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                                                     Hoofdstuk 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. 

 

‘En ik zag een Engel afkomen uit den Hemel’ 

Deze Engel is de Engel des Heeren. 

De Engel Die afkomt uit de Hemel is de Heere Jezus Christus, de Arch-Engel, de Eerste 

Engel; Michaël. (= Wie is als God? ) 

 

‘hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand’ 

Het is een visioen. De sleutel en de keten zijn symboliek voor gevangenschap. 

De afgrond, het dodenrijk, heeft een slot want men zit er gevangen. 

De Heere Jezus Christus bepaalt wie zijn Koninkrijk binnengaat en wie er gedood zal worden. 

 

Hij is de Sleutel en Hij heeft de Sleutel tot het Eeuwige Leven. 

Hij geeft Zijn Nieuwe Opstandingsleven aan iedereen die wil, 

namelijk aan allen die Hem en Zijn Woord gehoorzaam ( = horen = geloven ) zijn;  

Op grond van geloof mag je Zijn Koninkrijk binnengaan en daar word je nooit meer uitgezet. 

 

De Heere is Degene Die opent en Hij is ook Degene Die sluit. In verband met het geven van 

Leven maar ook in verband met de dood. De Heere Jezus Christus heeft dan ook de Sleutel 

van Hel en Dodenrijk. Als men uiteindelijk, door de Heere Zelf, daarin geworpen wordt op 

grond van ongeloof en verwerping ( lastering ) van Hem, zal men daar nooit meer uitkomen. 

Uiteindelijk zal men terecht komen in de ‘poel des vuurs’. 

 

18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En 

Ik heb de sleutels der hel en des doods. openbaring 1 

 

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 

Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en 

niemand opent: openbaring 3 

 

1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, 

en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. openbaring 9 

Er staat hier dat satan, deze ‘ster’, die al eerder uit de Hemel gevallen is, nu van de 

Allerhoogste, de sleutel krijgt van de put des afgronds. Daarmee kan hij nog wat personeel 

van hem optrommelen dat eens, door God Zelf, in de put des afgronds, was opgesloten. Het 

zijn afvalligen van ‘de schepping van over lang’. De Heere Jezus Christus spot daarmee 

eigenlijk met ‘de zogenaamde macht’ van satan. En de Heere Jezus Christus laat daarmee de 

hel los voor al degenen die op de aarde wonen. 
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‘En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem 

duizend jaren’ 

 

satanas = Grieks,  

satan    =  nfc  =  Tegenstander; bestrijder; wederpartijder 

               hnfc  =  Satanah =  Strijd om de 1e plaats 

                mfc   =  Satam   =  Haten, Terzijde stellen  

                jfc   =  Satach  =  Verspreiden, uitspreiden, uitzetten ( zoals zuurdesem)                  

            myfv     =  Shitim  = Sittim = Verspreiden, verdelen, uitspreiden 

                                                    Als sittimhout doen wij niet onder voor Satan, maar wij  

                                                            zijn op grond van geloof, gelukkig met goud overkleed,  

                                                            als gouden planken van de tabernakel, tot een   

                                                            Geestelijke Woonstede Gods. 

                                                       

Hoofdstuk 19, het vorige hoofdstuk, ging voornamelijk over het oordeel over de dan levende 

mensheid. Hier gaat het over de draak, de oude slang, de duivel, satan. Deze wordt voor 

duizend jaren gebonden. Dat begint op het moment dat de goddelozen onder de mensen zijn 

weggedaan van de aarde naar het dodenrijk. Het binden van satan wordt nog een keer 

specifiek vermeld. Niet alleen met een terugblik naar de jaren waarin hij als antichrist op 

aarde bezig was, maar op heel de menselijke geschiedenis. Hij was altijd degene die de 

mensheid verleidde, maar in de periode van duizend jaren zal hij dat niet kunnen doen.  

 

‘opdat hij de volken niet meer verleiden zou’ 

 

23 En het licht der kaars zal in u ( Babel ) niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en 

ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, 

want door uw toverij ( Babel; de satan ) zijn alle volken verleid geweest. openbaring 18 

 

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 

het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 2 johannes 

 

7 Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, 

gelijk Hij rechtvaardig is. 8 Die de zonde (alles wat niet uit het geloof is; ongeloof )doet, is 

uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1 johannes 3 

 

‘En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden’ 

Daarna wordt hij nog een poosje losgelaten en uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen.  

Dat stond ook al in het vorige hoofdstuk. 

 

‘duizend jaren’ 

Deze term komen we alleen in dit hoofdstuk tegen; zes keer. Daardoor zijn er vele mensen die 

de 1.000 jaren niet serieus nemen. De 1.000 jaren zijn niet als aanduiding van de Heerschappij 

van Christus, maar van het binden van satan. Dat zijn twee verschillende zaken; Satan is 

1.000 jaren gebonden en het Koninkrijk van Christus is een eeuwig Koninkrijk; daar komt 

geen einde aan. 
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Dit Koninkrijk is al ongeveer 2.000 jaar geleden begonnen toen de Heere Jezus Christus werd 

opgewekt uit de dood en op de allerhoogste Troon gezet werd. 

Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen maar zal in de toekomst geopenbaard worden en dat 

heeft tot gevolg dat satan voor een periode van 1.000 jaar gebonden wordt. 

Zijn Koninkrijk wás al in de Hemel maar wordt straks uitgebreid naar de aarde. 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 

profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 

gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte 

Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de  

reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de 

rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1 

 

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 

 ( dit zal praktisch ten uitvoer worden gebracht als de satan voor 1.000 jaar gebonden is. 

Hedentendage is het de duivel die nog regeert hoewel de Heere hem heeft overwonnen. De 

Heere gedoogt hem en gebruikt hem.) 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef 

ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van den boze. ( de Heere Jezus Christus heeft juridisch de satan 

allang verslagen in Zijn dood en Opstanding. De Heere Jezus Christus zal hem uit het Hemels 

Koninkrijk verwijderen bij de Opname der Gemeente. Hij zal de mensen op aarde  

daadwerkelijk verlossen van de boze, de satan, aan het einde van de grote Verdrukking ; en 

zal hem voor 1.000 jaar binden )Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid, amen. mattheus 6 

 

 

 

: 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. 

 

zij = de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus 

en = namelijk. ‘Ik zag’ staat er de tweede keer niet. Er staat; 

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

zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus 

‘zij heersten als koningen met Christus de duizend jaren’. 

Er staat dé duizend jaren. In die periode zullen deze martelaren uit de grote Verdrukking 

regeren. Degene Die op de Troon zit, heeft het oordeel, de Rechtspraak en regeert. 

De martelaren, die zich niet hebben gebogen voor het beest en daardoor gedood zijn 

geworden, zullen opstaan en deel hebben aan Zijn Heerlijkheid en Heerschappij. 

