Bijbelstudie Centrum: studie

“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”
deel 5 van 7 delen
Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze zeer speciale en ingrijpende 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 zelve 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

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

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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Laten we weer verder gaan met dit machtige onderwerp en samen gaan lezen Hebr. 11:13-16 en Hebr.
13:9-14.
Hebr. 11:13-16 “In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts
uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners
waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. En als zij
gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben
terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God
Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid”.
Hebr. 13:9-14 “Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn
vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij
hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de
dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het
lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed
te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad
dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige”.
“We hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige”. We mogen met elkaar de geheime-

nissen Gods behandelen, die God na de Pinksterdag geopenbaard heeft, door middel van Zijn apostelen
en profeten aan de Nieuw Testamentische Gemeente; we mochten reeds dat grote geheimenis zien: van
Christus door Christus: Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Immers, als ons leven Christus is
geworden en wij deel gekregen hebben aan Hem, dan hebben we ook deel aan Zijn roeping en dienst.
We hebben reeds met elkaar gezien, hoe God Hem bestemd heeft om voor Hem een levende Tempel te
zijn. Zo hebben we gezien, hoe God de Vader voor de Heer Jezus, toen Hij in het vlees komen zou, een
lichaam heeft bereid. De Heer Jezus zegt in Joh. 2:19 ”Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik
hem doen herrijzen”. Daar sprak Hij van de Tempel van Zijn Lichaam.
Als wij leden van Hem geworden zijn, leden van Zijn Lichaam, dan is het van zelfsprekend, dat de
Gemeente geroepen is om een Tempel van God te zijn, als Lichaam van de Heer Jezus. Een Tempel
van de Heilige Geest, waar zowel God de Vader als God de Zoon en de Heilige Geest woning in maken.
”Of weet gij niet”, zegt Paulus in 1 Cor. 6-19, “dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt“? Paulus schrijft in Rom. 12, dat wij

onze lichamen aan Hem zullen stellen als een levend heilige, God welgevallige offerande. Dit is onze
werkelijke eredienst, naar het Woord, zoals de grondtekst het aangeeft.
Nu willen we u op iets wijzen, dat het onderwerp van deze Bijbelstudie is: Als wij spreken over de
Tempel Gods, dan weten wij dat die Templ altijd het centrum is, het hart van de stad Gods.
Zo was het ook met dat aardse Jeruzalem uit het Oude Verbond, dat straks ook in het komende Vrederijk hier op aarde nog weer een nieuwe vervulling gaat krijgen. Laten we eens enkele plaatsen uit de
Schrift opslaan. Dan zien we, hoe het gaat met dit aardse Jeruzalem.
We hebben al eerder gewezen op de profetie uit Hosea 3:4. God zegt daar ”Want vele dagen zullen de
Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod
of terafim”. We zien dus, dat zij, nadat zij hun Messias hadden verworpen, vele dagen blijven zitten

