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12. Het land laten rusten 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (12/24)    

 
 
Bij de schepping was er in de natuur een volmaakt evenwicht. De 
mens, de dieren en de planten leefden in volmaakte harmonie met 
elkaar. Maar toen de zonde kwam veranderde dit alles. De mens 
begon dieren te eten en dieren aten elkaar op. Doornen en distels 
begonnen overal te groeien. De gesel van de zonde putte zelfs de 
grond uit. God zei tegen Kaïn: ‘Als u de aardbodem bewerkt, zal die 
u zijn volle opbrengst niet meer geven.’ Genesis 4:12. Dat is één van 
de redenen waarom de Heere de kinderen van Israël beval om de 
akkers elke zeven jaar een jaar te laten rusten (Exodus 23:10,11). Dit 
gaf de grond de gelegenheid om zich te herstellen en de gewassen 
die spontaan opkwamen, waren voor de armen. Maar de meesten 
onder Gods volk verwaarloosden deze wet of weigerden deze te 
gehoorzamen. Toen kwam er een vreselijke oordeelsdag. 
Nebukadnezar, de koning van Babylon, kwam naar Juda en doodde 
allen die tegen hem in opstand gekomen waren. Anderen werden 

meegevoerd naar de gouden stad Babylon. Ondertussen lag het land Israël er verlaten en verwoest bij 
‘totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, 
om zeventig jaar vol te maken.’ 2 Kronieken 36:21 (NBG). Aan het eind van de zeventig jaar keerden de 
overlevenden terug naar Kanaän om het beloofde land weer te beplanten en Jeruzalem te herbouwen.  

Gedurende 6000 jaar heeft Jezus het zaad van het Evangelie gezaaid. De Bijbel zegt ons dat ‘één dag bij 
de Heere is als duizend jaar.’ 2 Petrus 3:8. Weldra zal Koning Jezus komen om de wereld te oogsten. 
Sommigen zullen gedood worden door de heerlijkheid van Zijn komst en de overigen zullen overgebracht 
worden naar Zijn gouden Koninkrijk. Dan zal deze vermoeide oude planeet een Sabbat houden van 
duizend jaar!  

 

 

1. Welke gebeurtenissen duiden het begin van de 
duizend jaar aan?  

1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een 
geroep … neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus 
zijn, zullen eerst _______________. 

Openbaring 20:4,5 En zij werden weer levend 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. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De duizend jaar uit Openbaring 20 wordt ook wel aangeduid als het millennium. Dit is een 
Latijnse samentrekking van twee woorden: ‘milli’ (duizend) en ‘annum’ (jaar). De tweede komst van Jezus 
en de opstanding van de gelovigen markeren het begin van de duizend jaar. Gods volk uit alle tijden 
(beschreven als ‘zalig en heilig’ in vers 6) zal in deze eerste opstanding opgewekt worden.  
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2. Wat zal er nog meer gebeuren  
bij de eerste opstanding?  

1 Korinthe 15:51,52 Wij zullen wel niet allen ontslapen,  
maar wij zullen allen _________________ worden, in een 
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.  

Filippenzen 3:21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, 
zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam. 

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren  
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 

Openbaring 16:18,20,21 En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er  
mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! ... En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen,  
en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar,  
vielen uit de hemel op de mensen neer. (Een talent is ongeveer 34 kilo.) 

Openbaring 20:1,2 En ik zag een engel neerdalen ... En hij greep de draak, de oude slang,  
dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Zie appendix ‘Overzicht van de duizend jaar’ voor een samenvatting van de gebeurtenissen die 
zullen plaatsvinden aan het begin van de duizend jaar.  

 

3. Wie zullen opgewekt worden bij de tweede 
opstanding en wanneer zal die plaatsvinden?  

Johannes 5:28,29 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt 
waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,  
en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben,  
tot de opstanding ten leven, maar zij die het ___________  
gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 

Openbaring 20:5 Maar de overigen van de doden werden niet 
weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De goddelozen worden opgewekt bij de tweede opstanding aan het einde van de duizend jaar.  
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4. In welke toestand bevindt de aarde zich gedurende de duizend jaar?  

Jesaja 24:1 Zie, de HEERE maakt het land _________  
en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven. 

Jeremia 4:23-26 Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, 
en keek naar de hemel – zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, 
en zie, zij beefden, … Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle 
vogels in de lucht waren weggevlogen. … het vruchtbare land  
was woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, door de 
HEERE, door Zijn brandende toorn. 

Jeremia 25:33 De slachtoffers van de HEER liggen over de aarde 
verspreid. Ze worden niet betreurd, niet weggehaald en niet begraven (NBV). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De aarde zal door de aardbeving en de hagelstorm, die Jezus’ komst voorafgaan, volledig 
verwoest worden. Volslagen duisternis zal er heersen. Dode mensen zullen verspreid liggen over de 
aardbodem. Er is niemand om de doden te betreuren, want niemand is meer in leven. De rechtvaardigen 
zullen allen in de hemel zijn en de goddelozen zijn dood. (Zie appendix ‘De afgrond’)  

 

5. Waar zullen de heiligen tijdens de duizend jaar 
zijn en wat zullen ze doen?  

Johannes 14:3 Als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,  
opdat ook u zult zijn ________ ____ _______. (drie woorden)  

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  
en het oordeel werd hun gegeven. … En zij … gingen als koningen 
regeren met Christus, duizend jaar lang. 

