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Wat de Schrift leert over  

het 1000-jarige Rijk  

van de Here Jezus Christus 
 
 

 
  

Nogmaals: Inleidend woord 

“Maar één ding doe ik:  
vergetend wat achter is,  
mij uitstrekkend naar wat voor is,  
jaag ik naar het doel : 
de prijs van de roeping van God , 
die van boven is, 
in Christus Jezus.”   –  Filippenzen 3:14 
                                                                                                            

Als we alleen maar geloven dat we, als we eenmaal gered zijn, ‘in de hemel’ komen, maar 
als we geen idee hebben van wat ons in die ‘hemel’ te wachten staat, dan kunnen we ons 
daar ook niet op verheugen en naar uitstrekken. 
Wij kunnen ons alleen maar ten volle “uitstrekken naar wat voor is”, als wij weten wat er voor 
ons ligt. We kunnen alleen maar ten volle jagen “naar het doel” als we weten wat dat doel in-
houdt. 
Daarom kan ik deze Bijbelstudie aanbevelen. Het geeft ons een duidelijker inzicht van wat er 
te gebeuren staat. Ondanks de soms zware kost – er wordt immers ook nog over ‘de laatste 
dagen van de eindtijd’ gesproken, een periode waarin de oordelen Gods losbarsten en de 
Grote Verdrukking tot veel bloedvergieten zal leiden – hoop ik toch dat u, en ik met u, het 
zicht zal kunnen houden op DE EEUWIGHEID.  
Wellicht kunt u het niet met alles eens zijn, omdat u dingen anders ziet, toch denk ik dat een 
ieder die deze studie leest een duidelijker en completer beeld zal krijgen van wat er te gebeu-
ren staat: zowel vlak voor  als in  het 1000-jarige Rijk, alsook in de nieuwe hemel en op de 
nieuwe aarde. 

 
A. Klein 
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Wie de aarde niet bewonen, 
als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen 

Deel 2 
 

Voor het 1ste deel van deze studie, zie: www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf  

 

Alle onbekeerde zondaren ontvangen in de Grote Verdrukking het teken van de antichrist 
en zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd 
In de periode van de Grote Verdrukking moeten alle mensen gemerkt worden op bevel van de antichrist (die dan 
met ijzeren hand over de gehele wereld zal regeren) met het zegel of merkteken van de antichrist . Als u dit 
merkteken eenmaal ontvangen hebt, is er geen bekering meer mogelijk. U ziet ook hier de totale sluiting van de 
deur van genade voor alle mensen (ofwel: de genade Gods, om tot bekering te komen, is dan definitief voorbij – 
zie hiervoor ook nog deel 1 van deze studie). 
We zullen dit bekijken aan de hand van Openbaring 13 vers 16-17: 
• “En het (= het beest uit de aarde – zie vers 11) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen 

en slaven (SV: dienstknechten), een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt 
dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft: de naam van het beest of het getal 
van zijn naam.” 

Als u dit vers goed leest, dan ziet u geschreven dat aan ALLE mensen dit merkteken wordt gegeven, niemand 
uitgezonderd; behalve natuurlijk de christenen – tenminste degenen die dit merkteken zullen weigeren – maar 
die worden dan ook als ‘staatsgevaarlijk’ gedood (zie Openbaring 20:4 en 7:9-17).1  
Dus alle mensen (die aan het eind van de Grote Verdrukking nog op aarde leven) hebben dan het merkteken 
van de antichrist ontvangen. In Openbaring 13:18 staat ook nog dat het getal van zijn naam 666 is (hier komen 
wij later nog even op terug). U ziet dus dat alle mensen voorzien worden van het merkteken van de antichrist  
en het gevolg daarvan lezen we in Openbaring 14 vers 9-11: 
• “En een derde engel volgde hen (volgde de andere 2 engelen die het oordeel van God moesten aankondigen – zie vers 6-8), 

die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of 
op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is inge-
schonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige 
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid , en zij die het beest en 
zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam 
ontvangt.” 