Zij zullen een bijzondere plaats innemen in het Koninkrijk waarvan zij getuigd hebben.  

Zij zullen als eerstelingen tesamen  met de Heere Jezus Christus regeren en oordelen en 

rechtspreken. 
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‘en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren’ 

Deze gestorven martelaren zullen opstaan en het Koninkrijk binnengaan. 

Dit lazen wij ook al in Openbaring 6; daar werden deze martelaren ‘zielen onder het Altaar’ 

genoemd.  De zielen van degenen die gedood waren om het Woord Gods en om hun 

getuigenis. Daar wordt gevraagd hoelang het nog duurt voordat ze opstaan. En dan wordt er 

gezegd: ‘nog even geduld’ want je bent op dat moment aan het einde van de 70e week van 

Daniël. Er zijn dan nog 33 jaar te gaan tot het binden van satan. 

 

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die 

gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,  

oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog 

een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden 

vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6 

 

 

 

: 5  Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd  

      waren. Deze is de eerste opstanding. 

 

Alleen de groep van martelaren uit de 7 en 33 jaar grote Verdrukking wordt weder levend; dit 

impliceert dat zij eerst dood is geweest.  Dit wordt hier de eerste opstanding genoemd. 

Het is een opstanding van tussen de overige doden uit. 

De andere doden worden namelijk niet opgewekt. 

Zo'n opstanding betekent aanstelling in het eerstgeboorterecht, want men is eerste, de 

anderen zijn er nog niet. De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene van degenen die 

ontslapen zijn, omdat Hij als Eerste opstond uit de doden. En ook de Opname van de 

Gemeente wordt beschouwd als een opstanding uit de doden; van tussen de overige doden uit.  

Wij zijn ook eerstelingen, met als gevolg een Hemelse positie. 

De Gemeente is de enige categorie die in de Hemel is; alleen de gelovig gestorvenen tussen 

de Opstanding en Wederkomst van de Heere Jezus Christus zijn in de Hemel gezet. 

 

‘de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd 

waren’ 

De overige doden staan op de Jongste Dag op. Dag = oordeel 

Alle doden staan dan op, gelovigen én ongelovigen, met uitzondering van de Gemeente. 

‘De Jongste Dag’ is de ‘Uiterste dag’  

= de eindveroordeling of beoordeling voor de Grote Witte Troon.  

 

 

 

: 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. 
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De martelaren uit de grote Verdrukking komen terug in hun oorspronkelijke aardse lichaam 

om hun aardse leven verder voort te zetten. Zij komen nooit in de tweede dood. 

Ze staan niet op in een verheerlijkt lichaam maar ze staan op zoals Lazarus opstond en de 

jongeling van Naïn en het dochtertje van Jaïrus en nog meer personen uit het Oude 

Testament; zij kwamen terug uit de dood hoewel zij daarna dus alsnog weer zijn gestorven. 

Deze martelaren zullen in hun opstanding echter niet meer sterven. 

 

De martelaren uit de grote Verdrukking zullen opstaan in hun oude lichaam.  

Daarmee zijn zij eerstelingen in hun opstanding van tussen de doden. 

Dit wordt dan ook de eerste opstanding  genoemd. 

Omdat zij eerstelingen zullen zijn, zullen zij tesamen met Christus heersen als koningen, dat 

stond al in vers 4;‘en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren’ 

Maar bij het eerstgeboorterecht hoort niet alleen de functie van koning, maar ook van priester. 

Vandaar dat in dit vers ook hun priesterschap wordt genoemd. 

 

‘maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

heersen duizend jaren’ 
Van ousher was het Volk Israël hiertoe uitverkoren.  

Van oudsher had zij de priesterlijke taak het Woord uit te delen, te verspreiden. 

In het Israëlitische Koninkrijk zal dit dus alsnog gaan gebeuren. 

Het Volk zal de taak uitvoeren die zij voor heen al toebedeeld had gekregen. 

 

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die 

gij tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19 

 

De martelaren; degenen die gedood zijn om hun Getuigenis, degenen die niet zijn gebogen 

voor het beeld, zullen de Heere priesterlijk dienen en met Hem als koningen heersen, duizend 

jaren. Hij is Koning en Priester naar de ordening van Melchizédek. 

Hetzelfde geldt voor de Gemeente in onze dagen.  

Ook wij zijn gemaakt tot koningen en priesters, maar dan op het Hemelse niveau.  

 

9 Maar gij ( gelovigen uit de heidenen van ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus )zijt 

een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; 

opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot 

Zijn wonderbaar licht; 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die 

eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 1 petrus 2 

 

 

 

: 7  En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis  

      ontbonden worden. 

: 8  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog  

      en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. 

 

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. openbaring 20 



 

6 
 

 

Dit is de laatste keer dat de duizend jaren genoemd worden in Openbaring 20. 

Wanneer de duizend jaren voorbij zijn, zal de satan nog even uit zijn gevangenis losgelaten 

worden.  

 

‘En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn’ 

De aarde is niet vierkant. Een hoek is een richting. Er zijn vier windrichtingen. 

De vier hoeken der aarde wil zeggen: de hele aarde. Dat is een vaste uitdrukking in de Bijbel. 

 

Waarom zou de Heere de satan weer loslaten voor een korte tijd? 

De duizend Jaren dienen een speciaal doel. Die periode gaat aantonen dat de mens een 

zondaar is en blijft, ook al is de duivel er niet meer om hem te verleiden. 
Zelfs een mensheid van enkel gelovigen onder Heerschappij van de geopenbaarde Christus, 

blijft gewoon zondig. De functie van de duizend jaren is te laten zien dat de mens niet 

verbeterd wordt, ook als je de duivel niet in de wereld hebt.  

 

In het begin bestaat het Koninkrijk uit uitsluitend gelovigen. Laat je de duivel los, dan zal 

blijken dat een groot deel van de mensheid alsnog in opstand komt tegen God, ondanks alles 

wat er gebeurd is. Net zoals ook Israël in opstand kwam tegen God, ondanks dat de Heere 

haar verlost had uit Egypte. Zo gaat het aan het einde van de duizend Jaren ook.  

 

Jacobus schreef al dat de begeerlijkheden uit de mens zélf komen en ook Romeinen 3 laat 

perfect zien dat wij ( de natuurlijke mens ) onverbeterlijke zondaren zijn. Dat kán ook niet 

anders aangezien wij uit zondige aarde geformeerd zijn.  

Via Adam hebben wij te maken met de erfzonde. 

 

7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen 

psalm 51 

 

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is niemand, die 

verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij 

onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 13 Hun keel is een 

geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. 