zonder koning, zonder vorst, maar ook zonder offer en gewijde steen, d.w.z. zonder hun Eredienst in
hun Tempel.
Hoe heeft de Heer Jezus zelf deze profetie naar voren gebracht, als Hij spreekt in Matteüs 23 en ook in
Lucas 13, waar we dezelfde profetie vinden. We lezen in Matteüs 23:37-39, dat de Heer Jezus zegt
”Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw
kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet
gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij
zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”!
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Dit is een aanhaling uit de profeet Jeremia, letterlijk staat er: “uw huis wordt woest gelaten”. In de Oude
Vertaling staat: ”uw huis zal tot een puinhoop worden”.
Dan spreekt de Heer Jezus direct in het 24e hoofdstuk verder over de Tempel als Zijn discipelen daarnaar vragen. Dat was de Tempel, die toen door Herodes a.h.w. opnieuw gebouwd is en zeer verfraaid,
zodat het tot één van de wereldwonderen behoorde uit die tijd in schoonheid van architectuur en kunstzin.
Als dan de discipelen Hem vragen over deze geweldige gebouwen van de Tempel, in dat eerste vers,
dan zegt Hij in Matteüs 24:2 ”Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere
gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Omdat de Joden hun Messias verwierpen en geroepen hebben ”wij willen niet dat deze koning over ons
zal zijn”, werd dit Joodse volk verstrooid onder alle volkeren der aarde.
Tegelijker tijd ging God dat geheimenis openbaren, dat tijdens deze verharding en verblinding van Israël,
Gods Geest ook onder de volkeren ging en door middel van het Evangelie een bijzonder volk ging
roepen, uit de Joden, maar ook vooral uit de heidenen, als het Lichaam van Christus, die tesamen een
hemelse stad zullen vormen, de inwoners van een goddelijke stad, dat hemelse Jeruzalem, waarvan de
apostel Johannes op Patmos moet schouwen, dat deze stad de bruid van het Lam is. Want volk en stad
worden altijd in de Bijbel vereenzelvigd, zoals ook koning en koninkrijk vereenzelvigd worden.
In het Oude en ook het Nieuwe Testament worden de aardse bewoners, het Joodse volk van Jeruzalem,
geïndentificeerd met het aardse Jeruzalem. Zo wordt nu dit hemelse volk, dat God nog aan het roepen
is, maar dat bijna voltooid zal zijn, dat volk, dat tezamen het Lichaam van Christus is, als bruid van het
Lam, dat levende bolwerk van God, die eeuwige stad Gods, die Johannes schouwt.
In haar is geen Tempel, want die Gemeente, de leden van het Lichaam van de Heer Jezus, zijn niet
alleen levende stenen van die stad, maar ze zijn ook de stenen van dat eeuwige Godshuis, zoals Paulus
het zegt in Ef. 2:20-21 en 22b. Daar staat “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de Hoeksteen is. …… tot een woonstede Gods in de Geest”.
Als God nu het aardse volk tijdelijk opzij zet, roept Hij Zich een volk tot een veel hogere opgave, tot een
veel hogere heerlijkheid, tot een veel hoger doel. Dat is dat hemelse volk als het Lichaam van Christus,
het Lichaam van de Heer Jezus en dat Lichaam zullen de zonen zullen zijn van de levende God.
En als God dat volk geroepen heeft en dat volk naar haar plaats gaat in het Hemelse Vaderland, dan is
ook de tijd aangebroken, dat Israël weer terug gaat keren uit de diaspora, naar zijn aardse erfdeel. We
zien reeds de tekenen daarvan, daarom weten we, dat het vlak voor de deur staat, dat de Heer Zijn
Gemeente komt weghalen.
Als God dat aardse volk verstrooit, dan wordt ook hun stad verwoest en hun Tempel. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. God bouwt immers Zich die Hemelse stad, die tevens een woonstede Gods
zal zijn, een Tempel in de Heilige Geest. Daarom zien we weer, dat we het einde van deze bedeling (dit
tijdperk) snel naderen en dat de komst van de Heer Jezus vlak voor de deur staat.
We lezen Luc. 21:23-24, waar de Heer Jezus de volgende profetie uitspreekt over Israël en hun stad en
land. ”Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn
over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden
onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen
zullen vervuld zijn”.

We weten uit de profetieën, dat eens dat aardse Jeruzalem weer hersteld zal worden als de stad van de
grote Koning, als Hij straks komt met Zijn Gemeente, dan de vrouw van het Lam, Zijn Lichaam, om Israël
en de volkeren te oordelen en Zijn aardse rijk hier op te richten.
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Maar we weten ook uit de profetieen, dat het lijden van dit aardse Jeruzalem nog niet ten einde is. In
vers 24 “en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld
zijn”.

