraleenprofetischeentypologischebetekenis; ineerste instantievoor
Israël,maarookvoordemensheidinhetalgemeenénvoordeindividuelemens.
DezeBijbelstudiegaatdaaropinenbepaaltonsbijdepositievandegelovige
indezebedeling.DeHeerisnietopdeaarde,maarbevindtZichbuitenhetblik-
veldvandewereldinzijnverheerlijktepositieopde"berg".

De 1000 jarenDe gedachte is...

Heel	de	Schrift	is	door	God

ingegeven	en	is	nuttig	tot	

lering	voor	diegene	die	in																					

de	Rechtvaardigheid	is.	

Opdat	de	mens	Gods	volwassen	zal

zijn,	toegerust	tot	elk	goed	werk.

(vrij	naar	2	Timótheüs	3	:	16,	17)
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komst1000jaaropaardezalregeren.Erbestaannogalwatmisverstandenover
deaardenhetwezenvan"de1000jaren",waarinsatangebondenzalzijn.Het
iseenspraakverwarring,diemedeontstaatdoordatmendeterm-"het1000-
jarig rijk" - gebruikt. Die term komt in de Bijbel niet voor. In Openbaring 20
wordtwelzesmaalover1000jarengesproken.Datgebeurtnietinverbandmet
deheerschappijvanChristus,wantZijnheerschappijzalvooreeuwigzijn.Daar
zijn zowel het Oude- als het NieuweTestament heel duidelijk over. Er wordt
gesprokenovermensendie, inheteeuwigkoninkrijkvanChristus,1000jaren
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diteenonbijbelsestellingis,omdatChristuseeuwigregeert.Chiliastenbrengennaarvoren
datdeBijbeloveraloverhet1000-jarigrijkspreekt.Beidenhebbenongelijkofbeidenhebben
gelijk.Hetiseenspraakverwarring,diemedeontstaatdoordatmeneentermgebruikt(voor-
alinNederland)dieindeBijbelnietvoorkomt.Determ"het1000-jarigrijk"komtindeBijbel
nietvoor.InOpenbaring20wordtwelzesmaalover"1000jaren"gesproken.De1000jaren
wordenwelgenoemdinverbandmetheerschappij,maarnietinverbandmetdeheerschap-
pijvanChristus.Erwordtgesprokenovermensendie1000jarenzullenregeren.Bovendien
wordende1000jarengenoemdalsdetermijnwaarinChristuszalregeren.Nergenswordtin
deSchriftgeleerddatChristus1000jaarzouregeren.DeSchriftleerteeneeuwigkoninkrijk
vanChristus.DegeheleBijbelspreektoverhetkoninkrijkvanChristus,waarinChristuszal
regeren.DatiszovanafGenesis1.HetlaatstehoofdstukvandeBijbelenalleswatertussen
ligtspreekterover.HetspreektoverdeZoondesmensen,DiedeZoonvanGodendeZoon
vanDavidzouzijnenDieeeneeuwigkoninkrijkzouoprichten;ookhieropaarde.InhetOude
Testament staat nergens dat dat koninkrijk beperkt wordt tot 1000 jaar. De enige plaats
waarover"1000jaar"wordtgesproken,isinOpenbaring20.Die1000jarenslaanopdetijd
waarindesatangebondenzalzijn.In2SamuëlwordtdebelofteaanDavidgedaan.Hetisde
verwoordingvanwatwij"hetDavidischverbond"noemen.

Het Davidisch verbond

2 Samuël 7 : 12-16

12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen 
zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik 
zal zijn koninkrijk bevestigen.

13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks beves-
tigen tot in eeuwigheid.

14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij 
misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkin-
deren straffen.

lisme.Dejongeling,diezalstervenendezondaar,dievervloektzalworden.Hij ishonderd
jaarendusishijeenjongeling.

Als men een gelovige is, leeft men. De mens is daar in staat meer dan 1000 jaren oud te
worden.Degelovigeisdusinstaatdehele1000jarenteoverlevenenzodeeeuwigheidin
tegaan.Datisbovendienvollediginovereenstemmingmetdepredikingvanhetevangelie
vanhetkoninkrijk.Daarinwordtnietalleengesuggereerddatmende1000jareninzalgaan,
maar ook rechtstreeks in de nieuwe schepping zal komen. Men zal leven!Wie echter een
goddelozeis,zalsterven/vervloektworden.Wanneermenzichnietaandeheerschappijvan
Christusonderwerpt,zalmenuitdatkoninkrijkverwijderdworden;opdevanoudsbekende
wijze,namelijkdoortesterven.Hetlevenwordtvandiegoddelozeweggenomen.Dithebben
wealinJesaja11gezien.DegoddelozenzullengedoodwordendoordeademvanZijnlippen.
Hijzalhenveroordelen.

Jesaja 65 : 25

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een 
rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch ver-
derven op Mijn gansen heiligen berg zegt de HEERE.

Deslangzalstofeten.Sindswanneerkaneenlevendwezenvanstofleven?Deheiligebergis
nietslechtsdeaanduidingvoordebergZion,waardetroonvanDavidzalstaan.Hetistege-
lijkdeaanduidingvanhethelekoninkrijk.DeheleaardezalvanafZiongeregeerdworden.
Jesaja65:25spreektnietoverde1000jaren,maaroverdenieuwehemelenendenieuwe
aarde.Zowerdhetookaangekondigd.

