
 

 

Je schreef o.a.: 

 

In de geschiedenis van het christendom zijn er in grote lijnen 3 visies op het 

duizenjarig rijk: nl, dat het óf symbolisch is, óf voor de tweede komst van 

Christus plaatsvindt als letterlijke periode, of ná de tweede komst van Christus 

plaatsvindt als letterlijke periode. JG zitten denk ik in de laatste categorie. 

 

Hierbij een kaart waarop 7 verschillende visies worden getoond. Er zijn er nog 

een stuk of wat meer die niet genoemd zijn. Je kunt de kaart vergroten door er 

op te klikken (maar dat wist je waarschijnlijk al  ) 

 

De focus in de leer over de laatste dingen/dagen ligt bij de meeste gelovigen 

meestal niet op Ps. 110 waar de Heer en zoon van David als de koning-priester 

naar de wijze van Melchisedek wordt aangesteld en hem wordt beloofd dat hij 

naast God op de troon zal plaats nemen en daar in de hemel zal verblijven 

'totdat' (het woordje 'totdat' heeft ook de betekenis van 'terwijl') GOD al de 

vijanden van deze Heer en zoon van David tot een voetbank voor deze Heer en 

zoon heeft gelegd en dat hij regeert te midden van zijn vijanden. Het laatste 

deel van deze regering van Jezus als koning-priester is het oordeel. 

 

Bij dat oordeel is er participatie met Christus van de koninklijke priesters, de 

overwinnaars door het geloof, degenen die de 1e opstanding ervaren (Op. 1:6; 

2:26-27 en 3:21 vergeleken met Ps. 110:5-6; Mat. 19:28; Luk. 22:28-30; 1 Kor. 

6:2-3; 20:4 en 6, terwijl vers 5 waar over de overige doden wordt gesproken die 

ná de 1000 jaar tot leven komen, waarschijnlijk een eigen gedachte van een 

overschrijver is volgens "A Commentary on Textual Additions to the New 

Testament", door Philip Wesley Comfort ). 

 

Deze man is één van de twee vertalers en samenstellers van "The New Greek-

English Interlinear New Testament, fourth Corrected Edition 1990, en ook van de 

5th revised edition 2020, alle in mijn bezit). Hij schreef ook een paar dikkere 

boeken over de NT manuscripten.Vers 5 staat o.a. niet in de Syrische Peshitta en 

niet in de Codex Sinaïticus. Op. 20:5 is overigens ook in strijd met wat Jezus in 

het Johannes evangelie zegt over opstanding en oordeel. Gelovigen worden 

opgewekt op de laatste dag, en de ongehoorzamen/ongelovigen worden óók op 

de laatste dag geoordeeld (gelovigen Joh. 6:39, 40, 44, 54; ongelovigen 11:24 

12:48) en niet er na zoals Op. 20:5 suggereert, de tekst die in verschillende 

vertalingen van ook tussen ( ) staat. 

 

Voor wat het waard is...... 

 

Zie beneden twee uploads, eentje van de verschillende visies van de "1000 

jaren" en de andere over Op. 20:5. 

 



Groet, 

Elle 

 

 

 



 


