Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:

“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.
zesde avond: het vijfde feest dat God viert, het feest der Bazuinen

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze zeer speciale studie (in serie) te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat
u door dit seminar 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 (studie) 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 dze studie gaat lezen en bestuderen, 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

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 lezen Lev. 23:23-25. “En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op
de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.
Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de Here een vuuroffer brengen”.

Wij zijn nu gekomen tot het vijfde van deze zeven feesten en dat is het feest der bazuinen. De eerste drie
feesten vonden plaats in de eerste maand van Israëls geestelijke jaar; Pinksteren ongeveer in het midden van
de derde maand en het feest der bazuinen is op de eerste dag van de zevende maand. Er ligt dus een periode
van drie en een halve maand tussen.
Het is de grootste periode, die wij tussen de feesten hebben, wat ons symbolisch laat zien, dat er een flinke
tijd ligt tussen Pinksteren en het feest der bazuinen. Dit is ook zo, want er ligt nu al bijna twee duizend jaar
tussen. Het is de tijd, die begon met de hemelvaart van Jezus tot de tijd, dat Hij weer hier op aarde terugkeert
als Koning en Rechter, en in deze tijd wordt de nieuwe oogst binnengehaald.
Wij hebben duidelijk gezien, dat de Gemeente moet weggenomen zijn, voordat de Heer naar deze aarde terugkomt, omdat anders het vaste plan Gods geen voortgang kan vinden. Het feest der bazuinen, dat op de
eerste dag van de zevende maand moet plaats vinden, zegt ons in de eerste plaats het volgende.
Deze zevende maand is tevens het begin van het burgerlijk jaar en het feest der bazuinen valt samen met
nieuwjaarsdag. Het feest der bazuinen is de nieuwjaarsdag van Israël, want het is de eerste dag van de zevende maand van zijn geestelijk jaar, maar het is ook de eerste dag van de eerste maand van zijn burgerlijk
jaar.
Dit op zich is al een Godsspraak. Ten eerste al de zeven, want wij hebben al gezien de zeven dagen, zeven
weken en nu de zevende maand en dit spreekt ons van Gods volheid en totaliteit. Inderdaad, want hoewel
schijnbaar alles na de dag van Pinksteren tot op heden rustig voortgaat, alsof alles blijft, zoals het vanaf het
begin der schepping geweest is, en de wereld denkt, dat dit nog wel vele eeuwen zo door zal gaan, komt er
plotseling een ingrijpen Gods.
Het is de tijd, dat de Gemeente verzameld wordt, en straks plotseling wordt opgenomen, waardoor de genadebedeling een einde neemt. Nu heeft Hij het geheimenis geopenbaard voor die gelovigen, de Gemeente; maar
dan gaat Hij een ander geheimenis openbaren, want dan zal Israël tot bekering komen en wordt het als het
ware voor hen een heerlijk nieuw begin, hoewel dat met ontzettende oordelen en gerichten gepaard zal gaan.
De één van het burgerlijk jaar begint dan weer met de gewone tijdscyclus van deze aarde, die vanaf de schepping loopt; maar dat betekent, dat op deze wereld iets nieuws gaat komen, namelijk het Koninkrijk Gods, dat
wij kennen als het Duizendjarig Vrederijk. Dit willen wij nader bezien.
Op de eerste van de zevende maand was het feest der bazuinen, dat wil zeggen dat God het bazuingeschal,
dat Israël in het Oude Testament kende, op een wonderbare wijze tot een eindvervulling gaat brengen in
Jezus Christus, zoals al deze feesten in Christus vervuld worden.
Israël kende bazuingeschal met zilveren trompetten (Num. 10), ook met koperen hoorns. Maar op het feest der
bazuinen op de eerste dag van de zevende maand, mochten de priesters alleen blazen met de ramshoorns,
het zogenaamde shofar blazen.
Het was een bazuin, die gemaakt was van de hoorn van een mannetjes schaap, de ram. Dit op zichzelf heeft
al een grote sprake van God. De ramshoorn is het zinnebeeld van de kracht en de triomf van dat mannelijke
Schaap, dat eens geslacht is.
De dag der bazuinen is de dag van de triomf van het Lam, die dan Zijn grote kracht en macht opneemt om Zijn
vijanden neer te stoten en om Zijn volk verlossing aan te brengen; ook om satan en zijn demonen te binden,
en Zijn rijk te doen komen op aarde.
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Het is de verschijning van het eens geslachte Lam, maar nu niet in vernedering om te gaan lijden en sterven,
maar nu om te verschijnen in glorie en majesteit. De hoorn is in de hele Bijbel het zinnebeeld van kracht, en
wel van aanvallende kracht en macht om neer te stoten.
Wij weten, dat het Lam in deze tijd ook nog altijd voor Zijn vijanden bidt; maar er komt een tijd, dat dit Lam
gaat toornen, zoals wij dit vinden in Openbaring 5:6. “En ik zag (Johannes) in het midden van de troon en van
de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen”.