Jesaja 65 : 17

17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen 
zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

1

322

Wij,dietotgeloofzijngekomen,zijngeroepenomhetbeeldvanZijnZoongelijkvormigte
zijn.HetBeeldvandeZoonGodsishetBeeldvanGodZelf.WijmoetendatbeeldvanZijnZoon
gelijkvormigworden,omdatwijdatvannaturenietzijn.DeuitspraakinGenesis1,dielater
herhaaldwordt,wordtpasvervuldindéMens.Pilatuszeidetothen:ZietdeMens!(Johannes
19:5)DatisChristus,deZoondesmensen.HijishetBeeldGodsenHijzalheersen.

Hier in Genesis 1 wordt niet gezegd dat Adam over een nieuwe schepping zou heersen,
maar dat hij zou heersen over deze oude schepping. Als er geen zichtbaar koninkrijk hier
opaardezoukomen,waarinChristuszichtbaarregeert,danisdeopdrachtdieGodooitaan
demensgafnooitvervuldgewordenenzalooknooitvervuldworden.Erwordteenkonink-
rijkgebouwddatalaanAdamwerdaangekondigd,maardatnietdoorAdamgestichtzou
worden.HetzalgestichtwordendoordeZoonvanAdam,deZoondesmensen.Hijzalvoor
eeuwig regeren; aanvankelijk op deze oude schepping, omdat dat in overeenstemming is
metGenesis1,maarvervolgensopeennieuweschepping.Datgebeurtnietvoordatin/door
de1000jarenisaangetoond,datdeoudemensuitdeaardeaardsis,dathijvergankelijkis
endatinhemgeengoedwoont.(Romeinen7:18)

Amen
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15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die wegge-
nomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.

16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw 
aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.

HetzijnwoordendieoverdeerfgenaamvanDavidspreken.HetgaatovereenZoonDieuit
zijnlijfzouvoortkomenenDieeentroonzouhebben,dieniet(meer)zouwankelen.Hetis
eentroonuithethuisvanDavid,dietotineeuwigheidzalblijvenbestaan.Aandeenekant
hebbenwenatuurlijkmetdeHereJezustemakenals"deZoonGods",Die,omdatHijeeuwig
is,ookeeneeuwigetroonheeft.HierwordtzelfsgesprokenoverdeeeuwigetroonvanDavid.
Hetisooknietzo,zoalssommigensuggereren,datdeHereJezuseeneeuwigetrooninde
hemelheefteneen1000-jarigetroonopaarde.Datisonjuist,wantookdetroonvanDavid
iseeneeuwigetroon.Datisdereden,waaromdezeprofetienietvervuldisindepersoonvan
Salomo.DetroonvanSalomoisverdwenen.DieverdweenfeitelijkmeteennadatSalomover-
dween,wantdetroonwerddirectnadedoodvanSalomoverdeeld.Totvandaagisdietroon
nietalleenverdeeld,maarzelfsverdwenen.OpaardeisgeenafstammelingvanDavidaante
wijzen.HetaardsekoninkrijkvanDavidzalindetoekomstbestaan,omdatdeZoneDavidsop
dietroonzalzitten.DeZoneDavidszalvooreeuwigopdetroonvanDavidzitten,omdathet
eeneeuwigetroonis.Zijnkoninkrijkisdanookeeneeuwigkoninkrijk.(2Samuël7:16)

Sommigenzeggendat"eeuwigheid"betekentdathetvooreenvastgesteldetijdis.Datklopt.
Erstaatookbijhoelangdietijdduurt:"Dochuwhuiszalbestendigzijn,..."Detroonzalbesten-
digzijn.Davidisgestorven,maarIemandDienahemverwektzouworden,zouvooreeuwigop
detroonvanDavidzitten.InSalomokanhetnietvervuldzijn,wantdiewerdtijdens(enniet
na)hetlevenvanDavidverwekt.DezebeloftewordtindePersoonvandeHereJezusvervuld.
HijisimmersnietalleendeZoneDavids,maarbovendienookdeZoonvanGod.Israëlzegtdat
hunGodgeenZoonheeft.Zehebbenverzuimdhuneigen"Bijbel",deTenach,telezen,want
daarinstaatdathunGod(deGodvanAbraham,IzakenJakob)eenZoonzalhebbendievoor

Uitditversblijktduidelijkdatdezebeestenwedergeborenzijn.Zijzijnnieuwescheppingen.
Erzaleennieuweaardekomen,waaropookdierenzullenvoorkomen. Inditversgaathet
omanderedieren!Zedragendezelfdenaam,maarzezijninwezenveranderd.Alseenleeuw
tegenwoordigstrozoueten,zouhijdoodgaan.Hierwordtnietoverde1000jarengespro-
ken,maaroverheteeuwigekoninkrijk.Ergensgedurendedatkoninkrijk(nameerdan1000
jaar)komenernieuwehemeleneneennieuweaarde.Voorzovererdierenzijn(endiezijner
blijkbaar)zullenzeandersgeaardzijn.Dit isdusgeenbeschrijvingvandedierenwereldin
de1000jaren,maaropeennieuweaarde.InJesaja11staatdatdegoddelozengedoodzullen
wordenendatzelfsdedierenwereldveranderdzalworden.Ditzelfdestaatin:

Jesaja 65 : 20

20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud 
man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd 
jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt 
worden.