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te 

vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben 

zij niet gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 19 Wij weten nu, dat al wat de wet 

zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de 

gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees 

gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 21 Maar nu is 

de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de 

wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, 

tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen 

gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit 

Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot 

een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, 

door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 27 Waar is dan 

de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs 

romeinen 3 
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12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 

kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.  

13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 

verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.  14 Maar een iegelijk 

wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.  

15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde ( = het beoogde doel missen; 

alles wat niet uit het geloof is) ; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. ( dood = geen 

communicatie/ gemeenschap met God ) jakobus 1 

 

Jakobus zegt dat het de duivel is die verleidt maar als wij ons laten verlokken, komt dat vanuit 

onze eigen begeerlijkheid. ( = hebzucht, begeerte ) Wij worden verzocht door onze eigen 

begeerlijkheden en gaan die achterna. De duivel kent onze zwakheden en hij speelt daar 

slechts op in, hij geeft nog een extra zetje de verkeerde kant op. Zoals de duivel ook de Heere 

Jezus bespeelde in de woestijn. De Heere Jezus had honger en de duivel probeerde Hem te 

verleiden met brood. Maar de Heere troefde de duivel via het Woord af. (er staat geschreven) 

 

 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den 

duivel. 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 

3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze 

stenen broden worden. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij 

brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. mattheus 4 

 

Het vlees van ons laat zich nogal gemakkelijk overhalen om de vleselijke begeerlijkheden ten 

uitvoer te brengen. Dit zijn de zogenaamde ‘dode werken’; werken ten behoeve van onze 

eigen, natuurlijke mens. Terwijl wij als dienstknecht de ‘Vruchtbare Werken’ van de Heere in 

en door ons zouden laten bewerken. Onze strijd is tegen de duivel, tegen de geestelijke 

machten in de Hemel. Een strijd die zich voornamelijk afspeelt in ons denken, in ons hart.  

Het gaat om invloeden en listige omleidingen van de duivel die ons denken, onze geest 

beïnvloeden. En dáárom hebben wij de geestelijke Wapenrusting ontvangen; om staande te 

blijven in het Woord. Als wij in gemeenschap blijven met God en Zijn Woord, zal ons denken 

en doen vernieuwd worden, dan zal de Geest de ruimte krijgen om Zijn begonnen Werk in 

ons te voleindigen. 

 

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing 

uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte 

wil van God zij. romeinen 12 

 

5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe; 

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 

tot op den dag van Jezus Christus; filippenzen 1 

 

De Heere heeft ervoor gezorgd dat de gehele oude, zondige schepping is weggedaan bij de 

dood van de Heere Jezus. De oude schepping doet voor Hem niet meer mee.  

De Heere Jezus Christus werd in Zijn Opstanding Eersteling van de Nieuwe Schepping.  

De gelovigen van ná Zijn Opstanding worden in Hem ook gerekend tot Eerstgeborenen.  

Uit de Rijkdom van Zijn Barmhartige Genade hebben ook wij reeds deel aan die Nieuwe 

Schepping. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd voor God.  
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God rekent niet meer naar de oude zondige mens maar kijkt alleen nog naar onze Goddelijke 

natuur, de nieuwe mens in Christus. Deze nieuwe mens, dit Nieuwe Leven, kan niet 

zondigen. 

 

9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; 

 en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 johannes 3 

 

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 

geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 

deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door 

dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het 

verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 2 petrus 1 

 

De mens kan dus ná de 1.000 jaren weer verleid worden.  

In de 1.000 jaren krijgt men daar nauwelijks de kans toe, omdat er een goed regeringssysteem 

bestaat en een sterke rechtspraak. Dan blijft die mens wel rustig en onder controle maar die 

mens zélf is absoluut niet veranderd. Bovendien worden er ook weer kinderen geboren in die 

1.000 jaren en zij zullen niet allen de Heere Jezus Christus willen aanvaarden. 

Om dat te bewijzen wordt de duivel even losgelaten.  

Hij weet immers hoe hij mensen verleiden moet en dat zal dan ook meteen gebeuren. 

 

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 

het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 2 johannes 

 

‘En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den 

Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan 

de zee’ 

 

Rosh       =  Rus     =  Ruscha =   vwr   ( = Anagram van Assur  =  rwva) 

Mesech   =  Moskou 

Tubal      =  Tobolsk  = Tiblisi 

Gog         =  Dak 

Magog     = Vanwege het Dak     (Dak Volkeren, met vazalstaten) 

Gog en Magog = Rusland en bondgenoten 

Deze Volkeren bevonden zich vroeger in Klein- Azië maar zijn tijdens de grote 

volksverhuizing verplaatst naar het Noorden.( en nu gelegen recht boven Israël, als een dak! ) 

 

Na de 1.000 jaar zal de satan voor een korte tijd losgelaten worden en zal hij opnieuw de 

Volkeren verleiden. De satan verzameld wederom de Gog en de Magog. 

Want ook aan het einde van de 70e jaarweek zijn deze volkeren al eens door hem verzameld, 

uiteraard in opdracht van de Heere. In Ezechiël 39 staat dat God de Russische staten “zal 

trekken” ( met een haak ) naar Israël om het ongelovige Joodse volk op de knieën te krijgen. 

 

1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil 

aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in 

u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden (Gog en Magog komen in ieder 

geval uit het Noorden, aangezien Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als Jeruzalem. 

Degenen die uit het Noorden komen, verwijzen dan ook naar Rusland ), en Ik zal u brengen 

op de bergen Israëls.  
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3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen 

vallen. 4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u 

zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des 

velds ter spijze gegeven. 5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, 

spreekt de Heere HEERE. 6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de 

eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. 7 En Ik zal Mijn heiligen 

Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer 

laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 

ezechiël 39 

 

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des 

lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van 

duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad 

uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk ( Gog en Magog = ), desgelijks van 

ouds niet geweest is, ( = het gaat dus niet over de oude volken, zoals Assur, Egypte, Babel, 

Filistijnen en Edomieten. En dat klopt want Gog en Magog hebben zoiets nog nooit gedaan. 

Diezelfde legers die hier in Joël 2 Palestina verwoesten, zullen dat later, na vele geslachten, 

nog een keer proberen te doen. De eerste keer is dus in de 70e week van Daniël en daarna kan 

het alleen nog maar gebeuren ná de duizend jaren en dat staat hier ook. 

 en na hetzelve (einde van de 70e Jaarweek) niet meer zal zijn tot in jaren van vele 

geslachten. ( ná 1.000 jaren zal zij er weer zijn ) joël 2 

 

Deze volkeren doen gedurende de 1.000 jaar alsof zij zich onderwerpen aan de Heere. 

Bij openlijke opstand sterft men. Maar deze verborgen opstand wordt openbaar bij het  

loslaten van de satan. De Gog en Magog zullen na de 1.000 jaren weer oorlog voeren 

tegen Jeruzalem en tegen het Land Israël. De Gog en de Magog zijn de ‘dakvolkeren’. 