Johannes ziet dit voor de Gemeente in de tijd dat de Gemeente al opgenomen is, want Openbaring 5 is de
Gemeente niet meer op aarde. Nu is het Lam nog de Voorspraak, de Hogepriester, die voor ons bidt in de
troon van God, maar niet als een aanvallend Lam.
In Openb. 5 echter neemt Hij Zijn grote kracht op, opdat al Zijn vijanden als een voetbank onder Zijn voeten
gelegd zullen worden. God heeft eens gezegd in Hebr. 1:13. “Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden
gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten”. Dat gaat komen op het feest der bazuinen, want dan wordt de
shofar geblazen.
Op elke Joodse nieuwjaarsdag wordt in de synagoge door één van de Joodse priesters de ramshoorn geblazen met een doordringend geluid. Het is geen aangenaam geluid, want het gaat dwars door alles heen en de
Jood weet, dat dan voor hem het gericht en oordeel gaat komen, maar ook zijn verlossing, de Grote Verzoendag.
Wij weten, hoe Christus dat zal vervullen, maar voor hen is het nog altijd verborgen. Zo vinden wij in Openb.
5:6b het Lam dat Zijn grote kracht gaat opnemen: “een lam staan, als geslacht, met zeven horen”. Zeven is dus
weer het getal van zijn totale aanvallende macht en kracht.
In Openb. 6:15-17 vinden wij daarvan het gevolg: “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over
duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;
en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan
bestaan”?

Nu is de troon van God nog een genadetroon, maar Johannes ziet in hoofdstuk 4 de genadetroon veranderen
in een gerichtstroon, van waaruit stemmen, bliksemen en donderslagen uitgaan naar de aarde met ontzettende gerichten.
Het Lam gaat dan ook heel ander werk doen. Nu is Hij onze Voorbidder en Pleiter en heeft Hij nadrukkelijk gezegd, dat wij onze vijanden zullen liefhebben en dat wij ons niet mogen wreken, maar in Openb. 5 en 6 zien wij
het Lam met zeven hoorns en dat Hij gaat toornen.
De volken van de wereld willen zich dan met schrik in de rotsen verbergen voor de toorn van het Lam. Ook de
Heilige Geest gaat dan heel anders werken, want nu is de Heilige Geest in Zijn volheid uitgestort in de Gemeente.
Maar in Openb. 4:5 zien wij de Heilige Geest ineens veranderd in zeven vurige fakkels voor de troon van God,
en vurige fakkels zijn door de hele Bijbel heen het beeld van gericht en oordeel. “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven
Geesten Gods”.

Gideon, als richter (rechter), die een type is van Jezus, ging de Midianieten richten en neemt een vurige fakkel
en een bazuin. Dan worden de vijanden Gods, de Midianieten, verslagen. Simson brengt brand in het staande
koren door fakkels aan de staarten van vossen te binden en hen het veld in te jagen. Dit zijn gerichten.
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Nu is de Heilige Geest uitgestort, om het genade werk van God door het geslachte Lam aan de harten te
openbaren, maar dan wordt Hij uitgestort in het toorngericht van God.
De Vader zit in Openb. 4 op een gerichtstroon en de Heilige Geest zien wij als vurige fakkels en het Lam met
zeven hoorns, waarmee Hij gaat toornen.
De gelovigen in die dagen zullen ook een andere instelling hebben, zoals wij lezen in Openb. 6:10, hoe de
zielen der martelaren om wraak roepen: “En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen”.