Jesaja11enJesaja65kunnennaastelkaargelegdworden.Daardoorverklarenzeelkaar.Beide
sprekenoverdatzelfdekoninkrijk.InJesaja65gaathetomdegedachtedaterinfeitegeen
sterfteis;geenkindersterfte,maarookgeensterftevanouderen.Zijzullenlevenendatalle-
maalonderdeheerschappijvanChristus.Dieoudemanzalzijndagenvervullen.Eenjonge-
lingzalsterven,honderdjarenoudzijnde.Ditversheeftvelenvoorproblemengesteld.Het
zijntweezinnen,waarvandezinsbouw(indezevertaling)verschillendis.Indegrondtekstis
hetdezelfdevolgordeinwoorden:

Deeerstezinis:  eenjongeling 100jaaroud zalsterven.
Detweedezinis: eenzondaar 100jaaroud zalvervloektworden.

Deze twee zinnen zijn qua opbouw en qua betekenis volkomen gelijk. Het is een parallel-

Vóórdenieuwescheppingkomt,komenereerstde1000jaren,waarindegoddelozenweg-
gedaanzullenworden.Daarinzalderechtvaardigeleven.Nade1000jarenzulleninderdaad
nieuwehemeleneneennieuweaardekomen,waaringerechtigheidwoont.(2Petrus3:13)In
Jesaja65:17wordtovertweenieuwehemelenenéénnieuweaardegesproken.Datzelfdeis
ookwaarvoorJesaja66:1,2.IndenbeginneschiepGodtweehemelenenéénaarde.(Genesis
1:1)InplaatsvandeoudehemelenenaardemaaktHijstraksnieuwehemeleneneennieuwe
aarde.Datwordtlaterookbevestigdin2Petrus3enOpenbaring21.Alsde1000jarendeeeu-
wigheidzoudenbrengen,zoudenervoornieuwehemeleneneennieuweaardegeenplaats
zijn.Hetbelangrijksteaspectvande1000jarenisdatdaarindeoorspronkelijkeopdrachtaan
demensvervuldwordt.Dieoorspronkelijkeopdrachtaandemenshoudtverbandmetde
vraag:waaromschiepGoddemens?

Genesis 1 : 26

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 
en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte 
des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend 
gedierte, dat op de aarde kruipt.

HetdoelvandemensisdathijhetbeeldGodsisendathijheerschappijheeftoverdegehele
aardeenoveralhetgedierte. IsdemenshetbeeldGods?Heefthijheerschappij?Ja,maar
dieMensisChristus!(2Korinthe4:4;Kolossenzen1:15)HijishetuitgedrukteBeeldZijner
zelfstandigheid.(Hebreeën1:3)OokPsalm8spreekthierover.Alsdemenseenbeelddrager
Godswas,waarommoethijdanalsnoghetbeeldGodsgelijkvormigworden?

Romeinen 8 : 29

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, 
den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij 
onder vele broederen.

1. Inleiding

Openbaring 20 : 1-7 *

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, 
en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 
hem duizend jaren;

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven 
hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zou-
den geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en 
ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en 
om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, 
en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun 
hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend 
jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de 
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, 
en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn 
gevangenis ontbonden worden.

Indezestudiegaathetoverdeopenbaringvanhetnuverborgenkoninkrijk.Erbestaanin
hetalgemeennogalwatmisverstandenoverdeaardenhetwezenvande1000jaren(het
"Millennium").Diegelovenineen1000-jarigrijkwordenookwel"chiliasten"genoemd.Het
woord"chiliast"wordtdoorgaansalseenscheldwoordbeschouwd.Eenchiliastisiemanddie
gelooftdatChristusooit1000jaaropaardezalregeren.Deverbondstheologenverklarendat

23

21

2

4

*	Tenzij	anders	vermeld,	komen	de	aange-	
haalde	Bijbelteksten	uit	de	Statenvertaling.
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heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.
8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de geno-

den waren het niet waardig.
9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, 

roept ze tot de bruiloft.
10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij 

vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzit-
tende gasten.

11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij 
aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;

12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan 
hebbende? En hij verstomde.

13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt 
hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en 
knersing der tanden.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

IndezegelijkeniswordtdeoprichtingvanhetkoninkrijkvandeMessiasopaardeuitgebeeld.
Eenmangingdebruiloftszaalin,maarnietmethetjuistekleedaan.Erstaatnietbijhoehij
eringekomenwas.Hetgaatomiemandindatkoninkrijkdietotongeloofvervalt(ditiséén
vandetoepassingen).Hijwordteruitgezetenkomtindebuitensteduisternisterecht,onder
deaarde.Hijwordtgeoordeeld.DitzelfdekomtookinJesaja11:4naarvoren:"Hijzaldegod-
delozenslaanmetdeademZijnerlippen".Godzalhetoordeeloverhemuitspreken.

