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HET WERK VAN JEZUS CHRISTUS

Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda
Auteur: Cees Visser (voorganger) 

Het duizendjarig vrederijk (1) Bijbelstudie 59

Inleiding Een nieuwe tijd breekt aan door het wederkomen van Jezus
Christus en zijn overwinnen op de antichrist. Jezus gaat alom
als Koning en Heer regeren. Vanuit zijn positie op Gods troon.
Samen met zijn verheerlijkte gemeente die naast Hem plaats-
neemt op zijn troon (Op.20:4, BS 58/11). De wederoprichting
aller dingen begint.
Deze periode duurt ‘duizend jaar’ (Op.20:6). Het NBG zet
boven deze perikoop in Openbaring 20: Het duizendjarig rijk.
Jesaja en Micha profeteren ook over deze heilstijd. Boven die
bijbelgedeelten staat in het NBG: het komende vrederijk (Jes.2,
Mic.4), de Messias en het vrederijk (Jes.11). In deze
bijbelstudie combineren wij deze namen: we spreken over het
duizendjarig vrederijk.

Duizend Het getal tien duidt in de bijbel op volledigheid, volkomenheid.
Op een afgerond geheel. Tienmaal betekent: genoeg, vol
(Gen.31:7, Num.14:22, Job 19:3). Honderd (10 x 10) geeft
deze volheid een extra dimensie. Het maakt de uitdrukking
sterker. Denk aan het honderdvoudig vrucht dragen
(Gen.26:12, Mat.13:8, 23). Het getal duizend (10 x 10 x 10)
plaatst de volheid in een nóg hogere dimensie.
De duizend jaar in Openbaring 20 duidt niet op een periode van
duizend jaar, maar op een tijd waarin Gods bedoeling volledig
tot zijn recht komt. In hemel en op aarde.

Beginsituatie Aan het begin van deze heilsperiode bestaat de
wereldbevolking uit mensen aan wie alle geestelijke
ontwikkelingen in de tijd vóór Jezus’ wederkomst ‘voorbij’
gaan. Zowel de positieve als de negatieve. Deze ongelovige,
natuurlijke mensen leven hun ‘eigen leven’ op aarde. Ze hebben
geen oog of oor voor geestelijke zaken. Of houden zich er
afzijdig van. Zij voegen zich niet bij Jezus’ gemeente. Ze laten
zich ook niet inpalmen door de antichrist en de zijnen. Ze
vormen de stammen en volken ‘buiten de grote stad’. Velen
van hen zien en erkennen pas bij Jezus’ wederkomst de
geestelijke ontwikkelingen (zie BS 55/9-10).

Vrij? Zijn deze mensen wedergeboren, geestelijk vrij? Nee: ze
hebben Jezus Christus nog niet aangenomen als hun verlosser
en bevrijder. Nog niet leren kennen als de Heer van licht en
leven. Zij wandelen in ‘duisternis’. Zijn geestelijk ‘dood’ door
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hun overtredingen en zonden. Boze geesten werken in hun
leven. Maar zij dragen géén ‘merkteken van het beest’: ze zijn
niet gedoopt in de antichristelijke geest. De antichrist kan hen
daarom niet rekruteren voor de eindstrijd in Harmagedon tegen
Jezus Christus en zijn gemeente. Hun leven verandert na
Harmagedon: in het duizendjarig vrederijk.

Restant De boze geesten die in hen werkzaam zijn, trekken evenmin
mee op in het antichristelijke leger. Zij blijven verbonden met
deze stammen en volken ‘buiten de grote stad’. Zij hebben
geen deel aan de ondergang van de antichrist in Harmagedon.
Hierbij komen Belial en Apollyon in de hel terecht. Worden vele
grootvorsten, wereldbeheersers, overheden en machten der
duisternis door Jezus Christus en zijn gemeente naar de
afgrond verwezen, Satan incluis (BS 58/9-10).
Na Harmagedon kunnen alleen deze ‘achterblijvende’ demonen
actief worden. De rest van de legermacht zit ‘vast’: overheerst
door de verderfengelen in de afgrond, onder de macht van
Dood, de heerser in het dodenrijk. Door het wegvallen van de
‘top’ in het demonenrijk is er voor deze laatste groep boze
geesten geen aansturing meer. Ze zijn op zichzelf aangewezen:
een restant zonder verband. Zij verschuilen zich geruime tijd in
de hemel van de mensen op aarde. Bevreesd dat Jezus en zijn
gemeente hen opmerkt en alsnog naar de afgrond verwijst.

