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DROMEN IN HET BOEK DANIËL (5) – wereldrijken
hjms
Geliefde broeders en zusters, in de vorige vier delen van deze studie zagen we dat er in de
eindtijd een keihard koninkrijk zal opstaan, waarvan de Antichrist de meedogenloze dictator
zal zijn en waarin al de kenmerken van de vier oude wereldrijken zullen zijn verenigd. Maar
gelukkig is dat niet het einde. Er komt nóg een wereldrijk, een Steenrots, dat het rijk van de
Antichrist volkomen zal vernietigen. Dit zal het eeuwige Koninkrijk van Jezus de grote Koning
zijn. Een Koninkrijk waarnaar elk kind van God uitkijkt. Een Koninkrijk waarin de Bruidsgemeente samen met Jezus mag regeren.
In dit laatste deel zal ik ingaan op dat geweldige Vrederijk van God. Ik zal daarbij opnieuw
éérst Nebukadnézar’s droom bezien en daarna Daniël’s dromen. Ook zullen enkele
kenmerken van dit Koninkrijk kort aan de orde komen.
Nebukadnézar’s droom
Broeders en zusters, laten we eerst het relevante schriftgedeelte Dan. 2:34-35,44-45 nog
eens lezen. Hetgeen Nebukadnézar in zijn droom zag, betreft de verzen 34-35. De uitleg van
Daniël betreft de verzen 44-45.
“(34) Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld
aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. (35) Toen werden te zamen vermaald
het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers,
en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die
het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde .
…………………………… (44) Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels
een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk
zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet
doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan . (45) Daarom hebt gij gezien, dat uit den
berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en
goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden
zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.”
We zagen in de vorige delen van deze studie, dat de vier oude wereldrijken uitgebeeld in het
beeld van Nebukadnézars voorbij zijn. Echter met dien verstande, dat het vierde rijk in de
eindtijd, dus in onze tijd, zal herleven in het “herstelde” Romeinse rijk, ook genoemd het rijk
van de Antichrist.
Maar er zal een vijfde rijk aanbreken, namelijk het Koninkrijk waarvan Jezus Christus de
Koning zal zijn. God zal uiteindelijk een Steenrots verwekken, Die het gehele beeld van
Nebukadnézar (dus inclusief de vier koninkrijken) zal verpletteren en vermalen. Die
Steenrots zal tot een grote berg worden, welke de gehéle aarde zal vervullen.
Dit zal Gods Koninkrijk op aarde zijn. Het zal een 1000-jarige Vrederijk zijn (Openb. 20:4),
dat vervolgens naadloos de eeuwigheid zal ingaan (Dan. 2:44). Het zal het materieel én
geestelijk herstelde Israël zijn onder leiding van Jezus Zelf, waarin de heiligen samen met
Hem zullen heersen (Openb. 20:4). Jezus is de Messias en de grote Koning. Hij is de
Steenrots (1 Cor. 10:4), de berg van het Huis des Heren (Dan. 2:35b; Jes. 2:2-4).
Jes. 2:2-4 – “(2) En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des
HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven
de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. (3) En vele volken zullen
heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den
God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit
Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (4) En Hij zal rechten onder
de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun
spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij
zullen geen oorlog meer leren.”
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We lezen in dit schriftgedeelte ook, dat de kern van dat Koninkrijk Jeruzalem zal zijn met het
huis van God en de berg des Heeren. En het Woord van God zal uit Jeruzalem uitgaan.
Daarom ook zegt Dan. 2:44: “dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden”.
Dus dat Koninkrijk is overgelaten aan het volk aan wie het beloofd is, aan het volk van
Daniël, aan Israël. In het vervolg van deze studie zult u regelmatig bijbelteksten zien waaruit
deze belofte blijkt. Dit betekent dat Israël de plaats is vanwaar Jezus regeert. Jezus was
namelijk als afstammeling van David allereerst koning van het Joodse volk (Luk. 1:32-33;
Hand. 2:29-36; Matt. 15:24).
Luk. 1:32-33 – “(32) Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en
God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. (33) En Hij zal over het huis
Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.”