Dat mogen wij nog niet bidden, want nu zou dat verkeerd en zondig zijn. Als Zijn apostelen vragen of zij zullen
bidden, dat er vuur komt op die Samaritanen, dan zegt de Heer: “Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt”.
(Luk. 9:55 St.Vert.) Maar in de gerichtsbedelingen, die komt, bidden zij wel om wraak. Dan bestraft de Heer
hen niet, maar keurt het goed, omdat er een andere bedeling (tijdperk) gekomen is.
Het is nodig, dat wij het Woord onderscheiden. Het feest der bazuinen nu heeft voor de Gemeente al een voor
vervulling, want de Gemeente is een volk, dat Gods geklank kent. Wie geleid wordt door de Heilige Geest, wie
de bazuin hoort en de stem van de Heer heeft leren kennen, Zijn stem.
Jezus zegt: “Mijn schapen kennen Mijn stem”. De schapen volgen Hem en zullen geen ander volgen, omdat zij
de stem van die ander niet kennen.
Hij leidt hen bij name door Zijn stem. “Hoe zalig is het volk, dat naar Zijn klanken hoort, zij wandelen, HERE, in
het licht van ‘t godlijk aanschijn voort”. De Gemeente nu wordt door de Goede Herder geleid en zij luisteren
naar Zijn stem en kent het geklank van de bazuin en straks zal Hij voor hen een laatste woord hebben, een
laatste bazuin.
Dan zal Hij zeggen: “Kom hierheen op, Mijn kinderen”. Hij zal roepen met de stem des archangels bij deze
laatste bazuin Gods. De Gemeente, die in Hem ontslapen is, zal dan het eerst opstaan en daarna de levende
in een punt des tijds.
Er wordt verwarring gebracht, omdat sommigen denken, dat Paulus met deze laatste bazuin uit 1 Kor. 15:52 de
laatste bazuin uit Openb. 11:15 bedoelt. Dit is onmogelijk, want toen Paulus de brief aan de Corinthiërs schreef
bestond het boek de Openbaring nog niet, daar de apostel Johannes op Patmos het boek de Openbaring
schreef, toen hij al heel oud was en Paulus al lang onthoofd was.
Afgezien hiervan kan het ook niet, daar hij duidelijk spreekt van een bazuin, die voor de Gemeente gaat en hij
noemt dat een Godsbazuin; terwijl er in de Openb sprake is van een heel ander soort bazuinen, die engelen
blazen tot gericht en oordeel, en niet tot het wegrukken van de Gemeente.
Bij de zevende bazuin zijn er al verschrikkelijke gerichten vooraf gegaan in de zes voorgaande bazuinen: maar
bij de zevende bazuin vindt iets anders plaats, want niet de Gemeente wordt dan opgenomen, maar Jezus
Christus wordt tot Koning uitgeroepen!
Wij moeten leren de klanken van de verschillende bazuinen te onderscheiden. Er zijn vele bazuinen, die allen
door Jezus Christus vervuld zullen worden op de dag, die komt, de dag van de triomf van het Lam. Daarom
moeten de priesters geen zilveren trompetten blazen, maar de ramshoorn.
De ram is het mannetjes schaap en in het Midden Oosten is dat een felle vechter voor zijn kudde. In het boek
Daniël is de geitenbok, de ram, het beeld van het Grieks Macedonische rijk en deze ram valt met ontzettende
kracht het Perzische rijk aan, stoot dit neer en vertrapt het met zijn voeten.
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De ram is de felle vechter voor de kudde en zo is Jezus Christus het mannetjes schaap, dat overwonnen heeft
en nu Zijn grote kracht gaat aanwenden om al Zijn vijanden te onderwerpen. De koninkrijken van deze wereld
zullen verbrijzeld worden en Zijn rijk van gerechtigheid zal komen. Daarom werd de shofar geblazen voor de
Israëlieten, die verschillende klanken lieten horen.
De Schrift leert ons bijvoorbeeld dat, als een ramshoorn één stoot geeft, dat dan de oudsten zich moes- ten
verzamelen voor de tent der samenkomst voor het aangezicht van God. Als twee bazuinen een stoot gaven
moest heel het volk zich vergaderen.
Gaven ze een langgerekt geluid, dan moesten de strijdbare mannen zich bijeen vergaderen om ten strijde te
trekken. Zo leerde God al vroeg Israël luisteren naar de verschillende klanken. Vandaar dat Ps. 89 zegt:
“Welzalig het volk dat de jubelroep kent”.