Dodenrijk Ook voor het rijk van Dood heeft ‘Harmagedon’ gevolgen.
Apollyon, de heerser over de afgrond, verdwijnt met al zijn
geweld en verdervende kracht uit het machtscentrum van het
dodenrijk. Een zwaar verlies. Dood neemt de taak van zijn
voormalige ‘onderkoning’ over.
Het aantal gevangenen neemt fors toe. Alle mensen die
deelnemen aan de strijd tegen Jezus en zijn gemeente komen
in de afgrond. En alle machten die hen in deze strijd flankeren.
Zelfs Satan, die voorheen macht had over Dood en dodenrijk,
bevindt zich nu - voor het eerst in zijn bestaan - in het domein
van zijn machtigste onderdaan.
Ondanks alle beroering hierover blijft het dodenrijk bestaan en
functioneren. Blijft Dood daarin als koning heersen. Over
‘lichtzijde’ en ‘afgrond’. Samen met zijn doodsmachten en
verderfengelen. Totdat Jezus aan het einde van het
duizendjarig vrederijk samen met zijn gemeente Dood en
dodenrijk tegemoet treedt en volledig teniet doet.

Nieuwe wereld Na ‘Harmagedon’ verandert de wereld. De mensen op aarde
komen in totaal andere levensomstandigheden terecht. Zij
ontmoeten verheerlijkte mensen. Vol van liefde en goedheid,
genade en waarheid. Bekleed met goddelijk gezag. Werkend
met hemelse kracht. Zij zien deze koningen als priesters
rondgaan: dienend, verzoenend, genezend. In volmaakte
eenheid en verbondenheid. Zij ontmoeten het hoofd van deze
verheerlijkte gemeente: Jezus Christus, de grote Priester-
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Koning in hemel en op aarde. Zien Hem alom heil en vrede
teweeg brengen.
Doordat het rijk der duisternis zich niet of nauwelijks meer kan
manifesteren, verdwijnen wetteloosheid en verderf, onrecht en
geweld, onrust en verdriet uit het wereldbeeld. Recht en
gerechtigheid, vrede en vreugde treden hiervoor in de plaats.
Door het werk van Jezus Christus en zijn gemeente ontstaat
een nieuwe wereld. Met een geheel andere wereldorde en een
ongekend leefklimaat. Op dit moment nog nauwelijks voor te
stellen.

Theocratie Vanuit zijn positie op Gods troon stelt Jezus op aarde de
theocratie in: de orde waarin God centraal staat en regeert, zijn
wil geschiedt en zijn gerechtigheid openbaart komt, de wetten
van zijn Koninkrijk het leven bepalen, zijn klimaat alles omhult
en allen vervult.
Op alle niveaus van besturen en regeren pakken leden van
Jezus’ verheerlijkte gemeente taken op. Zij functioneren hierin
op volkomen ‘nieuwe’ wijze. Zodoende komt er een einde aan
alle ‘oude’ orden en staatsvormen. Republieken, monarchieën,
dictaturen, democratieën verdwijnen uit het wereldbeeld. En
daarmee alle verdeeldheid, apartheid, isolatie, discriminatie,
etc. Alle vormen van bezetting, onderdrukking, geweld en
oorlog. Alle tegenstellingen tussen mensen, stammen, rassen,
naties en volken.
Jezus laat deze wereldomvattende omwenteling zonder enig
geweld plaatsvinden. Hij volvoert Gods raadsbesluit in volle
vrede. Samen met zijn gemeente. Een ongekende ervaring voor
allen die op aarde leven. Een verademing voor mens en
schepping.