Jesaja 11 : 6

6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok neder-
liggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein 
jongske zal ze drijven.

te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn 
waarheid.

InPsalm89wordtgezegddatersprake isvanheteeuwigekoninkrijkonder regeringvan
deZoneDavids,DietegelijkdeZoonvanGodis.HijwordtinPsalm89:28deEerstgeboren
Zoongenoemd.HetZaadvanDavidzalvooreeuwigopdetroonzitten.(Psalm89:30)De
plaatsnaam"Sela"wordtinPsalm89verscheidenemalenherhaald.

Psalm 89 : 5, 38, 46, 49

5 Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van 
geslacht tot geslacht. Sela.

38 Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den 
hemel is getrouw. Sela.

46 Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort; Gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela.
49 Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het 

geweld des grafs? Sela.

Psalm89iseencompletetoelichtingop2Samuël7.DezehelePsalmspreektnamelijkover
hetfeitdatdeprofetieaanDavidnietvervuldis.HetzalvervuldwordeninChristusZelf,in
deMessiasvanIsraël.

Psalm 110 : 1-7

1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer 
voeten.

2 De HEERE zal de scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het 
midden Uwer vijanden.

worden, want dat is niet het geval. Als we spreken over economische en maat-
schappelijke wetten, dan zullen die zeer zeker straks van toepassing worden 
gebracht in het koninkrijk van Christus. De wetten die God aan Israël gaf, 
zullen pas in de toekomst, wanneer Christus Zelf de Koning van Israël zal zijn, 
worden toegepast. 

7. Er zullen in de 1000 jaren geen oorlogen gevoerd worden. Als Christus Koning 
wordt, zal Hij dat te midden van Zijn vijanden worden. Zoals David oorlogen 
voerde om zijn koninkrijk te vestigen, zo zal de Zone Davids oorlogen voeren 
om Zijn koninkrijk te vestigen. Eén van de belangrijkste gebeurtenissen daarin 
is juist de verovering van Jeruzalem. De Here Jezus Christus zal Jeruzalem ver-
overen en daar Zijn koninkrijk vestigen.

Dieoorlogenwordengevoerdvoordatdesatangebondenwordt.Datgebeurtinde33jaar
dieopdeverschijningvandeHeeropdeOlijfbergvolgen.Indietijdzullendevolkerennog
verleidworden.Alsdevolkerenonderworpenzijn(aanheteindevande33jaren),wordtde
satan gebonden en dan beginnen de 1000 jaren. De 1000 jaren kenmerken zich dus door
vrede,zoalsderegeringvanSalomozichkenmerktedoorvrede.VandaardatdeSchriftzegt,
datdeoorlognietmeergeleerdzalworden.(Jesaja2:4)AlsIsraëlstraksdefinitiefdeJordaan
is overgetrokken en definitief bezit heeft genomen van het heilige land, dan zal daar de
oorlognietmeergeleerdworden.Hetiseenvrederijk.Zwaardenzullentotploegenworden
omgesmeed.(Jesaja2:4)

Jesaja 11 : 4

4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des 
lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede 
Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

eeuwigzalregerenopdetroonvanZijnvaderDavid.(2Samuël7:14)Deafstammelingvan
DavidliepviademoedervandeHereJezus,terwijldeafstammelingvanGodviadeVadervan
deHereJezusliep.NubedoelikuiteraardnietJozef,maardeGeestvanGod.

Eeuwig koninkrijk

Psalm 89 : 27-31

27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns heils!
28 Ook zal Ik hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen 

der aarde.
29 Ik zal hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal 

hem vast blijven.
30 En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen.
31 Indien zijn kinderen Mijn wet verlaten, en in Mijn rechten niet wandelen;

DezePsalmspreekt,zoalsallePsalmen,overdeMessias.

Psalm 89 : 3-6 

3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in 
de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:

4 Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb Mijn knecht David 
gezworen:

5 Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van 
geslacht tot geslacht. Sela.

6 Dies loven de hemelen Uw wonderen, o HEERE! ook is Uw getrouwheid in de 
gemeente der heiligen.
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Hierwordtgesprokenoverdevestiging/opbouwvaneeneeuwigetroondieaanDavidbeloofd
was.HetbeginvandieopbouwvandetroonvanDavidhieropaardeligtinderdaadinSela(=
Petra).HetiseeneeuwigetroonvanDavid,dusnietvoor1000jaar.Voordiegenendieleren
dat"eeuwig"nietaltijddurendis,staaternadrukkelijkbijdathetvangeslachttotgeslacht
is,dathetbevestigdzalworden.Datkannietverkeerduitgelegdworden!"Eeuwigheid"bete-
kenthier"altijddurend".Voorzoverdetroonopaardebevestigd/gerealiseerd/geopenbaard
wordt,begintdatinSela.HetzalvandaaruitverplaatstwordennaarJeruzalem.Vandaaruit
zalhetuitgebreidwordenoverallevolkeren,overdeheidenen.