Maar tóch mijn broeders en zusters, ondanks het feit dat Jezus 1000 jaren vanuit het aardse
Jeruzalem zal regeren, ondanks het feit dat de heidenvolkeren naar Jeruzalem zullen
optrekken om het Woord van God te ontvangen, gaat het in de hoogste instantie om het
Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus. Dát is het einddoel voor elk kind van God. Of hij of
zij nu Jood of heiden is. Laten we Hebr. 12:22-24 lezen, dus uit de brief die de apostel
Paulus aan de Joodse gelovigen in Italië schreef: “(22) Maar gij zijt gekomen tot den berg
Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der
engelen; (23) Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der
volmaakte rechtvaardigen; (24) En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het
bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.”
Hiér gaat het om. Het nieuwe, hemelse Jeruzalem, de Bruid van Jezus, waarin alle heiligen,
uit Joden en heidenen, straks voor eeuwig met God zullen wonen (Openb. 21:1-5,9-11).
Dit zal Gods eeuwige Koninkrijk zijn, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een
nieuw Jeruzalem. En, mijn broeders en zusters, laten wij allen onze uiterste best doen om dit
einddoel te halen en tot Zijn Bruid te mogen behoren (Fil. 3:14; 1 Cor. 9:24-25).
Broeders en zusters, nog één laatste opmerking over het beeld van Nebukadnézar. Wie
goed naar dit beeld kijkt, moet wel tot de conclusie komen, dat het beeld eens om zal vallen.
Het beeld is topzwaar, want de metalen met het hoogste soortelijk gewicht (goud en zilver)
vormen het hoofd en de borst en armen. Het metaal met het laagste soortelijk gewicht (ijzer)
vormt de benen, terwijl het beeld op lemen voeten staat.
Daniël’s eerste droom
In Daniëls eerste droom werd het toekomstige Koninkrijk van Jezus Christus eveneens
voorzegd. Opvallend is dat er nu direkt verband wordt gelegd met Zijn Wederkomst en het
toekomstige oordeel voor de troon van God, dat ook de Antichrist zal treffen.
De Antichrist zal 3 ½ jaar mogen heersen tijdens de grote Verdrukking en hij zal de heiligen
mogen vervolgen. Maar uiteindelijk zullen de heiligen de eindoverwinnaars zijn en mogen
heersen in Gods eeuwige Koninkrijk, terwijl de Antichrist zal worden vernietigd.
Dan. 7:8-14,18,21-23,26-27 – “(8) Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine
hoorn (NB, de Antichrist) kwam op tussen dezelve,……………, in dienzelven hoorn waren
ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. (9) Dit zag ik, totdat er tronen
gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het
haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend
vuur. (10) Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden
dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich,
en de boeken werden geopend. (11) Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden,
welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en
overgegeven om van het vuur verbrand te worden. (12) Aangaande ook de overige dieren,
men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en
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stonde toe. (13) Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem
voor Denzelven naderen. (14) En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. …………
………………… (18) Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen,
en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
…………………. (21) Ik had gezien, dat diezelve hoorn (NB, de kleine horen met ogen,
de Antichrist) krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, (22) Totdat de Oude
van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de
bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten. (23) Hij zeide aldus: Het vierde dier
(NB, het herstelde Romeinse rijk) zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn
van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, ……………. (26) Daarna zal het gericht
zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het
einde toe. (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, welks Rijk een
eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.”
De vier dieren werden geoordeeld en gedood en hun heerschappij werd weggenomen, net
zoals het gehele beeld van Nebukadnézar met de vier koninkrijken werd vernietigd door de
Steenrots van Christus’ Koninkrijk.
En, broeders en zusters, als het laatste aardse koninkrijk van dat gruwelijke vierde Beest, de
Antichrist, zal zijn geoordeeld en vernietigd, dan zal het Koninkrijk van Christus aanbreken.
Aan Jezus zal het Koninkrijk worden gegeven en Hij heerst voor eeuwig. Eerst heerst Hij
1000 jaren vanuit het aardse Jeruzalem, vervolgens eeuwig in het nieuwe Jeruzalem, dat
dan uit de hemel zal neerdalen. Leest u ook Ps. 45:7 en Hebr. 1:1-8.