Van den beginne Theocratie kenmerkt Gods Koninkrijk van den beginne
(Stb.3/4). Alle (trouwe) engelen geven er mee gestalte aan.
Serafs en cherubs. Eenieder op zijn eigen, door God gegeven
plaats, harmonieus passend in het grote geheel. Eenieder
behartigt zijn eigen, door God bedoelde taak, met inzet van al
zijn vermogens. In staat alles te doen waartoe God hem roept.
Niemand heerst, iedereen dient. De groteren dragen de
kleineren. De grootste is het meest tot dienen in staat: hij is
aller dienaar (zie Mar.10:44-45). Alles vindt plaats in
volmaakte harmonie, eenheid en saamhorigheid, onderlinge
erkenning en waardering. Zonder verwarring, onduidelijkheid,
afgunst of eigenbelang. Theocratie functioneert in vrede,
blijdschap en gerechtigheid (naar Rom.14:17).

Gemeente Jezus geeft op aarde mee vorm en inhoud aan deze
theocratische orde. Hij neemt als Christus en Heer de plaats in
die God Hem geeft. Als Lam van God behartigt Hij het werk dat
God Hem opdraagt. Als bouwer van zijn gemeente brengt Hij
deze orde ook aan in allen die Hem aannemen en volgen. Er
ontstaat een welsluitend geheel, een lichaam onder één hoofd.
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Op verheerlijkte wijze geeft dit met Jezus gestalte aan Gods
Koninkrijk in hemel en op aarde. In staat te doen waartoe God
roept: de hele aarde vol maken van de kennis van des HEREN

heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken
(Hab.2:14). Dit gebeurt in het duizendjarig vrederijk: de
theocratische orde krijgt alom zijn beslag. Met alle heerlijke
gevolgen van dien.

Voorzien Jesaja voorziet het functioneren van Jezus en zijn gemeente in
die komende heilstijd: Zie, een koning zal regeren in
gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder
van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een
toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre
streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig
land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en
de oren der horenden zullen opmerken; het hart der
onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der
stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. Dan zal een
dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet
meer aanzienlijk heten (Jes.32:1-5).

Uitnodigen De gemeente van Jezus gaat opnieuw op aarde rond om het
evangelie te verkondigen. In alle volheid en heerlijkheid. Nu
zonder tegenspreken of tegenwerken door de antichrist en de
zijnen. Met de onbeperkte mogelijkheden die bij haar
verheerlijkte bestaansvorm horen. Ieder mens op aarde kan zien
wat Gods woord in het leven van mensen vermag. Gaan
beseffen wat Jezus ook in hem of haar wil bewerken.
De gemeente nodigt alle mensen op aarde uit tot Jezus te
komen en zich voor Hem te openen. Deel te nemen aan het
bruiloftsmaal van het Lam (naar Op.19:9). Het feestmaal dat
de HEER van de hemelse machten voor alle volken aanricht:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan
merg en vet, met pure, rijpe wijnen (Jes.25:6 NBV).

Bruiloft van het Lam Dit bruiloftsmaal omvat de hele periode van het vrederijk. Duurt
‘duizend’ jaar. Lang genoeg om ieder mens op aarde te
bereiken en uit te nodigen. Iedereen tijd en ruimte te geven op
deze uitnodiging in te gaan, zich met Jezus te verbinden, bij
zijn gemeente te voegen. Opdat eenieder volledig deel krijgt
aan al het goede dat God voor hem bedoelt.
Dit bruiloftsfeest leidt tot het huwelijk van Jahweh (bruidegom)
met de partner (bruid) die Hij reeds van den beginne wenst: de
mensheid onder één hoofd samengevat, Christus (Ef.1:10). De
gemeente van Jezus Christus. De vrouw van Lam, één met het
Lam, en samen mét Jezus de bruid van Jahweh. Opdat God
alles in allen wordt (1Cor.15:28).

Jesaja Jesaja spreekt over deze heilstijd: Eens zal de dag komen dat
de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken



-5-

zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen:
Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel
van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal
rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een
oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog
het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer
weten wat oorlog is (Jes.2:2-4 NBV).

Zacharia Zacharia sluit bij deze woorden aan. Dit zegt de HEER van de
hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei
landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de
volgende stad gaan en zeggen: Ga met ons mee. Wij zijn op
weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten
en zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen
naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse
machten te vereren en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de
HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen
tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man
bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: Wij willen
ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is
(Zac.8:20-23 NBV).