Psalm 96 : 1-13

1 Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt de HEERE, gij ganse aarde!
2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
3 Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
4 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.
5 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen 

gemaakt.
6 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn 

heiligdom.
7 Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.
8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.
9 Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aan-

gezicht, gij ganse aarde.
10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, 

zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise 

met haar volheid.
12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des 

wouds juichen.
13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde 

bedelingenblijktdatdemenstekortschiet.De1000jareneindigenmeteenopstandvande
volkerentegenGod.Nietallemensenzullendaaraandeelnemen;vanzelfsprekendniet.Ook
danzaleropaardeeengelovigoverblijfselzijn.

Opmerkingen over de 1000 jaar

1. De satan is dan gebonden. Hij zal niet in staat zijn de volkeren te verleiden. 
Voorzover er iets misgaat, ligt dat aan de mens zelf en niet aan de satan. 

2. De 1000 jaren beginnen met een wedergeboren mensheid. Die mensen zijn 
op dezelfde manier wedergeboren als wij. Vleesenbloedzullen/kunnenhet
koninkrijknietzien/ingaan/beërven.(1Korinthe15:50)Deongelovigenzul-
lenvandeaardewordenweggenomen.(Matthéüs13en24)Deongelovi-
gengaanuiteraardnietnaardehemel.Zezullennaarhetdodenrijkgaan.


3. De 1000 jaren kenmerken zich door de heerschappij van Christus.


4. De 1000 jaren worden gekenmerkt door de heerschappij van ons, de gelovigen 

uit deze (vijfde) bedeling. Wij zullen met Christus regeren; weliswaar niet op 
aarde, maar wel in de hemel.

 
5. Alle getuigen uit de grote verdrukking zullen gedurende de 1000 jaren met 

Christus regeren. Het is een Israëlitisch wereldrijk. Het zal aan geen ander volk 
worden overgelaten dan juist aan Israël. Ook Israël zal met Christus regeren. 


6. De heerschappij zal gebaseerd zijn op de wetten en regels, die daarvoor in de 

Schrift gegeven zijn. Het zijn de wetten en regels, zoals wij die bijvoorbeeld 
tegenkomen in de bergrede. (Matthéüs 5-7) Maar ook de wet uit het Oude 
Testament zal dan gelden. Ik zeg niet dat de wet in elk detail toegepast zal 

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; 
uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in 
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; 

Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

InditverbandwordtPsalm110eigenlijknooitaangehaald.Menverklaartslechtséénhelft
vandePsalm.IndezespecialePsalmspreektDavidoverdeMessiasals"mijnHeere".DeHere
JezuszegtlaterZelftegendeFarizeeëninMatthéüs22:

Matthéüs 22 : 41-45

41 Als nu de Farizeen samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus,
42 En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot 

Hem: Davids Zoon.
43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in de Geest, zijn Heere? zeggende:
44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw 

vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon?

Als wij westers denkende mensen erbij geweest waren, hadden we ook gezegd: "Dat kan
niet!Wemoetenkiezen:éénvantwee."AlsweeenbeetjedeBijbelkennen,wetenwedat
het beide waar is. De Heer van David zou inderdaad de Zone Davids zijn. Dat is helemaal
geentegenstrijdigheid.Israëldiendebeidewaarhedenteleren.DavidspreektoverzijnHeer.
Sion(Psalm110:2)isdebergdiemiddeninJeruzalemligt.Opdiebergstonddetroonvan

Jesaja 11 is een profetie waarvan men gewoonlijk zegt dat die over de 1000 jaren spreekt.
Jesaja11spreektover"hetMessiaanserijk"endaaromkandezeprofetieoverde1000jaren
spreken,maarookoverdeeeuwigheid(nieuweaardeennieuwehemel).Alsdeprofetieën
overhetkoningschapvandeMessias(hetMessiaanserijk)spreken,kandatovereennieuwe
scheppinggaan.Hetkanookoverdeoudescheppinggaan,waaroverChristusregeert.Hetis
namelijkhetzelfdekoninkrijk.Hetkoninkrijkverbindtdeoudescheppingmetdenieuwe.

"DeHeerzaldegoddelozendodendoordeademZijnerlippen."Ditspreektvanzelfsprekend
nietovereennieuweschepping,maaroverhetgeenopdeoudeaardegebeurt.Hetgebeurt
inhetkoninkrijkvanChristus,maarineenwereld,waaringoddelozenzullenzijn.Alsmen-
sennadrukkelijkongelovigzijnendatookduidelijkdemonstreren,zalGod(vermoedelijkna
zekeretijd)ingrijpenenhendoden.HetiseenrechtmatigedaadvanGodDieaanvankelijk
geenenkeleongelovigeindatkoninkrijktoeliet.VanHemmoetookverwachtwordendat,
wanneerinhetkoninkrijkgoddelozenzijn,Hijzeeruitzalsturen.

Matthéüs 22 : 1-14

1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een brui-

loft bereid had;
3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij 

wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: 

Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn 
geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.

5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn 
koopmanschap.

6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en 
doodden hen.

