Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,
zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan
voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door
te geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zel-ve u inzicht zal geven en u
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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We hebben gezien dat het Israëlische volk bestaat uit een Jodendom met daarin verborgen het Israëls
Gods, die besneden zijn van hart en oren. Het hele volk zal straks in de Grote Verdrukking gebracht worden, waarin dus een derde van hen tot bekering komt en twee derde weggeworpen wordt.
Hetzelfde zien we ook bij het Christendom gebeuren, waarin verborgen zijn degenen, die werkelijk zich
hebben bekeerd en door de geloofsdoop nu wederom geboren zijn. De officiële Christenheid bestaat uit
tien maagden, waarvan de vijf wijzen straks klaar zijn om als bruiloftsgasten in te gaan in de bruiloftszaal, maar de vijf dwazen zullen de deur gesloten vinden.
We willen nu gaan onderzoeken, hoever het met het officiële Christendom staat met de daarin verborgen
Gemeente.
We hebben gezien, hoever het staat met het wereldgebeuren en hoever het staat met het herstel van
het Joodse volk. Hoever staat het nu met het Christendom en de Gemeente?
In Matth. 5:13-16 staat: “Gij zijt het zout der aarde; indien het zout nu zijn kracht verliest, waarmede zal het
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te
worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt
men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in
het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in
de hemelen is, verheerlijken“.

In de tijd, dat Jezus als Koning afwezig is en Israël Hem als zodanig verworpen heeft, stelt Hij, totdat Hij
wederkomt, de ware wedergeboren Christenen tot een zout op deze aarde en tot een licht voor deze wereld.
Niet om als koning te gaan heersen, maar om een licht te zijn. Hij zegt hier: “Gij zijt het licht der wereld“.
We moeten Zijn Licht laten schijnen, opdat de mensen van de wereld ook de weg van het Licht zien en
tot de Heer kunnen komen. Dit is de opgave, die wij hier te volbrengen hebben. Toen de Heer Jezus op
aarde was, was Hij het Licht der wereld. Want Hij zegt: “Ik ben het Licht der wereld “.
Hij liet Zijn licht zo schijnen, dat zij, die werkelijk verlangden naar het Licht, naar behoudenis, ook de weg
konden vinden. Nu is de Heer, teruggegaan naar de Vader, maar die taak heeft Hij overgedragen aan
ons, die Zijn Lichaam zijn, waardoor de Heer hier op aarde vertegenwoordigd is.
Hij, ons Hoofd, is het Licht der wereld en wij, als Zijn leden moeten nu dat Licht hier op aarde laten schijnen, zodat de mensen de Heer Jezus in ons zien.
Van onszelf zijn wij geen licht, wij zijn te vergelijken met de zon en de maan. De maan geeft van zichzelf
geen licht, maar als de zon voor ons onzichtbaar is, ontvangt de maan het licht van de zon en kaatst het
terug op de aarde, opdat zij, die hier in duisternis gezeten zijn, bij dat licht toch kunnen zien.
Zo zijn wij als Gemeente gesteld om lichtdragers te zijn. Maar als het licht zelf duisternis wordt, hoe zouden de mensen dan de weg tot behoudenis kunnen vinden? Waar zou dan de zoekende ziel nog een
veilige haven kunnen vinden?
We hebben al eens behandeld, hoe in de Schrift de Heer Jezus met de Gemeente vergeleken wordt met
de hemellichamen en dat tijdens het genade tijdperk de Gemeente als maan moet schijnen; maar dat
aan het einde van dit tijdperk de maan onder gaat in duisternis, doordat de Gemeente weggenomen zal
zijn, zodat er een stikdonker uur van de laatste nacht voor de wereld aanbreekt.
De maan is ondergegaan en de zon is er nog niet, de nieuwe dag. Als het licht gaat doven van hen, die
zich Christenen noemen, als het licht ondergaat en duisternis gaat worden voor hen, die hier in de wereld het officiële Christendom zijn, dan weten we, dat het einde daar is.
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Hoe is het officiële Christendom al verduisterd! De Heer Jezus zegt in Matth. 6:22. “De lamp van het
lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn“.