Er zijn mensen die menen, dat toen in 1967 de oude stad Jeruzalem na eeuwen weer in Joodse handen
kwam en nu onder Joods bestuur is, op dat moment het einde der tijden der heidenen gekomen was.
Maar dat is het nog niet, we moeten het goed lezen, wel is het een teken aan de wand. Zoals we ook
zien, hoe God reeds een begin maakt om een deel van het Jodendom terug te brengen naar het land
der vaderen, maar ze leven nog altijd in ongeloof en verharding.
Veel Joden zitten nog altijd in de diaspora, verspreid in Amerika en over de gehele aarde. Zij komen pas
terug naar het land, als straks de Gemeente haar hemels vaderland ingegaan is, dat gaat er aan vooraf.
Het is maar een begin wat we nu zien in Israël.
En zo is het ook met het herstel van Jeruzalem. Toen God in 1967 het toeliet, dat het oude Jeruzalem
ingenomen werd, tijdens de zes dagen durende oorlog en de Joden nu weer aan de (klaag)gebedsmuur
mogen staan en weer hun eigen bestuur hebben, was dat ook slechts een begin. Het is een teken aan
de wand, dat het op slag van twaalven is, dat kan niet anders of het hemels Jeruzalem nadert zijn
voltooiing.
Eens ontving Isaäk zijn Rebecca, toen die bruidswerver, die knecht van Abraham, die bruid inbracht in
Sara’s tent. Zo zal ook de waarachtige Isaäk, de Heer Jezus, die wacht op Zijn bruid, die tevens ook het
Lichaam is, die door de Goddelijke bruidswerver, de Heilige Geest, wordt aangeworven uit Jood en
heiden, de ecclesia, die God eruit roept, eens deze Bruid ontvangen als zij voltallig is en haar inbrengen
in de ware tent van Sara.
Sara’s tent is immers een afbeelding van het hemelse Jeruzalem, naar Gal. 4, want Sara is een afbeelding, zoals we daar lezen van het hemelse Jeruzalem. We gedenken de intocht van de Heer Jezus,
gezeten op een veulen van een ezelin, in Jeruzalem, in dat aardse Jeruzalem, dat Hem verwierp.
Maar vlak voor de deur staat, dat wij zullen ingaan en de Heer Jezus met Zijn Gemeente samen, het
feest zullen vieren in het Hemelse Jeruzalem. Laten we dat goed beseffen!
De Heer Jezus heeft gezegd zoals we lazen in Luc. 21:24 ”Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt
worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn”. Zolang Jeruzalem dus door de heidenen
vertrapt wordt, zijn de tijden der heidenen nog niet om. En al is Jeruzalem onder Joods bestuur, het
wordt nog steeds door de heidenen vertrapt.
Denkt u maar aan het feit, dat het centrale middelpunt van het aardse Jeruzalem, dat immers als stad
van God moet zijn, dat juist daar, waar de Tempel moet zijn, waarin God Zijn heerlijkheid heeft, dat op
die heilige plaats, die God Zich verkoren heeft, twee gebouwen staan van een valse profeet. God is daar
niet. Hij kan daar niet zijn, dan allen met oordeel.
We zien hoe God een aanvang neemt met het herstel van het Joodse volk, maar ook een aanvang gaat
nemen met het uiteindelijke oordeel met dit volk. Zij begeren immers hun Tempel te bouwen, maar ze
kunnen hem niet bouwen, zolang die twee gebouwen, de rotskoepel en de El Askamoskee daar staan.
Een rechtvaardig oordeel Gods, want toen God de beloofde Messias zond, hun Messias in de eerste
plaats, als de Profeet Gods, hebben ze deze profeet verloochend en verworpen. Daarom staan nu op
die heilige plaats, twee gebouwen van een valse profeet, van Mohammed en zo worden ze daardoor ook
vernederd.
Het is met het lijden van Jeruzalem nog lang niet ten einde, Jeruzalem wordt vertrapt door de heidenen.
Als u ooit een bezoek brengt aan het Joodse land, kunt u met eigen ogen zien, hoe het oude Jeruzalem
niets lijkt op een stad van God, maar vertrapt wordt door heidenen.
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Er is daar een valse religie en de zonde tiert er welig. Het ligt verscheurd in de z.g. Arabische wijk en de
Joodse wijk en de Christelijke wijk.
Jeruzalem wordt nog vertrapt en het gaat nog dieper. Kan het nog dieper, dan toen zijn 2000 jaar
geleden, hun Messias verwierpen en Hem uit de Tempel en de stad wierpen, om buiten de stad gekruisigd te worden? Ja, toch wel, want dat heeft de profeet Daniël al gezien.
In Dan. 9 vinden we dat. Dan ziet u, hoe volk, stad en Tempel onlosmakelijk bij elkaar horen. Zoals het
ook voor ons, Nieuw Testamentische Gemeente geld: wij kunnen de Gemeente niet scheiden van het
hemelse Jeruzalem en van het feit, dat de Gemeente een Tempel is van de levende God.
Het is klaar en duidelijk dat God geen twee steden, als stad Gods, tegelijk heeft op aarde. Zo lang de
Gemeente als levende bouwstenen van het Hemels Jeruzalem hier is als stad die God bouwt, is het
aardse Jeruzalem Zijn stad niet, maar ligt het onder de vloek.
En zo lang de Gemeente al een Tempel van de levende God hier is, door de Heilige Geest, heeft God
geen Tempel in het aardse Jeruzalem en zal die ook niet verrijzen. En zou die verrijzen vandaag, dan
zou God deze niet als Zijn Tempel erkennen.
In Dan. 9:24-26a staat ”Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te
voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te
brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn
zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar
in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets
tegen Hem is”.

