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

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. 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 genade tijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonder 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
geopende 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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Het hedendaagse en het toekomende wereldgebeuren in verband met
de Gemeente Gods en het Christendom
het Israël Gods en het Jodendom
het Koninkrijk Gods en het heidendom
gezien in het licht van de profeten.

Laten we opslaan en lezen 1 Cor. 15:20-28. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling
van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden
door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn
komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle
heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij
zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer
alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen
heeft, opdat God zij alles in allen”.

Heel het wereldgebeuren, dat vandaag om ons heen plaats vindt en nog zal geschieden in de naaste
toekomst, staat in direct verband met het aanstaande koningschap van de Heer Jezus! Het zijn de voetstappen van de komende Koning! Als wij willen weten, hoe ver Gods plan gevorderd is, dan moeten wij
dit plan kennen.
In dit Schriftgedeelte zien wij in vers 28, wat uiteindelijk Gods plan is met de schepping, “opdat God zij
alles in allen“.

Als Hij alle vijandelijke machten. En alles, wat tegen de wil van God in gaat, onttroond zal hebben en die
geliquideerd zullen zijn, dan zal dat heerlijke Koninkrijk zich over heel de schepping uitstrekken.
Opdat God tot dit doel kan komen, heeft Hij Zijn Zoon daartoe bestemd, in Wie Hij alles uitvoert, want in
Hem heeft God de schepping gemaakt en onderhoudt Hij ook de schepping; door Hem heeft Hij de verlossing aangebracht en het is door Hem, dat God straks alles in allen zal zijn.
Daartoe moet Zijn Zoon als Koning heersen, zoals vers 25 zegt: “totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn
voeten gelegd heeft“.

Als dit “totdat” bereikt is, dus, als Jezus als Koning heerst en al Zijn vijanden onttroond zijn en onder Zijn
voeten liggen, dan zal Hij het Koninkrijk overgeven aan de Vader, zoals vers 28 zegt: “Wanneer alles
Hem (Jezus) onderworpen is, zal ook de Zoon Zelf Zich aan Hem (de Vader) onderwerpen, die Hem alles
onderworpen heeft, opdat God alles in allen zij“.

Wij zien, hoe God de Vader Zijn Zoon, niet alleen bestemd heeft om Redder en Verlosser te zijn en in
het verleden bestemd had om de schepping te scheppen, maar dat Hij Hem ook bestemd heeft als de
Koning.
Nu is hier veel onkunde en verwarring over en dat wordt ook in de hand gewerkt door liederen, die wij
zingen, predikingen die gehouden worden en leerstellingen, die zeggen, dat de Heer Jezus nu al Koning
is; maar de Heer Jezus is nog steeds geen Koning, Hij is nu onze Hogepriester!
Hij is wel gezalfd tot dat Koningschap, maar Hij heeft Zijn Koningschap nog niet aanvaard. Hij is geen
Koning over de Gemeente, want dat vinden wij met geen enkel woord in de Schrift vermeld en zelfs niet
in de minste aanduiding daartoe.
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Hij is “Heer” over de Gemeente, het Hoofd van de Gemeente, maar geen Koning. Dit willen wij nu eerst
duidelijk vanuit de Schrift gaan zien, opdat wij het Woord der Waarheid recht leren snijden en Gods plan
leren kennen.
Dat God Zijn Zoon tot Koning bestemd heeft, wordt duidelijk naar voren gebracht op vele plaatsen, o.a.
in Ps. 2:6-7. “Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg; Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt”.

Verder lezen wij dit ook direct bij de aankondiging van Zijn geboorte in Bethlehem, Luc. 1:31-33. “En zie
(zegt de engel Gabriël) gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven.
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon geven
van zijn vader David, en Hij zal als Koning heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen“.