Openb. 19:20; 20:1-6 – “(20) En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet,
die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had,
die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze
twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt …………………(20:1)
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, de 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 zouden 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 geeindigd 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.”
De “heiligen der hoge plaatsen”, dat wil zeggen de “heiligen van de Allerhoogste God”
zoals we reeds in Deel 3 van deze studie hebben gezien, mogen dat Koninkrijk voor eeuwig
bezitten en met Jezus meeregeren (Dan. 7:14,18,22,27 en Openb. 20:4b). Het zijn die
kinderen Gods, die in de grote Verdrukking hun leven voor Jezus hebben gegeven én zij die
reeds eerder uit genade de Opname hebben mogen meemaken.
Daniël’s tweede droom
In Daniël’s tweede droom wordt niet in direkte zin over het komende Koninkrijk gesproken.
Wel vermeldt Dan. 8:25 dat (het rijk van) de Antichrist zonder handen zal worden verbroken.
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Dus door de Steenrots uit de berg des Heren. Dan. 8:25 – “En door zijn kloekheid zo zal hij
de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust
zal hij er velen verderven, en zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand
verbroken worden.”
Het Koninkrijk van Jezus Christus
Geliefde broeders en zusters, ik denk dat het goed is om enkele woorden aan het komende,
heerlijke Koninkrijk van Jezus Christus, de grote Koning, te wijden. Het zal een letterlijk
Koninkrijk zijn en géén symbolisch koninkrijk.
Waarom zal juist Jezus Christus als Koning regeren? Waarom niet een ander? Wie dit niet
begrijpt, zal zich moeten afvragen wie er dan méér bevoegdheid en geschiktheid zou hebben
om te regeren dan Degene, Die ons zó liefhad en Zijn Leven voor het verloren mensdom
heeft gegeven. Wereldse koningen staan niet bepaald bekend om hun zelfopofferende
houding ten bate van hun volk. Is Jezus, Die onze zonden heeft verzoend, en Die in de
hemel altijd voor ons bidt, niet de allerbeste keuze om over ons te heersen? Jezus zit aan de
Rechterhand van God en bezit alle macht. Is Hij dan niet Degene, Die het meest bevoegd is?
Nu op dit ogenblik bezit Satan nog de macht over de koninkrijken der wereld!
Luk. 4:5-6 – “(5) En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de
koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. (6) En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze
macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik
geef ze, wien ik ook wil “.
Maar in feite komt deze macht reeds latent aan Jezus toe, omdat Hij Zijn leven voor ons gaf.
Het wachten is nu nog slechts op het moment, dat Jezus op aarde terugkomt en de macht
van Satan overneemt.
Fil. 2:8-11 – “(8) En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. (9) Daarom heeft Hem
ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
(10) Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en
die op de aarde, en die onder de aarde zijn. (11) En alle tong zou belijden, dat Jezus
Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
Wat houdt deze periode van het Koninkrijk nu precies in?
Het Woord van God spreekt in Openb. 20:1-6 (dat reeds in de vorige paragraaf aan de orde
kwam) over het Koninkrijk en beschrijft daar een periode van 1000 jaren, waarin de boze
invloed van de duivel op het mensdom beëindigd is. Daarom wordt het Koninkrijk ook het
1000-jarige Vrederijk genoemd. In deze tijd van 1000 jaren is er sprake van een Koninkrijk
op aarde, waarin door de Heer Jezus Christus en de kinderen Gods, Zijn Bruid, over de
volkeren der aarde zal worden geregeerd.
Ook de profeet Zacharia sprak over het koningschap van de Heer over de hele aarde.
Zach. 14:6-9 – “(6) En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht,
en de dikke duisternis. (7) Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn;
het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht
zal wezen. (8) Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem
vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee
aan; zij zullen des zomers en des winters zijn. (9) En de HEERE zal tot Koning over de
ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.”