De gezalfde, dat is de Heer Jezus, de Christus, dit is in vervulling gegaan, toen na zeven en nog eens
twee en zestig jaarweken, de Heer Jezus als Messias is gekruisigd, buiten de poort heeft geleden. “na
tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem is; en het volk van een
vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten”. Ook dat is vervuld toen de Romeinen

de Tempel verwoesten.
Er wacht nog een jaarweek, want toen die negenenzestig jaarweken om waren, hebben ze hun Messias
uit de stad en uit de Tempel geworpen en buiten de poort gekruisigd en toen stond Gods jaartelling met
Israël stop.
Toen werd Israël op een zijspoor gezet en begon God in de tussentijd de Nieuw Testamentische
Gemeente aan te werven. En de zeventigste jaarweek, die laatste zeven jaren, gaan niet eerder lopen
voor God, dan wanneer Hij Israël als Zijn volk weer hier op aarde aanvaardt.
En dat gebeurt niet, voordat het Hemelse volk van de aarde weggenomen is. Want God heeft hier geen
twee volkeren, twee heilsorganen tegelijkertijd. Laten we dit goed bedenken!
Bij God is een Goddelijke orde. We weten dat het nog dieper gaat, met dit aardse Jeruzalem. De Heer
Jezus heeft ervan gesproken, als Hij in Matteüs 23 en 24 de val aankondigt en daar ook over weent. In
Matt. 24:2 staat ”Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Dan gaat Jezus spreken in vers 15-16 over wat in die laatste zeven jaar zal gebeuren met Israël.
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige
plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen”.
“de gruwel der verwoesting, op de heilige plaats”, letterlijk staat er in het Grieks “het Heilige der Heiligen”.

Uit deze profetische woorden wordt het duidelijk en klaar, dat dan de Tempel herbouwd moet zijn, op
haar plaats. En dat er in die Tempel weer een Heilige der Heiligen is, waarin, in de dagen van
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Salomo, de Ark stond, maar in de dagen van de Heer Jezus, een gewijde staan stond, waar Hosea over
spreekt. “ze zullen geen gewijde steen meer hebben. Op die plaats komt een gruwel, dat wil zeggen, een
verschrikkelijke afgoderij, en we weten wat dat is”.

De apostel Paulus laat ons daarover niet in het onzekere, als hij spreekt in 2 Tess. 2:3-4 ”Laat niemand u
misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval (het vertrekkende) komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, (de antichrist) de tegenstander, die zich verheft
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten
zien, dat hij een god is”. Wat een tragiek ! ! !

De Heer Jezus werd als de waarachtige profeet door hen verworpen. En nu verkrijgen ze in deze dagen
een oordeel, dat op hun heilige plaats een valse profeet vereerd wordt, tot hun koning, maar het gaat
nog dieper.
Ze hebben de Heer Jezus niet alleen als Profeet verworpen, maar ook als hun Messias en Koning, de
Christus. Straks moeten ze misschien hun Tempel bouwen, hoe weten we niet, een aardbeving of
oorlogshandeling, die het Tempelplein schoonveegt? De derde barenswee komt over deze wereld.
De eerste barenswee veroorzaakte dat het Joodse land vrij kwam van Turkse overheersing in 1917, in
de eerste wereldoorlog. De tweede grote barenswee kwam bij de tweede wereldoorlog. Toen werden de
Joden door de gaskamers van Hitler bereid gemaakt om terug te keren naar het land en het ontstaan
van de staat Israël begon.
De derde barenswee staat vlak voor de deur, die zal alle grenzen uitwissen en er zal een statenbond
verrijzen, waarvan de profeten gesproken hebben, dan gaan de laatse zeven jaren beginnen naar Daniël
9.