Moskou ligt geografisch ten Noorden op dezelfde lengtegraad als Jeruzalem.  

Dus het ‘dak’ valt op Israël waardoor zij verpletterd worden. 

 

1 Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde! 

2 Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof. 3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in 

Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U 

onderwerpen. 4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. 

Sela. 5 Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. 

6 Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar 

hebben wij ons in Hem verblijd. 7 Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden 

wacht over de heidenen; laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela. psalm 66 

 

1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 2 Mensenkind! zet uw 

aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en 

profeteer tegen hem, 3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij 

hoofdvorst van Mesech en Tubal! 4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en 

Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel 

gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; 

5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren; 6 Gomer en al 

zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden,( aangezien 

Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als Jeruzalem, zijn degenen die uit het Noorden komen, 

een verwijzing naar Rusland ) en al zijn benden; vele volken met u. 7 Zijt bereid en maakt u 

gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht. 
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8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat 

wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, ( Gog 

en Magog verzamelen zich op de bergen Israels ) die steeds tot verwoesting geweest zijn; als 

hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.  

9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als 

een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u. 

10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw 

hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken, 11 En zult zeggen: Ik zal 

optrekken naar dat dorpland, ( Jeruzalem zal geen muren hebben in het geopenbaarde 

Koninkrijk, Zij zal dorpsgewijze gebouwd worden; zie zacharia 2) ik zal komen tot degenen, 

die in rust zijn,( het uitverkoren Volk zal daar in rust, onder het Nieuwe Verbond, wonen ) 

die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben.  
Israël woont dan in dorpen. Zij hebben dan geen burchten nodig want de Heere is dan hun 

Burcht en hun Sterkte. Deze aanval moet dan ook geplaatst worden na de periode van 1.000 

jaar binden van satan en voor de Jongste Dag. 

-- 

14 Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het, 

te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? 15 Gij zult dan komen uit 

uw plaats, uit de zijden van het noorden,(aangezien Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als 

Jeruzalem, zijn degenen die uit het Noorden komen, een verwijzing naar Rusland= Gog en 

Magog )  gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote 

vergadering, en een machtig heir; 16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een  

wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u 

aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun 

ogen zal geheiligd worden. 17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in 

verleden dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die 

dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen? 

18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal 

aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. 

19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien 

dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! 20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen 

de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend  

gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen 

zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen 

ter aarde nedervallen. 21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt 

de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. 22 En Ik zal met hem 

rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote 

hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die 

met hem zullen zijn. 23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden 

voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. ezechiël 38  

                     

Gog en Magog en al hun benden zullen dus tweemaal op het wereldtoneel verschijnen. 

Eén keer aan het eind van de 70e Jaarweek en de volgende keer na de duizend jaren.  

Het zijn dus twee profetieën over dezelfde volkeren maar op verschillende tijdstippen.  

 

 

 

: 9  En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen,  

      en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen  

      verslonden. 
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:10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar  

      het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle  

      eeuwigheid. 

 

zij = de volkeren die satan verleid en vergaderd heeft om oorlog te voeren tegen Israël. 

Het zullen enorme legers zijn ; ‘welker getal is als het zand aan de zee’. 

‘En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde’ 

= zij zijn binnengetrokken over heel de breedte van het Land Israël. 

 

‘de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad’ 

en  =  namelijk 

de legerplaats der heiligen namelijk de geliefde stad. 

de ‘geliefde stad’ = Jeruzalem; 

Koning David regeerde vanuit Jeruzalem; hij is een type van de Heere Jezus Christus. 

Zijn naam betekent ‘geliefde’. David = Geliefde  = dwd  

De stad Jeruzalem zal de residentie zijn van het geopenbaarde Koninkrijk 

 

‘er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden’ 

Het is eigenlijk wel humor dat de satan nu zélf getroffen wordt doordat God Vuur uit de 

Hemel laat neerkomen om de satan en Gog en Magog en zijn bendes te vernietigen. De satan 

heeft immers zelf ook vuur uit de Hemel laten neerkomen om met dit teken de mensen op 

aarde te verleiden. Zodat zij ontzag voor het beest zouden krijgen.  

 

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams 

hoornen gelijk, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in 

tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste 

beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.13 En het doet grote tekenen, zodat 

het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt 

degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in 

de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het 

beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. openbaring 13 

 

Vuur van God uit de hemel is de algemene gang van zaken. Dat was al bij het oordeel over 

Babel aan het begin van de duizend jaren en is evenzo bij dit oordeel over deze legers, nadat 

de satan weer is losgelaten. Het vuur verslindt hen, er blijft niks van over.  

 

‘En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar  

het beest en de valse profeet zijn’ 

 

Dit is een terugverwijzing naar hoofdstuk 19. Het gaat om dezelfde gebeurtenis 

20 En het beest werd gegrepen,( vóór de 1.000 jaar ) 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. openbaring 19 

 

Als een ongelovig mens sterft, dan gaat hij naar de hel, naar het dodenrijk. 

Pas ná de duizend jaren, op de Jongste Dag, gaat hij naar de ‘poel des vuurs’.  

Dat geldt ook voor de duivel.  
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De Bijbel leert dus dat iemand die verloren gaat in de poel des vuurs geworpen wordt. 

Er blijft niks van hem over en dat is de betekenis van de term ‘in eeuwigheid’.  

Hoelang de periode van na de duizend jaar tot aan het in de poel des vuurs werpen duurt, staat 

er niet bij maar zal vast niet lang duren. 

 

‘en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid’ 

‘In eeuwigheid’ is een vaag woord. 

Het kan ook vertaald worden met: ‘verborgen, onbepaald, onbegrensd’.  

Het hoeft niet ‘altijd durend’ te betekenen. Het kan ook betekenen: dat is het laatste wat 

gebeurt of dat men volledig - en in elk opzicht in dit geval - gepijnigd wordt. 

Dan is het geen tijdsaanduiding maar wil het zeggen: 

men wordt zeer zwaar, heviger kan niet, gepijnigd. 

 

 

 

:11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de  

      aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 

 

Na de 1.000 jaren komt ‘de Jongste Dag’.  

Bij de grote Witte Troon, zullen de satan en alle tegenstanders door de Heere worden 

geoordeeld en weggedaan. Daarna zullen ook de 2 Hemelen en 1 Aarde worden weggedaan 

door vuur. En verschijnen er nieuwe Hemelen en nieuwe Aarde, waarin Gerechtigheid woont. 

 

Alle gelovig en ongelovig gestorven mensen en de op dát moment levende mensen 

verschijnen voor de Grote Witte Troon, behalve de leden van Zijn Lichaam, de Gemeente. 