Elk bazuinklank is dus niet dezelfde. Maar vandaag kent men ze niet en daardoor komen verwarringen en
denkt men, dat de zevende bazuin uit Openb. dezelfde zal zijn als de bazuin, die bij de opname van de
Gemeente zal klinken. Als wij de klanken niet kennen, dan moeten wij in de war raken en op dwaalwegen
terecht komen.
Wij willen nu iets van deze bazuinen gaan zien en wij zullen ons bepalen bij de hoofdbazuinstoten. Er zijn in
de Schrift allereerst bazuinen, die tot waarschuwing dienen voor het volk. Ten eerste een waarschuwende
bazuin, als er plotseling een aanval van een vijandelijk leger of roverbende kwam; de wachter op de muur
moest dan de bazuin blazen, opdat iedereen in de stad het wist, zodat die stad niet ten verderven ging.
Een andere alarmbazuin was, als God met Zijn gerichten kwam om te oordelen. In Amos 3:6 zien wij zo’n
alarmbazuin: “Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners schrikken? Geschied er een ramp
in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt”?

Bazuinen zijn dus aankondigingen van gerichten en rampen, en dan begrijpen wij direct, dat er geweldige
rampen en oordelen van God over deze wereld zullen komen, als de dag der bazuinen aanbreekt.
Dat zijn zes bazuinen in het boek Openb. 8:1 tot en met 9:21. “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een
ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende
de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun
werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch
aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun
werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang;
en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen
de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht
van hen weg.
En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren
kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis
van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven.
En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe
te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee
weeën komen hierna.
De zesde bazuin. En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden
altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de
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grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar
waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.
En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook
en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de
zwavel, die uit hun bek kwamen. Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten.
Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. En wie van de mensen
overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner
handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”!

Elke keer, dat een engel bazuint, komt er een ontzettende catastrofe over deze wereld, want dit geschiedt in
de dag der wrake Gods, die ook de dag is van de toorn van het Lam en niet in deze genade bedeling. Wij zien
dus duidelijk dat deze bazuinen alarmsignalen zijn.
In Joël 2:1 staat: “Blaast de bazuin op Sion (het aardse Sion) en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt”. Dit wordt vervuld als Jezus Christus als het aanvallende Lam komt, want dan worden die bazuinen van gericht ook geblazen, en zal het tot nog toe slapende
Israël wakker worden en weten, dat de dag des Heren gekomen is.
Dit feest der bazuinen vindt plaats tien dagen voor de Grote Verzoendag. Wat wil dat zeggen? Op de Grote
Verzoendag is het de laatste kans, om met God verzoend te worden. Dit geldt niet meer voor de Gemeente,
want die is verzoend; maar het geldt voor Israël en de overgebleven volken.
Het is de laatste kans voor een verzoening, maar door gerichten heen. Er staat geschreven, dat alle ziel, die
zich op deze Grote Verzoendag niet verootmoedigt, uitgeroeid zal worden. Daarom blaast de Heer tien dagen
van te voren de bazuinen als een waarschuwing voor het komende Godsgericht. Naar de evangeliebazuin wil
de wereld en Israël nu niet horen, en er wordt om gelachen.
Maar dan zal God met gerichten en oordelen gaan komen en zullen zij zien, dat de toorn van het Lam gekomen is, en dat er niet langer valt te spotten. Wee diegene, die zich dan niet verootmoedigt. Daarom zijn er
maar tien dagen tussen het feest der bazuinen en de Grote Verzoendag; op de eerste dag van de zevende
maand het feest der bazuinen, en op de tiende dag van diezelfde maand de Grote Verzoendag.
Nu weten wij, dat tien het getal is, waarin God iets voleindigt. Als God tot Egypte komt om Israël te verlossen,
dan komen er tien plagen over Farao en Egypte, maar dan is het afgelopen. Als Jezus over het einde spreekt,
dan zijn er tien maagden, van wie er vijf dwaas en vijf wijs zijn. De dwazen vinden de deur gesloten en krijgen
geen volgende kans meer.
Dit valse wereldsysteem krijgt aan het einde ook zijn getal tien, want het laatste wereldrijk heeft tien horen
(Dan. 7:7, 20 en 24) en het beeld van Nebucadnezar tien tenen (Dan. 2:43-45) en dan komt de steen, die zonder
mensenhanden losraakt van de berg, omdat hele wereldsysteem te vermorzelen, zodat er niets meer van
gevonden wordt.
Daarom gaan deze bazuinen voor Israël en voor de volken der wereld, want het zijn waarschuwingsbazuinen
Gods, die gepaard gaan met verschrikkelijke gerichten, opdat Israël en de volken nog tot verootmoediging en
bekering komen, en zij op de Grote Verzoendag nog met God verzoend zullen zijn, voor dat het Loofhuttenfeest, het Duizendjarig Vrederijk, begint.
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Daarom is de laatste bazuin uit Openb. 11:15, de zevende bazuin, waarbij uitgeroepen wordt: “Het koningschap
over de wereld is gekomen aan onze HERE en aan zijn Gezalfde”.