Als de Joden hun Tempel herbouwd hebben, wanneer God dat toestaat, dan lezen we in Openb. 11:1b-2
Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten
de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad
vertreden tweeënveertig maanden lang”. God erkent dus alleen het binnenste van die Tempel, de voorhof

is aan de heidenen overgelaten.
Ziet u dat Jeruzalem nog altijd door de heidenen vertrapt wordt? Dan komt het verschrikkelijkste, nu
moeten zij tot hun leedwezen aanzien, hoe daar gebouwen staan van een valse profeet, maar straks zal
in hun Tempel de valse christus zitten, die zal daar zijn troon zetten en die zal in het Heilige der Heiligen
zich als god vertonen en helaas zal een groot deel van Israël daarvoor buigen.
Alleen een heilige overblijfsel niet, dat God op het oog heeft; want er komt een overblijfsel en dat zal
moeten vluchten in de woestijn. Dan gaat gebeuren wat de Heer Jezus zegt: ”Gij zult Mij niet meer zien,
totdat gij zegt: gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren”. In die grote nood, in die vreselijke barensweeën, zullen ze uiteindelijk om hun Messias roepen en dan zal Hij komen. Het is nog een tragiek, dit
aardse Jeruzalem.
Ook krijgt Johannes geopenbaard in Openb. 11:8 (de Gemeente is dan al weg van de aarde), dat ze ook
hun laatste twee profeten, die God nog weer zendt, vermoorden in dat aardse Jeruzalem. ”En hun lijk
(zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun
Here gekruisigd werd”. Ziet u wel, dat God hier Jeruzalem niet Jeruzalem noemt, want het is Zijn stad
nog niet. God noemt het “Sodom en Egypte“.