Zij zijn ruim 1.040 jaar daarvóór al beoordeeld voor de Rechterstoel van Christus.( de opname 

van de Gemeente ) Zij zijn ook de enigen die in de Hemel terecht komen. 
 

Dus alle gestorven gelovigen en ongelovigen onder het Oude Verbond verschijnen voor 

het gericht voor de Grote Witte Troon. Behalve in ieder geval Mozes en Elia ; zij zijn immers 

de ‘twee getuigen’ gedurende de eerste 3 ½ jaar van de 70e jaarweek.  

Zij zijn toegevoegd aan de Gemeente, zij hebben tenslotte nog een taak te vervullen.  

De gestorven gelovigen onder het Oude Verbond zijn momenteel ‘geborgen in God’; zij zijn 

op een andere plaats in het dodenrijk. ‘In de schoot van Abraham’, zegt de Heere Jezus. 

 

22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot 

van Abraham. Lukas 16 

 

‘En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat’ 

Wie zit er in Openbaring op de Troon?  

Dat is het Lam, al genoemd in Openbaring 4 en 5.  

Het Lam is de Heere Jezus Christus.  

Als God Zichzelf laat zien, zien we de Heere Jezus Christus. 

 

‘De grote witte Troon van God’ 
Van oudsher sprak de Koning recht; de Koning had tevens de functie van Rechter. 

Zoals ook de Heere Jezus Christus Koning en Rechter is. 

Een Troon heeft dan ook te maken met ‘gericht’ ( berechting, rechtbank );  
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‘Een Troon zetten’ heeft te maken met zitten, ‘zitting houden’.  

Zit aan Mijn Rechterhand; de Rechter gaat zitten. 

De Rechtzitting begint als de Rechter gaat zitten. 

Dan worden de Boeken geopend en kan de Rechtzitting beginnen. 

 

De Heere zal rechtvaardig oordelen. De grote witte Troon betekent ‘het grote oordeel’ 

betekent ‘het definitieve oordeel’. Wit spreekt over rechtvaardigheid. 

 

8 Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte. 

9 En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in 

rechtmatigheden. psalm 9 

 

5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 

verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid 

doen op de aarde. jeremia 23 

 

‘van Wiens aangezicht de aarde en de Hemel wegvloden, en geen plaats is voor die 

gevonden’ 

 

De oude schepping zal definitief worden weggenomen om plaats te maken voor nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde. 

Dat wordt op vele plaatsen en in verschillende termen in de Bijbel vermeld.  

 

26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; 

27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed 

verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. 

28 Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. 

psalm 102 

 

10 En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer 

handen; 11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed 

verouden; 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; 

maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. hebreeën 1 

 

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 

dewelke gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt 

u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; 2 petrus 3 

 

‘van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden’ 
Deze gehele oude schepping zal uiteindelijk worden weggedaan. Dus alle werken van de 

mens ter verbetering van deze wereld, deze schepping en de oude ( natuurlijke ) mens zijn 

voor niks. Het zijn de zogenaamde ‘dode werken’.  Dit werk is tevergeefs en zal nergens toe 

leiden. Het is juist van belang dat we ons nieuwe Opstandingsleven leven. Dat we de oude 

mens afleggen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Dat heet wedergeboorte; het is dood 

en Opstanding en daarmee hetzelfde als het wegdoen van de oude schepping en het tot stand 

komen van een nieuwe schepping. 
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4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (= vereenzelviging, onderdompeling ) in 

den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de Heerlijkheid des 

Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met 

Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de 

gelijkmaking Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 

opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 

romeinen 6 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, waar 

Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die Boven zijn,  

niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw ( nieuwe ) leven is met Christus  

verborgen in God. kolossenzen 3 

 

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 

verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd 

worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God 

geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. efeze 4 

 

Als God naar ons mensen kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. 

God rekent niet meer naar de oude schepping, voor Hem doet deze oude schepping en de 

natuurlijke mens niet meer mee. Voor Hém zijn wij zonder zonden. 

Wij zijn de Goddelijke natuur deelachtig. 

De nieuwe mens in Christus kán daarom niet zondigen.  

 

Onze Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus, reinigt onze 

zonden ( alles wat niet uit het geloof is ) die wij doen in het vlees.  

Als wij tenminste in gemeenschap met Hem blijven 

Onze oude mens zondigt er vrolijk op los gedurende zijn handel en wandel in deze oude 

schepping dus hebben wij De Hogepriester hard nodig. 

De geloofsbeproevingen en het feit dat er een heel Loon voor ons klaarligt, staan hier los van. 

 

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 

maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo dan, wij kennen van nu aan 

niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans 

kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is  

( indien iemand is wedergeboren en dus deel van Zijn Lichaam ), die is een nieuw schepsel; 

het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. ( nieuwe schepping ) 

2 korinthe 5 

 

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 

der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf,( de 

oude schepping is verderfelijk; is tijdelijk en zal dus verdwijnen ) dat in de wereld is door de 

begeerlijkheid. 2 petrus 1 

 

9 Een iegelijk, die uit God geboren is ( iedereen die de Goddelijke natuur in Christus heeft ), 

die doet de zonde (= ongeloof)  niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij (het Goddelijke 

Leven in de gelovige) kan niet zondigen, (want dat Leven is uit God geboren. maar zijn 

menselijke natuur in Adam, kan nog steeds zondigen)   1 johannes 3 
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(6 Want indien wij zeggen,  dat wij niet meer zondigen, dan liegen wij, en de waarheid is in 

ons niet  1 johannes.1 ) 

 

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt ( wedergeboorte ), daar gij dood waart door de 

misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt (oude mens, oude schepping ), 

naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu 

werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;  

 

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 

doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns ( 

oude mens, oude schlepping ), gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in 

Barmhartigheid door Zijn grote Liefde ( dienstbaarheid ), waarmede Hij ons liefgehad heeft, 

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden ( oude mens, oude schepping ), heeft ons 

levend gemaakt met Christus; (wedergeboorte) (uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft 

ons mede opgewekt, ( wedergeboorte; Eerstelingen van de nieuwe schlepping in Christus ) 

en heeft ons mede gezet in den hemel in (tesamen met) Christus Jezus; efeze 2  

 

 

 

:12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en  

      een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit  

      hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 

 

klein en groot = zonder aanzien en positive of met aanzien en positie = iedereen 

 

Als er hier een grote witte Troon gezien wordt waarop God is gezeten, dan is het tóch de 

Heere Jezus Christus. Christus is God en als er al iemand in een visioen op een Troon gezien 

wordt, kán het alleen maar Christus zijn. God kán immers niet gezien worden. 

Van Christus leren wij: ‘Hij is het Beeld Gods. Het afschijnsel van Gods Heerlijkheid’.  