Sefanja Sefanja ziet in de geest mensen op afstand staan: bedroefd,
beangst, gekweld. Nog niet gelovend dat ook zij tot dit
bruiloftsfeest mogen ingaan, ook bij Jezus’ gemeente mogen
horen. Hij verzekert hen van Gods heil. Dit zegt de HEER: Wie
bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik
samenbrengen; zij behoren toch bij u. Als een last drukt de
smaad op hen. Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw
verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het
verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en tot een naam
stellen hen, wier schande was over de gehele aarde (Sef.3:18-
19).

Kom! De gemeente benadert de wereldbevolking in volle liefde.
Zonder aanzien des persoons. Kom tot Jezus, geef je aan Hem.
Hij vergeeft je zonden, verzoent je met God. Breek met je oude
leven in duisternis en dood. Krijg door Jezus deel aan het
nieuwe leven, vol van licht en heerlijkheid. Hij verlost je van de
machten der duisternis, vervult je met Gods Geest. Je mag
toetreden tot zijn gemeente, mee vorm gaan geven aan de
theocratische orde die God bedoelt. En mét alle heiligen de
liefde van Christus leren kennen, opdat ook jij zult volstromen
met Gods volkomenheid (naar Ef.3:18-19 NBV).

Duidelijkheid Ieder mens op aarde krijgt gelegenheid zich van zijn situatie
bewust te worden en op deze nieuwe mogelijkheden in te
gaan. Iedereen krijgt zicht op de werkelijkheid. Klaarheid over
geestelijke sluiers, bedekkingen en bindingen. Duidelijkheid
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over de boze geesten die dit bewerken. Iedereen wordt
geroepen tot Gods heerlijkheid en macht.
Onder leiding van Jezus spoort de gemeente alle resterende
machten der duisternis op. Zij kunnen zich lange tijd in mensen
schuilhouden, maar blijven geen duizend jaar verborgen. Als zij
zich in mensen manifesteren, worden ze gearresteerd en
afgevoerd. Uiteindelijk allemaal.

Keuze Voor ieder mens op aarde breekt dan het beslissende moment
aan. Wat wil ik? Waar kies ik voor? Ga ik op de uitnodiging van
Jezus in of sla ik die af? Breek ik met de duisternis en kies ik
voor een leven in het licht? Of volhard ik in mijn zonden, heb ik
de duisternis liever dan het licht? Iedereen mag ten overstaan
van Jezus Christus en zijn gemeente in alle vrijheid kiezen.

Positief Velen bekeren zich tot Jezus, sluiten zich aan bij zijn
gemeente. Zij zijn zalig omdat zij deel krijgen aan het
bruiloftsmaal van het Lam (naar Op.19:9). Zij worden wederom
geboren, door Jezus gedoopt in heilige Geest. De gemeente
maakt hen los van al hun vijanden. Verwijst deze machten in
de naam van Jezus naar de afgrond.
Het zoonsleven begint in hen. Het herstel naar geest, ziel en
lichaam komt op gang. In een louter positieve omgeving.
Zonder strijd of achtervolging. Zonder lijden of verdrukking.
Met een verheerlijkte gemeente rondom hen. Met Jezus
Christus als Heer en Koning in hemel en op aarde. Een ‘zalige’
situatie...
Deze mensen groeien naar geestelijke volwassenheid in een
gezond, natuurlijk lichaam. Zij leren werken met de krachten
van Gods Koninkrijk. Ziekten krijgen geen vat meer op hen. Bij
het ouder worden takelen zij niet af, sterven zij niet. Zij blijven
gedurende deze hele heilsperiode vol van Gods kracht leven.
Met hun nageslacht vormen zij een volk dat de HEER zegent
(Jes.65:23b NBV).