1 Korinthe 6:2,3 Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? ...  
Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Tijdens de duizend jaar zullen de heiligen in de hemel zijn en deelnemen aan het oordeel. Zij 
zullen niet beslissen wie gered of verloren is, want dat heeft God al vastgesteld. Zij zullen enkel Gods 
oordeel bevestigen. ‘Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar 
geworden.’ Openbaring 15:4. De rechtvaardigheid van God in het straffen van de verlorenen en het redden 
van de rechtvaardigen zal erkend worden (Openbaring 22:11,12). Deze fase van het oordeel is voor het 
welzijn van de heiligen. Stelt u zich voor dat u in de hemel bent en u mist één van uw dierbaren, terwijl een 
grote misdadiger er wel is! U zult waarschijnlijk een verklaring verlangen. De engelen zullen voor ons de 
boeken openen met de verslagen van het leven van eenieder, om bij ons alle twijfel weg te nemen. Aan het 
einde van deze fase van het oordeel, zullen allen ten volle overtuigd zijn van Gods rechtvaardigheid, liefde 
en onpartijdigheid. Allen zullen tezamen uitroepen: ‘Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.’ 
Openbaring 19:2. (Zie appendix ‘Overzicht van de duizend jaar’)  
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6. Wat zal er gebeuren  
aan het einde van de duizend jaar?  

Zacharia 14:1,4,5,9 Zie, er komt een dag voor de HEERE …  
Op die dag zullen Zijn voeten staan op de _______________,  
die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in 
tweeën gespleten worden ... Dan zal de HEERE, mijn God, 
komen: al de heiligen met U! … De HEERE zal Koning worden 
over heel de aarde. 

Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,  
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Aan het eind van de duizend jaar zal het Nieuwe Jeruzalem met de heiligen nederdalen van de 
hemel en terechtkomen op de plek, die nu de Olijfberg heet. De Heere zal de heuvel splijten en een grote 
vlakte maken voor de nederdalende stad.  

 

7. Wat zal er vervolgens gebeuren  
om satan uit zijn gevangenschap te bevrijden?  

Openbaring 20:5,7 Maar de overigen van de doden werden niet 
weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. 
... En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de 
satan uit zijn gevangenis worden ________________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nadat de goddelozen zijn opgewekt, zal satan opnieuw vrij zijn om hen te verleiden en te 
manipuleren.  

 

8. Wat zal satan doen wanneer de goddelozen 
opgestaan zijn?  

Openbaring 20:8,9 En hij zal uitgaan om de volken te 
________________ die zich in de vier hoeken van de aarde 
bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. 
En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over 
de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de 
heiligen en de geliefde stad. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: satan zal de mensen ertoe brengen te geloven dat hij op onrechtmatige wijze uit de hemel werd 
geworpen en dat zij samen de stad kunnen innemen. Wanneer de goddelozen beseffen dat zij buiten de 
heilige stad gesloten zijn, zullen zij een aanval plannen om het nieuwe Jeruzalem te veroveren.  
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9. Wat zal plotseling een einde maken aan dit cruciale moment?  

Openbaring 20:11,12 En ik zag een grote witte __________, en Hem Die daarop zat. …  
En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Gods troon zal plotseling aan de hemel boven de stad 
verschijnen. Dan begint de laatste fase van het oordeel. De aanval 
op de stad van God wordt zo tot een abrupt einde gebracht. De 
boeken zullen geopend worden en God zal het leven van iedere 
persoon voor zijn of haar ogen laten voorbijgaan. Alles zal open 
zijn en gezien worden door goddelozen en rechtvaardigen  
(Lukas 12:2,3).  

 

10. Wat zal er gebeuren nadat het oordeel over de goddelozen is uitgesproken?  

Romeinen 14:11 Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij  
zal elke knie zich ____________, en elke tong zal God belijden. 

Filippenzen 2:10,11 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen 
elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus 
de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

Openbaring 19:1,2 En hierna hoorde ik een luide stem  
van een grote menigte in de hemel zeggen: ...  
Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De goddelozen zullen allen uit eigen beweging toegeven dat God eerlijk en rechtvaardig is 
geweest en dat Hij er alles gedaan heeft om hen te redden. Zij zullen erkennen dat het hun eigen keuze is 
geweest om Hem te verwerpen en een leven in zonde te leiden. Na deze universele erkenning zal de strijd 
van de zonde voor altijd afgedaan zijn en zal niemand twijfelen aan Gods rechtvaardigheid als Hij de 
goddelozen vernietigt.  

 

11. Wat zal er vervolgens gebeuren?  

Openbaring 20:9 Er daalde ____________ van God neer  
uit de hemel en dat verslond hen. 