 

13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder 

Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en 

onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd 

vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 

16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken 

geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 

1 timotheus 6 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 

profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 2 Welken Hij gesteld 

heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; 

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 

reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1 

 

staande voor God = opgestaan 
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21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon 

levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den 

Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet 

eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn 

Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt 

niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar 

zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en 

die ze gehoord hebben, zullen leven.  26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, 

alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; 27 En heeft Hem 

macht (Exousia = recht, en volmacht ) gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des 

mensen Zoon is. 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in 

de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, 

tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der 

verdoemenis. johannes 5 

 

De Vader heeft de Zoon macht gegeven ‘gericht te houden’= te oordelen, omdat Hij de Zoon 

des Mensen is. Hij is de Zoon van Adam en Hem is nou eenmaal het oordeel gegeven over 

de gehele aarde, zo staat al in Genesis 1 

 

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 

vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 

het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1 

 

15 Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. 16 En indien Ik ook oordeel, 

Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden 

heeft. 17 En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. 

18 Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van 

Mij. Johannes 8 

 

De Zoon heeft het Leven in Zichzelf en geeft het aan wie Hij wil maar de Zoon heeft ook 

macht om gericht te houden. Hij geeft óf Leven óf veroordeelt want er zijn twee 

mogelijkheden. Men is geschreven in het Boek des Levens en heeft dus leven óf men is niet 

gevonden in het Boek des Levens en wordt dus in de poel des vuurs geworpen. 

 

15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade. 

16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, 

en te houden Zijn geboden ( al wat Hij aangeboden heeft ), en Zijn inzettingen, en Zijn 

rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, 

waar gij naar toe gaat, om dat te erven. deuteronomium 30 

 

‘de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend’ 
De boeken werden geopend. Dat zijn er dus minstens twee. 

En een ander boek werd geopend, dan zijn het er minstens drie. 

De doden werden geoordeeld uit wat in de minstens drie boeken geschreven was.  

Welke Boeken zijn dat ? In de eerste plaats de Bijbel, Zijn Woord, Zelf want de Heere Jezus 

zei tot Zijn tijdgenoten:’Jullie vertrouwen op Mozes, jullie beroemen je in Mozes, maar vergis 

je niet: Mozes zal je oordelen.’ Als het diezelfde Mozes is waarop de Joden vertrouwden, dan 

is het dus de Wet. Wie onder de Wet gezondigd heeft, zal door de Wet veroordeeld worden.  

En wie zonder de Wet gezondigd heeft zal zonder de Wet veroordeeld worden.  
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44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet 

zoekt? 45 Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op 

welken gij gehoopt hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; 

want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn 

woorden geloven? Johannes 5 

 

47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; 

want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. 

48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het Woord, 

dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. Johannes 12 

 

12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; 

en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; 

romeinen 2 

 

10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden 

aan alle. jakobus 2 

 

2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 

de gehele wet te doen. 4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt 

worden; gij zijt van de genade vervallen. galaten 5 

 

Het andere boek is ‘het Boek des Levens’. Het gaat er om of men er in staat of niet.  

Degenen die geloven in de Heere Jezus Christus, de Opgestane Zoon van God, staan in het 

Boek des Levens en zullen eeuwig leven ontvangen. 

Over Boek nummer drie staat: ‘ze werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven 

was, naar hun werken’. Die werken moeten in een ander boek geschreven zijn dan het Boek 

des Levens, want dat Boek gaat over geloof. Ook in de Bijbel staan geen werken.  

Dus blijft het derde boek uit de reeks over; dat is het Boek der werken. 

  

‘en een ander boek werd geopend, dat des levens is’ 

De term ‘Boek des Levens’ komt zeven keer voor in Openbaring. 

Zeven staat voor Volheid, Volmaaktheid. Zeven spreekt over al het werk wat de Heere 

begonnen is, en wat de Heere zal voleindigen in deze wereld van de 7 dagen. 

In principe staat ieders naam in het Boek des Levens 

Alleen gelovigen in Christus zullen in het Boek des Levens blijven staan, 

Alle ongelovigen zullen door God Zelf uit het Boek des Levens worden geschrapt. 

 

29 Laat hen uitgedelgd worden uit het Boek des levens, en met de rechtvaardigen niet 

aangeschreven worden. psalm 69 

 

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 

uitdoen uit het Boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen. openbaring 3 

 

‘en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun 

werken’  
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De ‘werken’ die hier genoemd worden, zijn niet de eigen, dode, wettische werken maar de 

‘werken des geloofs’, de ‘goede werken’. 

Dat zijn de werken die de Geest door en in en via ons heeft mogen volbrengen. 

Dat zijn de werken die wij de Geest, Die in ons woont, hebben laten doen. 

Dat zijn de werken die wij als dienstknecht voor de Heere hebben mogen doen. 

 

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 

wet des geloofs. 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, 

zonder de werken der wet. romeinen 3 

 

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 

Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 

levenden God te dienen? hebreeën 9 

 

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, 

dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;  filippenzen 1 

 

14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij 

heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? 15 Indien er nu een broeder of zuster 

naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; 16 En iemand van u tot 

hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt 

hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 17 Alzo ook 

het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. 18 Maar, zal iemand 

zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal 

u uit mijn werken mijn geloof tonen. 19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de 

duivelen geloven het ook, en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat 

het geloof zonder de werken dood is? 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit 

de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? 

22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt 

is geweest uit de werken? 23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham 

geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God 

genaamd geweest. 24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd 

wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? 25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit 

de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een 

anderen weg uitgelaten? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook 

het geloof zonder de werken dood. jakobus 2 

 

De Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovigen van ná de Opstanding van de Heere Jezus 

Christus, worden beoordeeld voor de Rechterstoel van Christus. Naar de mate waarin de 

Heere Zijn Werk heeft kunnen volbrengen zal Loon ( Kroon, Heerlijkheid, Erfenis, 

Zoonschap ) uitgekeerd worden. 

 

10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 

zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. romeinen 14 

 

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 

een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 

goed, hetzij kwaad. 2 korinthe 5 
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13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 

vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

1 korinthe 3 ( de dode werken zullen verbranden, de Vruchtbare Werken zullen zichtbaar 

worden ) 

 

De Gemeente, Zijn Lichaam, is het verkregen Loon van de Heere Jezus Christus, na Zijn 

Volbrachte Werk voor God de Vader. (zie ook Jesaja 40:10 en Jesaja 62:11 ) 

De Gemeente, Zijn Lichaam, zal betrokken zijn bij het oordelen en vergelden van de werken 

van Israël en de overige volkeren, bij Wederkomst van de Heere Jezus Christus. 

 

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk 

zijn werk zal zijn. openbaring 22 

 

1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal 

in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 timotheus 4 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 

geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 3 Weet gij niet, dat wij de 

engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 1 korinthe 6 

 

 

 

:13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in  

      hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 

 

Iedereen, klein en groot, uit de zee en uit de hel. 

