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In het 20e hoofdstuk van het bijbelboek Openbaring kunnen we lezen over een periode van
1000 jaren. Er zijn uitleggers die denken, dat je die periode van 1000 jaren niet letterlijk hoeft
te nemen, omdat in psalm 90 staat, dat voor God 1000 jaren zijn als één dag. Sommigen van
hen beweren daarom zelfs, dat het 1000-jarig rijk maar één dag zou duren.

Er staat echter meer in de Bijbel. Voor God is één dag ook als 1000 jaren (2Pet.3:8). Er staat
niet 1000 = 1, maar tussen die 2 verschillende getallen staat het woordje als. Er is dus sprake
van een vergelijking. Psalm 90 wil zeggen, dat de Here niet aan tijd gebonden is, maar zegt
niet, dat Hij de tijd afschaft.

Daarentegen zeggen vooral Evangelische verklaarders, dat ze de hele Bijbel letterlijk willen
uitleggen. Toch past men dat lang niet altijd consequent toe. In het begin van het bijbelboek
Openbaring bijvoorbeeld, staan 7 brieven voor 7 gemeenten in Klein-Azië (Op.2 en 3).1 Zon-
der een enkele onderbouwing worden die 7 gemeenten bij veel van deze uitleggers omge-
vormd tot 7 perioden in de wereldgeschiedenis. Soms wordt daarbij gezegd, dat de Heilige
Geest dit aan hen heeft geopenbaard. Openbaringen van de Geest van God gaan echter nooit
tegen zijn Woord in, want de Bijbel is via profeten en apostelen afkomstig van de Heilige
Geest (Gal.1:8,9, 2Pet.1:20,21). De Geest van de Almachtige spreekt zichzelf nooit tegen.

Na die 7 perioden zou volgens veel verklaarders het 1000-jarig rijk beginnen. Deze mensen
geloven meestal, dat Christus 2 keer zal terugkomen. Als de Here Jezus voor de 1e keer terug-
komt, zullen eerst de gestorven gelovigen opstaan.2 In een oogwenk gaan ze dan de Heiland
tegemoet (1Tes.4:14-17). Dit wordt de opname genoemd. Toch gaan ze weer met Gods Zoon
naar de aarde. Dan zal Hij als een aards koning 1000 jaren in Jeruzalem regeren. Daarna zul-
len de ongelovigen opstaan. Tussen de mensen die in een 1000-jarig vrederijk op de zondige
wereld geloven, bestaan ook weer allerlei meningsverschillen over de details.

Men gebruikt vaak losse teksten uit de Bijbel, maar leest het Woord van God niet als een ge-
heel. Grondige bijbelstudie ontbreekt meestal dan ook. Nergens in de Bijbel wordt over 2 te-
rugkomsten (of 2 wederkomsten) van de Mensenzoon gesproken. Jezus sprak in zijn profetie-
en en gelijkenissen over één terugkomst (Mat.24:17-44, 25, Mark.13:26, Luk.21:25-27).

Volgens verreweg de meeste mensen die geloven in een toekomstig 1000-jarig (vrede)rijk,
zou er verschil zitten tussen de 1e komst van de Zoon van God in de 1e brief aan de Tessaloni-
cenzen (4:14-17) en zijn 2e komst in het bijbelboek Zacharia (14:3-7). In de 1e brief aan de
Tessalonicenzen wordt inderdaad gesproken over de komst van de Here Jezus, maar in het
14e hoofdstuk van het bijbelboek Zacharia gaat het over de komst van Jahweh (Zach.14:7).3

Met de naam Jahweh maakte God zich aan Mozes bekend (Ex.3:14).4 Die naam betekent Ik
zal zijn, die Ik ben, of Ik ben, die Ik ben. Hij is de trouwe Verbondsgod. Het woord Jahweh
wordt niet zomaar gebruikt. Als die naam van de Almachtige wordt gebruikt, dan heeft dat
een bepaalde betekenis. Het wil zeggen: “Geloof het nu maar, want Ik, de Verbondsgod, Ik
ben, die Ik ben, heeft het gezegd.” Met Jahweh wordt God de Vader bedoeld (Zach.14:7,
vgl. Mat.24:36, Mark.13:32, Ps.110:1). Dat heeft dus niets te maken met een terugkomst van
Jezus Christus. De Mensenzoon wordt nergens in de Bijbel met het woord Jahweh aange-
duid.5 Het Hebreeuwse woord Jahweh wordt in het Nederlands weergegeven als de HERE of