Hier zien we dus dat, wanneer u dat merkteken hebt ontvangen, u (gelijk) deel hebt aan de satanische natuur. 
Want het is niet ‘alleen maar’ een merkteken dat u ontvangt, maar tegelijkertijd dringt de antichristelijke geest  
binnen en neemt bezit van u. Dus u bent (vanaf dat moment) een verloren mens, voor tijd en eeuwigheid ver-
doemd; en dit geldt voor ALLEN die het merkteken van de antichrist ontvangen hebben aan hun voorhoofd of 
hand. God zegt (in bovenstaand Bijbelvers) dat als u het merkteken (van het beest) ontvangt, u verloren bent. Er 
is dan dus geen bekering meer mogelijk, u bent – in alle eeuwigheid – verdoemd.  
Als er dus predikers en/of christenen zijn die zeggen dat er in het 1000-jarige Rijk nog mensen zijn die bekeerd 
worden, dan is dit – Schriftuurlijk gezien – de grootst mogelijke onzin, want alle (aan het eind van de Grote Ver-
drukking nog levende ongelovige/goddeloze) mensen zijn dan al verdoemd, door het teken van de antichrist . 

                                                           
1 “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd  waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God , die het 
beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En 
zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4) 
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de 
troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En één van de ouderlingen antwoordde en 
zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het 
die uit de grote verdrukking komen ; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het 
bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17) 
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Alle christenen die in de Grote Verdrukking komen, worden door de antichrist gedood 
Nu gaan we bekijken wat er gebeurt met de christenen die (tijdens de Grote Verdrukking) achterblijven; degenen 
die dus niet gereed zijn bij de wegname2 van de Bruidsgemeente/Bruid3 en die dus (tijdens die Grote Verdruk-
king) gedood worden door de antichrist. Laten we hiervoor Openbaring 13 vers 7 lezen: 
• “En het beest (uit de zee – zie vers 1) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te 

overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk.”  
Deze christenen, hier “heiligen” genaamd, worden zonder enige restrictie (= zonder voorbehoud), allen “over-
wonnen” (= gedood) door “het beest” (= door de antichrist en zijn antichristelijke helpers), de één na de ander. 
Niet allemaal tegelijkertijd, want zijn machtsapparaat zoekt en speurt naar alle mensen die zijn merkteken niet 
hebben. U moet één ding goed begrijpen, de antichrist en zijn helpers hebben satanische ogen en zien dus 
dwars door u heen. Ze weten precies wie u bent. 
 

Noot AK 
Het internet zal hierbij ook zeker een hele grote rol gaan spelen, want ze weten hierdoor nu al bijna alles 
van degenen die zich op het World-Wide-Web begeven. Wanneer je WWW in het Hebreeuws vertaalt, 
krijg je 666. Het Hebreeuws kent namelijk geen onderscheidt tussen cijfers en letters. Iedere letter verte-
genwoordigt ook een cijfer. De letter W – 'Vav' in het Hebreeuws) – staat voor het cijfer 6. WWW is dus 
666, en volgens Openbaringen 13:16-18 kun je daaraan de anti-christ herkennen.4 

 