Nu is Jezus reeds de gezalfde Koning, maar Hij heeft Zijn Koningschap nog niet aanvaard. Want God heeft
gezegd: “Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten”. Ps.
110:1.

En bij deze zevende bazuin gaat Jezus Zijn Koningschap aanvaarden en dit betekent ook, dat alle bestaande
regeringssystemen van nu door Hem vernietigd worden, daar Hij Koning wordt over heel de wereld. Alle dictatuur, democratie, alle ismen, alle bestaande regeringen en vorstenhuizen zullen verdwijnen; want Hij zal Koning zijn en de Gemeente zal met Hem regeren.
Hij is de steen, die door de bouwlieden veracht en zijn plaats ontzegd is, maar Die komt om het wereldbeeld te
vernietigen. Als eerst zes bazuinen gegaan zijn, gepaard met vreselijke rampen, de gerichten en oordelen
Gods, dan lezen wij bij de zevende bazuin in Openb11:15. “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze HERE en aan zijn
Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.

Deze luide stemmen zijn van de Gemeente, die dan al bij Hem is. Prijst God! Voor de Gemeente komt de dag
des Heren niet op deze aarde, zoals Paulus ons nadrukkelijk in zijn brieven geleerd heeft.
Voor de Gemeente breekt de dag van Jezus Christus aan, die door de apostel Paulus scherp onderscheiden
wordt van de dag des Heren. De dag des Heren begint met de dag van Goddelijk gericht en wraak over Zijn
vijanden, maar de dag van Jezus Christus is de dag, dat de Gemeente tot Hem genomen wordt en met Hem
zal ingaan in de bruiloftszaal.
Altijd wordt de dag van Jezus Christus betrokken bij de opname van de Gemeente in de hemel, die plaats
vindt vóór de dag des Heren. De dag van Jezus Christus was in het Oude Testament niet bekend, terwijl wij
de dag des Heren door de hele Bijbel heen vinden.
De dag van Jezus Christus is ons pas bekend gemaakt na de Pinksterdag, want het is het geheimenis aan
Paulus geopenbaard, dat, zoals de Heer naar de hemel gegaan is, zo ook de Gemeente als Zijn leden, en
Lichaam van hier weggevoerd zullen worden.
In Joël 2:15 vinden wij nog een andere bazuin, die niet een waarschuwing betekent: “Blaast de bazuin op Sion,
heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente.” enz.
Dit is een bazuin, die oproept, dat het volk zich moet verzamelen ter verootmoediging bij de Heer om schuld
en zonden te gaan belijden. Ja, ook daar is de bazuin voor, zoals zij nú de evangeliebazuin voor ons is, die
ook de zondaar oproept om zich te verootmoedigen en te bekeren, en om zich met God te laten verzoenen.
Zo zal in deze dag des Heren ook nog een geweldige bazuin gehoord worden, die een oproep is, tot algemene
verootmoediging voor Israël en de volken.
Dit vinden wij in Openb. 14: 6 en 7 vermeld; want als de Gemeente weggenomen is, worden engelen gebruikt
om op een heel bijzondere manier nog een eeuwig evangelie te brengen. Van deze engelen zal een oproep
uitgaan, om niet het merkteken van het beest aan te nemen, maar om zich te verootmoedigen en tot bekering
te komen.
Openb. 14:6-7. “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie,
om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide
met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”.
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Want wee diegene, die het merkteken van het beest aanneemt, en wee diegene, die dat beeld aanbidt; want
voor hen is er geen dageraad meer en zullen voor eeuwig verloren zijn. Daarom zendt God nog een bazuin,
die oproept tot verootmoediging, tot heiliging, tot vasten en rouw bedrijven.
Wij lezen ook, dat er een bazuin zal gaan om Israël naar hun land terug te brengen. Wat is God lankmoedig
en genadig, dat Hij in Zijn toorngerichten nog in ontferming Zijn volk wil gedenken.
Eerst lezen wij in Jes. 26:9 hoe Israël door al deze gerichtsbazuinen van de dag der wrake Gods nog naar de
laatste oproep van God luistert en zich verootmoedigd, daar zij door het gewone evangelie niet te bereiken
waren.
Daarom staat er in vers 9: “Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed
zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid”. Prijst God
voor de dag der wrake.
Nu leven wij nog in de dag der genade, waarin God eerstelingen vergadert voor Zijn Naam, die koningen en
priesters zullen zijn in alle eeuwigheid, die niet gezien hebben en toch geloven.
Maar straks als men op de aarde de toorn van het Lam zal zien, zal men roepen: “Bergen valt op ons”, en als
zij zich dan verootmoedigen, wil God hen nog redden.
Daarom moest Jesaja al profeteren: “Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij
handelt slecht in een land van recht en de majesteit des HEREN ziet hij niet”. Zijn de mensen niet goddeloos,
terwijl God hen elke dag genade bewijst? Zij worden hoe langer hoe bozer en de ongerechtigheid neemt hand
over hand toe en daarom moeten Gods gerichten komen.
Nu gaat er nog een andere bazuin in Jes. 27:12-13. “Maar het zal ten dien dage (de dagen van Zijn gerichten),
dat de HERE de aren zal dorsen van de Rivier (de Eufraat) af tot de Beek van Egypte toe (het land dat God aan
Abraham beloofde), en gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. En het zal ten dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de HERE op de heilige berg te Jeruzalem”.