Als wij het profetische Woord willen leren kennen, dan moeten wij dit lezen naar de gedachten van God.
Als God door een profeet spreekt, wordt de profeet a.h.w. op een bergtop gezet en hij wordt verheven uit
de gewone gezichtskring van ieder mens, die niet verder reikt dan de ogen zien.
Het is hetzelfde, als iemand, die op een hoogte of bergtop staat, meer kan zien, dan dat hij beneden in
het dal staat. God zet hem a.h.w. in de Geest en dan gaat het met die profeet net zoals met iemand die
op een uitkijktoren staat en voor zich uit alleen de verhoogde dingen ziet, de heuveltoppen, de bergtoppen, maar niet wat daar tussen die verhoogde punten ligt in de dalen.
Zo is het ook dikwijls met de profeten gegaan en zo moeten wij ook de profetieën lezen. Immers, hoe
luidt deze profetie: “En zie, gij zult zwanger worden”. Dat gebeurde direct, nadat de engel de boodschap
had gebracht en Maria hem had geloofd en zo ging deze profetie dus direct in vervulling.
Dan volgt: “en een Zoon baren“. Dit zou pas over negen maanden gebeuren. En verder: ”En gij zult Hem
de naam Jezus geven”, wat kort na zijn geboorte gebeurt is. “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden“. Dit gebeurde dertig jaar later, toen Hij volwassen was en de Heilige Geest over
Hem kwam en de stem van de Hoogwaardige uit de hemel klonk: ”Deze is Mijn geliefde zoon“.
Dan volgt: ”En de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven”. Dit is tot op de huidige dag nog
steeds niet gebeurd en hier ligt al meer dan 2.000 jaar tussen.
In de profetie van Jesaja 9:5 zien wij hetzelfde, want aan de profeet werd dit getoond: ”Een kind is ons
geboren”. Jesaja zag dit, terwijl het nog 700 jaar zou duren, voordat Jezus geboren zou worden. Jesaja
als mens zou zeggen: ”een kind zal ons geboren worden“, maar het is hier niet Jesaja die spreekt, maar
de Heer!
Voor de Heer zijn al deze dingen al voldongen feiten. Dit moeten wij leren zien in het profetische Woord.
Dan: ”Een Zoon is ons gegeven“. Dit is 33 jaar na de geboorte op het kruis van Golgotha vervuld, toen
de geweldige Zoon des mensen openbaar kwam, die ging sterven in de plaats van Adam en zijn nageslacht.
En verder: “en de heerschappij (het koningschap) rust op zijn schouders en men noemt Hem Wonderbare
raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst“.

Deze heerschappij slaat niet op de heerschappij, die de Heer Jezus nu heeft, want dat is een heel andere heerschappij. Want in vers 6a staat welke heerschappij dit zal zijn: “Groot zal de heerschappij zijn
en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk“.

Dit moet nog komen en hier ligt weer meer dan 2.000 jaar tussen. Het is de aardse troon van David,
want David heeft nooit zijn troon in de hemel gehad.
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Maar in vers 6b lezen wij: “doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen“. We zien dus, hoe de Heer Jezus zal gaan
zitten op de aardse troon van David en dit in verband met het herstel van Israël.
Toen Hij geboren werd in Bethlehem, lezen we hetzelfde in Matt. 2:2, waar de wijzen uit het Oosten
vragen: ”Waar is de Koning der Joden, die geboren is“. Hij werd aangekondigd als “de Koning der Joden” op Davids troon.
En bij Zijn geboorte werd gezegd, dat Hij de Koning der Joden is, terwijl op het kruis in drie talen, die
toen bekend waren, namelijk het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn geschreven stond: ”Dit is de Koning der Joden”, zoals wij dit lezen in Joh. 19:19. ”En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het
kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden“.

De Heer Jezus is dus aangekondigd als de Koning der Joden, geboren als de Koning der Joden en
gekruisigd als de Koning der Joden.
Hij is immers gekomen tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Het is in Gods raadsplan vastgelegd, dat het Koningschap van Zijn Zoon Jezus plaats zal vinden op de troon van David en
over Israël en vanuit Israël over de gehele wereld en niet anders. Hij is gekomen tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen, maar zij hebben hun Koning verworpen.
Dit vinden wij in Joh. 19:14-15. “En het was Voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij
zeide tot de Joden: Zie, uw koning! Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning,
alleen de keizer”!