De hele wereld wordt zo ontdaan van alle christenen. Het wordt ‘de Holocaust’ van alle christenen! Hitler heeft 
een Holocaust van 6½ miljoen Joden bewerkstelligd, maar de antichrist doet dit aan “ontelbaren”. Want als u 
Openbaring 7 vers 9-14 leest, dan staat daar (kort samengevat): “Wie zijn zij, de ontelbaren  die uit de Grote 
Verdrukking gekomen zijn en gedood zijn? ” 5 
En deze “ontelbaren” komen uit de gehele wereld en worden (door de antichrist en zijn antichristelijke helpers) 
‘opgeruimd’. Dan zal satan zijn zin krijgen en “geen één steen op de andere laten”: “Want er zullen dagen over u 
komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het 
nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in 
u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onder-
kend.” (Lukas 19:43-44) 
Alles wat christen heet zal tijdens de Grote Verdrukking vernietigd worden; zelfs de schijn-christenen, volgelin-
gen van “de grote hoer”,6 worden gedood (zie Openbaring 17:16). De “grote hoer” vormen degenen die niet al-
leen maar in Jezus “geloven”, maar die allerlei leringen aanvaarden, zoals de islam, boeddhisme enz. (waar-
schijnlijk is dit de New Age – ook wel de Nieuwe Wereldorde, afgekort NWO, genaamd – in haar volle glorie.) 
Dus alles wat “christen” heet wordt afgemaakt (door de antichrist en zijn antichristelijke helpers). U ziet hier dus 
dat in de Grote Verdrukking alle christenen gedood  worden. 
  
Laat ons gaan naar Openbaring 11 vers 1-2: 
• “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf (SV: meetroede) leek. En de engel was erbij komen staan en 

zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voor-
hof (zie noot

7
) van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de 

heilige stad vertrappen, 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de Grote Verdrukking).” 
U ziet dus dat de zgn. voorhofs-christenen8 “sowieso” de Grote Verdrukking ingaan. Voorhofs-christenen zijn 
christenen die niet geheiligd zijn. Ze komen weliswaar in de Gemeente/Kerk, maar nemen het geloof niet zo se-

                                                           
2 Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente voor de Grote Verdrukking, terwijl 
velen geloven in een OPNAME van de Gemeente. Zie eventueel de studies: “De Wederkomst van Christus nader beke-
ken ” en/of “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist? ” (noot AK) 
3 Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aard e” van E. van den Worm. (noot AK) 
4 Zie eventueel http://www.broodjeaap.nl/www666.html en/of http://www.av1611.org/666/www_666.html (noot AK) 
5 “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de 
troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En één van de ouderlingen antwoordde en 
zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het 
die uit de grote verdrukking komen ; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het 
bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17). 
6 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer uit Openbaring 17 ” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
7 Voor meer over de geestelijke betekenis van “de voorhof”, zie de studie “De Tabernakel van Israël;  het Goddelijk patroon 
van de geestelijke ontwikkelingen van een christen” van E. van den Worm en/of “Christus in de Tabernakel ” (uitleg over de 
geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK).  
8 Voor meer over de geestelijke betekenis van de “voorhofs-christenen” kunnen wij u de studie “LUKAS – Het Boek van de 
NIEUWE MENS in Christus ” aanbevelen. Zie ook nog noot 7. (noot AK) 
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rieus, waardoor zij de heiligmaking9 niet willen! Zij hebben het geloof als een deel van hun bestaan, maar verder 
leven ze net als de wereldlingen (ofwel: als ongelovige, goddeloze mensen). Gods Woord noemt ze “dwaas” 
(denk aan de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13, SV)10, omdat hun levensvisie gericht is op de dingen van 
deze wereld. Ze zoeken geen heiligmaking maar ze zoeken alleen (of voornamelijk) Gods zegen voor de dingen 
van deze wereld, voor hun dagelijks leven; ze vragen Zijn zegen voor een mooi huis, een goede vrouw, een 
mooie auto enz., alles van en voor deze wereld. In elk geval hebben ze de heiligende kracht van de Heilige 
Geest11 niet binnengelaten. Degenen die deze heiligende kracht wèl hebben binnengelaten (degenen uit “het 
heiligdom”)12 die moeten zelfs nog gemeten worden of ze wel voldoen aan de maat; en die maat is de “maat van 
Christus”. U kunt dit lezen in Efeze 4 vers 13, waar staat dat zij gekomen zijn tot “de maat van de grootte van de 
volheid van Christus”. Als men niet voldoet aan deze (door God ingestelde) maat dan wordt men samen met de 
voorhofs-christenen “achtergelaten”; dus men komt in de Grote Verdrukking, met alle andere mensen die zich 
niet (geheel) hebben laten heiligen (waardoor men niet gereed is bij de zgn. “wegname”13 c.q. “bewaring”14 van 
de Bruid – AK). Dus christenen die gedeeltelijk geheiligd zijn, die worden óók “achtergelaten”:  
“Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen 
twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan 
waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere (weder)komen zal.” (Mattheus 24:40-42) 
“Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u: 
In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zul-
len er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (Lukas 17:33-36) 
 
