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Wie heersen 1000 jaar met Christus?
Vraag: Wie zijn de heiligen die duizend jaar met Christus zullen heersen?
Antwoord: De duizendjarige regering van Christus is het hoofdthema van de enthousiaste en
overweldigende ontboezemingen van de profeten en het onderwerp van lied en harp van de
joodse zangers.
Bij het beschrijven van de toekomstige regering van gerechtigheid en heerlijkheid komt het
gebruik van symbolische taal vaak voor. Het is in alle tijden al een geliefkoosde methode van
onderwijs geweest, vooral in het oosten. Maar we moeten geen moment veronderstellen
dat de majestueuze en verheven woorden van Jesaja of de gewijde en voortreffelijke
psalmen van David een toon laten horen die de nuchtere waarheid te boven gaat. De Heilige
Geest, de Auteur van de Schrift, overdrijft immers nooit. Hij is een waar Getuige van de
dingen van God en een trouw Verklaarder van de heerlijkheid van Christus.
Elke mededeling over het karakter, de heerlijkheid en de omvang van de heerschappij van de
Messias, in het Oude of het Nieuwe Testament, moet dan ook met speciale aandacht
nauwkeurig overwogen worden. Wat figuurlijk is bedoeld en wat niet, kan af en toe
misschien een moeilijkheid betekenen voor de lezer, maar geduld en vertrouwen op God zal
dit wel oplossen. De Schrift geeft duidelijk aan dat Christus - de Zoon des mensen - Zijn
gezegende en heerlijke heerschappij zal uitoefenen en dat anderen daarin met Hem zullen
delen.
Het antwoord op de vraag wie die heiligen zijn die met Hem verbonden zijn als medeerfgenamen van en heersers over de verloste en gezegende schepping vinden we alleen in
het Nieuwe Testament.
Openbaring 20:4-6 is het gedeelte dat het meest volledig en uitgebreid over dit onderwerp
spreekt. Het valt op dat er drie groepen hemelse heiligen zijn die met Christus zullen
heersen. Ze hebben allemaal deel aan de eerste opstanding. Ze worden ook ´welgelukzalig
en heilig´ genoemd en ze zijn ´priesters van God en van Christus´. Sommigen ervan zullen
´veranderd´ zijn bij de komst van Christus voor Zijn heiligen, wat qua resultaat op hetzelfde
neerkomt als de opstanding van hen die ontslapen waren, maar worden opgewekt.
1. ´En ik zag tronen, en zij zaten daarop, en het oordeel werd hun gegeven´. Daniël zag
dezelfde tronen: ´Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden´ (7:9). Johannes zag
personen zitten op die tronen, Daniël niet. Wie zijn degenen die op deze
oordeelstronen zitten? Ik geloof dat het de heiligen zijn die vertegenwoordigd
worden door de vierentwintig oudsten, bekleed met witte kleren en geplaatst op
tronen. Dus al de heiligen die bij de komst van Christus ´in de lucht´ (1 Thess. 4)
opgewekt of veranderd worden, oud- en nieuwtestamentische heiligen. Hier wordt
het aantal tronen niet genoemd zoals in Openb. 4, omdat het hier geen
representatieve groep is die erop zit.
2. ´En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het Woord van
God onthoofd waren´. Merk op dat de apostel niet de personen ziet die onthoofd
geweest waren en toen weer waren opgewekt, maar alleen hun zielen. Dus geen
personen, maar de zielen van die personen. Als men de tegenwerping maakt: ´Zielen
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zijn niet te zien, dus dat kan hier niet bedoeld zijn´, dan antwoord ik: ´Dat moet u
maar aan God vragen, wamt Hij heeft de Schrift geïnspireerd; en ik wil graag luisteren
naar wat Hij zegt en dat niet corrigeren´. Het ongeloof is overmoedig en brutaal in
onze dagen. Kunnen we vaststellen wie deze groep martelaren is? Dat denk ik wel.
Na de opname van de Gemeente, de Heer tegemoet in de lucht, tijdens het laatste
deel van de eerste helft van Daniëls nog niet vervulde zeventigste jaarweek (Matth.
24:14-15), nog vóór de vervolging door het beest uit de afgrond, zullen er velen in de
steden van Israël (Mt. 10:23) en onder de volken het evangelie van het koninkrijk
prediken. Dat zal een speciaal getuigenis zijn voor die tijd en die omstandigheden. De
resultaten van deze prediking onder de volken vinden we in Mattheüs 25:31-46. Vele
van deze heilige getuigen voor de waarheid zullen hun getuigenis met hun bloed
bezegelen. Ze worden duidelijk aangeduid in Openbaring 6:9-11, als geslacht onder
het vijfde zegel. Hun roep om oordeel wordt gehoord en zal verhoord worden. Maar
ondertussen moeten ze ´nog een korte tijd rusten, totdat ook hun medeslaven en
hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn´. Wie zijn
deze medeslaven en broeders die nog gedood moeten worden? Laten we weer
Openbaring 20 opslaan en verder lezen.
3. ´En van hen die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en die niet het
merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden´. Dat dit in
verbinding staat met hoofdstuk 13 is zo duidelijk dat er geen bewijs voor nodig is. Het
aanbidden van het beest, zijn beeld, zijn merkteken aan het voorhoofd en aan de
hand … het zijn allemaal verwijzingen naar Openbaring 13. In hoofdstuk 12:11 lezen
we van deze derde groep martelaren: ´Zij hebben hem overwonnen door het bloed
van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en zij hebben hun leven niet
liefgehad tot de dood toe´. Dus deze twee vervolgingen (de ene algemene vervolging
uit Openb. 6 en de andere speciale uit hoofdstuk 13) omvatten de martelaren
waarop ons vers betrekking heeft. Er wordt nog aan toegevoegd: ´En zij (de beide
eerder genoemde groepen) leefden en heersten met Christus duizend jaren´. Deze
laatste mededeling is op allen van toepassing.
Als men de tegenwerping maakt dat de duur van het rijk - waarvan alleen in dit vers gezegd
wordt dat het duizend jaar is - moet worden opgevat volgens het principe ´een jaar voor een
dag´ 1, dan zeg ik: ´Goed, het zij zo, maak het zo lang als u wilt´; het verandert nl. niets aan
de kern dát er zo’n Vrederijk zal komen.
Het is, naar onze mening, één van die fouten waarover weinig gezegd hoeft te worden. Het
zal een heerlijke tijd zijn voor iedereen. God zal Zijn deel en welgevallen hebben in dat
heerlijke toneel. Al de hemelse heiligen zullen hun bijzondere plaats hebben in die
wonderbare dag. Israël zal de hoogste plaats hebben in het aardse deel van het koninkrijk,
en verder de volken en de schepping - alles zal rusten van moeite en smart.
Walter Scott
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Toegegeven dat dit principe waar is in Num. 14:34 en Ezech. 4:5-6. Maar volgt hieruit noodzakelijkerwijs dat
dit ook voor de profetieën geldt? De profetische Schriften worden heel wat eenvoudiger als de tijdsruimten
letterlijk worden opgevat.