Wij zullen in het kort even de volgorde nagaan. Eerst zien we de bijzondere geboorte van de Heer Jezus
in Bethlehem. We weten, dat Hij geboren is uit de maagd Maria, ontvangen uit de Heilige Geest. Toch
moest Hij erfgenaam zijn op Davids troon.
Nu gaat de erfopvolging altijd op de oudste zoon over. Naar het Profetische Woord moest de Heer Jezus
als mens geboren worden als de zoon van David, uit het geslacht van David; maar omdat hij geen aardse vader had, moest Zijn moeder uit het geslacht van David zijn.
Het geslachtsregister van Maria vinden wij uitvoerig in Lucas vermeld. Wij vinden daarin, dat Maria een
achter-, achter kleinkind van David was en wel uit Nathan, een zoon van Bathseba. Zij had verschillende
kinderen bij David. De eerste stierf. De tweede zoon, die geboren werd, was Salomo en daarna werd
Nathan geboren.
Zo zien wij dat Jezus, wat Zijn vleeswording betreft, ook geboren is uit het geslacht van David, maar hij
moest ook erfgenaam worden op de troon van David en dat kon niet door Maria.
Maar God bewerkte het wonder, dat Maria de vrouw van Jozef werd, en het geslachtsregister van Jozef
vinden wij in Matteüs! Jozef was dus ook een achter, achter kleinkind van David, maar via Salomo. Vanaf David was via koning Salomo steeds een koning op de troon geweest tot Jechonja toe, ten tijde van
de profeet Jeremia.
Hij werd van de troon gestoten, toen de Babylonische ballingschap kwam en daarna heeft niet één nakomeling in de troonlijn meer op de troon van David gezeten; maar er waren er wel, die er recht op hadden.
Jozef was in de dagen, dat Jezus geboren werd, de rechthebbende, zoals de Joodse geslachtsregisters
aanwijzen, die zorgvuldig bewaard zijn geworden. De Heer Jezus is tijdens Zijn aardse wandeling op alles aangevallen, maar nooit op het feit dat Hij de troonopvolger was.
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Nu huwden Jozef en Maria met elkaar en toen de Heer Jezus geboren werd, ontvangen uit de Heilige
Geest, was Hij de eerstgeborene, zoon van Maria en Jozef, al was Jozef zijn pleegvader!
Maar Gods raad zorgde ervoor, dat Jozef gestorven was, voordat de Heer Jezus stierf en zo ging het
erfrecht over op de Heer Jezus, die toen de rechtmatige troonopvolger werd, zodat de Israëlieten konden weten, dat Hij de Koning was.
Daniël had gezegd, dat vanaf de uitgang van het woord van de Perzische koning, dat Israël de stad
weer mocht herbouwen er 69 jaarweken, na de ballingschap zouden verlopen tot de Messias, de vorst.
(Daniël 9)
Dit is ook precies gebeurd, want toen de Heer Jezus op Palmzondag Zijn intocht hield, waren precies 69
jaarweken verlopen en kwam Hij naar het Woord des Heren van de profeet Zach. 9:9. “Zie, uw koning
komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelhengst, een
ezelinnenjong“.

