
Psa 37:9 die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.
Psa 37:11 Die ootmoediges sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.
(hemel of op die aarde?)

Mat 5:5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
(hemel of aarde?)



Isa 11:16 En daar sal ‘n grootpad wees vir die oorblyfsel van sy volk wat oorbly uit Assur, soos daar een gewees het vir 
Israel op die dag toe hulle uit Egipteland opgetrek het (en waarheen het hulle getrek? Beloofde Land toe of hemel toe?).

Isa 11:4 (die gesalfde van die Here) sal die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy 
mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. (in die hemel of hier op die aarde?)

Isa 11:6 Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte 
vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.

Isa 11:7 Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;

Isa 11:9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die 
kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek. (in die hemel of op die aarde)?

Isa 11:10 En in dié dag sal al die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy 
rusplek sal heerlik wees. (en waar is Sy rusplek – in die hemel of op die aarde?)
Isa 11:11 En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk (terug te 
bring na die Beloofde Land (TERUG te bring na ‘n plek op aarde, of in die hemel?)

Isa 65:25 Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang 
wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE. (in die hemel of op die 
aarde?)



Isa 61:4 En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer
nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. (hemel of aarde?)
Isa 61:5 Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees.
Isa 61:6 Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; en  Dienaars van onse God! 

Jer 30:10 Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek die HERE; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, 
Ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus
wees sonder dat iemand hom skrikmaak. (het dit al gebeur? Dat mense kan se dit is die Jode wat nou in Israel bly?) 
Leef hulle nou daar in vrede sonder dat iemand hulle skrikmaak, of is hierdie ‘n belofte wat nog moet gebeur?) Gaan
God se knegte op hemel toe, of gaan God hulle uit ver plekke hier op aarde bymekaar maak en terugbring BL toe? 

Jer 30:18 So sê die HERE: Kyk, Ek verander die lot van die tente van Jakob en sal My oor sy wonings ontferm; en die 
stad sal op sy puinhoop herbou word, en die paleis sal op sy regte plek staan. (wat is die regte plek vir die Paleis van die 
koning? In die stad van die koning. Die stad van Koning Dawid – Jerusalem. Nie hoe sy NOU  is nie, maar hoe sy gaan
wees as die Koning terugkeer

Num 10:35 En as die ark wegtrek, het Moses gesê: Staan op, HERE, dat u vyande verstrooi kan word en u haters voor 
u aangesig kan vlug. (dis profeties toe Yashua op gestaan het met Sy Opstandingsdag)
Num 10:36 En as dit rus, het hy gesê: Keer terug, HERE, na die tien duisende van die duisende van Israel! (profeties 
hoe Yashua gaan terugkeer na Sy Kinders toe. Hy kom terug na ons toe!! – Kom ons kyk hoe beloof Hy dit☺



Die gelykenis van die 10 Maagde. … verduidelik
Die 5 wyse maagde het ingegaan na die bruilof (opgegaan hemel toe?)
Want later kom die 5 dwase maagde en klop aan die deur van die bruilof – maar kon nie inkom nie. Wys vir ons die bruilof is 
hier op aarde – want selfd diegene wat nie ingaan nie kon tot by die deur kom.

Mat 25:13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

Yashua vertel ‘n gelykenis oor die talente
Mat 25:14 Want dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou.
(verduidelik)
Die Meester gaan weg, en dan kom Hy terug en verwag dat Sy diensknegte hulle werk moes doen

Mat 22:2 Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het
Mat 22:3 en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.
God se koningkryk word genoem: Kkryk van die Hemele. Maar daardie kkryk kom aarde toe. Dit bly nie in die hemel nie.

Mat 6:10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;



Mat 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op 
sy heerlike troon sit;
Mat 25:32 en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die 
bokke afskei;
Mat 25:33 en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.

Is dit in die hemel of op die aarde?

Mat 21:33 Luister na ‘n ander gelykenis: Daar was ‘n sekere huisheer wat ‘n wingerd geplant het; en hy het ‘n heining 
daarom gesit en ‘n parskuip daarin gegrawe en ‘n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis 
gegaan. (weggegaan hemel toe – van waar Hy weer gaan terugkeer na hierdie aarde toe)



Psa 133:1 ‘n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! (waar?)
Psa 133:3 Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die 
lewe tot in ewigheid!