Alleen de Bruid van Christus, die volmaakt geheilig d is, wordt weggevoerd  (naar de woestijn, ter bewaring 
voor de Grote Verdrukking – zie Openbaring 12:6+14 en 3:10), omdat zij – in Gods ogen – “zonder vlek of rimpel 
en onberispelijk is” (zie Efeze 5:26-27). Al de andere gelovigen worden “achtergelaten” en zij worden in de Grote 
Verdrukking vertrapt door de antichrist (zie Openbaring 11:2b). De “heidenen” zullen de heilige stad “vertrappen” 
(zie Openbaring 11:2a).  
Hier ziet u dat heel het volk van God “de heilige stad” genoemd wordt, van “hoog tot laag”. Ook ziet u hier dat er 
christenen in de Grote Verdrukking worden gedood, de zgn. voorhofs-christenen, dus de wereldsgezinde chris-
tenen, maar ook de christenen die half en half geheiligd zijn. Ze worden gedood (door de antichrist en zijn hel-
pers), maar hun geesten, als ze trouw zijn gebleven aan hun Heer (door o.a. het merkteken van het beest te 
weigeren), zullen bewaard worden in het Paradijs, maar hun lichamen zullen in het graf vergaan (maar zij zullen 
weer opstaan, in een verheerlijkt lichaam, bij de zichtbare Wederkomst15 van de Here Jezus aan het eind van de 
Grote Verdrukking, zie 1 Thessalonicenzen 4:15-17 

16 – AK). 
In Openbaring 7 vers 9 kunnen we lezen dat hun aantal ontelbaar is: “een grote menigte, die niemand tellen 
kon”, voortkomende “uit alle naties, stammen, volken en talen”, en we lezen daarna, in Openbaring 7 vers 13-14, 
wanneer die ontelbaren dit leed ondergaan: 
• “En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn 

zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen 
zijn het die uit de grote verdrukking komen ; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun ge-
waden wit gemaakt in het bloed van het Lam.” 

Laten we, voor alle duidelijkheid, ook nog Openbaring 20 vers 4 lezen: 

                                                           
9 Zie eventueel de studie “Heiligmaking ” van E. van den Worm. (noot AK) 
10 Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ 
(over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd )” van A. Klein/E. van den 
Worm. (noot AK) 
11 Zie eventueel de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest ” van CJH Theys. (noot AK). 
12 Voor meer over de geestelijke betekenis van “het heiligdom” zie de studievermelding bij noot 7 en 8. (noot AK) 
13 Zie noot 2. 
14 Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren  voor het uur van de 
verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK) 
15 Zie eventueel de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken ” van A. Klein. (noot AK) 
16 “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij (de Bruidsgemeente) die levend zullen overblijven (op deze aarde) 
tot de (zichtbare weder-)komst van de Heere, de ontslapenen (in Hem) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met 
een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Chris-
tus (ontslapen zijn) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij , de levenden die overgebleven zijn (op deze aarde), samen met 
hen (de uit de dood opgestane rechtvaardigen, die in Hem ontslapen zijn) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 
Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor 1000 jaren).”  (1 
Thess. 4:15-17) 

• Voor meer uitleg over dit vers, wat vaak als ‘bewijs’ voor de ‘opname’ wordt genoemd, zie mijn artikel “Een ANDER geluid 
– Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist? ”. (noot AK) 
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• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd  waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van 
God , die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun 
voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 
jaar lang.” 

