10 . De 7000 jaren
De 1000 jaren uit Openbaring sluiten een bepaalde periode af. Natuurlijk spreekt het boek
Openbaring regelmatig in symboliek, maar die wordt altijd ergens anders uitgelegd. 147 Aangezien
de 1000 jaren maar op 2 plekken in de Bijbel in vergelijkende vorm worden genoemd, moeten we
als eerste naar deze passages gaan om te zien wat die 1000 jaar dan communiceert. De eerste
passage vinden we in de tweede zendbrief van Petrus. 148
“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen
tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken
daarop zullen verbranden.”
Merk allereerst op dat de context van deze verzen de zogenaamde ‘dag van de HEER’ is.
Petrus citeert hier een gedeelte van een Psalm 149 en brengt dit in verband met de eindtijd. Dit is
héél belangrijk! Één dag is dus voor God als 1000 jaar en andersom. Die twee ideeën houden
daarom verband met elkaar. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief zinspeelt hierop. Hij brengt
het ingaan van het beloofde land in verband met de 7e dag en noemt dit de ‘rust’. 150 Hij vertelt hier
dat er nog een ‘sabbatsrust’ over is, waarmee hij natuurlijk hint naar die laatste ‘dag’ van 1000
jaar: een rijk van vrede, rechtvaardigheid en rust. Dit staat er niet heel expliciet, en vinden we ook
nergens letterlijk in de Bijbel, maar het is een idee dat onder de Joden altijd is geweest. 151
Betekent dit nu dus dat we de 1000 jaren symbolisch moeten nemen en dat het élke
periode kan betekenen die we het maar toe willen schrijven? Nee. Absoluut niet. Áls er al een
periode is die symbool staat voor 1000 jaar, is het 1 dag. Verder worden er geen andere periodes
genoemd. En dat is bewust. Om zo die twee ideeën van de sabbat en de laatste 1000 jaar met
elkaar in verband te brengen. Denkt u dat dat laatste vrederijk maar 1 dag duurt? Ik denk het niet.
Lees Zacharia 152 er maar eens op na. Hoe kunnen de volken van jaar tot jaar opgaan tot Jeruzalem
om het Loofuttenfeest te vieren, als dit rijk maar 1 dag duurt? En nee, deze passage gaat niet
over de hemel, want hoe kunnen daar plagen zijn?
Maar liefst zes keer vertelt Johannes in Openbaring dat het hier om 1000 jaren gaat. Dat is
op zichzelf misschien al een hint dat er 6000 jaren zullen zijn, waarna een ‘sabbatsrust’ van 1000
jaar overblijft. Laten we eens kijken wat de Bijbel er nog meer over zegt.
“Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder
voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam,
dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen,
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overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U
moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de
schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze
maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de
avond.” 153
Het is bijzonder dat het lam op de 10e van de maand in het huis gebracht moest worden,
maar pas op de 14e van de maand geslacht werd. Waarom die 4 dagen wachten? Wat is daar het
idee achter? Het Oude Testament zit vol met dit soort ‘modellen’. Paulus gebruikt ze continu om
een vergelijking te maken met ons geloofsleven. Denk aan de ‘doop van het volk in de Wolk en in
de Rode Zee’ die hij vergelijkt met onze doop in de Heilige Geest en in het water. 154 Of aan onze
zonden die weggedaan moeten worden als wij gemeenschap willen hebben met Jezus, wat hij
vergelijkt met het wegdoen van het zuurdesem bij het Pesachfeest. 155 De voorbeelden zijn
eindeloos. Ook deze 4 dagen uit Exodus staan ergens model voor. Want waarom stierf Jezus niet
meteen na de zondeval, als Ofer voor onze zonden? Waarom wachtte Hij 4000 156 jaar? Misschien
wel omdat het model uit Exodus dit voorspelde, als we de 4 dagen extrapoleren naar 4000 jaar.
Op dit punt ben ik nog voorzichtig met deze these, maar een passage uit Hosea 157 lijkt dit idee
absoluut te bevestigen.
“Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen
wij voor Zijn aangezicht leven.”