Negatief Als iemand op zo’n beslissende moment Jezus Christus bij volle
bewustzijn afwijst en de machten der duisternis die in hem
werken vasthoudt, treft hem de vloek. Hij sterft op hetzelfde
moment. Deelt in het lot van de geesten waarmee hij
verbonden wil blijven. Deze machten kunnen na hun
confrontatie met Jezus en zijn gemeente niet werkzaam blijven.
De Heer verwijst ze naar de afgrond. De mens die de duisternis
liever heeft dan het licht, komt daar dan ook. Op grond van zijn
eigen keuze.

Honderd jaar Jesaja voorzegt het bovenstaande: Daar zal niet langer een
zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een
grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal
als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als
honderdjarige door de vloek getroffen worden (Jes.65:20).
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Niemand wordt tegen zijn wil door de vloek getroffen. Dat
‘overkomt’ de mensen op aarde niet. En zeker geen kleine
kinderen of (nog) onvolwassen jongelingen. De profeet spreekt
over honderd jaar. Lees voor de betekenis van het getal
‘honderd’ nog eens het stukje aan het begin van deze studie,
onder het kopje ‘duizend’. Honderd jaar: ruim voldoende om
volledig de geestelijke situatie te beseffen en bij vol bewustzijn
te kiezen. Vóór of tégen Jezus. Voor licht of duisternis. Voor
leven of dood.

Onbekwaam Ook in die heilstijd leven er mensen op aarde die door ziekten,
geestelijke beperkingen of afwijkingen niet in staat zijn zo’n
bewuste keuze te maken. Zij hebben in de ontmoeting met
Jezus allereerst genezing nodig. Met zijn gemeente treedt de
Heer deze mensen vol ontferming tegemoet. Bevrijdt ze van
hun geestelijke belagers. Herstelt de schade die de boze
geesten hebben aangebracht. Bewerkt een situatie waarin ook
zij besef krijgen van de nieuwe werkelijkheid. Kunnen ingaan
op de uitnodiging die dan ‘in goede orde’ tot hen komt. En
persoonlijk kiezen voor Jezus Christus en zijn evangelie. Wat
een vreugde voor deze mensen: een nieuwe tijd breekt aan. Vol
geloof en blijdschap gaan zij Gods Koninkrijk binnen.

Vrij! Gedurende het vrederijk komt de mensheid vrij van zijn
eeuwenoude belagers. Van alle werkingen van de boze geesten
uit het rijk van Satan. Van iedere claim van de doodsmachten
uit het rijk van Dood. Ieder mens mag gaan leven in het volle
licht voor Gods aangezicht. Hem leren dienen in heiligheid en
gerechtigheid. Zonder vrees, uit de hand van zijn vijanden
verlost (zie Luc.1:74-75). Daarin geestelijk volwassen worden.

Kinderen Tijdens het duizendjarig vrederijk gaat het natuurlijke leven op
aarde gewoon door. Er worden kinderen geboren die de ‘oude’
wereld niet kennen. Deze jongeren groeien op in aanwezigheid
van Jezus en zijn gemeente, in afwezigheid van machten der
duisternis. Zij worden opgevoed met het evangelie. Bekend
gemaakt met de werkelijkheid van Christus. Zij beleven van
jongs af aan het klimaat van Gods Koninkrijk.
Ook deze nieuwe generatie dient Jezus Christus aan te nemen.
Door een persoonlijke keuze zich bewust toe te wijden aan
Jezus en God. Waarna ook zij - samen met alle andere mensen
die daarvoor kiezen - kunnen uitgroeien tot geestelijke
volwassenheid. Wat dat inhoudt en teweegbrengt zien zij
concreet voor zich: in de verheerlijkte zonen Gods. In Jezus
Christus, de Heer van hemel en aarde.

Onderricht De gemeente onderwijst de mensen die in Jezus gaan geloven
in alle dingen die Gods Koninkrijk betreffen (vgl. Hand.1:3).
Eenieder krijgt zicht op Gods plan met mensen. Op de weg die
tot verheerlijking leidt. Op wat God wil bewerken. Op wat
Satan en Dood aan het einde van het duizendjarig vrederijk
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daar tegenoverstellen. Op het laatste oordeel en de voleinding
aller dingen.
Aan het einde van deze heilstijd geldt: Allen zullen Mij kennen,
van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des
HEREN (Jer.33:34). Men zal geen kwaad doen noch verderf
stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn
van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee
bedekken (Jes.11:9). Een paradijselijke situatie!