Jezus’ Koninkrijk zal aanbreken na Zijn overwinning op de legers van het Beest (de Antichrist) en de valse Profeet. Het Beest en de valse Profeet worden levend in de poel des
vuurs geworpen (Openb. 16:16; 19:19-20). Maar Satan, de geestelijke inspirator van het
Beest en de valse Profeet, wordt gegrepen en tijdens het Koninkrijk opgesloten in de afgrond
(Openb. 20:1-3), zodat hij de volkeren en de mensen niet meer tot zonde kan verleiden.
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Omdat Satan is gebonden, zal er dus gedurende 1000 jaren geen verleiding, maar absolute
vrede en voorspoed zijn, waarin Jezus en de heiligen in alle rust als koningen zullen
heersen over de dan nog levende mensen. De zonden van de ongelovige mensen werden
tijdens de verdrukkingen door God met verschrikkelijke oordelen gestraft. En waar de
zonden zijn geoordeeld, heeft Satan geen beschuldigingen of zeggingskracht meer. De
ongelovigen die het uit genade hebben overleefd, krijgen opnieuw de kans zich tot Jezus te
bekeren, zonder door Satan beïnvloed te worden.
De nederwerping van de Satan uit de hemel (Openb. 12:9) en zijn uiteindelijke opsluiting in
de afgrond (Openb. 20:3) is van de allergróótste betekenis voor het Koninkrijk. Vanaf nu
heerst God volkóomen en niet alleen meer in de harten van de kinderen Gods. Niet alleen
meer op de achtergrond. Nu heerst Hij zichtbaar en direkt. Omdat de zonden zijn geoordeeld
en alles is hersteld, breekt nu het Koninkrijk aan.
Daarom kon Jezus in Matt. 12:28 ook zeggen: “Maar indien Ik door den Geest Gods de
duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.” Daarom ook staat het
volgende in Openb. 12:10 geschreven na de verwijdering van Satan uit de hemel: “En ik
hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het
koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.”
Mijn broeders en zusters, er zijn vele profetische schriftgedeelten die het Koninkrijk bewijzen.
Vaak staan die profetieën in relatie tot de Messias, de grote Koning van dat Vrederijk.
Enkele voorbeelden:
1 Sam. 2:10b – “………….; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning
sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.”
Dus de grote Koning wordt door God Zelf aangesteld, hetgeen bevestigd wordt door de
woorden van Paulus in Fil. 2:9-10 – “(9) Daarom heeft Hem (d.i. Jezus) ook God uitermate
verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; (10) Opdat in den
Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde,
en die onder de aarde zijn.”
Maar als u Ps. 2:1-6 goed leest, ontdekt u dat er een wereldwijde rebellie tegen God vooraf
gaat aan de aanstelling van Jezus tot de Koning van Israël (Sion). Uiteraard is dit een door
de Antichrist geïnitieerde opstand. Hij spreekt immers lasterlijke woorden tegen God, zoals
ook reeds is gebleken in Deel 3 van deze studie (Dan. 7:8b,20,25a; Openb. 13:5-6).
Maar Ps. 2:7-9 zegt ons, dat Gods Zoon de tegenstanders zal verpletteren. En vanuit Sion,
de berg Zijner heiligheid, zal Hij heersen over alle volkeren op aarde (Ps. 22:28-29), nadat
Hij eerst Zijn leven voor hen had gegeven (Ps. 22:1-19) en Zijn Bruid had gevormd (Ps. 22:
23-26).
Israël met Jeruzalem als hoofdstad zal het middelpunt van de aarde zijn, zowel politiek,
religieus als economisch. Israël zal de leidende natie zijn op materieel en geestelijk gebied
(Deut. 28:1; Jes. 43:8-13; 60:3-9; Ezech. 5:5; Mich. 4:1-2; 5:3-6; Zach. 8:20-23; 14:8,9,16;
Rom. 11:12). In Jes. 2:2-5 staat geschreven dat alle heidenen naar Jeruzalem (dus niet naar
Washington of New York, Londen of Moskou) zullen optrekken. Het betreft hier nog steeds
de aardse stad Jeruzalem, want het Nieuwe Jeruzalem daalt pas ná het 1000-jarig Vrederijk
op aarde neer (Openb. 21:1-3).