Zec 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde te woon, spreek die HERE.
Zec 2:11 En baie nasies sal hulle in dié dag by die HERE aansluit, en hulle sal My tot ‘n volk wees; en Ek sal in jou midde
woon. Dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na jou gestuur het.
Zec 2:12 En die HERE sal besit neem van Juda as sy erfdeel op die heilige grond en Jerusalem weer verkies.
Zec 2:13 Swyg alle vlees voor die HERE! Want Hy verhef Hom uit sy heilige woning.

Psa 106:4 Dink aan my, o HERE, na die welbehae in u volk, besoek my met u verlossing (Yashua)
Psa 106:5 dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkorenes, dat ek bly kan wees in die blydskap van u volk, my kan 
beroem met u erfdeel. (wat is God se erfdeel? Sy kinders, Israel – wie Hy gaan besoek uit die hemel uit)



Heb 11:10 Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

Heb 11:15 En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om 
terug te keer.
Heb 11:16 Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God 
genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.

Rev 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 
‘n bruid wat vir haar man versier is.

Mat 22:28 In die opstanding dan, van watter een van die sewe sal sy die vrou wees—want hulle almal het haar gehad?

Bybelse mense praat nooit daarvan dat hulle hemel toe gaan nie, hulle praat van die dag van Opstanding as Yashua
terugkeer, of hulle praat eenvoudig net van die Koninkgryk van God (wat dan op aarde gaan wees)

Joh 11:24 Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.

Act 1:6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer 
oprig?



Maar wat dan van hierdie vers:
Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir 
julle plek te berei.
Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees 
waar Ek is.

Daar waar Hy gaan – is die hemel. 
En dit is vanwaar die Bybel se Hy kom weer terug – nie waar nie.
En dit is ook vanuit die hemel wat God Homself weer terugkeer met die Nuwe jerusalem.

So in die stad – hierdie pragtige nuwe jerusalem is daar inderdaad baie wonings. En ons sal dit inderdaad erf – en daarin 
kan woon – maar hier op die aarde – ons gaan nie OP hemel toe nie.

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en 
Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Php 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
Php 3:21 wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam 
volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.



Session 2



Act 1:11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in 
die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei 
totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.
Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien 
van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid 
het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer 
saam met Christus die duisend jaar lank.
Rev 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
Rev 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar 
hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Rev 20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;
Rev 20:8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle 
te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
Rev 20:9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, 
en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.



Rev 21:1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; 
en die see was daar nie meer nie.
Rev 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n 
bruid wat vir haar man versier is.
Rev 21:3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle 
woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

Psa 132:13 Want die HERE het Sion uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom begeer en gesê:
Psa 132:14 Dit is my rusplek vir ewig; hier wil Ek woon, want Ek het dit begeer.

Rev 21:10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, 
wat uit die hemel van God neerdaal;



Rev 22:1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon 
van God en van die Lam.
Rev 22:2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra 
en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Net soos dit oorspronklik was in die Tuin van Eden

Rev 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte 
in die stad.

Isa 65:17 Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die 
hart nie opkom nie.
Isa 65:18 Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly
te wees.
Isa 65:19 En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of 
die stem van geskreeu nie.
Isa 65:20 Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want ‘n 
seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.
Isa 65:21 En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:
Isa 65:22 hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk 
sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.



Zec 8:3 So sê die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad 
van trou, en die berg van die HERE van die leërskare: Die heilige berg.
Zec 8:4 So sê die HERE van die leërskare: Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit—elkeen 
met sy stok in sy hand vanweë die veelheid van hulle dae.
Zec 8:5 En die pleine van die stad sal vol wees van seuntjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel.

Zec 1:16 Daarom, so sê die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die 
HERE van die leërskare, en ‘n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.
Zec 1:17 Roep verder en sê: So spreek die HERE van die leërskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en 
die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.

Zec 14:1 Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!
Zec 14:2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise 
geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die 
bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.
Zec 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
Zec 14:4 En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal 
middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde 
en die ander helfte na die suide.



Zec 14:8 En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander 
helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
Zec 14:9 En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een.

Zec 14:17 En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die 
leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie.

Eze 37:21 en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit 
waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land.
Eze 37:22 En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal vir hulle almal koning 
wees;