De dood en de hel en de zee zijn synoniemen. 

In deze zin staat twee keer hetzelfde 

 

Een ander woord voor dood of hel is ‘afgrond’. Afgrond is volstrekt synoniem met zee. 

Dat kun je al vinden in Genesis 1:2. De afgrond staat daar vol water want de zee is een 

afgrond. De grond is er af; er is helemaal geen grond. Het is een diepte en eigenlijk betekent 

het woord dat er helemaal geen bodem onder zit. In ieder geval geen bodem met enig 

praktisch nut. Afgrond, zee, de wateren, de diepte, zijn allemaal synonieme begrippen en zijn 

een uitbeelding van het dodenrijk (Grieks; hades). In het Hebreeuws heet dat sheool. 

Het Nederlandse ‘hel’ is daar nog in te herkennen. In de twee zinnen staat derhalve hetzelfde. 

Wie gewend is aan de Bijbel weet dat dezelfde Waarheid steeds herhaald wordt. 

 

 Dood is een abstract begrip. Iemand die gestorven is, is dood, dan is hij er niet meer. 

‘Hel’ is in de praktijk een plaatsaanduiding. Het is de vertaling van het Griekse Hades 

en wordt normaal, als het niet in de Bijbel staat, maar in de Griekse literatuur, met 

‘onderwereld’ vertaald. Daar zijn de doden; in de hel, in het dodenrijk.  

Afgrond, hades en hel is ‘dat wat beneden is’. 

 

dodenrijk = afgrond = hel = hades = sheool = onderwereld 
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Velen denken dat de hel de plaats is van het oordeel. Iemand die goed heeft opgepast, gaat 

naar de Hemel en iemand die het slecht heeft gedaan, gaat naar de hel.  

Dat is echter helemaal niet Bijbels. Het is Grieks.  

De Griekse mythologie leert dat de overleden mens naar Hades gaat.  

Als hij goed heeft opgepast, gaat hij naar de rechterkant in het dodenrijk.  

Als hij slecht heeft opgepast, gaat hij naar de linkerkant van het dodenrijk.  

Dat onderscheid wordt in de Bijbel ook gemaakt. 

In het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. 

De arme Lazarus kwam in de schoot Abrahams, maar het was wel degelijk ‘hel’, dat wil 

zeggen het dodenrijk. Hij had het er zelfs goed. Die rijke man kwam in een plaats van 

pijniging terecht. Er is in elk geval onderscheid. Er wordt zelfs voorgesteld dat die twee 

verschillende gebieden, allebei in Hades, in de hel, voor elkaar onbereikbaar zijn. 

Er is een kloof tussen.  

 

19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende 

allen dag vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag 

voor zijn poort vol zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de 

tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. 

22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot 

van Abraham. 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen 

ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 

24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het 

uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze 

vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en 

Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. 

26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die 

van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons 

overkomen. lukas 16 

 

Het ziet er niet letterlijk zo uit in het dodenrijk. Daar zijn geesten. Het is de Bijbelse 

voorstelling van deze dingen. De hel is de plaats waar de doden in het algemeen heen gaan, 

maar het is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Dat komt pas later. Het is een soort 

wachtkamer. Het woord hel is een Nederlands woord en betekent ‘een lage plaats’. 

Eigenlijk betekent het een geheime plaats. Een plaats van verberging.  

Je komt het woord nog steeds tegen. De kelder, hel, de lage plaats. Het zit bijvoorbeeld in 

‘helling’, de route naar beneden. Dat is wat hel is. Daar zijn de doden.  

Naar Bijbelse maatstaven bevinden de oudtestamentische gelovigen zich in de hel. In Hades 

namelijk, een voor velen een afschrikwekkend woord door het verkeerde gebruik van de 

term. Daarom vertaalt men Hades vaak anders, bijvoorbeeld als ‘dodenrijk’. 

Dat is eigenlijk een betere term.  

Het is neutraler, maar het woord ‘hel’zou dat net zo moeten zijn.  

 

‘En de zee gaf de doden, die in haar waren’ 

Door deze zin lijkt het net alsof degenen die een zeemansgraf hebben gekregen of in zee 

verdronken zijn, naar een andere plaats zouden gaan. Dat is onjuist want wie op zee sterft en 

daar een zeemansgraf krijgt of in de zee verdrinkt, gaat net zo goed naar dood en hel. 

 

Een bergplaats is hel, ‘sheool’ in het Hebreeuws, ‘hades’ in het Grieks en ‘dodenrijk’ in de 

Statenvertaling.  
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1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 

zweefde op de wateren. genesis 1 

 

De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. In het Hebreeuws staat hier; de 

aarde was woest en ledig en duisternis vanwege de verschijning of aangezicht van de 

afgrond. Waarom zou de Grote Schepper, onze God voor Wie niets onmogelijk is, een aarde 

scheppen die woest is ? Waarom zou Hij ledigheid en duisternis maken ? Zou Hij niet veel 

eerder een lieflijke, perfecte aarde ipv een woeste, ledige aarde neerzetten ? Dit klinkt toch 

behoorlijk onlogisch? En wat te denken van de slang? Zou God deze slang Zélf in de hof 

plaatsen ?  Wie schept er nu een duivel? Het is logischer dat deze ‘slang’ reeds aanwezig was. 

 

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt 

had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van 

allen boom dezes hofs? genesis 3 

 

2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas. openbaring 20 

 

We kunnen dit gaan begrijpen als we 2 Petrus 3 lezen. Daarin staat namelijk dat er al eerder 

een Schepping geweest is. Dat de huidige Schepping niet de eerste is. In 2 Petrus 3 wordt 

gesproken over ‘een wereld van overlang’. En deze wereld van overlang, deze wereld van 

eertijds, is geoordeeld geworden door water. Vandaar dat Gods Geest over de wateren 

zweefde. Dit oordeel is gebeurd tussen Genesis1:1 en Genesis 1:2. Vandaar dat de aarde 

woest en ledig was. En er duisternis was vanwege de afgrond. (Satan). 

 

8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten 

verderve gaan openbaring 17 

 

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van overlang 

geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 

vergaan is. 7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een 

schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving 

der goddeloze mensen. 2 petrus 3 

 

Vele predikers willen ons doen geloven dat hier de ‘zondvloed ten tijde van Noach’ mee 

bedoeld wordt. Dat is echter onjuist want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn 

door een grote vloed. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en zijn 

mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde maar dan opgedroogde 

aarde. Bij Noach is noch de mensheid, noch de Hemel en de aarde vergaan….Ook de vertalers 

hebben steken laten vallen; Het Griekse woord voor grondlegging, danwel fundering, is het 

woord:’ themelio’. Het Griekse woord voor nederwerping, is: ‘katabole’. Iets wat met kracht 

wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men het Griekse woord ‘katabole’met 

grondlegging, fundering. Maar katabole betekent geen grondlegging of fundering, maar 

terneder werping. Die nederwerping is de (voorlopige) veroordeling van de wereld door 

water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend wat ‘de nederwerping der wereld’ zou kunnen  

zijn. Petrus vertelt dat het definitieve oordeel van déze wereld door vuur zal gebeuren. 
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Bovenstaand zijn de belangrijkste punten van de ‘restitutieleer’. 