Kijk iemand maar eens goed in de ogen en men weet al gauw met wie men te doen heeft. Al doet die
man of vrouw zich nog zo vroom en godsdienstig voor, het oog echter zegt ons al gauw, hoe het werkelijk met die persoon staat.
Vers 23 zegt: “maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is,
duisternis is, hoe groot is dan de duisternis“.

Hoe duister zijn zij in hun brieven en toespraken, die zich vandaag het officiële Christendom noemen.
Daarom is de duisternis zo groot in deze wereld en daaraan weten we, dat het einde spoedig daar is.
De Gemeente is niet alleen geroepen om een licht te zijn, maar ook om een zout te zijn. Jezus zegt immers in vers 13: “Gij zijt het zout der aarde“. Wat is zout? Zout is bederfwerend. Een Christen zal gezouten zijn, zegt Jezus in Marc. 9:50b. “Hebt zout in uzelf“. Wat wil dat zeggen?
We weten, dat we van nature allemaal zondaars zijn en geneigd tot dwalen en dat is bederf. Als we een
kind van God geworden zijn, dan weten we toch, dat niet alleen onze zonden vergeven zijn, maar dat we
ook in Zijn bloed gewassen zijn en dat we het zout in ons moeten hebben, dat ons van zondigen (bederf)
kan bewaren.
Want we zijn nog niet volkomen verlost, maar wel in hope, dat wil zeggen, dat het wel reeds vast ligt;
maar we zijn hier nog in het sterfelijke, verderfelijke lichaam, waar de zonde nog in woont. Onze ziel is
gewassen, maar in ons vlees woont nog de zonde, maar die mag in ons niet heersen.
Zonde wordt in de Schrift ook genomen onder het beeld van zuurdesem, het beeld van bederf. Wanneer
houdt zuurdesem op zijn verderfelijke werk te doen?
Als men een hand zout toevoegt aan het deeg, dat aan het gisten is en dan ziet men, dat het zout de
werking van het zuurdesem neutraliseert. Als men het deeg, dat gegist is, boven het vuur brengt, houdt
ook direct de werking van het zuurdesem op. Verstaat u dit?
We hebben hier nog wel een lichaam, dat nog niet volkomen verlost is en waar de zonde nog in woont;
maar we hebben te zorgen, dat het vuur van Gods Geest in ons blijft branden en dat het zout van de
Christennatuur in ons blijft.
Al kan een kind van God nog zo gebonden geweest zijn aan de zonde en nog zo’n groot deel erfzonde
in zich hebben van voorouders, als hij echter wandelt met de Heer Jezus, dan zal hij zien, dat die hele
zondige natuur in hem de kop wordt ingedrukt. Het gaat er toch om: “CHRISTUS IN ONS”.
Paulus zegt in Rom. 8 duidelijk in vers 2: “Want de wet van de Geest des Levens heeft u in Christus Jezus
vrij gemaakt van de wet der zonde“.

De wet der zonde, die in mij is, wilde mij gevangen nemen en tot zonde zetten; maar de wet van de
Geest des levens maakt mij er vrij van. Daarom moeten we met de Heer blijven wandelen en vol van Zijn
Geest blijven.
Rom. 8 vers 12 en 13 zeggen dat ook duidelijk: “Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van
het vlees om naar het vlees te leven (naar de zondige natuur). Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij
sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven“.

Echte Christenen hebben de Geest des levens, de Geest van Christus in zich en dat is Christus. Christenen worden wij dus niet door een leer, maar doordat het leven van Christus in ons is.
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Maar als de Christenen Geestloos worden, dan zijn zij krachteloos en wandelen naar de wereld. Jezus
zegt in Marc. 9:49-50. “Want een ieder zal met vuur gezouten worden (dat is het echte zout, het vuur van
Gods Geest, die de Christus natuur in ons overbrengt). Het zout is goed; indien het zout zoutloos echter
wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander“.

Zo heeft de Heer Jezus ons hier gesteld. Het betekent, dat we als Christenen niet wandelen in zonde en
ongerechtigheid, niet wandelen naar de oude mens, naar het vlees en de zonde niet in ons laten heersen.
In Rom. 6:14 staat: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade”.