Dieren Ook in de natuur komt het ‘paradijselijke’ naar voren. De
demonische beïnvloeding van dieren houdt op. Al het
verscheurende, roofzuchtige en angstaanjagende verdwijnt uit
hun karakter. En daarmee uit hun gedrag. Evenzo het
wanstaltige en afzichtelijke uit hun gestalte. De oorspronkelijke
aard en originele vorm keert terug. Alle dieren zullen het groene
kruid weer tot spijze hebben. Zo schept God hen in den
beginne (Gen.1:30). Tot die orde herschept Jezus hen in het
duizendjarig vrederijk. Wolf en lam zullen samen weiden, een
leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden
met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel
mijn heilige berg, zegt de HEER (Jes.65:25 NBV).

Planten Voor de plantenwereld geldt hetzelfde: Doornstruiken maken
plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de HEER

Zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk
teken (Jes.55:13 NBV). De oorspronkelijke glorie van het
paradijs en de wereld vóór de zondvloed keert terug.
Ongezonde mutanten van planten en dieren sterven uit.
Genetisch gemanipuleerde soorten eveneens. Ziekteverwekkers
verdwijnen uit de atmosfeer. Hetzelfde geldt voor alle
gedegenereerde vormen van leven, zoals virussen. De hele
levende natuur gaat weer beantwoorden aan de goddelijke
normen.

Levenloze natuur Jezus herschept niet alleen de levende natuur. Ook de
levenloze natuur ondergaat de heilzame werking vanuit Gods
Koninkrijk. Al eerder spraken we over het terugzetten van de
aarde in zijn oorspronkelijke stand en het herstel van het
uitspansel, waardoor het oorspronkelijke, paradijselijke klimaat
op aarde terugkeert (BS 58/11). Jezus herstelt alle
verwoestingen en vervormingen die de machten der duisternis
tijdens de zondvloed op aarde aanbrengen. Laat de goddelijke
orde en regelmaat terugkeren in alle delen van de schepping.
Brengt het hele milieu op orde. Zonder moeizame
klimaatconferenties en actievoerende milieugroeperingen...
Extreme weersomstandigheden blijven voortaan uit. Hitte en
droogte komen niet meer voor. Evenals stormen, orkanen,
stortregens, overstromingen, aard- en zeebevingen,
vloedgolven, vulkaanuitbarstingen en elk ander natuurgeweld.
Poolkappen en ijsvlakten smelten. Onvruchtbare woestijnen en
ondoordringbare oerwouden verdwijnen. Evenals de woeste
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berggebieden met hun hoge bergtoppen en de ‘eindeloze’
oceanen met hun diepe troggen. De hele aarde wordt weer
bewoonbaar gemaakt, geschikt gemaakt voor het realiseren
van Gods plan met mensen.

Vernieuwen Jezus maakt alle dingen nieuw (Op.21:7). Vernieuwt de hemel
en de aarde. Samen met zijn gemeente. Naar het woord van de
profeet: Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand
ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en
groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een
jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen
geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Zij zullen, met
heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is
gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal
hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen
weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal
zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht
onheil op heel mijn heilige berg (uit Jes 65:17-25 NBV).
De eerste hemel en de eerste aarde gaan voorbij. De nieuwe
hemel en de nieuwe aarde komen te voorschijn (Op.21:1-2).
Jezus geeft de aarde een nieuw gelaat (Ps.104:30 NBV). Hij
maakt haar vol van kennis des Heren (Jes.11:9).

Motivatie Laat je motiveren door dit heerlijke toekomstbeeld. Geef Jezus
gelegenheid om hier en nu zijn werk in jou te doen. Om zijn
gemeente toe te rusten voor de tijd die komt. Beleef nu reeds
het doorgaande herstel in eigen leven, opdat de
wederoprichting aller dingen gestalte krijgt. Vertrouw je aan
Hem toe. Volg Hem, waar Hij ook heen gaat. Hij is onze
leidsman en de voleinder van het geloof. Glorie voor Jezus
Christus, onze Heer!