Ja, Hij kwam en hield Zijn intocht toen precies de 69 jaarweken, dat is 483 jaar, vervuld waren, na de
uitgang van het gebod van de koning om de stad te herbouwen. Ook daaraan kon Israël weten, dat Hij
de Koning was.
Wat is er nu gebeurd? Zij hebben hun Koning verworpen en Hij is naar de raad Gods gekruisigd als het
Offerlam voor de zonde der wereld, ten derde dage opgestaan, Hij is dus nog altijd “de rechthebbende”
op de troon van David, want Hij is niet dood gebleven, maar Hij leeft.
Jozef was de laatste erfgenaam en dat recht is overgegaan op de Heer Jezus en Hij blijft dit, want Hij
leeft tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden. Hij is dus de rechthebbende op de troon en wat is er nu
gebeurd?
Zij hebben hun koning verworpen en de Heer Jezus is teruggekeerd naar de Vader. Gaat nu het koningschap niet door? Ja, natuurlijk!
Dat Hij verworpen werd, was voor God geen verrassing; integendeel, wij weten, dat God dit wist. Maar
God had in Zijn eeuwige raad ook juist “dat” bestemd ten goede, want in de tijd, dat zij de Koning verwierpen is Hij weer teruggekeerd tot de Vader; nu wordt de Gemeente aangeworven op aarde als het
Lichaam van Christus.
In het Oude Testament wordt het Koninkrijk van de Heer Jezus al aangekondigd en Johannes de Doper
als heraut ervan, verkondigt dit bijzonder aan. Omdat het toen nabij gekomen was. Als de Heer Jezus
onder hen is en zegt: “Het koninkrijk is onder u“. Het wordt vaak vertaald: “Het koninkrijk is nu”, maar dat
staat niet in de grondtekst.
Toen de Heer Jezus na Zijn opstanding als de Koning is weggegaan, kwam de verborgen vorm van het
koninkrijk en deze blijft zolang de Koning afwezig is.
Hij zit nu niet als Koning in de troon van God, want dat vinden wij met geen letter vermeld in de Schrift,
maar Hij is nu de Hogepriester. Zijn Koningschap is nog altijd toekomende, zoals wij uit de Schrift nog
zullen zien.
Straks als Hij op aarde wederkomt, dan aanvaardt Hij het Koningschap uit de hand van de Vader. Wij
zien dus het Koninkrijk aangekondigd, de Koning verworpen en het weggaan van de Koning. Nu leven
wij dus in de verborgen vorm van het Koninkrijk.
Als straks de Gemeente weggenomen wordt, krijgen wij op aarde een namaak van het Koninkrijk, onder
de antichrist en daar zijn op het ogenblik de volkeren en het Christendom hard mee bezig om deze namaak klaar te maken.
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Dan gaan wij ook in het Profetische Woord zien, wat er dan in de wereld gaat gebeuren. Aan het einde
van die antichristelijke periode komt de Heer Jezus met de Zijnen terug op aarde en dan begint Zijn Koningschap op de toon van David.
Dat is het Duizendjarige Rijk en pas daarna komt de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. In het Duizendjarig Rijk komt het koninkrijk openbaar en daarna pas op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, de perfectie van het koninkrijk, de volmaaktheid.
Deze dingen willen we uit de Schrift verder zien, de Heer Jezus heeft Zijn apostelen en discipelen drie
en een half jaar omtrent deze dingen onderwezen en vooral Zijn opstanding tot aan Zijn hemelvaart,
heeft Hij bijzonder hierover gesproken, zoals wij vinden in Hand. 1:3. ”aan wie Hij zich ook na Zijn lijden
(na Zijn opstanding) met vele tekenen heeft vertoond, veertig dagen lang hen verschijnende en tot hen
sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betref“.

Wat is hier over toch een vreselijke onkunde, terwijl het toch zo duidelijk geschreven staat! Hij heeft in
die 40 dagen bijzonder met hen gesproken over dit Koninkrijk en wat er allemaal moet gebeuren en dan
stellen zij in vers 6 nog de vraag, nadat zij al zo onderwezen waren: “Zij dan, die daar bijeengekomen
waren, vroegen Hem en zeide: Here, herstelt Gij in deze tijd het Koningschap voor Israël”?

Drie en een half jaar had Hij hen onderwezen en vooral ook gedurende de 40 dagen na Zijn opstanding,
en hen duidelijk gezegd, dat er een zichtbaar Koninkrijk zou komen; want anders zouden zij Hem die
vraag toch niet gesteld hebben!
Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u,
Amen.
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