1 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2023.
2 Zie voor de uitleg van het 20e hoofdstuk van de Openbaring, Turennout T. van, De Openbaring mag niet ver-
borgen blijven, Grijpskerk, 2023.
3 Zie Turennout T. van, Zacharia, Jahweh gedenkt, Grijpskerk, 2020.
4 De Statenvertalers vertaalden deze naam van God met de woorden de HEERE. In de vertaling van 1951 wordt
het Hebreeuwse woord Jahweh in het Nederlands weergegeven als de HERE, en in de Nieuwe Bijbelvertaling
hebben ze daarvoor de woordcombinatie de HEER gekozen.
5 Voordat de Zoon van God als mens naar deze wereld kwam, vertoonde Hij zich op de aarde als dé Knecht van
de Here. Dit blijkt uit het tekstverband (Gen.16:10-13, 22:11,12, 31:11-13, Ex.3:2, Num.22:22-35, Joz.5:13-15,
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de HEER. Dit wordt helaas vaak ten onrechte vervangen door Here Jezus. Er wordt dan niet
gelezen, wat inhoudelijk overeenstemt met de Hebreeuwse tekst.

Het vrederijk op deze zondige wereld verwachtten de Joden bij de 1e komst van Christus op
aarde ook al. De Zoon van God moest hun aardse koning worden in Jeruzalem, en de heidense
Romeinen het land uit jagen. De Here Jezus zei echter: “Mijn koninkrijk (of Mijn koning-
schap) is niet van(uit) deze wereld (Joh.18:36).” Na zijn overwinning op de dood en zijn he-
melvaart werd de Mensenzoon de eeuwige koning, zoals onder andere de profeet Daniël al
had voorspeld (Dan.7:13,14, vgl. Mat.28:18, Ef.1:20-22).6

Nadat de Heiland vanaf de Olijfberg naar boven voer, kwam Hij de hemel binnen, en nam Hij
plaats aan de rechterhand van God de Vader (Dan.7:13,14, Luk.24:50,51, Hand.1:9, 2:33-36).
Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van Jahweh (Hand.7:55,56, Rom.8:34, Ef.1:20-22,
Kol.3:1). In de Bijbel staat, dat Hij daar zal blijven, totdat de hemelse Vader al zijn vijanden
heeft verslagen (Ps.110:1, Mat.22:41-44, Hand.2:33-36, Hebr.1:13, 10:12,13)! 7 De almachti-
ge God zal eerst komen. Hij zal al zijn vijanden verslaan, en ze aan de Here Jezus onderwer-
pen (Zach.14:1-7, vgl. Ps.2).8 De Mensenzoon zal pas na de laatste strijd van Jahweh terug-
komen. Een tussentijdse komst van Jezus naar de aarde met een 1e opname is dus onmoge-
lijk (Hand.3:20b,21)! Hij blijft in de hemel tot de laatste strijd van zijn Vader.

Over een aparte opstanding uit de dood van de dienaren van God en (jaren later) van de men-
sen die Hem niet wilden dienen, spreekt de Bijbel niet. Wel kunnen we lezen over één op-
standing van mensen die de Here wilden en willen gehoorzamen en van de mensen die Hem
niet wilden gehoorzamen (Dan.12:2, Joh.5:28,29, Hand.24:15).9 Gods Woord verbindt de be-
rechting van die ongehoorzame mensen met de terugkomst van de Heiland (2Tes.1:7-10), en
geeft aan, dat de opstanding van de dienaren van de Almachtige zal gebeuren op de laatste
dag (Joh.6:39,40,44,54; 11:24).

De Here Jezus heeft ook nooit over een 1000-jarig rijk gesproken, terwijl Hij wel veel over de
laatste dingen en het einde van de wereld heeft gezegd (Mat.24, Mark.13, Luk.21). Sterker
nog, het 1000-jarig rijk komt in de hele Bijbel niet voor. Het is een bedenksel, dat door men-
sen als een titel boven hoofdstuk 20 in de Openbaring is gezet.10

Er zijn mensen die wijzen op de volgens hen nog onvervulde profetieën over het 1000-jarig
vrederijk. Zo zouden de profetieën over de herbouw van de Joodse tempel waarover de pro-
feet Ezechiël (40-48) sprak, nog in vervulling moeten gaan.11 De bloedige offerdiensten zou-
den in de toekomst weer worden hersteld, en terugwijzen naar het lijden en sterven van Jezus
Christus.

Daarbij laat men echter opnieuw kenmerkende gedeelten van de Bijbel buiten beschouwing.