Restitutie betekent herstel, terugbetaling, teruggave of vergoeding. 

Het komt er dus in het kort op neer dat de vorige schepping van overlang, door een oordeel is 

vernietigd door water en dat God de Schepper daarna deze Schepping in 7 dagen is gaan 

restitueren = herstellen, teruggeven. 

De zondeval van Satan ( = een ‘gevallen’ engel ) en het daaropvolgende oordeel van God 

vond plaats tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. 

 

 

 

:14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. 

 

De plaats van het eeuwig oordeel heet niet hel maar poel des vuurs. 

In vers 6 staat;’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 martelaren uit de grote Verdrukking komen terug in hun oorspronkelijke aardse lichaam 

om hun aardse leven verder voort te zetten. Zij komen nooit in de tweede dood.  

 

Dood en hel hebben invloed op alles wat leeft. In de Bijbel wordt het genoemd; ‘de werking 

van het verderf’ of ‘de macht der duisternis’. De strijd om het bestaan is in de praktijk een 

strijd tegen de dood. Het is een strijd die de mens in deze wereld op voorhand verliest. 

 

12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de 

erve der heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en 

overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1 

 

7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van 

den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, 

die God niet kennen ( kennen= bekennen= geloven ), en over degenen, die het Evangelie van 

onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het 

eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 

10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar 

te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in 

dien dag. 2 thessalonicenzen 1 

 

‘Dood en hel werden geworpen in de poel des vuurs’ 

Dit betekent dat dood en hel zullen verdwijnen want al wat in het vuur geworpen wordt, 

verdwijnt. Dit betekent ook dat daarna niemand meer kan sterven, want men kan niet meer  

in de dood of in het dodenrijk verdwijnen. Dat is op de Jongste dag.  

Als alle ongelovigen van de aarde zijn geworpen in de ‘poel des vuurs’. 

 

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn Voeten zal gelegd 

hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle 

dingen Zijn Voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen 

zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. 

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 

onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 

allen. 1 korinthe 15 
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:15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen  

      in den poel des vuurs. 

 

Vanuit het dodenrijk zal men op de Jongste Dag opstaan om geoordeeld te worden.  

Degenen die niet gevonden worden in het Boek des Levens zijn veroordeeld. Zij zijn 

schuldig, omdat zij niet geloofd hebben in de eniggeboren Zoon van God. Zij worden niet 

alleen geoordeeld vanwege hun ongeloof, maar ook op grond van hun werken. Dat bepaalt 

hun strafmaat als zij in ‘den poel des vuurs’ geworpen worden. Over hoe lang die pijniging 

(dat woord wordt gebruikt in vers 10) duurt, zegt de Bijbel niks.  

 

Degenen die wél in het Boek des Levens genoteerd staan, komen op een nieuwe aarde. 

Met één uitzondering en dat zijn wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, omdat wij eerstelingen zijn 

van het Nieuwe Verbond.  

Eerstelingen van de Nieuwe Schepping en daarom bestemd voor de Hemel.  

 

24 Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds 

en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; Ik, daarentegen, zal op U vertrouwen. 

psalm 55 

 

Het eerste vers van hoofdstuk 21, hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 20. 

 

 

                                                    hoofdstuk 21 

 

 

:  1  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste  

       aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.  

 

Dit is de beschrijving van ‘de Jongste Dag’; de laatste dag in de heilsgeschiedenis. 

De dag waarop Hemel en aarde, deze oude schepping, voorbij zullen gaan. 

 

23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder ( Lazarus ) zal wederopstaan. 

24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage. 

( de algemene regel is dat de mens pas opgewekt zal worden ten laatsten dage. En Martha wist  

dit nog niet, maar er zijn uitzonderingen op deze algemene regel; nl. de Gemeente ) 

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 

ware hij ook gestorven; 26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der 

eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11 

 

de laatste dagen     =   zijn begonnen vanaf de Opstanding van Christus Jezus.  

ten laatsten dage    =   de laatste dag van de Oude Schepping = op de Jongste Dag     

                                    Bij de verschijning voor de Grote Witte Troon  

 

De Heere schept nieuwe Hemelen en een nieuwe aarde. 

 

22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 

aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 

jesaja 66 
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In de praktijk gaat het om twee Hemelen; de Hemel van de sterren en de Hemel van de 

vogels. Het zijn de twee geschapen Hemelen. 

De Hemel der Hemelen vergaat niet. Dat is een andere wereld, een geestelijke wereld. 

Het gaat om het verdwijnen van deze oude schepping, bestaande uit de beide Hemelen en die 

ene aarde. Ze zullen vervangen worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

 

26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; 

27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; 

Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. 

psalm 102 

 

Er zijn in de Bijbel drie hemelen. 

de eerste is vanaf de wolken tot aan het aardoppervlak ( waar ook de vogels vliegen ); 

wordt ook wel atmosfeer genoemd; de laag om de aarde met zuurstof waarin ook wij 

mensen wonen. 

de tweede is boven de wolken; het uitspansel 

is dus wat wij het ‘heelal’ noemen. buiten de dampkring; zonder zuurstof waarin de planeten 

en sterren staan. 

de derde is de 'verblijfplaats' van God.( de Hemel der Hemelen ; het Paradijs )  

 

27 Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen 

zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb! 1 koningen 8 

 

2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 

niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 

geweest tot in den derden hemel; ( de Hemel der Hemelen )3 En ik ken een zodanig mens 

(of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),  

4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, 

die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 

2 korinthe 12 

 

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 

zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der 

Majesteit in de hoogste hemelen; ( de Hemel der Hemelen ) hebreeën 1 

 

De belangstelling zal niet meer uit gaan naar wat geweest is.  

Wat geweest is, is voorbij. 

 

18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 

19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik 

zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.jesaja 43 

 

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. jesaja 65 
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10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met 

een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de 

werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 12 Verwachtende en haastende tot de toekomst 

van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de 

elementen brandende zullen versmelten. 13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.petrus 3 

 

Het tijdstip, van het verschijnen van die nieuwe Hemel en Aarde, is ons niet bekend. 

 

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der 

hemelen, dan Mijn Vader alleen. mattheus 24 

 

                                                         Amen. 