Want de Heer heeft ons verlost en ons Zijn Geest gegeven. Als het officiële Christendom dus een geestloos Christendom wordt, niet de Geest van Christus meer in zich heeft en daardoor niet meer wandelen
kan naar de Geest, maar naar het vlees, dan heeft het zout zijn kracht verloren, en dient het nergens
meer voor, dan om op de mestvaalt gegooid te worden.
Dit zegt Jezus in Matth. 5:13. “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede
zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en vertreden te worden“.

Dit zal gebeuren met die mensen, die zich Christenen noemen, maar het niet zijn. En dat zijn heel veel
mensen, vergist u zich niet!
Zout is bederfwerend, dat wil zeggen, dat er Christenen zijn, die zelf wel niet naar de zonde en naar het
vlees wandelen, maar zij mogen het ook niet dulden en goed praten, dat anderen in hun midden het wel
doen.
Want wat hebben we vandaag voor een Christendom gekregen? Het praat van alle kanten de zonde
goed en het wordt zelfs openlijk verkondigd in kranten, radio, televisie en internet. De verschrikkelijkste
zonde op sexueel gebied, de homosexualiteit wordt volledig goed gepraat. Ja, het wordt zelfs verheerlijkt
met grote shows en dergelijke. Er tegenin gaan is zelfs strafbaar gesteld. Hoe lang nog?
Daarom hebben we hier een kenmerk, hoever het officiële Christendom al gevorderd is. Zelfs zijn er predikanten, die als homosexueel leven met een andere man en op de kansel staan te prediken. En de kerkenraad, de oudsten van een gemeente accepteert dit gewoon als de normaalste zaak van de wereld.
Zo zien we dat het zout zouteloos is geworden en het heeft zijn kracht verloren en dat wordt heel gauw
weggeworpen en door de mensen vertrapt. Ja, want die groep van het Christendom zal straks door de
antichrist verscheurd en vertreden worden.
Daarom hebben we hier een kenmerk, hoever het officiële Christendom al gevorderd is. Het licht in hen
is nagenoeg uitgewist en ze weten niet meer, waar de werkelijke redding is en waar zij nu nog naar toe
kunnen gaan, want ze weten niet meer, wat zonde is.
Hoever we hierin gevorderd zijn, willen we uit enkele profetieën zien, en dat is het teken van het einde.
In 2 Tim. 3:1-5 staat: “Weet wel, dat er in de laatste dagen (het laatste van deze tijd waar wij nu in leven)
zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen. Met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht verloochend hebben; houd ook deze op
een afstand “.

We zien hier een hele lijst, die we maar eens rustig moeten doorlezen en ons zelf afvragen, of dit vandaag ook zo is en dan zullen we achter elk punt moeten zeggen: “ja“.
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Het officiële Christendom is inderdaad, zoals het hier beschreven staat en als dan het officiële Christendom zo is, dat het licht en het zout in deze wereld had moeten zijn en dat het licht al ‘zo‘ verduisterd is
en het zout bedorven, wat zal er dan van die wereld moeten worden.
Zolang de Gemeente op haar plaats was als orgaan van de Heilige Geest, was dat de weerhoudende
macht. (Lee en bestudeer de studie: de geschiedenis van de kerk, gemeente)
Wel was het, dat ook vroeger in de harten dergelijke zonden leefden, maar het kwam niet zover, want er
was die weerhoudende macht, omdat er een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld was.
Als dit nu al duisternis geworden is, wat moet er dan van de wereld terecht komen ?
Als nu al predikanten en voorgangers zeggen dat homosexualiteit wel mag en dit zelf ook uitvoeren, wat
moet de wereld dan wel doen? Ook dat het vrije huwelijk mag doorgaan. Dan leeft men maar raak! Men
predikt ook, dat men gerust scheiden mag.
Als dit nu het Christendom is, wat moeten we dan wel van de wereld verwachten? Ziet u, dat het einde
nadert? Daarom zegt Paulus en dat is het einde, wat er met die wereld en de heidenen gaat gebeuren in
Rom 1:24. “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het
lichaam onteerd wordt“.

We zien dus, dat het toppunt altijd gaat komen in de zonde van Sodom en Gomorra en dat betekent het
einde, want dan komt Gods gericht.
Dan zegt vers 32: “Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen
bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook hun bijval aan wie ze
bedrijven“.