In deze tijd gaan er niet alleen waarschuwingsbazuinen, gerichtsbazuinen en bazuinen tot verootmoediging,
maar ook een bazuin, die Israël zal inzamelen. Wij zouden zeggen, dat wij nu al in een voorklank van die bazuin horen, maar nog gaat niet heel Israël naar het land, want nog veel Joden zitten in Amerika en vooral in de
Arabische landen, maar ten dien dage zullen zij één voor één ingezameld worden.
Dan komt pas de grote trek naar het land, want zij moeten daar allen vergaderd worden voor Jezus komt als
Koning en Rechter. Dit heeft Jezus gezegd in Matth. 24:31. “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het
andere”.

Over deze tekst is veel verwarring, want men wil deze steeds op de Gemeente toepassen, als zou de Here
Jezus Zijn Gemeente hier verzamelen voor de opname; maar dit bedoelt de Heer niet hier.
Wij moeten het Woord der Waarheid recht leren snijden. Jezus spreekt hier niet over de Gemeente, want in de
eerste plaats was de Gemeente toen nog onbekend, maar Hij spreekt hier tot Israël, Hij houdt deze profetische rede naar aanleiding van een vraag van Zijn discipelen, die Hem vroegen over de tempel te Jeruzalem.
Jezus zegt dan in vers 2. “Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de ander gelaten worden, die niet zal
worden weggebroken”. En verder in vers 15. “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de
profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan”.
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Wat is dat? Het gaat hier over het afgodsbeeld, dat in de Tempel van Jeruzalem zal verschijnen. Hij heeft het
hier steeds over Israël en Jeruzalem. Daarom zegt Hij ook in vers 15b en 16. “laten dan wie in Judea zijn,
vluchten naar de bergen”, en ook, dat zij moeten bidden, dat hun vlucht niet op een sabbat valt. (vers 20).
De Gemeente heeft immers geen sabbat en heeft hier geen Tempel, want de Gemeente is zelf de levende
Tempel en voor ons is de sabbatrust al gekomen, want wij zijn in de achtste dag, omdat wij een nieuwe schepping zijn.
Israël moet nog sabbat vieren en moet nog verzoend worden en zal dan ook in de acht komen.
Dit is de één op een hoger plan; de nieuwe schepping. Het gaat hier om de verdrukking, die Israël treffen zal.
We weten uit de Schrift, dat de Gemeente “de gegevene” is en dat Israël de “uitverkorene” is.
Hij is gekomen tot de Zijnen (de uitverkorenen) maar Hij heeft de Gemeente gekregen en daarom staat er in
Joh. 17, het Hogepriesterlijk gebed steeds: “Vader, die Gij Mij gegeven hebt”.
Dit lezen wij tot zeven maal toe. Dit is profetisch het beeld van Rachel en Lea. Jacob kwam om Rachel en
kreeg Lea. Rachel is het beeld van Israël en Lea het type van de Gemeente. Rachel is veel mooier en inderdaad is Israël als volk veel mooier.
De Gemeente is niet zo mooi (want Lea heeft fletse ogen), maar wordt heerlijk door wedergeboorte in Christus. Ziet, wat gij waart, toen gij geroepen werd, niet vele aanzienlijken, niet vele wijze, maar wat voor de wereld dwaas en veracht was, dat heeft God nu uitverkoren. 1 Cor. 1:26. “Ziet slechts, broeders, wat gij waart,
toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken”.