Hun leven wordt in die Grote Verdrukking – door de dwang der omstandigheden – geheiligd, “wit gemaakt (= het 
teken van reinheid, zuiverheid), in het bloed van het Lam” (dat ons reinigt van alle zonden – zie 1 Johannes 1:7). 
Want dan, in de Grote Verdrukking, wordt de christen niet meer aanvaard (= geaccepteerd); nu meestal nog wel, 
tenminste, als er een beetje mee wordt gedaan met de wereld. De dwang der omstandigheden maakt dat ze dan 
echt moeten kiezen: kiezen ze helemaal voor de Heer (wat ze met de marteldood zullen moeten bekopen), dan 
worden hun klederen “wit gemaakt door het bloed van het Lam”.  
Dit betreft dus alle christenen die zich – geestelijk gezien – nog in “de voorhof” of “het heiligdom” bevinden en 
die (op het moment van de wegname c.q. bewaring van de Bruid) nog niet aan de maat van Christus voldoen 
(want dan zouden ze zich – geestelijk gezien – in het “Allerheiligdom” 

17 of “Heilige der heiligen” moeten bevin-
den). 
 

Noot AK 
Het begrip “voorhofs-christen” betekent dus dat men – gezien in het geestelijke licht van, en het inzicht in, 
de Tabernakel – nog leeft in “de voorhof”. Men heeft dus nog geen nauwe relatie met Jezus, zoals in “het 
heiligdom”. In “het heiligdom” leeft men dagelijks bij het Woord van God (waar “de tafel met toonbroden” 
een beeld van is), het gebed (waar “het brandoffer- of wierookaltaar” een beeld van is) en men heeft een 
getuigenisleven (waar “de kandelaar” een beeld van is), en dit alles onder de zalving van de Heilige 
Geest .  
Het is uiteindelijk Gods bedoeling dat ALLE christenen groeien naar de geestelijke standaard van “leven in 
het Allerheiligdom”, want anders is men maar gedeeltelijk geheiligd en zal men niet bij de wegname (c.q. 
bewaring) van de Bruid kunnen zijn.  
Voor meer geestelijk inzicht in deze materie kunnen wij u de volgende studies van harte aanbevelen: 
1. “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus ” (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters 

van de allerhoogste God, Hem moeten dienen), van E. van den Worm. 
2. “De Tabernakel van Israël ” (Het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen), van E. 

van den Worm. 
3. “Christus in de Tabernakel ” (Uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van 

CJH Theys. 
 

 
 

E. van den Worm 
(1915 – 2013) 

  

Bewerkt door A. Klein18
 

 
 

Einde van het 2 de deel   –  wordt vervolgd  
  

                                                           
17 Voor meer over de geestelijke betekenis van het “Allerheiligdom” of “Heilige der heiligen”, zie de studievermelding bij noot 
7 en 8. (noot AK) . 
18 De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK) 



Jezus Christus en…                 Eindtijdbode                      …Dien gekruisigd 

Weblog                                               www.eindtijdbode.nl                                               Website 

Onderwerpen in deze studie die nog behandeld gaan worden: 
 
Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moe t u zich voor 100% laten heiligen – door Woord en 
Geest – anders komt u in de Grote Verdrukking. 
• Gebeurtenissen en omstandigheden bij de Wederkomst van Jezus als Koning en Rechter. 
Wie zijn dan wel de bewoners van de aarde gedurende  het 1000-jarige Rijk? 
• Wanneer komt de Here Jezus terug op de wolken des hemels? 
• Gebeurtenissen en omstandigheden bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk. 
• De bewoners van het 1000-jarige Rijk zijn allen OPGESTANE kinderen Gods met een eeuwig opstandingsli-

chaam. 
• Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk. 
• De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk, bij de Weder-

komst van de Here Jezus op de wolken. 
• Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren? 
• Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de  eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aar-

de. 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
 
 

 


