Opsomming van toekomstige gebeurtenissen
Door: Anke Pronk-Waterlander

Ik zie in de Schrift een zeer lange, gezegende periode voor de schepping, tussen de huidige
genadetijd en de wederkomst van Christus. Naar deze periode wordt in de Schrift
verwezen met de termen: het Koninkrijk Gods; het Koninkrijk der Hemelen; het laatste der
dagen; zeventig zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding;
de wedergeboorte; het oordeel; de dag van Christus.
In deze lange periode, de eerste fase van het komende Koninkrijk, zal Israël in het beloofde
land wonen en zal de aarde rechtvaardig geregeerd worden door Christus vanaf Zijn plaats
aan Gods rechterkant in de hemel. Heel veel mensen (en miljoenen jonggestorven kinderen)
zullen gedurende deze periode op aarde uit de dood worden opgewekt. Gods uitverkoren
heiligen (o.a. Elia, David en de apostelen) zullen Israël en de andere volken besturen. Allen
zullen door Israël onderwezen worden in de waarheid van God en Christus (Johannes 17:3).
Ik heb de toekomstige gebeurtenissen, voor zover de Schrift deze vermeldt, gerangschikt
zoals ik ze nu zie (2019), na vier jaar studie van Het Koninkrijk der Hemelen. Tussen alinea’s
staan zaken die na elkaar gebeuren. Tussen puntkomma’s staan zaken die min of meer
gelijktijdig plaatsvinden.

Israël (de ware nakomelingen van Jacob) niet in het heilige land
(Ezech.20:33-36); Komst van Elia om Israël te herstellen (Mal.4:5,6; Matt.17:10).
Aanvang 70 jaarweken (Dan.9:24-27); God of Christus spreekt vanuit de
hemel (MOTSA DABAR > Dan.9:24,25); Openbaring van Christus met
opstanding/verandering van de eerste (leidinggevende) gezalfde
rangorde (1Kor.15:23a), waaronder de leden van het Lichaam van Christus
(EPIPHANEIA Kol.3:4); Uitstorting van Gods Geest op alle vlees (Joël 2:28-32;
Hand.2:17); Christus oordeelt de levenden en de doden (Joh.6:40,44,54; 12:48;
2Tim.4:1); Opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Dan.12:2;
Joh.5:28,29; Hand.24:15) om geoordeeld (gericht) te worden tijdens de
heerschappij van de Hemelen; Christus is niet op aarde (Matt.24:45-51; 25:1-30),
maar regeert vanuit de hemel (Ps.2:4; 11:4; 103:19).
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Israël wordt verzameld en gezuiverd in de woestijn der volken
(Ezech.20:33-44); Herstel van familiebanden.
Verdeling van het heilige land (Gen.15:18-21) onder de twaalf stammen van
Israël; Opbouw van het land en Jeruzalem o.l.v. Elia tijdens de eerste
zeven jaarweken (Dan.9:25); Heidenen helpen Jeruzalem en de tempel te
herbouwen (Jes.60:1-22; Zach.6:15).
David wordt opgewekt (Jer.30:9; Ezech.34:23,24; Ezech.37:21-25; Hos.3:5; Marc.11:10 SV/NB)
om koning te zijn gedurende 62 jaarweken (gezalfde bestuurder > Dan.9:25,26);
De tijden van verademing zijn aangebroken (Hand.3:19); Apostelen
besturen de twaalf stammen (Matt.19:28); Israël geeft de volken onderwijs
over God (Ex.19:6; 1Petr.2:9,10); Ongehoorzamen worden uitgeroeid en in
Gehenna geworpen (Jes.29:20; 66:24); Het ‘Lichaam van Christus’ heeft een
hoge positie onder de hemelse autoriteiten (Ef.2:6); Rechtvaardigheid vult
de aarde (Ps.9:8; 48:10; Jes.26:9; Amos 5:24); Natiën onderwerpen zich aan
Christus’ heerschappij (Jes.11:10; Rom.15:12; Micha 4:2; Matt.12:21; Luc.2:32); Heilige
Geest houdt het kwaad tegen (Joh.16:7-11; Jes.11:1-4); Gebed wordt direct
beantwoord (Jes.65:24); Langdurige vrede op aarde (Jes.2:1-5; Micha 4:3; Luc.2:14).
Satan actief (Matt.13:36-43; Marc.4:15; Hand.5:3; 2Kor.2:11; 1Petr.5:8); Afvalligheid wordt
openbaar na zeer lange tijd van vrede, rust en onderwijs (2Tess.2:3);
Opstand tegen God en Christus (Ps.2:1-5); Koning David verdwijnt (Dan.9:26);
Satan introduceert antichrist (2Tess.2:8,9).
Grote verdrukking begint op de helft van de 70e jaarweek (Dan.9:27);
Een deel van Israël vlucht naar een schuilplaats (Petra?) (Op.12:6,14);
Oordelen uit Openbaring vinden plaats; Wereldwijde verkondiging (door
144.000?) dat wie volhardt tot het einde gered zal worden (Matt.24:13);
God zendt een dwaling (2Tess.2:6-11), opdat de leugen van de antichrist, dat
Christus nooit in het vlees kwam en daarom ook niet terug kan komen,
(1Joh.4:3; 2Joh.7) door de afvalligen geloofd wordt.
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Christus daalt af van de hemel in wraak en vlammend vuur
(Matt.24:29-31;2Tess.1:7,8); Opstanding/verandering van gestorven martelaren
en overlevenden van de grote verdrukking (tweede rangorde > 1Kor.15:23b)
en wegrukking van deze gelovigen tot in de wolken om Christus te
verwelkomen (1Tess.4:16,17); Olijfberg splijt (Zach.14:4); Antichrist wordt
uitgeschakeld (2Tess.2:8).
Christus op aarde (PAROUSIA); Satan 1000 jaar gebonden (Op.20:1-3);
Oordeel over de houding der volken tegenover Israël tijdens de grote
verdrukking (Matt.25:31-46).
Langdurige vrede onder de heerschappij van Christus; Bruiloftsfeest van
het Lam (Op.19:9).
Satan, voor korte tijd weer vrijgelaten, verzamelt de volken (Gog en
Magog) voor oorlog en belegering van Jeruzalem. Hun legers worden
door vuur van de hemel verslonden (Op.20:7-9).
Grote Witte Troonoordeel, waarna sommige mensen in de poel des
vuurs (Dode Zee, massagraf) worden geworpen, dit is de tweede dood
(Op.20:11-15).
Aarde en hemel vergaan door vuur? (2Pet.3:7; Op.21:1).
Nieuwe hemel en aarde, nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel
(Openb.21:1,2); God woont bij de mensen (Op.21:1-4).
De dood wordt onttroond (1Kor.15:26), allen die nog in de tweede dood
waren worden weer levend (derde rangorde > 1Kor.15:24).
Christus draagt het koningschap over aan de Vader (1Kor.15:24).
God alles in allen (1Kor.15:28).
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