Dit zien we vandaag, want wat men over radio, televisie en internet durft te verkondigen, is ten hemel
schreiend; maar dan komt ook Gods toorn over hen.
Ziet u, dat we ook met het officiële Christendom in die tijd gekomen zijn, dat Gods toorn gaat komen?
We hebben gezien, hoever het met het herstel van Israël gekomen is en dat voor hen ook Gods toorn
vlak voor de deur staat.
Het officiële Christendom is ook zo ver afgezakt in de leer, wat zegt de apostel Paulus daarvan? 1 Tim.
4:1-3a: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen (leer der demonen), door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van
spijzen“.

Vandaag horen we ook overal van leringen van demonen, in plaats van, dat het Woord der Waarheid
gebracht wordt door de kracht van de Heilige Geest.
Ook haalt Paulus het verbieden van het huwelijk aan. Dit moeten we niet opvatten alsof men niet trouwen mag, maar veeleer, dat het huwelijk niet geldig en niet nodig is en men dus zo wel met elkaar kan
leven.
Deze stemmen hebben we in het officiële Christendom ook al lang gehoord. Men zegt dat het huwelijk
helemaal niet naar de Bijbel is en dat nergens staat dat we naar het stadhuis moeten gaan, maar zo wel
kunnen samenleven. Dit noemt men het oorspronkelijke!
Wat een verdorvenheid overal. Verder zegt Paulus nog in 2 Tim. 4:3-4. “Want er komt een tijd, dat (de
mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen
begeerte zich (tal) van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid afkeren en zich naar
verdichtsels keren“.
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Wat voor verdichtsels: geen bekering meer prediken, kinderdoop, het kerstfeest, geen maranatha roep
meer, kerkelijke (wereldse) stichtingen, geen organisme meer maar wereldse organisatie, inschrijving
van kerkregister, het Woord niet meer als het onfeilbare Woord van God verkondigen, leer van de wijsbegeerte. Het is slechts een kleine greep uit de verdichtsels van vandaag de dag.
Paulus zegt in vers 5 verder: “Blijft gij nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een
evangelist, verricht uw dienst ten volle“.

Ook heeft hij gezegd in vers 1-2 van dit hoofdstuk: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus,
die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op Zijn verschijning (als Hij de Gemeente weghaalt) als op Zijn Koningschap (dat daarop volgt): verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting“.

Laten we ook dit Woord ter harte nemen. Al zijn we misschien niet in de plaats gesteld van een evangelist of leraar, toch hebben we een priesterlijke taak.
Als u dus in een kerk of gemeenschap zit, waar de voorganger zulke leringen gaat verkondigen, dan
moet u hem bestraffen en vermanen en laten zij u er dan maar uitzetten.
Want dan mag u niet zwijgen, want dan heeft u er mede schuld aan. Schuld, dat het bederf doorgaat en
dat die man misschien ook naar de hel gaat; want misschien zal hij op uw bestraffing nog eens tot nadenken en tot bekering komen.
We mogen zulke leringen niet dulden en wij hebben ons werk te doen. Doet dus niet met hen mee, maar
brengt het aan het licht. Dat is onze taak tot het laatste toe, en vooral, als we zien, dat Zijn komst nabij
is, want dan neemt deze ongerechtigheid en de duisternis steeds meer toe.
Paulus betuigt dat aan Timotheüs en legt hem als het ware onder een eed. Want er zijn ook vertalingen,
die zeggen: “Ik bezweer u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen
met beroep, zowel op Zijn verschijning als op Zijn Koningschap (dat straks op aarde zal komen)”.
Als Paulus zegt in vers 5: “aanvaard het lijden“. Dan is dit lijden om Christus wille en dat is heerlijk, want
dit lijden is kostbaar in de ogen van de Heer. Het is het lijden voor de Waarheid, voor het Licht, omdat
we dat bederf niet dulden.
Paulus zegt ook in Ef. 5:1-16. “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde,
zoals ook Christus u heeft lief gehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, God
tot een welriekende reuk.
Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt,en evenmin onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas heeft, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moeten wij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige,
dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God.
Laat niemand u misleiden met drogredenen (Hoe vaak horen we tegenwoordig niet: “ach, zo erg is dat
niet”), want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet
met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen
des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat louter uit goedheid en gerechtigheid en waarheid - toetst wat
de Here welbehaaglijk is.
Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs
schandelijk om te noemen, wat heimelijk wordt verricht; Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt,
komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.
Daarom heet het : Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dus
nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende,
want de dagen zijn kwaad“.
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We zien, hoe het licht reeds verduisterd is en het zout zouteloos is geworden, en waar zal het op uitlopen? Op de grote afval, waarvan Paulus heeft geprofeteerd in 2 Thess. 2:3. “Laat niemand u misleiden op
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren“.