7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, 
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Openbaring 20 : 7

7 En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevange-
nis ontbonden worden.

Hetisaldederdekeerdatditgenoemdwordt.De1000jarenzijnvoorbijendesatanwordt
losgelaten.Hijzaluitgaanomdevolkenteverleiden,dieindevierhoekenderaardezijn,de
GogendeMagog.(Openbaring20:8)Gedurendede1000jarenzaldesatannietinstaatzijn
omdevolkerenteverleiden.Hijisdannamelijknietmeerindehemel,nochopdeaarde.Hij
isdanonderdeaarde.Nade1000jarenwordthijlosgelateninhetkoninkrijkvanChristus.
TerwijlChristusregeert,zaldesatandevolkerenverleidenominopstandtekomentegende
heersendeKoning,ChristusZelf.De1000jaren,alsonderdeelvanheteeuwigekoninkrijkvan
Christus,hebbennognietdevolmaaktheidendeeeuwigheidgebracht.Hetkoninkrijkiswel
eeuwig,maarhetgeeninhetkoninkrijkis,isnognieteeuwig.Deaarde,waaroverdatkonink-
rijkgevestigdengeopenbaardis,isnognieteeuwig.Wevindenhiereeneeuwigkoninkrijk
overeenoudeschepping.De1000jarenbeginnenmeteenwereldbevolkingdiealleenuit
gelovigemensenbestaat.Diegelovigemensenzijnopdezelfdemanierwedergeborenalswij
enzijplantenzichdusvoort.Erwordenkinderengeboren.Diekinderenmoetenopdezelfde
manierwedergeborenwordenalswijenonzekinderen.Aanheteindvande1000jarenzul-
lenerongelovigenzijn,wantnietallekinderendiegedurendede1000jarengeborenworden
zullentotgeloofkomen.

De1000jarenzulleneindigenmeteenopstandvandevolkerentegenGodentegenChristus,
devanGodaangesteldeKoning.Danzalblijkendatdemensvannaturedoorendoorslecht
is.Vandaagaandedagkrijgtdesatanvaakdeschuld.Inde1000jarenkandesatannietde
schuldkrijgen,wanthij isgebondenindeafgrond.Danzalblijken(meerdanooit)datuit
hethartbozebedenkingen,doodslagen,overspelenenzovoortsvoortkomen.(zieMatthéüs
15:19)Hetzitallemaalindemens,omdatdemensuitdeaardeaardsis.(1Korinthe15:47)
De1000jaren,dezevendebedeling,isnetzoalsalleanderebedelingenuitdereeks.Uitalle

doorvrede.DeijverdesHEERENzaldatdoen.Datisvanzelfsprekend,wantniemandanders
krijgtdatvoorelkaar.Hierstaatnadrukkelijkdataandatkoninkrijkgeeneindezalkomen.De
Vredevorst,deZoneDavids,ishetRijsjeuitdeafgehouwentronkvanIsaï.(Jesaja11:1)Hijzal
eeneeuwigkoninkrijkontvangen.DeHEEREderheirscharenZelfzaldattotstandbrengen.

Jesaja 55 : 3

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u 
een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

Erstaatduseigenlijk:"...;wantIkzalmetueeneeuwigverbondmaken,degewisseweldadighe-
denvanDavid".Heteeuwigeverbonddathiergenoemdwordt,isnietzozeerhetverbonddat
inJeremia31wordtaangekondigd.HetismeerhetspecialeverbonddatmetDavidgesloten
werd.Dietweeverbondenhorenbijelkaar,hoewelzevaakuitelkaargehaaldworden.Hetgaat
omhetzelfdeverbond.Erwordenalleenverschillendeaspectennaarvorengebracht.Beidever-
bondensprekenoverheteeuwigekoningschapvanChristus,datGodreedsaanDavidbeloofd
had.DeprofetieënvanDaniëlsprekeninhetbijzonderovertijdenengelegenheden.Zespreken
overdevolgordewaarinbepaaldedingenzullenplaatsvinden.Zesprekenoverdeachtereenvol-
gendewereldrijkenenoverdetijdwaarindedingenzullengebeuren.Deprofetieënvoorspel-
len(totopdedagnauwkeurig)degebeurtenisseninhetlevenvandeHereJezus.Daarnawordt
nadrukkelijkgesprokenoverde70-steweek;deperiodewaarinIsraëltotbekeringgebrachtzal
worden.Daniëlspreektdusover"wanneer"hetallemaalgaatgebeuren.JuistDaniëlspreekt
nadrukkelijkoverhetfeitdathetkoninkrijkvanChristusgeen1000-jarigrijkis.

Daniël 2 : 44

44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk ver-
wekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk 
zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken ver-
malen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

Openbaring 20 : 3

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven 
hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zou-
den geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

De 1000 jaren is dus de periode waarin de satan gebonden zal zijn. Het koninkrijk van
Christus begint niet met de binding van de satan. Zijn koninkrijk eindigt ook niet met de
loslatingvandesatan.Diedingenhebbeninwerkelijkheidnietsmetelkaartemaken.Het
zijntotaalonafhankelijkezaken.HetkoninkrijkvanChristusisinhetverledenalbegonnen,
namelijkbijZijnopstandingenhemelvaart.Christusregeertdusalenkeleduizendenjaren
voordatdesatangebondenwordt.OokalssatanwordtlosgelatenzalHijnogregeren.Dat
wordtnietbeperkt.De1000jaren-hetmillennium-iseenperiodeinhetkoninkrijkvande
Messias.Indieperiodewordtdesatanindeafgrondgebonden.Nade1000jarenmoethij
eenkleinetijdontbondenworden.