Richt.6:11-23, 13:3-22, Zach.1:8-12). Die Knecht kregen sommige personen dus wel te zien, maar geen mens op
deze wereld kan Jahweh (volledig) zien, want dan zou hij of zij sterven (Ex.33:18-23). De heerlijkheid van God
de Vader is daarvoor veel te groot.
6 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
7 Zie voor de uitleg van psalm 110, Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
8 Zie Turennout T. van, Zacharia, Jahweh gedenkt, Grijpskerk, 2020.
9 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
10 Bij verreweg de meeste vertalingen en verklaringen van Openbaring 20 is geen of onvoldoende rekening ge-
houden met de oudste handschriften van het Nieuwe Testament. Het alleroudste handschrift dat is teruggevon-
den, is de Codex Sinaïticus. Het is pas in 1844 ontdekt. Door allerlei omstandigheden was dit handschrift ge-
durende anderhalve eeuw nog niet voor bestudering beschikbaar. Gelukkig is het nu via internet gepubliceerd, en
voor iedereen toegankelijk.
Zie voor de vertaling en de uitleg van hoofdstuk 20 uit de Openbaring, Turennout T. van, De Openbaring mag
niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2023.
11 Zie voor de uitleg daarvan, Turennout T. van, Ezechiël, God maakt sterk, Grijpskerk, 2020.
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De Here stelt meestal voorwaarden aan het vervullen van zijn beloften (vgl. Jer.18:7-10). Wij
kunnen door ons handelen en bidden de plannen van de Almachtige beïnvloeden, en zelfs
veranderen. In de hof van Eden wilde Hij, dat de mensen voor altijd gelukkig zouden zijn,
maar Adam en Eva hebben door hun zonden Gods plannen verstoord (Gen.3). De Here be-
loofde de Israëlieten, dat ze voor altijd in het land Kanaän mochten blijven wonen, maar door
hun slechte gedrag moest Hij zijn volk in ballingschap laten voeren. Door gebed en bekering
wijzigt de hemelse Vader soms zijn plannen (Am.7:1-9). Door het gelovige gebed van koning
Hizkia (727 – 697) kwam de profetie dat hij binnenkort zou sterven, niet uit. Zijn leven werd
met 15 jaren verlengd (Jes.38:1-8). God was zo boos op de stad Ninevé, dat Hij haar wilde
verwoesten (Jona 3:1-4). Toen de bevolking zich bekeerde, spaarde Hij de stad (Jona 3:10).

Door de structurele ongehoorzaamheid van de Joden voor en na de ballingschap zijn veel pro-
fetieën nooit in vervulling gegaan. In plaats daarvan is het volk Israël over de hele aarde ver-
strooid. De profetieën van Ezechiël (40-48) zullen ook niet meer op een oudtestamentische
manier in vervulling gaan.12 Het nieuwe Jeruzalem zal er komen op een nieuwtestamentische
manier. Er zal geen tempel meer zijn (Op.21:22), want na het lijden en sterven van Jezus
Christus is het grote offer al gebracht (Hebr.7:27, 9:11-28, 10:1-18). Toen Gods Zoon stierf
aan het kruis, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden (Mat.27:51,
Mark.15:38, Luk.23:45). De dienst in de tempel die heen wees naar het grote offer van de
Heiland aan het kruis, was niet meer nodig, want dat offer was al gebracht.

Als men onvoldoende kennis van de (wereld)geschiedenis heeft, dan plaatst men vervulde
profetieën onnodig naar de toekomst. Zo wordt in het 6e hoofdstuk van de Openbaring over
4 paarden gesproken. Eerst kwam het witte paard. De Ruiter van dat witte paard is de Koning
van de koningen (Op.19:16, vgl. Op.17:14). Dat is Jezus Christus (Op.6:2, 19:11-16). Daarna
kwamen het rode, zwarte en vale paard. Deze 3 paarden duidden de oorlog, de honger en de
pest aan. Door die plagen werd ¼ deel van de mensen op de aarde gedood (Op.6:3-8).13

Omstreeks 1348 stierf ruim ¼ deel van de mensen van de toen bekende wereld aan deze straf-
fen. Heel de aarde was in die tijd een schriktoneel van oorlog, geweld, honger en de dood
door de pest. Het witte paard echter, ging aan deze verschrikkingen vooraf. In het 19e hoofd-
stuk van de Openbaring komen we dit paard ook tegen. De Ruiter van dat paard heeft dan in-
middels veel koningen overwonnen, en Hij draagt als bewijs daarvan veel kronen als buit. Hij
heeft een naam die niemand anders weet dan Hijzelf (Richt.13:18), en zijn ogen zijn als een
vuurvlam (Op.19:12). Hij heet bovendien het Woord van God (Joh.1:1-18, Op.19:13). Hij zal
de heidenen hoeden met een ijzeren staf (vgl. Ps.2:9a). Uit zijn mond komt een scherp
zwaard (Op.1:16a).14 De grote invloed van het Woord van God na de binding van de satan (=
de tegenstander) was op de aarde aanwezig, voordat ¼ deel van de mensen werd gedood, dus
voor het jaar 1348.

