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Inleiding
Wat is de oorzaak van de onbekendheid van het
Millennium?
– Omdat wij de OT Feesten niet kennen. OT feesten => Gods
agenda/heilsplan tot alle eeuwigheden.
– Christenen zien uit naar het NJ en slaan het Mill. over.

Heel onze samenleving weet dat Jezus Christus is
geboren, omdat …..
– Kerst in onze kerkelijke & maatschappelijke kalender zit
– Maar weten zij ook dat Jezus terugkomt?

In Gods kalender/agenda wordt jaarlijks het toekomstig
Millennium gevierd. Welk feest is dat?
– LHF, dag 1 -7 => Millennium (naast herdenken en oogst)
– LHF, dag 8 => NJ

Ondanks onbekendheid ….
• Zingen wij over het Millennium
• Bidden wij om het Millennium

Het Onze Vader
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel,
zo ook op de aarde. … Verlos ons van de boze. … Want van
U is het Koninkrijk en de kracht … (Matt.6:10-13)

• Wanneer wordt dit gebed werkelijkheid?
– Jezus’ 1e komst is niet de vervulling van dit gebed (tekst
1)
– Het ‘Onze Vader’ is een Millennium gebed.

• Wiens Koninkrijk is het?
– Van de Vader = JHWH

Jezus’ bediening
2 fasen:
- De lijdende Messias = het lam  1e komst
- De overwinnende Messias = de leeuw  2e komst

Funktie Jezus’ 1e komst:
– Aankondigen vh Koninkrijk
– Demonstreren vh Koninkrijk

Wat is de functie Jezus’ sterven?
Het Koninkrijk moet vol worden!!

Zijn 1e komst staat ten dienste van Zijn 2e komst

Het foto-album
Jezus demonstreert …
1. Jezus geneest zieken
2. Jezus wekt doden op die
te jong stierven
3. 2 x voeden v menigte
4. Bevrijding bezetenen
5. Varkenskudde vernietigt
6. Verheerlijking berg
7. Tempelreiniging
8. Het badwater van
Betesda (Joh.5:2)

… het Millennium!
1. blad van de levensboom
2. Ieder wordt > 100
(Jes.65:20)
3. Voedsel voor iedereen
4. Satan gebonden
5. Varkenssector voorbij
6. Zijn wederkomst lichaam
7. Millenniumtempel is rein
8. Levensrivier

Jezus lijden = spottende profetie
De lijdende Messias wordt spottend gekroond tot
overwinnende Messias (Matt.27:28,29,37):
- Doornenkroon - Zie Openb.19:12
- Scharlakenrode mantel - Zie Openb.19:13
- De rietstok in Zijn rechterhand - Zie Openb.19:15
- Bord JEZUS, DE KONING DER JODEN - Zie
Openb.19:6

Millennium: Maak onderscheid!
• Tekst 2
2 oorlogen:
– 1e oorlog = Armageddon; voor Millennium
(Openb.16:13-14,16)
– 2e oorlog = Gog-Magog oorlog; na Millennium
(Openb.20:7-9)

De oorlog voor het Millennium
• Armageddon  Gigantische inschattingsfout
volken.
Volken denken voor oorlog te komen, God verzamelt ze.
Het is waar dat talloze volken één front hebben gevormd
tegen u. Zij roepen: "Wij willen bloed zien! Wij willen de
bevolking van Sion vernietigen! "Maar zij kennen de
gedachten van de HERE niet en hebben geen begrip voor
Zijn plannen. Want er komt een moment waarop de HERE
alle vijanden van Zijn volk zal verzamelen als
korenschoven op de dorsvloer.” (Micha 4:11-12 Boek)

• Ander woord voor talloze volken = …………………..
• Ander woord voor één front = ……………………

Gevolg Armageddon
Legers vernietigt, volken leven nog.
De Messias van Israël is 1000 jaar lang hoofd van de
volken. Er zal vrede zijn.
– Hij zal recht doen tussen de vele volken en machtige
naties tuchtigen, al wonen zij nog zo ver. Dan smeden
zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun
speerpunten tot snoeimessen; geen volk heft het
zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij
niet meer. (Micha 4:3)

Ontwapeningsprogramma voor alle volken.

Volken die optrokken krijgen straf
En alle overlevenden van al de volkeren die tegen
Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar
naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de
koning, de HEER van de machten, en om het
Loofhuttenfeest te vieren. Maar als er iemand uit de
geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat
om zich neer te buigen voor de koning, de HEER van
de machten, dan zal er voor die mensen geen regen
vallen. (Zach.14:16-17)
Dat wat zij wilde vernietigen, moeten zij gaan
‘sponsoren’.

Millennium: Maak onderscheid!
2 steden:
• Kleine stad tijdens Millennium (Ez.48:15-19,30-35)
= JHWH is daar (Ez. 48:35)
= de geliefde stad (Openb.20:9)
• Enorme stad = Nieuw Jeruzalem; na het
Millennium (Openb.21)

Na het Millennium: Het Nieuw Jeruzalem

• Globale info in Openb.21, geen details  Waarom?
– Geen bouwtekening, alleen belofte
– Hemelse bouwers en hemelse bouwmaterialen

Het visioen van Ezechiël
• Ontwerp ontvangt hij op de berg Sion (Ez.40:2)
(Vergl. Mozes op Sinai)
• De meetlat en het linnen koord. (Ez.40:3-5)
– Wat is een linnen koord en waartoe dient die?