Wij weten, dat Jacob, nadat hij Lea als vrouw gekregen heeft, ook Rachel wilde hebben. Zoals Jacob om
Rachel kwam en daar weer zeven jaar moest dienen, zo heeft de Here Jezus het grote werk volbracht, dat
voor Israël bestemd was, maar het is geworden voor de Gemeente, de Lea, de gegevene.
Dan gaat hij eerst met Lea in het bruidsvertrek en zo wordt de Gemeente eerst ingebracht in de bruiloftszaal.
Daarna gaat Jacobs dienen voor Rachel en dat is in het Duizendjarig Rijk, dat daarop volgt.
Toen Jacob voor het eerst Rachel zag, ging Hij wenen en als Jezus bij Israël (Rachel) komt, moest Hij wenen
en zeggen: ”Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb Ik u willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens, maar gij
hebt niet gewild”.

Dan krijgt Hij Lea, de Gemeente. Rachel is wel schoner, want het is een bijzonder volk, maar Lea is vruchtbaarder. Daartoe is het ook in het bijzonder Zijn Lichaam om vruchtbaar te zijn. Laat men niet denken, dat de
Gemeente opgenomen wordt, omdat zij de grote verdrukking wil ontvlieden, zoals het nog wel eens
voorgesteld wordt.
Het gaat niet om ons, maar opdat de Here Jezus beschikking krijgt over het Lichaam, dat mede de verlossing
van Israël teweeg zal brengen en met Hem gaat regeren en heersen in het Duizendjarig Rijk.
Zo zien wij dus een bazuin om Israël te vergaderen, een bazuin om het tot verootmoediging en bekering te
brengen. En er is nog een andere heerlijke bazuin. Wij kunnen ons verheugen over deze bazuinen, want wij
moeten Israël liefhebben. Lea is de gegevene, maar Israël is de beminde om der vaderen wil.
Wij mogen geen ruzie maken, zoals Lea met Rachel, als is de praktijk, dat vele christenen in onmin met de
Joden leven. Daar grieven wij onze Heer mee, want Hij heeft Israël lief en wij hebben de zaligheid verkregen
door haar verwerping.
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Deze bazuin vinden wij in Jer. 51. In vers 25 gaat het over Babel, het Babylon van de eindtijd: “Zie, Ik zál u! gij
berg des verderfs”. Dit Babel vinden wij terug in Openb. 17 en 18, als het laatste Babylon, de grote hoer, de
grote valse wereldkerk.
Het is een vals godsdienstig systeem; een wijn, die een vermenging is van evangelie en allerlei heidense
gebruiken. Het is Izébel, de vrouw, die het zuurdesem heimelijk er in gedaan heeft en uitgegroeid is tot die
grote hoer.
In Jer. 51:25b en 26 staat dan ook: “en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u
maken tot een berg van brand, en men zal van u geen steen nemen voor een hoek noch een steen voor fundament, want een eeuwige woestenij zult gij zijn, luidt het woord des HEREN”.