De satan was in die periode grondig gebonden. Er staat ook bij, waarop deze binding betrek-
king had. Hij mocht de volken niet meer verleiden. Zo werd de leider van de gevallen en on-
gehoorzame engelen 1000 jaren gebonden (Op.20:1-3). Hij mocht geen (onder)koning in deze
wereld zijn, zolang die 1000 jaren duurden. Hoewel zijn knechten niet gebonden waren, was
het rijk van de satan van zijn leider beroofd. In dit opzicht was de binding zeer grondig. Na
zijn vrijlating gaat hij dan ook meteen de volken samenbinden tegen de dienaren van God. Hij
zal dan tijdelijk weer als (onder)koning op aarde heersen (Op.20:7-9a).

Het Evangelie is een lange periode voor een beperkt aantal mensen of voor één volk geweest,
terwijl de rest van de mensen onder de knoet van de satan leefde. De tegenstander van de Al-

12 Zie Turennout T. van, Ezechiël, God maakt sterk, Grijpskerk, 2020.
13 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2023.
14 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2023.
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machtige was koning. Hij kon aan de Here Jezus heel de wereld geven, als Hij maar één keer
voor hem knielde (Mat.4:1-11). Ja, de Zoon van God kon onderkoning van de satan worden.
De Heiland koos echter het kruis, en Hij kocht daardoor de wereld vrij. Na zijn opstanding
voer de Mensenzoon overwinnend op naar de hemel. Hij werd de eeuwige koning van alle
volken (Dan.7:13,14, Mat.28:18, Ef.1:20-22).15 Een paar eeuwen later werd de satan gebon-
den.

Met de binding en opsluiting van de tegenstander van God kon het Evangelie zich onder de
volken verspreiden, en gingen Christenen tot de invloedrijkste groep behoren. Dat heeft met
een 1000-jarig vrederijk niets te maken.

Een groot gevaar is, dat veel aanhangers van deze leer denken, dat ze de grote onderdrukking
niet mee zullen maken. De satan zorgt er zo voor, dat deze mensen onvoorbereid de onder-
drukking zal overvallen. Corrie ten Boom zei: “Er zijn sommigen die leren, dat er geen ver-
volging zal zijn, dat Christenen in staat zullen zijn hier allemaal onderuit te komen. Dat zijn
de dwaalleraren waar Jezus ons voor waarschuwt, dat we die in de laatste dagen kunnen
verwachten. De meesten van hen hebben weinig kennis van wat er allemaal wereldwijd al
gaande is. Ik ben in landen geweest waar heiligen al een vreselijke vervolging te verduren
hebben. In China werd de Christenen verteld: “Maak je geen zorgen, voordat de vervolging
komt, zal je worden veranderd - opgenomen.” Toen brak er een vreselijke vervolging uit. Mil-
joenen Christenen werden doodgemarteld. Later hoorde ik een bisschop van China droevig
zeggen: “We hebben gefaald. We hadden deze mensen sterk moeten maken, voorbereid op
vervolging in plaats van hen te vertellen, dat Jezus eerst zou komen. Vertel de mensen hoe ze
sterk moeten zijn in tijden van vervolging, hoe standvastig te blijven wanneer onderdrukking
komt - stand te houden, en niet te bezwijken.”

“Ik ervaar, dat ik een goddelijke opdracht heb om uit te gaan, en mensen van deze wereld te
vertellen, dat het mogelijk is om sterk te staan in de Here Jezus Christus. We zijn ons aan het
voorbereiden voor vervolging, maar meer dan 60 procent van het Lichaam van Christus we-
reldwijd wordt al vervolgd. Er is geen ontkomen aan. Wij zijn de volgenden.” 16

15 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
16 Dit is een citaat uit een brief van Corrie ten Boom uit 1974 van het Hiding Place forum.
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Bijbelverklaringen die de heer T. van Turennout heeft geschreven zijn:

Psalmen, profetische liederen,
Jesaja, Jahweh redt,

Jeremia, Jahweh sticht,
Klaagliederen van Jeremia,
Ezechiël, God maakt sterk,

Daniël, God is rechter,
Hosea, redder,

Joël, Jahweh is God,

Amos, lastdrager,
Obadja, dienaar van Jahweh,

Jona, duif,
Micha, wie is aan Jahweh gelijk,

Nahum, trooster,
Habakuk, de omhelsde,

Zefanja, Jahweh heeft bewaard,

Haggaï, feest van Jahweh,
Zacharia, Jahweh gedenkt,

Maleachi, boodschapper van Jahweh,
De Openbaring mag niet verborgen blijven.

Ze zijn te vinden op de website via:

www.bijbelverklaring.nl,
www.vturennout.nl.