Openbaring 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn 
in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Gods vuur zal vervolgens op de goddelozen vallen en 
een grote zee van vuur vormen rondom de stad van God. Dit vuur 
zal alles tot as verbranden (Maleachi 4:3). De duivel zal geen 
controle hebben over dit vuur, dat hel wordt genoemd. In plaats daarvan zal hij samen met zijn engelen ook 
in het vuur gestraft worden en verbrand worden tot as (Openbaring 20:10; Ezechiël 28:18). Er is uit dit vuur 
geen opstanding meer. Het is de tweede dood (Openbaring 20:14).  
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12. Wat zal God voor Zijn volk doen nadat het vuur uitgegaan is?  

Jesaja 65:17 Want zie, Ik __________ een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde. 

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Aan het einde van de 70-jarige Babylonische 
ballingschap keerden de kinderen van Israël terug naar het 
beloofde land en herbouwden de stad. Na het millennium zullen 
de heiligen getuige zijn van een schepping van een nieuwe hemel (atmosfeer) en een nieuwe aarde, waar 
de zonde nooit meer zal voorkomen (Nahum 1:9). Het paradijs dat Adam en Eva door de zonde 
verspeelden, zal hersteld worden in al de heerlijkheid van het oorspronkelijke Eden. Vrede, blijdschap, 
liefde, en volmaakt geluk zullen voor altijd Gods volk ten deel vallen!  

 

13. Waar zullen God en de rechtvaardigen leven?  

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen,  
want zij zullen de __________ beërven. 

Openbaring 21:3 Zie, de tent van God is bij de mensen  
en Hij zal bij hen wonen, 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Zowel de Vader als de Zoon zullen met alle heiligen leven op de nieuwe aarde. Stelt u het zich 
eens voor: God als uw Buurman!  

 

14. Jezus zegt, ‘Ik ga heen om een plaats voor u 
gereed te maken.’ Johannes 14:2. Hij heeft een 
woning voor u in de heilige stad. Wilt u nu Zijn 
geschenk van het eeuwig leven aannemen  
zodat Hij u opnieuw kan laten geboren worden  
en u kan voorbereiden op Zijn Koninkrijk?  

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie 
 

Appendix ‘Overzicht van de duizend jaar’ 

Gebeurtenissen die het begin van de duizend jaar 
aanduiden: 

1. Jezus keert terug om Zijn volk te HALEN 
2. De rechtvaardige doden worden opgewekt.  
3. De goddelozen worden gedood bij de komst van de Heere. 

Er komt een verwoestende aardbeving en een hagelstorm.  
4. De levende rechtvaardigen worden veranderd en 

opgenomen in de lucht gaan zij de Heere tegemoet.  
5. De rechtvaardigen gaan naar de hemel.  

 

Toestanden en gebeurtenissen gedurende de duizend jaar:  

1. In de hemel nemen de heiligen deel aan het oordeel over de goddelozen.  
2. Satan en zijn engelen zijn gedwongen om te blijven op de aarde, die in een totale staat van verwoesting 

en duisternis is.  
3. Er zijn geen levende mensen op aarde. 

 

Gebeurtenissen aan het einde van de duizend jaar: 

1. Jezus keert terug MET de heiligen en de heilige stad daalt neer op de Olijfberg.  
2. De goddelozen worden opgewekt uit de dood en satan overtuigt hen om de heilige stad aan te vallen.  
3. De goddelozen worden geoordeeld en vervolgens gestraft met vuur dat van de hemel neerdaalt en hen 

vernietigt.  
4. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op de as van de gereinigde aarde.  

 

Appendix ‘De afgrond’ 

De term ‘afgrond’ uit Openbaring 20:1 wordt dikwijls verkeerd begrepen. Het woord komt van het Griekse 
woord ‘Abusos’. In het Griekse Oude Testament wordt dit woord gebruikt om te verwijzen naar de 
vormeloze, donkere aarde van vóór de schepping. ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op 
de afgrond.’ Genesis 1:1,2 (SV). Het woord ‘abusos’ wordt opnieuw gebruikt in Lukas 8:31, om een 
toestand te illustreren waarin demonen niemand hebben om te bezitten of te manipuleren. 

Tijdens de duizend jaar wordt de duivel door de omstandigheden gebonden, ‘opdat hij de volken niet meer 
zou misleiden.’ Openbaring 20:3. Een letterlijke keten zou een geestelijk wezen nooit kunnen binden. 
Satans macht om te verleiden is verdwenen omdat er niemand meer in leven is. Bij de wederkomst van 
Jezus zullen de goddelozen sterven, terwijl de rechtvaardigen meegaan naar de hemel. Satan en zijn 
engelen zijn gebonden aan deze planeet waar niemand meer is om te verleiden. Gedurende duizend jaar 
zullen ze hier rondzwerven en de vrucht van hun opstand aanschouwen. Nooit eerder werd een dergelijke 
knellende keten van omstandigheden gevormd. Op deze manier zullen satan en zijn engelen gebonden 
zijn. ‘Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een 
gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.’ Jesaja 24:22. 