Het officiele Christendom gaat helemaal over in afval. Voor dit woord “afval” staat “apostasia” in de
grondtekst en dat heeft een bijzondere betekenis.
Het is niet de gewone afval van enkele personen, die er eigenlijk vanaf het begin geweest is, zoals
Judas, als een van de twaalven en later ook Ananias en Saphira; maar het is hier een bijzondere afval.
Welke afval? De Heer Jezus zal straks Zijn Bruidsgemeente, dat zijn zij, die gereed zijn, plotseling wegnemen, maar de rest blijft achter in die grote afval der wereldbevolking, die afgevallen is van Christus
waarvan Hijzelf geprofeteerd heeft, dat dit aan het einde komen zal.
We hebben gezien, dat er in Openbaring 2 en 3 veel eerder vermenging kwam tussen ware en naamChristenen, maar bij Filadelfia wordt de ware Gemeente weggenomen en blijft Laodicea (samen met
Sardis en Thiatira) achter.
Laodicea betekent: regering door het volk. Deze gemeente wordt niet door het Hoofd, de Heer Jezus en
door de Heilige Geest geregeerd, want de Heer Jezus staat buiten de deur van Zijn Gemeente, Hij zegt:
”Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop“.

Ze hebben Hem dus buiten de deur gezet en het volk regeert nu zelf. We zien vandaag dat regeren van
het volk en zelfs tot in de meest hiërarchische Roomse kerk toe, moet verandering komen, zodat de
Paus niet alleen met de priesterkaste de hiërarchie behoudt, maar het volk wil ook een woordje meespreken. Het is de volksregering en Christus staat er totaal buiten.
Niet de Bijbel is gezagdragend, maar de kerkleer, de leer der synode, de oudsten bepalen e.d.
Van deze Gemeente, die aan het eind van deze tijd is, zegt Hij in Openb. 3:14. “Schrijf aan de engel der
gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping
Gods. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij
lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen”.

Dat is de grote “apostasia”. De Heer Jezus scheidt Zich officieel van die Gemeente, als Zijn Gemeente,
af. De Heer Jezus zal nog wel pogen om mensen daaruit te redden, maar dat is iets anders.
Dit Griekse woord “apostasia” wordt alleen gebruikt als er een scheidingen komt tussen man en vrouw.
Hier zien we dus, dat de Heer zich als Man afscheidt van de officiële kerk en Hij die niet meer als Zijn
Gemeente erkent.
Het is de grote afval (afscheiding), waar een andere man uit voortkomt, de wetteloze, de antichrist. Hier
gaat het nu snel naartoe.
Nu wil ik nog enkele kleine bijzonderheden naar voren brengen. In Matth. 13 vinden we de gelijkenis,
waarvan we in vers 36-43 de uitlegging lezen: “Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn
discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid duidelijk. Hij antwoordde en
zei: die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de
kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze de vijand, die het gezaaid heeft, is de
duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het bij de voleinding der wereld gaan.
De Zoon des mensen zal Zijn engel uitzenden en zij zullen uit Zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde
verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal
geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van
hun Vader. Wie oren heeft, die hore“!
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De Heer Jezus neemt het hier onder het beeld van de oogst. Hij is degene, die het goede zaad gezaaid
heeft en dat zijn de kinderen van het Koninkrijk, de echte Christenen.
De duivel heeft daar midden tussen in de dolik, de valse tarwe gezaaid. Dit lijkt aan de buitenkant precies op de echte tarwe. Ze mogen door de aardse dienstknechten niet van elkaar gescheiden worden,
want zij zouden met het onkruid ook het goede er uit kunnen trekken. Dit gebeurt alleen door engelen,
want zij alleen kunnen dit doen.
Nu zegt de Heer in vers 39: “De oogst is de voleinding der wereld“. In de grondtekst staat: “het einde van
dit tijdperk, deze eeuw der genade“.