De schriftgedeelten Jes. 2:2-4; 11:1-10; 55:13; 65:17-25, Mich. 4:3 en Hos. 2:17 geven een
duidelijk beeld van het leven op aarde tijdens het Koninkrijk. Er is geen oorlog meer, er zal
wonderbare vrede en voorspoed zijn en geestelijke groei. Wapens worden omgesmeed tot
landbouwwerktuigen. Zelfs onder de dieren heerst er vrede. Roofdieren zullen tesamen met
hun eerdere prooidieren weiden. De vegetatie zal veranderen. In plaats van doornen en
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distelen zullen er cypressen en mirten en heerlijke vruchtbomen groeien, waarmee de vloek
van Gen. 3:16-19 beëindigd zal zijn. Wat dood is, wordt weer levend. Mensen worden weer
veel ouder, net zoals in de oudheid. Zo oud als bomen! Zelfs de extreem zoute Dode Zee,
waar géén enkel leven mogelijk was, wordt weer gezond (Ez. 47:8-9).
Het feit overigens, dat de mensen toch nog zullen sterven (Jes. 65), hoewel ze veel ouder
worden, toont ons dat het hier de periode vóór het oordeel voor de grote, witte troon betreft.
Want wanneer wordt eindelijk de dood geoordeeld? Pas ná de periode van 1000 jaar als in
het laatste oordeel de dood en de hel in de hel worden geworpen (Openb. 20:14).
Dus het totale leven op aarde zal in het Koninkrijk van Koning Jezus hersteld zijn en de
aarde zal nu worden bewoond door mensen wiens harten en karakters volledig zijn hersteld
door het kostbare Bloed van Jezus.
Geliefde broeders en zusters, indien ook wij deel willen hebben aan deze heerlijkheid, dan
zullen eerst de dorens van ons karakter volledig moeten zijn weggenomen. We zullen
moeten zijn veranderd in geurige, vruchtdragende bomen. Wij zullen volkomen één met
Jezus moeten worden. Elke zonde in ons leven moet zijn vergeven en geheel gereinigd door
Zijn kostbare Bloed. En als uw leven daarna groeit in dagelijke reiniging en heiligmaking mag
u straks tot Zijn Bruid behoren. Zodra Hij u naar huis roept of als Hij wederkomt, zult u in één
ogenblik tijd volmaakt worden (1 Cor. 15:51-57), en dan mag u Hem aanschouwen (1 Joh.
3:2-3). En als Zijn onberispelijke Bruid mag u dan samen met Hem meeregeren. Ja,
broeders en zusters, als Hij komt, ziet Hij uit naar een heilige en onberispelijke Gemeente.
Hij zoekt toch immers zo’n Bruid (Efez. 25-27; 2 Cor. 11:2). Begrijpt u mij goed, Hij zoekt niet
reeds volmaakte kinderen Gods. Neen, volmaaktheid bereiken wij pas als wij Hem mogen
aanschouwen. Maar Jezus zoekt wél kinderen Gods, die leven in voortdurende reiniging en
heiligmaking omdat hun harten voor Hem branden (Openb. 2:4-5).
Wat een heerlijke beloften Gods zijn er toch voor ons, onwaardige zondaren, weggelegd.
Allereerst voor Israël, want “hunner zijn de beloftenissen” (Rom. 9:4). Maar hoe heerlijk is het
ook, dat wij christenen uit de heidenen medeërfgenamen met hen mogen zijn en deel mogen
hebben aan deze beloften (Rom. 8:17; Efez. 3:6).
Is God niet oneindig goed en liefdevol, broeders en zusters? Daarom, waakt en bidt. Maak
uzelf gereed. Zorg ervoor dat u niet terechtkomt in het laatste wereldrijk van de Antichrist, dat
grote Beest. Sta gereed voor de Opname. Jezus komt heel spoedig terug.
Moge de Heiland u rijkelijk zegenen. Amen.

