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God, Die niet liegen kan, heeft beloofd dat Hij op een dag zal ingrijpen in de
omstandigheden van deze aarde en haar bewoners, door die over te nemen om erover
te heersen. Hij zal veel dingen veranderen die sinds de val van de mens als een
voortdurende last op de fysieke aarde en de mensheid drukken.
Zowel de mens als de wereld waarin hij leeft, moeten worden gered, bevrijd en veilig
gemaakt. De redding van de wereld (Grieks: kosmos), dit systeem of de omgeving waarin
de mens leeft, wordt ons door God verzekerd. Maar de redding van elke individuele mens
wordt bepaald door de reactie van die individu op het licht dat God hem of haar heeft
gegeven. Dit is duidelijk en eenvoudig opgetekend in het Evangelie van Johannes.
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want
God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar
opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3: 16-17).
Iemand hoeft niet erg lang in deze wereld te leven voordat hij zich bewust wordt van de
vele dingen om ons heen die verkeerd zijn en beter moeten worden. We kunnen zien dat
deze schepping is beschadigd door de zonde en de dood. Gods ingreep is dringend nodig.

Alleen Hij kan er verandering in brengen en het terugbrengen in de ongerepte toestand
van Eden die Adam en Eva kenden voordat de zonde in de wereld kwam. Onze God heeft
beloofd dit te zullen doen.
God heeft in Christus alles volbracht wat nodig was om de wereld en de mensheid naar
Zichzelf terug te brengen. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus hebben
het mogelijk gemaakt de mensheid en het wereldsysteem waarin deze leeft, te redden.
Daardoor heeft deze aarde een prachtige toekomst gekregen. De verwezenlijking van
deze zegeningen zullen we niet kennen of ervaren voordat God ingrijpt en deze aarde
regeert, maar het is de belofte van deze komende gebeurtenissen die de zoeker van de
waarheid de reden geeft om de profetieën van het komende Koninkrijk te onderzoeken.
Hij of zij moet studeren om deze informatie uit het Woord van God te verzamelen,
waarheden die ons laten zien hoe het zal zijn als God gaat handelen en de gehele aarde
tot in het kleinste detail aan Hem zal worden onderworpen. Hier is bijvoorbeeld slechts
één vers uit het boek Jesaja, dat over die komende veranderingen spreekt: “Voor een
doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het
zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden”
(Jesaja 55:13).
De Geest van God heeft de profeet deze woorden gegeven, opdat wij ze zouden
overdenken. Let erop dat in dit gedeelte tweemaal het woord ‘voor’ wordt gebruikt, een
woord dat hier de betekenis heeft van “in plaats van”; het wordt hier gebruikt als het
centrale woord dat ons laat zien dat wat een eerdere situatie was op enig moment is
omgekeerd en dat nu de situatie nu veranderd is. Waar ooit doornstruiken en distels
waren, zullen nu cipressen en mirten staan. Dat is Gods regering in werking!
Er zijn overal in de Schriften veel Koninkrijksprofetieën waarin God cruciale woorden
gebruikt om te wijzen op die tijd, op dat moment in de toekomst van de aarde waarin Hij
door Zijn Geest en met grote macht op wonderbaarlijke wijze alles zal herstellen wat door
zonde en de dood is veroorzaakt in Zijn schepping.
In sommige van deze profetieën gebruikt de Geest van God het eenvoudige Hebreeuwse
woord ‘az (uitgesproken als aaz), dat wordt vertaald wordt met ‘dan’. Het is een
aanwijzend bijwoord dat “op dat moment” of “op die plaats” aanduidt. Let eens op elk
van de volgende gedeelten. Telkens treedt een verandering op na het centrale woord
‘dan’: er is nu een nieuwe situatie ontstaan, de kennelijke gevolgen van Gods regering.
“Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met
wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen
der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme
springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen
wateren ontspringen en beken in de steppe” (Jesaja 35:4-6).
“Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil
zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn” (Jesaja 58:8).

“Dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde
en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft
het gesproken” (Jesaja 58:14).
“Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want
tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen”
(Jesaja 60:5).
Er zijn andere gedeelten van de Schrift waarin bepaalde zinsneden herhaaldelijk worden
gebruikt om de omstandigheden te beschrijven op aarde tijdens het Koninkrijk van God.
Sommige gedeelten beginnen met, of bevatten de zinsnede: “in die tijd” of “te dien
dage.” Een bekend voorbeeld vinden we in Jesaja 11. “En het zal te dien dage geschieden,
dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën,
en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here
wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in
Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij
zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de
verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde”
(Jesaja 11:10-12).
Een van de belangrijker en vaak gebruikte uitdrukkingen voor het herstel van de aarde is
het “Ik zal”, door God gebruikt in verband met Zijn grote werk van herschepping door
deze aarde onder de vloek en de gevolgen van zonde en de dood vandaan te halen. Hier
zijn enkele voorbeelden: “Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen
te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land
tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in
de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens
erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige
Israëls het geschapen heeft” (Jesaja 41:18-20).
“Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja,
Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds
zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven,
en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven. Dit volk
heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen” (Jesaja 43:19-21, Statenvertaling).
De profeet Jesaja vertelt ons verder dat in die tijd Gods bijzondere aandacht zal zijn
gericht op wat de belangrijkste stad op aarde zal worden: Jeruzalem. Jesaja spreekt van
deze geliefde stad waar de troon en de regering van de hemel de aarde zal raken. Het zal
ook de voetbank van God zijn waar de volkeren van de aarde kunnen komen om de
wijsheid te zoeken van de God der gehele aarde (zie Jesaja 2:2-4, en 66:1).

“Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als
Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden
worden, loflied en geklank van gezang” (Jesaja 51:3).
“En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de
steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan
zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd
heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken
en Ik zal het doen” (Ezechiël 36:35-36).
Terugkomend op het onderwerp van de doornstruik, die in de wereld was gekomen als
onderdeel van de vloek toen Adam en Eva hadden overtreden. Doornen en distels zijn
symbolen geworden van de menselijke strijd voor het bestaan sinds zonde en dood de
dagelijkse metgezellen waren geworden van Adams nakomelingen. Doornen en distels
maakten geen deel uit van de oorspronkelijke schepping van God; ze verschenen met het
oordeel in de tuin van Eden en ze zullen van de aarde verdwijnen als God ingrijpt.
Denk aan de doornenkroon, die met geweld op het hoofd van de veroordeelde Jezus
Christus werd gezet. De doorn, die als gevolg van Satans intriges op aarde is gekomen,
bracht vreugde toen die als laatste belediging mannen op pijnlijke wijze de tegenstander
van Satan kroonden, waardoor de boze dacht dat hij had overwonnen.
“En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom
gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om
uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en
distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws
aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij
daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Genesis 3:17-19).
Onlangs verscheen in een seculier tijdschrift een artikel over onkruid, waarin de schrijver
de vraag “Wat is een onkruid?” beantwoordde. Hier is een citaat uit het artikel: “Onkruid
is meer dan planten die gedijen waar zij niet gewenst zijn. In de voortdurende strijd van
de mensheid voor het menselijk bestaan, is onkruid een grote natuurlijke concurrent –
het is verantwoordelijk voor het verlies van een derde deel van de gehele oogst in de
wereld... De meeste deskundigen beschouwen de grasachtige Cyperus Rotundus als het
meest verwoestende onkruid op de planeet. Het uitroeien hiervan, is vergelijkbaar met
het uitbannen van een grote wereldomvattende ziekte.” (Parade Magazine, juni 1996).
De overwinning op deze vloek en vele andere grotere straffen waar de mensheid vandaag
onder te lijden heeft, zal tot stand worden gebracht op de dag dat God uitstroomt met
zijn Geest tot de hele wereld. Dan zien we Zijn heerlijke zegeningen; in die dag zullen
mensen van alle volkeren God in Christus, de Verlosser van de wereld, kennen, de
Verlosser van Israël Die over Zijn volk heeft gezegd: “om het akkerland van mijn volk,
waar doornen en distelen opschieten, ja om al de huizen van vermaak in de uitgelaten
veste” (Jesaja 32:13).

“Totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn een
gaarde en de gaarde gelijkt een woud; dan woont het recht in de woestijn en de
gerechtigheid verblijft in de gaarde. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de
uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in
een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust”
(Jesaja 32:15-18).
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