Als deze tijd der genade afloopt, dan komt de oogst. Als dus de Heer Jezus begint met te oogsten, dan
is het einde daar. Kunnen we dit weten?
Ja, want in de gelijkenis zelf in vers 30 zegt de Heer: “Laat beide samen opgroeien (de echte en de valse
tarwe) tot de oogst. En in de oogsttijd zal Ik tot de maaiers (engelen) zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden“.

Waar kunnen wij dus aan zien, dat de oogsttijd gaat beginnen? Als de Heer Jezus engelen gaat uitzenden, die alle dolle tarwe in geweldige bundels gaat samenbrengen. Wel, is de Heer Jezus daar niet mee
begonnen?
Waarom zien we dan plotseling een samenbundeling van alle mogelijke kerkgroeperingen, tot zelfs een
samenbundeling met Rome en Rome gaat samen met de Grieks-orthodoxe kerk, straks ook met de Koptische kerk en ook de protestanten gaan met hen samen. (zie maar als voorbeeld de E.O.)
Dit alles wordt gebundeld in de wereldraad der kerken, die steeds grote wordt. Hoe dit is gekomen, weet
men niet. Eeuwen lang hebben allen een muurtje om zich heen gezet en angstvallig gewaakt, dat dit
muurtje niet wegging.
En nu, plotseling is er iets anders gekomen en alles moet één worden: Oecumene. Waar komt het vandaan?
De Heer Jezus heeft Zijn engelen uitgezonden om hen samen te bundelen om straks verbrand te worden. Het is grote samenbundeling en alles roept om eenheid. Dit gaat met een snelheid, waar men verstompt van staat.
Laatst zei iemand, als ik twee jaar geleden in de Synode over Rome iets ten nadele sprak, werd dit nog
geaccepteerd, maar als ik het nu zeg, krijg ik zure gezichten. Hij begreep er niets van, maar als men de
Bijbel goed kent, zou men begrijpen, waarom.
Ze worden samengebundeld om te worden verbrand. Dit verbranden geschiedt pas, als de echte tarwe
in de hemelse schuur gebracht is. Wat moeten de maaiers eerst doen? “Haal eerst het onkruid bijeen“.
Ziet u het bijeen komen? Zij die elkaar tien jaar geleden, niet konden verdragen, zijn nu bijeen gebracht.
Wat gaat het snel! Ja, de Heer heeft haast. “Bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt eerst
het koren bijeen in Mijn schuur” (de hemelse schuur).
Dit gaat straks komen, zoals nu de engelen dit werk onzichtbaar doen. Wat is dit een wonder!
Eeuwenlang heeft een ieder zijn standje gehandhaafd en stonden zij als kemphanen tegenover elkaar;
maar het is, alsof plotseling iets anders over hen gekomen is, want de één rent nog harder dan de ander
om tot eenheid te komen.

8

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Er is geen blad of men schrijft er over en geen vergadering of men spreekt er over. Het is, of er een besmettelijke ziekte in de lucht is. Neen, het zijn de engelen, die het bewerken en daarin zien we weer de
Majesteit Gods, hoe alles in de hand van de Heer is.
Er zijn heel wat ernstige Christenen, die dit betreuren en zich daartegen verzetten en zeggen: ”Hoe kunnen wij toch met Rome en met de wereldraad van kerken meegaan, daar er zelfs atheïsten en communisten in zitten”.
Ach, kent toch het Woord, verheugt u er over, omdat de oogsttijd er aan komt en de Heer staat te komen
om Zijn hemelse schuur vol te krijgen.
Dit zegt Hij toch in vers 40-41: “De maaiers zijn de engelen”. Hij laat dit gelukkig niet aan mensen over.
Zoals nu het onkruid verzameld wordt en dan met vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voleinding van
deze eeuw.
De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot
zonde verleidt en hen, wie de ongerechtigheid bedrijven. Zij vinden elkaar ook snel. Het is een scheiding
der geesten, maar dan komt ook de tijd, dat het echte koren in de hemelse schuur wordt gebracht.
Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u,
Amen
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