Bent u wel eens in het oude Jeruzalem geweest? Hebt u het wel eens bekeken? Het is aan Sodom
gelijk: hoererij, homosexualiteit, dat is Jeruzalem nu vandaag de dag. Ook op geestelijk gebied. Met het
verworden en verziekte Christendom, dat elkaar daar de macht en de eer betwist en er een koopmanszaak van maakt. Sodom en Egypte, diepe tragiek!
Maar wat hebben we dan toch een machtige God, een almachtige God en een Verlosser, die vol genade
en barmhartigheid is, dat Hij toch eens die stad zal maken tot de stad van de grote koning, dat eens
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voor Jeruzalem het heil zal dagen, al gaat het met ontzettende oordelen gepaard. Eens zal de Heer
opnieuw Zijn intocht houden, Gods beloften falen niet, ondanks de dwaasheid van een verhard mensdom.
De moslims zijn zo bekend met het Profetische Woord, dat zegt dat de Messias eens door de poort, in
de muur van het Tempelplein zal binnenkomen, de Gouden Poort. Juist daar gingen ze allemaal graven
maken, tot vlak voor die poort, want ze denken dat de Heer Zich nooit zal verontreinigen, om over graven te gaan.
Ook vele geleerden zijn dwaas in deze wereld, om God als Schepper af te wijzen. We weten dat Hij
komt en Hij zal Zijn voeten straks zetten op de Olijfberg en met Hem zullen al de Zijnen zijn, niets, niets
zal Hem tegen houden.
Naar het Profetische Boek “de Openbaring” en ook van “Zacharia”, komt Hij dan niet meer op het veulen
van een ezelin. Een ezel is immers een onrein dier. En op dat dier deed de Heer Jezus toen Zijn intrede,
wij verstaan het.
Want als de profeten falen dan gaan de ezels nog eens spreken. Als het aardse Jeruzalem faalt en het
Joodse volk faatlt als profetisch volk, dan gaat de Heer zitten op een ezel, een onrein dier, maar Hij lost
hem. De Heer Jezus heeft dat dier vrijgemaakt voor Zijn dienst.
Als Bileam als profeet de boodschap van God niet brengt en niet recht wandelt, dan gaat God die ezel
nemen, al wordt die ezel dan door die profeet flink geslagen. Als vandaag de dag door de kerkleiders en
Gemeente leiders, zij die het moeten verkondigen zwijgen en een valse vrede verkondigen, Goddank dat
God dan nog ezels heeft, die de Heer kan gebruiken om deze boodschap te verkondigen.
Maar straks als Hij wederkomt en niets kan Hem weerhouden, als de Triomfator over alles en Hij Zijn
glorierijke intocht houdt in het Jeruzalem hier op aarde, dan is Hij gezeten op een wit paard van de
overwinning en zij, die de Zijnen zijn, zijn ook gezeten op witte paarden en ze zullen met Hem als
koningen heersen.
God heeft reeds toegelaten, dat in 1967 het aardse Jeruzalem onder Joods bestuur kwam, al wordt het
dan nog wel vertrapt door de heidenen. Maar de Joden konden sindsdien opgravingen doen onder het
Tempelplein. Zo wordt de verwachting onder de orthodoxe Joden steeds heviger, dat de Tempel toch
spoedig gebouwd moet kunnen worden. Het is een uitspraak van hen, dat het niet langer zal duren dan
één geslacht. Dat is gebaseerd op het feit, dat zoals onder David eens Jeruzalem veroverd was, het ook
slechts één geslacht duurde tot Salomo de Tempel bouwde.
Eerst moeten er weer priesters opgeleid worden, uit de Levieten, maar zij weten niet meer precies de
geijkte gewichten en maten, die God verordent heeft bij deze Eredienst. Bij de opgravingen zijn echter
weer oude gewichten gevonden en maten, die in de oorspronkelijke Tempel gebruikt werden. En wel
met Hebreeuwse oude opschriften gestempeld.
Ook gaan ze meer en meer ontdekken, hoe die Levieten hun Eredienst hebben gehouden en ze hebben
grote onderaardse gangen gevonden. Eén gang was die, welke de Hogepriester liep op Grote Verzoendag. Want op Grote Verzoendag ging de Hogepriester het Heilige der Heiligen binnen met dat bloed van
die zondenbok, maar dan mocht hij zich niet verontreinigen en in aanraking komen met een zondig
mens. Hij moest op een bijzondere wijze dat Heilige der Heiligen binnenkomen. Deze gang is nu bloot
gelegd en ze weten nu precies waar het Tempelgebouw begon. De Hogepriester ging die gang door en
kwam zo binnen.
Men is in Israël bezig mannen op te roepen die tot de orde behoren om de Eredienst van de Tempel te
kunnen waarnemen, ook handswerklieden, alles moet klaar gemaakt worden voor de Eredienst. God gaf
eens Mozes die opdracht en het werd uitgevoerd; ook David maakte alles klaar, de blauwdruk voor de
Tempel, die God hem gaf, materiaal verzamelde, bouwlieden opriep, priesters aan stelde, om als de
Tempel er zou zijn, men de Eredienst zou kunnen verrichten.
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Ook de rode vaars is reeds geboren. Deze vaars is nodig om alle atributen in de Tempel te reinigen. Als
dit thans in Israël allemaal plaats vindt, hoe laat zou het dan zijn op Gods tijdklok? God heeft niet twee
volkeren, die als heilsorgaan gebruikt worden. Zolang de Gemeente hier is, zal Israël die plaats nog niet
innemen. God heeft ook geen twee Tempelgebouwen, ook geen twee Jeruzalems.
God wil vandaag zijn kinderen los maken van deze wereld en van alles wat het vlees aangaat. We trekken hemelwaarts, nietwaar? Of zijn we als de vrouw van Lot, wiens hart zo naar Sodom trok, dat ze
omzag, tragisch, zij kwam om en werd een zoutpilaar. Zijn we gereed om te gaan?
Tot zover, volgende week gaan we verder met dit machtige onderwerp.
De Heer Zegene u, Amen.
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