Wij kunnen verheugd zijn, dat van die prachtige afgodstempels met al hun rijkdommen en kunstwerk, waar
niets dan gruwelen bedreven worden, geen steen zal overblijven. Dan lezen wij ook in vers 27. “Heft de banier
omhoog op de aarde, blaast de bazuin onder de volken! Heiligt volkeren tegen haar (de stad)”. Die haar moeten
verwoesten. De vervulling deze profetie zal in Openb. 17 en 18 plaats hebben.
Daar vinden wij, dat God die tien koningen van de eindtijd en de antichrist, het beest, in het hart geeft om die
hoer te vernietigen. Wat heerlijk als er een einde komt aan die valse wereldgodsdienst systemen, een mengelmoes van alles, die de wereld dronken heeft gemaakt en gehoereerd heeft met de wereld, zodat men beneveld is en het waarachtige evangelie niet kent.
Voordat Jezus Koning wordt in het Duizendjarig Rijk en vóórdat satan met al zijn demonen in de afgrond wordt
gebonden, wordt eerst Babylon verwoest, en dan klinken de halleluja’s in de hemel.
Nergens vinden wij in het Nieuwe Testament het woord halleluja, maar als Babylon vernietigd wordt, klinken
de halleluja’s (Openb. 19), want die is de oorzaak, dat de volken het licht der genade niet kunnen ontdekken.
Nu vinden wij nog een heel belangrijke bazuin, die we eigenlijk al behandeld hebben.
Het was in Israël de gewoonte, als een koning gezalfd was en zijn koningschap aanvaard had, dat de bazuin
geblazen werd. Toen koning Salomo tot koning werd uitgeroepen; en koning Salomo is het type van Jezus
Christus als vredevorst van het komende Vrederijk.
Van deze bazuin lezen wij in 1 Kon. 1:39: De priester Sadok had de hoorn met olie uit de tent genomen, en hij
zalfde Salomo; toen blies men op de bazuin, en al het volk riep: Leve koning Salomo”!

En dit horen wij, als de zevende bazuin geklonken heeft in Openb. 11:15-19: “En de zevende engel blies de
bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze
Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, die
voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende:
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen,
die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods,
die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel”.

Grote stemmen in de hemel van alle zaligen, die zeggen “De Heer heeft het Koningschap aanvaard”. Zij juichen
en jubelen. Ziet u hierin de vervulling van de bazuin bij Salomo’s aanvaarding! Dan zijn wij bij die grote Salomo, want Jezus heeft gezegd: “Vader, die heerlijkheid, die Ik bij u heb, dat zij die ook zullen aanschouwen”.
Er zijn vele bazuinen, die alle nog hun vervulling krijgen. Wij zien hieruit dat wij goed moeten leren, welke
bazuin gaat, want niet elke bazuin bedoelt hetzelfde.
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Er zijn waarschuwingbazuinen, oorlogsbazuinen, gerichtsbazuinen, verootmoedingingsbazuinen, bazuinen die
het koningschap aankondigen, bazuinen die Israël zullen vergaderen naar het land en welzalig het volk, dat
die klanken kent!
De Gemeente behoort deze klanken te kennen. Paulus zegt, dat wij bij het horen van de bazuin moeten
weten, welke klank het is, want anders worden we misleid.
In Ex. 19:19 vinden wij een bijzondere bazuin: “Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes
sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neder op de berg Sinaï”. Als de Here van de
hemel in majesteit nederdaalt op de aarde onder Zijn volk, dan gaat de bazuin, en dat is wel de heerlijkste
bazuin.
Deze dag der bazuinen kondigt aan, dat Jezus in glorie en majesteit als Heer der heren en Koning der koningen zal nederdalen op de aarde, op de olijfberg, vanwaar Hij ook opgevaren is, dan zal het Koningschap voor
Hem zijn voor eeuwig.
Als Hij komt in majesteit, lezen wij in Zijn Woord, dat Hij komt met al Zijn heiligen, die tevoren al bij Hem zijn
opgenomen. Dat zegt Openb. 19 als daar de hemel opengaat en Hij nederdaalt op het witte paard als de Koning der koningen en de Heer der heren, dan komen achter Hem, op witte paarden gezeten, de heiligen der
Gemeente, die Hij als eerste kocht met Zijn bloed en die Hij als loon voor Zijn kruislijden ontving.
Het is de eerste vrucht van Zijn lijden, de eerstelingen, die met Hem verenigd zijn in de bruiloftszaal en nu niet
meer de Bruid des Lams, maar Vrouw des Lams geworden is; die ook op witte paarden achter Hem aankomen, want zij zullen ook heersen en regeren als koningen en priesters tot in alle eeuwigheid.
Dit is een kort overzicht van dit geweldige gebeuren op de dag der bazuinen. God geve, dat wij beter het geklank mogen leren verstaan vanuit Gods Woord, en vooral het onderscheid tussen deze bazuinen mogen leren kennen. Vooral de bazuin, die voor deze dag aanbreekt, de laatste bazuin voor de Gemeente hier op aarde, die ons zal oproepen tot Zijn heerlijkheid.
Tot zover volgende week starten wij met het zesde feest dat God viert.
De Heer Zegene u.
Amen.
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