92. Het 1000
jarig
VREDERIJK!

Als christenen verlangen we naar een eeuwig koninkrijk

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij
zoeken de toekomstige.
Hebreeën 13:14 HSV
Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw
roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat
doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke
mate de toegang worden verleend tot het eeuwig
Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus
Christus.
2 Petrus 1:10-11 HSV

De gebeurtenissen tot het vrederijk
Allereerst zal Jezus terugkomen om de heidenvolken aan zich te onderwerpen

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 wolken van de hemel komt
met grote kracht en heerlijkheid.
En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen
bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Mattheüs 24:31 HSV

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle
heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal
willen wegvagen. Maar over het huis van David en
over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest
van de genade en van de gebeden uitstorten.
Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als
met de rouwklacht over een enig kind ; en zij
zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter
klaagt over een eerstgeborene.
Zacharia 12:9-10 HSV

Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de
HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het
koningschap is van de HEERE , Hij heerst over de
heidenvolken. 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. Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de
Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen
komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat
geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.
Psalm 22:28-32 HSV

Daarna zal de duivel en alle boze machten voor 1000 jaar gebonden
worden, na de 1000 jaar zullen ze geworpen worden in de poel des vuurs

De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen
en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt
zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op. Op die dag zal de
HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en
op aarde met de vorsten van de aarde.
Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil,
opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf
ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de
stralende zon van schaamte verbleken. Want de HEER van de
hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem wordt zijn
luister getoond aan de oudsten van zijn volk.
Jesaja 24:20-23 NBV

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de
sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn
hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is
de duivel en de satan, en bond hem voor duizend
jaar,
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.
Openbaring 20:1-3 HSV

Nadat de duivel gebonden is komt de 1e opstanding van de rechtvaardigen,
ze zullen met Jezus regeren in het vrederijk voor 1000 jaar.

Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen
zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet
aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 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
tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.
Daniël 2:43-44 HSV
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.
Daniël 7:18 HSV

Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men
zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem
verdelgen en volledig vernietigen.
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. Zijn koninkrijk
zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat
heerschappij heeft, zal Hem eren en
gehoorzamen.
Daniël 7:24-27 HSV

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in
acht neemt, hem zal Ik macht geven over de
heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren
staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker
verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn
Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster
geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen
de gemeenten zegt.
Openbaring 2:26-29 HSV
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en
priesters, en wij zullen als koningen regeren over de
aarde.
Openbaring 5:10 HSV

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.

Maar de overigen van de doden werden niet
weer levend, totdat de duizend jaar tot een
einde gekomen waren. Dit is de eerste
opstanding. 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.
Openbaring 20:4-6 HSV

De kenmerken van het vrederijk
Na de eerste opstanding breekt het 1000 jarig vrederijk aan, Jeruzalem zal het
centrum van de aarde zijn.

Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over
Juda en Jeruzalem. 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 heidenvolken
ernaartoe zullen stromen.
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. Hij zal oordelen
tussen de heidenvolken 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. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen
in het licht van de HEERE.
Jesaja 2:1-5 HSV

Zo zegt de HEERE : Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal
midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de
waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de
legermachten ‘de heilige berg’.
Zacharia 8:3 HSV
Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle
heidenvolken 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. 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.
Zacharia 14:16-17 HSV

Er zal nog zondaars voorkomen maar die zullen sterven, in tegenstelling tot de
rechtvaardigen. Jeruzalem zal geroemd worden door alle volken!

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.
Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar
enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen
niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven
als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij
honderd jaar, zal vervloekt worden.
Jesaja 65:19-20 HSV

Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem op de troon van David, alle vijanden zullen
zich moeten buigen

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.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede
zal geen einde komen op de troon van David en over zijn
koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.
Jesaja 9:5-6 HSV

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat
Ik voor David een rechtvaardige spruit zal
doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en
verstandig handelen, Hij zal recht en
gerechtigheid doen op de aarde.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en
Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam
zijn waarmee men Hem noemen zal: de heere
onze gerechtigheid.
Jeremia 23:5-6 HSV

Er zullen in het vrederijk geen wapens en oorlogen meer zijn

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken 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. Huis van Jakob, kom,
laten wij wandelen in het licht van de HEERE.
Jesaja 2:4-5 HSV
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.
Jesaja 60:18 HSV

Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren
van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren
op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde
doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.
Hosea 2:17 HSV
Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige
heidenvolken 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. Maar zij
zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn
vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond
van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.
Micha 4:3-4 HSV

De situatie van het paradijs keert weer terug, een volmaakte eenheid met de
schepping!

Want de schepping is aan de zinloosheid
onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar
daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de
schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij
van het verderf om te komen tot de vrijheid van de
heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk
zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu
toe.
Romeinen 8:20-22 HSV

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de
wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.
Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich
verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar
gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen
zien de heerlijkheid van de HEERE , de glorie van onze God.
Jesaja 35:1-2 HSV
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, dank zegging en luid
psalmgezang.
Jesaja 51:3 HSV

Want in blijdschap zult u uittrekken en met
vrede voortgeleid worden. De bergen en de
heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in
gejuich en alle bomen van het veld zullen in de
handen klappen.
Voor een doornstruik zal een cipres opkomen,
voor een distel zal een mirt opkomen; en het
zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig
teken, dat niet zal worden uitgewist.
Jesaja 55:12-13 HSV

Het dierenrijk is dan totaal vernieuwd, vleeseters worden planteneters. Een
wolf zal bij een lam verblijven

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij
een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw
en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine
jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen
weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling
zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in
het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand
steken.

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel
Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis
van de HEERE , zoals het water de bodem van de zee
bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die
zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de
heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 11:6-10 HSV
Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een
leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel
zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf
aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE .
Jesaja 65:25 HSV

God zal alle tranen van de ogen afwissen, er zal geen ziekte meer zijn

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. 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.
Jesaja 25:8-9 HSV
Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat
daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben
ontvangen.
Jesaja 33:24 HSV

Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht,
terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige
blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap
zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen
wegvluchten.
Jesaja 51:11 HSV
Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen
zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 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.
Openbaring 7:16-17 HSV
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