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HET 1000 JARIGE MILLENNIUM  ''Deze brief beantwoordt vragen betreffende het begin en einde van het 1000 jarige millennium. Het eerste deel van Hfdst. 14 van Zacharia  toont het begin er van aan. Maar laat ons met vers 16 beginnen, waar getoond wordt dat al degenen die van de strijd overgeblevenen zijn  elk jaar op zullen trekken om de Koning te aanbidden (Jezus de Heer der Heerscharen) en om te vieren het feest der Loofhutten!'' Micha  4:2, ''toont dit ook en van de Heere zal de gouvernementele wet uitgaan!'' – Zach. Hfdst. 8, openbaart ook het herstel van Jeruzalem! Zach.  13:9 toont dat zij gelouterd zullen worden als zeldzaam metaal in het vuur gelouterd is en zij zullen hun God kennen!'' Joel Hfdst. 3, ''geeft  meer bevestiging!'' Joel 2:32, ''onthult de grote genade van de Heer.'' Deze Schriftgedeeltes geven u nu een algemene strekking en het kan  niet ontkend worden, maar de Heer zal Israël tot in het Millennium brengen! Laat ons verder gaan met sommige hele vitale en interessante  dingen betreffende deze duizend jaren! Laat ons eerst zien wat er op het einde gaat gebeuren daarna zullen we terugkeren en de periode  van dit alles uitleggen! Zach. 14:17, ''En het zal zijn, zo wie niet zal optrekken van al de families  van de aarde naar Jeruzalem, om te 

aanbidden  de  Koning  (Jezus)  de  Heere  der  Heirscharen,  op  hen  zal  geen  regen  vallen!'' ''Ongetwijfeld  zijn  van  elke  familie afgevaardigden opgedragen om elk jaar naar Jeruzalem te gaan om de koning te aanbidden. Om sommigen van hen te vervoeren worden er  waarschijnlijk ook supersonische vliegtuigen gebruikt!'' Lees Jes. 60:8, ''waarin het zegt, sommigen vliegen als een wolk en als duiven 
tot haar vensters (hangars)!'' ''Dit zelfde hoofdstuk heeft ook met het Millennium te maken. Zach. 14:18 herinnert hen er opnieuw aan dat degenen die niet optrekken, er zal geen regen zijn, en de droogte wordt een plaag van afstraffing op de heidenen genoemd, die niet  optrekken om het feest  der Loofhutten te vieren!''  –  ''Wat er gebeurde is dat zij  tot in de zonden en afgoderij  terugkeerden en niet  optrokken, en de rebellie zette in!'' Zij daagden God uit en waren als het zand der zee rondom Jeruzalem!'' (Openb. 20:7-9) – ''En God wierp  vuur op hen en zij werden als as! Vers 10 openbaart dat de duivel zelf met hordes opkwam!'' ''Dit is anders dan de oorlog bij Armageddon,  die gebeurde duizend jaar eerder na de Verdrukking!'' (Openb. 16:16-21) – ''Maar laat ons terugkeren naar Zach. 14:20 aan het begin van  het Millennium, ''Te dien dage zal op de bellen der paarden staan, HEILIGHEID TOT AAN DE HEERE (JEZUS); en de potten in het 
huis des Heeren zullen zijn gelijk de bekkens voor het altaar!'' – Vers 21, ''verklaart dat iedere pot in Jeruzalem de Heere heilig zal zijn,  en het verklaart ook aangaande offerande, en dat God het kwade zaad onder hen zal verwijderen!'' 