Als we net als in de vorige voorbeelden 1 dag als 1000 jaar rekenen, zit er een belangrijke
belofte verborgen in deze passage uit Hosea. Bovendien zou ik niet weten waar deze tekst ánders
op zou moeten slaan. Het hoofdstuk ervoor eindigt namelijk met de belofte dat God weer
teruggaat naar Zijn woonplaats. Dat impliceert dat Hij het verlaten heeft! Laat dat eens op u
inwerken. Wanneer verliet God Zijn woonplaats? Toen het voorhangsel scheurde, 158 in 32 AD, 159
vlak na de kruisiging. Daarna vertelt Hosea dat de Joden Hem ernstig zullen zoeken in hun
benauwdheid. Die benauwdheid is de dag van de HEER. 160 Ze zullen teruggaan naar Hem, vertelt
Hosea vervolgens. Dit vertelt ook Zacharia; dat zij zullen rouwen om Hem Die zij hebben
doorstoken. 161 Het is allemaal zó verschrikkelijk duidelijk, dat het verbazingwekkend is dat de
preteristen dit niet zien of wíllen zien. Openbaring 162 vertelt ten slotte namelijk dat de Joden
inderdaad levend worden gemaakt aan het begin van het 1000-jarige rijk. Dit is dus na de 2 e dag,
waar Hosea van spreekt. Ná het 1000-jarige rijk, dus op de 3 e dag, zal de laatste dispensatie of
bedeling 163 aanbreken en zullen zij voor Zijn aangezicht leven. In totaal brengt ons dit dus op 7000
jaren. 4000 tot aan de geboorte van Jezus, 2000 tot aan de terugkomst en 1000 jaren van vrede,
rust en gerechtigheid. Daarná zal iedereen voor Zijn aangezicht leven tot in eeuwigheid.
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Ten slotte wil ik nog een andere overweging noemen. In Genesis 164 spreekt God naar
Noach uit dat Zijn Geest niet altijd met de mens zal blijven, maar dat de dagen van de mens 120
jaren zullen zijn. Het woord dagen heb ik hier gecursiveerd, omdat dat een inferentie is van de
vertalers. Het woord dat hier in het Hebreeuws staat, is yomim en kan meer betekenissen hebben.
Het kan dagen betekenen, maar ook jaren of zelfs periodes. Het woord is weliswaar meer dan
tweeduizend keer als dagen vertaald, maar ook 64 keer als periode. In Leviticus wordt het zelfs als
eenheid gebruikt bij het beschrijven van een jubeljaar. 165 Ook het Hebreeuwse woord shannah,
wat primair jaar betekent, draagt een rijkere betekenis met zich mee en kan in sommige gevallen
ook duiden op de repetitie van bepaalde periodes. 166 Ook een jubeljaar is repetitief.
Waarom ik dit vertel, is om de simpele reden dat de gangbare twee manieren dat deze
passage uitgelegd worden, niet correct zijn. De eerste interpretatie is dat Noach de mensen
vertelde dat zij 120 jaren de tijd kregen om zich van hun zonden te bekeren en vervolgens de
vloed kwam. Wie een beetje kan rekenen, ziet echter meteen dat dit niet kan kloppen. Want
Noach is 500 jaar oud in het hoofdstuk ervoor. 167 Een hoofdstuk later lezen we dat de vloed op de
aarde was toen Noach 600 jaar oud was. 168 Dit kán dus niet de betekenis zijn van deze profetie.
De andere interpretatie van deze tekst is dat de mens niet langer meer dan 120 jaren zou
leven na de zondvloed. Maar ook die uitleg is niet consequent vol te houden, want we zien na de
zondvloed dat Sem 600 jaar oud wordt, Arpaxad wordt 465, Selah 433, Heber 464, Peleg 239,
Rehu 239, Serug 230, Nahor 148, 169 Terah 205, 170 Abraham 175, 171 Ismaël 137, 172 Izaäk 180, 173 Jakob
147, 174 Levi 137, 175Kehath 133, 176 en Amram 137. 177 We zijn dan al zo’n 900 jaar ná de zondvloed en
nog stééds worden de mensen ouder dan 120. Wellicht zegt u: “Oh, maar de leeftijd wordt wel
korter en uiteindelijk wordt niemand meer ouder dan 120.” Ook dat is niet helemaal waar. Want
eeuwen later duikt daar opeens Jojada op, die maar liefst 130 werd. 178 We zijn dan inmiddels wéér
zo’n 1000 jaar verder. Zelfs in de 90’er jaren van de vorige eeuw was er nog een Franse vrouw die
122 jaar oud werd. 179 Ook deze uitleg is dus absoluut niet geldig.
Mijns inziens blijft er dus maar één mogelijkheid over. De perioden waarover gesproken
wordt in deze tekst in Genesis, zijn geen perioden van jaren, maar van jubeljaren. Een simpele
rekensom van 120x50 jaren (een jubeljaar is 50 jaar) 180 brengt ons bij 6000 jaren. Zo lang blijft de
Heilige Geest bij de mens. Daarna zal de Geest tijdelijk uit ons midden verdwijnen, 181 en zal er een
korte periode van grote verdrukking volgen, waarna de laatste 1000 jaar een periode van vrede is.
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