Openbaring 20 : 4

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik 

zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om 
het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, 
en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun 
hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Hetgaathierovertronen.HierwordtnietgesprokenoverdeenetroonvanChristus,maar
overdegenendiemetHemzullenregeren.DeheerschappijvanChristusisdanallangbegon-
nen.Zijzullenleven,hoewelzeeerstgestorvenwaren.Zezullengedurendede1000jarenals
koningenheersenmetChristus.Hetgaathieromdemartelarenuitdegroteverdrukking.
Degenendievanwegedepredikingvanhetevangelietijdensdegroteverdrukkingworden

David.DeHereJezusChristus,deZoonvanGod,zal(althansaanvankelijk)temiddenvanZijn
vijandenregeren.Sommigendenkendat,alsdeHeerbegintteregeren,opdeaardegeenvij-
andenmeerzijn.Datisniethetgeval.DeHeerzalaanvankelijktemiddenvanZijnvijanden
regeren.Pasdaarnazullendievijandenonderworpenworden(gedurendede33jaarvande
zesdebedeling,dievolgenopde70steweekvanDaniël9).

VanuitdegeschiedenisvanhetOudeTestamentwetenwedatIsraëleenonwillig/hardnekkig
volkis.Demensinhetalgemeenisonwilligenhardnekkig.IndetoekomstzalIsraëlanders
zijn.Hetvolkzalzeergewilligzijn.(Psalm110:3)"Ineeuwigheid"(Psalm110:4)wilvolgensde
briefaandeHebreeënzeggen"vooraltijd".(Hebreeën7:17-28)HetpriesterschapvanAäron
wasvergankelijk,omdatdathetpriesterschapvanhetoudeverbondwas.Hetoudeverbond
wastijdelijkenvergankelijk.HetpriesterschapnaardeordeningvanMelchizédekisechter
eenpriesterschapdatdeeluitmaaktvanhetnieuweverbond,dateeuwigis.Daaromishet
een altijddurend priesterschap op grond van een altijddurend/eeuwig verbond. (Hebreeën
7en8)Het iseenpriesterschapnaardeordeningvanMelchizédek.Melchizédekbetekent
"rechtvaardigekoning"(Melech-Tsadiek).HetpriesterschapvanMelchizédekistegelijkertijd
hetkoningschapvanMelchizédek.ChristusisKoningenHogepriesternaardeordeningvan
Melchizédek.Alserdusoverheteeuwige,onvergankelijkepriesterschapvanChristusnaarde
ordeningvanMelchizédekgesprokenwordt,wordtertevensoverheteeuwige,onverganke-
lijkekoningschapvanChristusnaardeordeningvanMelchizédekgesproken.

InPsalm110wordtgeleerddathetkoningschapvanChristusnietindetoekomstzalbegin-
nen(bijdeopenbaringvandeKoningenPriester;eerstinSelaenlaterinJeruzalem)maardat
hetalbegonnenisophetmomentdatChristus/deZoneDavidsgezetenisaanderechter-
handderMajesteitindehoogstehemelen.(Hebreeën1:3)HetkoninkrijkvanChristusbegint
dusnietindetoekomst,maarisinhetverledenallangbegonnen.Aandeenekanthebben
wetemakenmeteenkoninkrijkdatindetoekomstgeopenbaardzalworden.Aandeandere
kantisdatkoninkrijkinhetverledenalindehemelgevestigd.Vanuitdehemelzalhetinde
toekomstopaardegeopenbaardworden.Indehuidige(vijfde)bedelingishetnogeenver-
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borgenkoninkrijk.Indetoekomst(zesdebedeling)zalheteengeopenbaardkoninkrijkwor-
den.Hetishetzelfdeeeuwigekoninkrijk,opgrondvaneeneeuwigverbondmetDavid.Dat
eeuwigeverbond(hetnieuweverbond)ismetnameviaJeremiabekendgemaakt.Wanneer
MelchizédekvoorheteerstindeBijbelgenoemdwordt(Genesis14:18-20)gaathetindeeer-
steplaatsomeenkoning.PaslaterwordtMelchizédek(hoge)priestergenoemd,namelijkin
debriefaandeHebreeën.HijvervuldeinGenesis14weleenpriesterlijketaak,wanthijbracht
broodenwijnvoort.Datditeenpriesterlijketaakis,blijktpasuithetNieuweTestament.Het
zijnimmersbeeldenvandeopstanding:ongezuurd(!)broodenwijn.

Eeuwig koningschap van Christus

Jesaja 9 : 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

In de Bijbel is de schouder een beeld van "heerschappij" of "verantwoordelijkheid". De
Messias-deZoon-wordthier"Vaderdereeuwigheid"genoemd.

Jesaja 9 : 6

6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den 
troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken 
met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver 
des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Deuitdrukking"heerschappijenvrede"iseenhendiadys(=éénbegripuitgedruktdoortwee
woorden).Hetgaatomeenheerschappij invrede.Het iseenkoninkrijkdatzichkenmerkt

welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en 
gehoorzamen.