• Waarom heeft de engel geen zaag/hamer bij zich?
• De engel gaat niet bouwen. Geeft een technische
bouwtekening af met een opdracht …. Welke?

De opdracht: Ga bouwen!
Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de
tempel (opdat zij zich schamen over hun
ongerechtigheden) en laten zij het model nameten,
en als zij zich schamen over alles wat zij bedreven
hebben, maak hun dan bekend de vorm van de
tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn
ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn
vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun
ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan
nauwgezet ten uitvoer brengen. Dit is de wet voor
het huis: op de top van de berg (Sion) zal zijn gehele
gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Zie, dit is de
wet voor het huis (Ez.43:10-12 NBG)

Parallellen
• Tabernakel volgens hemels ontwerp op de Sinaï
– mensen bouwen  Mozes keurt goed
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid (Ex.40:34)

• Tempel van Salomo volgens datzelfde ontwerp
– mensen bouwen  Salomo keurt goed
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid (2Kron.7:1-3)

• NB! De tempel van Zerubabel en Herodes ontberen de
heerlijkheid van JHWH (Ark ontbreekt)
• Tempel volgens hemels ontwerp op hoge berg Sion
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid (Ez.43:1-7)
– Wie bouwt?  Wie keurt goed?
• Bouwplannen 3e tempel van het huidige Israël is niet deze?

Datering visioen van Ezechiël
• Grote Verzoendag (Ez.40:1)
• Het jaar 573/572 v. Chr.:
– 14 na de val van Jeruzalem (= 586 v. Chr.)
– 25 jaar na de ballingschap van Ez. (= 597 v. Chr.)
– wrsch. jubeljaar !!  Datering visioen = datering
wederkomst?

• Ez. is 50 jaar:
– 1e visioen  30 jaar, d.i. 5e jaar ballingschap (zie
Ez.1:1-2)
– Dit visioen is 25 jaar ballingschap
– Persoonlijk jubeljaar  Jezus komt terug in jubeljaar

Locatie visioen van Ezechiël
Ez. 40:2,4
– Zeer hoge berg = Sion (Noorden van Jeruzalem)
– Op zuidelijke helling  tempelcomplex
– +/- 6 km zuidelijker de kleine stad (Jeruzalem)
Ez.48:15
– Logische locatie! Herstel vh paradijs op de plek vd Hof
van Eden

Israël tijdens het Millennium
Tekst 3
Ezechiël niet alleen ontwerp van nieuwe tempel,
maar de hele indeling van Israël tijdens Mill.
Visueel:
• Verdeling van het land Israël
• Ligging van de kleine stad
• Ligging van het tempelcomplex

Indeling land (Ez.48)
• Horizontale stamregio’s
• Heffingsgebied onder Juda is
eigendom van ‘de Vorst’ /
Koningshuis.
• Blauwe vierkant:
afgescheiden gebied voor
JHWH. Levi woont daar.
• Rode vierkante stip: het
tempelcomplex
• Let op! Vanaf hier wemelt het
van de vierkanten. Waarom?
• Constante herinneren aan
het … HdH.

Afgescheiden gebied voor JWHW
Totale vierkant
12,5 – 12,5 km
(25.000 el)
= ½ Vlieland

Stadsdeel
2,5 - 2,5 km
(5000 el)
= Sliedrecht
Weidestrook
rondom city
125 m (250 el)

Het tempelcomplex

Complex 250-250 m (= 500 el); weidestrook rondom (50
el) (Ez.42:20 en 45:2)
Video: YouTube Ezekiel 40 en 41 bekijken

Route levensrivier

- Ontspringt in het HdH. Verg. Hof van Eden.
- Ezechiël doorwaadt de levensrivier (Ez. 47)
- Uitmonding in Dode Zee en Midd. Zee (Zach.14:8) 
wateren gezond.
- Door levensrivier ook levensbomen (net als in Eden).

Levensrivier: rode draad Gods plan
o Ontsprong in de Hof van Eden
o Vertegenwoordigd in de tabernakel/tempels als
.... WASVAT
o De 8e dag LHF = waterschepdag 
o Symbolische aanleg levensrivier

o Tijdens Millennium is Hof van Eden hersteld
o In het NJ blijft de levensrivier uit Gods troon
(Openb.22:1).
NB! Water des levens = water uit de levensrivier

De volken volgen TORA
• Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de
berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de
eerste der bergen, verheven boven de heuvels en de
volken stromen naar hem toe, de vele naties gaan op
weg en zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan naar de berg
van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij
ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden
bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de wet, in
Jeruzalem het woord van Jahwe.’ (Micha 4:1-2;WV)

• Vraag: Wat ontspringt nog meer in Sion?
Effecten Tora en Levensrivier zijn gelijk!!

Wie regeert waar?

• Wie is koning over de aarde
en waar woont die?

• Wie is koning over Israël en
waar woont die?
Vader & Zoon tegelijk op aarde.

JHWH en Jezus werken samen
Zach. 14:9 Eén KONING
Jahwe zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag
zal Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige naam.
(Zach.14:9;WV)

• Vergelijk Salomo was koning over Israël en in de
tempel troonde JHWH. Wat was Salomo’s
mandaat?
• Jezus is koning over Israël en in de tempel troont
JHWH. Wat is Jezus’ mandaat?
• Salomo & Jezus uitvoerende macht,
JHWH wetgevende macht