Zach. 14:14, ''onthult dat Juda vlak voor het Millennium een grote overvloed aan rijkdom van zilver en goud zal inzamelen!''  Uit dit vers en andere verzen in de Bijbel blijkt duidelijk dat goud vlak voor en enorm gedurende de Verdrukking een belangrijke rol speelt!  Maar omdat het voedsel bij  het binnengaan en nog meer gedurende de Grote Verdrukking zo schaars is kan men er uiteindelijk zelfs nauwelijks voedsel voor kopen! (Openb. 6:5-8) Vers 6, ''toont dat een persoon voor maar een maatje tarwe de gehele dag zal moeten werken,  het  zegt  'penning'  wat  een  'denarius'  betekent!  (Lees  Matth.  20:2)  –  ''We  weten  niet  de  exacte  prijs  van  de  andere  dingen gedurende  de  verdrukkings  tijd,  maar  de  prijs  van  voedsel  is  op  de  aarde  opnieuw  omhooggeschoten!''  ''Uiteindelijk  zult  u  een gecontroleerd merkteken moeten ontvangen om afgemeten voedsel te kunnen verkrijgen!''  (Openb. 13:17) Plus openbaren de verzen Openb. 6:5-6 betaling voor zonden aan het wereld kerk systeem!'' – ''Vals tarwe (brood), symbool voor het leven, maar wat in dit geval  eigenlijk de dood is!'' Openb. 17:4-5.''Gedurende de 1000 jaren leeft de Bruid in een hoger domein met Jezus!'' – ''Maar laat ons een aantal interessante dingen aanhalen die  tijdens het Millennium plaatsvinden. Math. 19:28, de 12 stammen zullen over de aarde regeren en over de mensen die van de naties zijn  overgebleven.'' ''Dit zal de echte regering van de Heer zijn, en een revolutionair tijdperk van de Heer Jezus tot Zijn volk Israël!'' – ''Het inventieve Millennium tijdperk zal op dit tijdperk vooruit zijn! En de mensen zullen tot bijna duizend jaar lang leven!'' (Jes. 65:20-23) –  ''Hier volgt iets interessants in Jes. 66:24, het onthult dat ze een glimp krijgen van wat God hun pijnigers na het Millennium aan doet.''  Gedurende het Millennium zien we wat de economische standaard is die de Heer voor handel en rijkdom onder de families opzet. Goud is  genoemd. (Lees Jes. 60:6-9, 17) Er zullen daar geen door inflatie opgedreven prijzen zijn. Waarschijnlijk zal Jozef de controle over de  landbouw en het voedsel hebben, aangezien hij hier vroeger goed voor opgeleid is, want aan het eind van het Millennium wanneer de rebellie begint vertelt hij hen waarom zij in droogte verkeren en mogelijk weerhoudt hij hun dan van voedsel totdat zij zichzelf corrigeren!  Maar in hun waanzin zullen ze Jezus uit willen dagen! Openb. 20:9 – Zach. 14:17) ''Naast dit alles zal alle orde en wet met betrekking tot de  aarde vanuit Jezus tot de 12 stammen komen!'' Gedurende het Millennium zal het weerpatroon geweldig zijn en weer terug veranderen en zelfs beter zijn dan dat het voor de zondvloed was (Jes. 30:23-26) – (Jes. 4:2) en het zal 10 keer de overvloed aan voedsel produceren, behalve aan het einde van het Millennium wanneer er weer droogte optreedt!  Uiteindelijk zal er na het Millennium geen behoefte 
meer zijn aan de zon en de maan, want de Heere Jezus zal het licht zijn! En dan zal er een nieuwe hemel en aarde zijn, en de  
Heilige Stad zal nederdalen! (Openb. 21:1-5, 23) – ''Dit is na het Millennium en de duizend jaren, en het Witte Troon Oordeel is voorbij!''  – ''Alle tranen zijn weggevaagd en het is het begin van ultra nieuwe dingen voor altijd!'' – ''Sorry dat ik in deze brief een beetje moest  rondspringen maar ik voel dat de Heer het mij op deze manier wilde laten doen, zodat u na het meerdere keren lezen meer kennis en  begrip zult krijgen!''                             Gods Liefde en Zegen voor U, Neal Frisby
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