Ditisduidelijkgenoeg.WegaanweerterugnaarOpenbaring20.

Openbaring 20 : 1, 2

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, 
en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 
hem 1000 jaren;

HetenigewatdeSchriftzegtoverde1000jaren,isdatsatandaaringebondenzalzijn.Het
woordje "oude" in de uitdrukking "de oude slang" is een omschrijving voor de satan. De
"nieuwe"slangisChristus.

Johannes 3 : 13-15

13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen 
is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden;

15 Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe.

Dekoperenslangindewoestijn,diedoorMozesopeenstaakwerdgezet,iseenbeeldvan
deZoondesmensenDieverhoogdzouworden.DatisChristus,denieuweslang,denieuwe
Vorstoverdestoffelijke,materiëlewereld.Deoudeslang,deoudevorstoverdestoffelijke
wereld,isdedraak,deduivel(dooréénwerper),dieookdesatangenoemdwordt.Dezeoude
slangwordtgebondenenindeafgrondgeworpen.

Dezeprofetiespreektoverdewereldrijkendiezoudenkomen.Hetzijnkoninkrijkendievoor-
bijzoudengaan.IntegenstellingdaarmeewordthiereenkoninkrijkvoorzegddatdoorGod
Zelf tot stand zou worden gebracht.Typologisch wordt dit koninkrijk voorgesteld door de
SteenDiezonderhandenwerdafgehouwenenhethelebeeldvermaalde.(Daniël2:34)Van
datkoninkrijkwordtgezegddathetindereeuwigheidnietverstoordzalworden."Eeuwig"
wilhiervanzelfsprekendzeggen:altijddurend.Datkoninkrijkzalaangeenandervolkoverge-
gevenworden.DekoninkrijkenwerdenachtereenvolgensgegevenaanBabel,deMedenen
Perzen,GriekenlandendeRomeinen.Uiteindelijkzaldatkoninkrijkaangeenandervolkwor-
denovergegeven.HetzalaanIsraëlenmetnameaandeVorstvanIsraëlgegevenworden.
DieVorstisdeZoonuithethuisvanDavid,ChristusZelf,Diehierwordtvoorgestelddoorde
Rotssteen,Diezonderhandenisafgehouwen.Erstaatnietdatdat1000jaarzalduren,want
hetzaleeuwigzijn.Hetzalindereeuwigheidnietverstoordworden.DitwordtinDaniël7
herhaald.Ookdieprofetiespreektoverdeopeenvolgendewereldrijken.

Daniël 7 : 14

14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle 
volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heer-
schappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

Elkekeerdaterstaatdathetkoninkrijkeeuwigis,staaterbijdathetnietvergaanzal,dathet
geeneindezalnemenendathetbevestigdzalwordenvangeslachttotgeslacht.Hetisvoor
eeuwig en het is altijddurend. Zijn koninkrijk zal niet verdorven worden en daarom is het
eeuwig.Als"eeuwig"nietbetekent"altijddurend",danspreektdeSchrifthierZichzelftegen.
Datisnatuurlijknietzo!Hetiseeneeuwigkoninkrijk;niet1000-jarig,maareeuwig:

Daniël 7 : 27

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den 
gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, 

gedood,zullenweerwordenopgewektenzijzullenmetChristusregeren.Datgebeurtwan-
neerdesatangebondenwordt.Datisdusbijdeaanvangvande1000jaren.Zijzullenmet
Christus regeren en als de 1000 jaren beginnen, begint ook hun heerschappij. Ze zullen
dusopgewektworden.Dezemartelarenuitdegroteverdrukkinghebbentijdenshunleven
opaardegeprediktdatChristusopaardezouregeren;datHijZijnkoninkrijkhieropaarde
zouopenbaren.Ophetmomentdatdieopenbaringvoltooidis,zullenzijmetHemregeren.
Mochtenzijvóórdietijd( juistvanwegedezeprediking)terdoodgebrachtzijn,danzullenze
wordenopgewektomalsnogmetHemteregeren.

Openbaring 20 : 5

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend 
jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

Demartelarenuitdegroteverdrukkingzullenwordenopgewekt.Alleanderedodenzullenniet
vóórde1000jarenwordenopgewekt,maarnade1000jaren.Zijdievóórde1000jarenopstaan,
hebbendeelaandeeersteopstanding.Datzijn-zonderuitzondering-allemaalgelovigen.

Openbaring 20 : 6

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de 
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, 
en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Wehebbenhiertemakenmethethogepriesterschapendusmethetkoningschapnaarde
ordeningvanMelchizédek.OnderhetoudeverbondgoldhethogepriesterschapvanAäron,
maarsindsdeopstandingvanChristusgeldthethogepriesterschapnaardeordeningvan
Melchizédek.ChristusisdeHogepriester.HijisdeEersteling;deEersteondervelebroederen.
(Romeinen8:29)DeGemeenteishetLichaamvandeHogepriesterenheefteenpriesterlijke
taak.DeGemeenteiseenvolkvanpriesters.(vergelijk1Petrus2:9)
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