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Begin van het Vrederijk: wat gebeurt er?
Een engel met in zijn hand 

grote keten 

sleutel van de afgrond

 daalt neer uit de hemel

 grijpt de draak (= de oude slang = de duivel = de satan)

 bindt hem 1000 jaren

 werpt hem in de afgrond

 sluit en verzegelt die boven hem



Met welk doel gevangen en losgelaten?

• … opdat de duivel 1000 jaar lang de naties niet meer misleidt

• … daarna moet de duivel een korte tijd worden losgelaten (vs.3,7)

• Gevolg: de duivel misleidt de naties weer (vs.8)



Nu eerst het Vrederijk (vs.4)

Kenmerken:

1) Tronen

2) Zij die erop zitten ontvangen oordeels- en regeringsmacht

3) Zij regeren met Christus (vs.4 en 6)

4) 1000 jaar lang

Wie zitten er op de tronen?



Wie zitten er op de tronen?

Wie zijn de ‘zij’ uit vers 4?

Verschillende aanduidingen die alle de zelfde groep hemelse 
gelovigen aanduiden:

- De vierentwintig oudsten; zie 4:4

- De door het Lam uit elk geslacht en taal en volk en natie voor God 
gekochten: zij zullen over de aarde regeren; zie 5:10

- De bruid en de genodigden (koningschap + bruiloft); zie 19:6-7

Daarnaast: de martelaren - van na de Opname (zie 6:9) 

- uit de Grote Verdrukking (zie 13:15; 15:2)



Na het Vrederijk: Gog en Magog

• De duivel losgelaten, misleidt opnieuw de naties: Gog en Magog

• Gog en Magog: aanduiding voor grote massa onbekeerde volken

 omsingelen Jeruzalem, het centrum van het Vrederijk

 worden door vuur verteerd <van God> uit de hemel

Definitief oordeel over de duivel: de poel van vuur en zwavel



Na het Vrederijk: de grote witte troon

 Na het Vrederijk

 Nadat de aarde en de hemel voor God / Christus zijn weggevlucht, 
om plaats te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde; zie 
2Pt3:10-13

Wie verschijnen er voor deze troon? De doden, d.w.z. alle 
ongelovigen van alle tijden, inmiddels opgestaan

Zij worden geoordeeld naar hun werken, beschreven in de boeken

Zij staan niet vermeld in het boek van het leven



De tweede dood

De Schrift onderscheidt:

 de eerste opstanding, alleen gelovigen

 de tweede dood, dat is de poel van vuur: de toekomst van alle   
opgestane ongelovigen



Vragen

1) Hoe bereid ik mij voor op mijn taak in het Vrederijk?

2) Heeft mijn verwachting van het Vrederijk invloed op mijn gedrag?

3) Ben ik bewogen met mensen die, als ze zich niet bekeren, terecht 
zullen komen in de poel van vuur?   

4)   Tot welke activiteit(en) brengt mij deze bewogenheid?


