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Jer. 31: 10-14     



10-14 Hoor het woord van de HEERE, 
heidenvolken,verkondig het in de 
kustlanden van ver weg, en zeg:
Hij Die Israël verstrooid heeft, zal 
het weer bijeenbrengen
en het hoeden, zoals een herder zijn 
kudde hoedt.



11Want de HEERE heeft Jakob 
vrijgekocht,
en hem verlost uit de hand van hem
die sterker was dan hij.
12Zij zullen komen en juichen op de 
hoogte van Sion, zij zullen toestromen 
naar het goede van de HEERE:



naar het koren, naar de nieuwe wijn en 
naar de olie, naar de lammeren en 
runderen.
Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof,
zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
13Dan zullen jonge vrouwen zich 
verblijden in een reidans,ook de 
jongemannen en de ouderen met elkaar.



Ik zal hun rouw veranderen in vreugde,
Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken 
na hun verdriet.
14Ik zal de ziel van de priesters 
verzadigen met overvloed,
Mijn volk zal met het goede van Mij 
verzadigd worden,
spreekt de HEERE.



Jer. 31:  31-34      



31 -34 Zie, er komen dagen, spreekt 
de HEERE, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten,
32niet zoals het verbond dat Ik met hun 
vaderen gesloten heb op de dag dat Ik 
hun hand vastgreep om hen uit het land 
Egypte te leiden –



Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, 
hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt 
de HEERE.
33Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na 
die dagen met het huis van Israël sluiten 
zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in 
hun binnenste geven en zal die in hun 
hart schrijven. 



Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen 
Mij tot een volk zijn.
34Dan zullen zij niet meer een ieder zijn 
naaste en een ieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken 
de HEERE, want zij zullen Mij allen 
kennen, 



vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 
spreekt de HEERE.
Want Ik zal hun ongerechtigheid 
vergeven en aan hun zonde niet meer 
denken.



Jer. 31: 38-40



38 – 40 Zie, er komen dagen, spreekt 
de HEERE, dat de stad herbouwd zal 
worden voor de HEERE, van de 
Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort,
39en dat het meetlint nog verder zal 
lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel 
Gareb en zal afbuigen naar Goa.



40Heel het dal met de dode lichamen en 
de as en al de velden tot aan de beek 
Kidron, tot aan de hoek van de 
Paardenpoort naar het oosten toe, zal 
een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor 
eeuwig zal er niets meer worden 
weggerukt of afgebroken.
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• Op zoek naar een nieuwe horizon
• Wat zeggen deze Bijbelgedeelten ?
• Wanneer & juiste horizon
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• Opvallend gevolg v.d Corona-crisis



• Opvallend gevolg v.d Corona-crisis

1. VERDEELDHEID
2. VERLANGEN NAAR NIEUWE HORIZON





• Op zoek naar een nieuwe horizon





• Wat zeggen deze Bijbelgedeelten ?
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WAAROM ONBIJBELS ????

• Kerk vestigt geen 
koninkrijk op aarde

• Geen aandacht/plaats 
voor een nog komend 
Messiaans Vrederijk

• Geen juiste aandacht voor 
Israël



• Wanneer & juiste horizon









DANIËL 9: 27 En hij zal het verbond voor 
velen zwaar maken, een (jaar)week lang; in 
de helft van de week (7jr) zal hij slachtoffer 
en spijsoffer doen ophouden; en op een 
vleugel van gruwelen zal een verwoester 
komen, en wel tot aan de voleinding toe, en 
waartoe vast besloten is, dat zal zich 
uitstorten over wat woest is. 
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AFRONDING GENADETIJD LEES: 1 THESS.4:17



HOOFD (CHRISTUS) & LICHAAM (GEMEENTE) VERENIGD
LEES: 1 THESS.4:17
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ACHTER DE HORIZON GEDURENDE 7 JAAR:

21 OORDELEN GODS
BESCHREVEN IN HET
PROFETISCH BOEK

OPENBARING

•7 ZEGEL GERICHTEN

•7 BAZUIN GERICHTEN

•7 SCHAAL GERICHTEN



• Wanneer & juiste horizon



De wederkomst van de Zoon des Mensen op aarde
aan het eind van de 70e jaarweek/Grote Verdrukking

OPENB.19:16 
En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam:                                                                              
Koning der koningen en Here der heren. 
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De wederkomst van de Zoon des Mensen op aarde,     
op de Olijfberg (Zach 14:3)
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2 belangrijke kenmerken van het Messiaanse Vrederijk
(de periode ná de Grote Verdrukking)

• Satan is gebonden

• Christus heerschappij 
over de volken vanuit 
Jeruzalem

• Openb.20:2-3

• Jes.2:1-5
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Aan het einde v/h Messiaanse Vrederijk (1000jr) 
wordt Satan nog één keer losgelaten
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Satan’s laatste aktie: misleiden van de volken.
Gog en Magog worden met andere volken tot oorlog 

tegen Israël verleid: lees Ezechiël 38.
Goddelijk ingrijpen.

Duivel wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel  
(Gehenna of Hel).

Pijniging dag en nacht tot in alle eeuwigheden…
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OORDEEL VOOR DE GROTE  WITTE TROON 
(ONGELOVIGEN)

OPENB.20:11En ik zag een grote witte troon en Hem, 
die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de 
aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd 
voor hen gevonden. 12En ik zag de doden, de 
groten en de kleinen, staande voor de troon, en er 
werden boeken geopend.     [………..] 14 en de 
dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen 
waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar 
zijn werken. 



OORDEEL VOOR DE GROTE  WITTE TROON 
(ONGELOVIGEN)

14En de dood en het dodenrijk werden in de poel 
des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de 
poel des vuurs. 15En wanneer iemand niet 
bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 
levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.          
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EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE
NÁ HET MESSIAANSE VREDERIJK



OPENBARING 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de

eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was
niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw
Jeruzalem,  etc. etc.
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• Hoe zeker kunnen we van dit alles 
zijn ?



Gods garantie en zegen op de profetie:

G A R A N T I E:

OPENBARING 21:5  En Hij 
zeide: Schrijf, want deze 
woorden zijn getrouw en 
waarachtig.

Z E G E N:

OPENBARING 1:3                        
Zalig hij, die voorleest, en 
zij, die horen de woorden 
der profetie, en bewaren, 
hetgeen daarin geschreven 
staat, want de tijd is nabij.
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• De les tijdens de Corona-crisis:
Tijd: begin jaren 60 vorige eeuw



CUBA CRISIS 1962



1963 KENNEDY 
VERMOORD

1964 VIETNAM OORLOG
Lyndon B. Johnson



• De les tijdens de Corona-crisis:
Locatie: Middeldiepstr.5 Sliedrecht





• De les tijdens de Corona-crisis:



• De les tijdens de Corona-crisis:

Pas op voor misleiding >> verdeeldheid



MATTH.24:3Toen Hij op de Olijfberg zat, 
gingen de
discipelen naar Hem toe toen zij alleen 

waren, en zeiden:

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen 
gebeuren?
En wat is het teken van Uw komst en van de
voleinding van de wereld?
4En Jezus antwoordde en zei tegen hen:

Pas op dat niemand u misleidt. 



• De les tijdens de Corona-crisis:

Richt je denken op de juiste richting: 
HET WOORD



KOL.31Als u nu met Christus opgewekt bent, 
zoek dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God 
zit.
2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op 
de aarde zijn,
3want u bent gestorven en uw leven is met 
Christus verborgen in God.
4Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die 
ons leven is, dan zult ook u met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid.



HET WOORD


