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
genadetijd 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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Drie en een half jaar had de Heer Jezus 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!
Dan zou de Heer Jezus direct gezegd hebben: “Wat stellen jullie Mij nu toch voor een vraag, want het is
immers een hemels koninkrijk”. Wel neen, natuurlijk niet, want het is een zichtbaar aards Koninkrijk en
alleen de duivel wil maar een onzichtbaar koninkrijk in de hemel hebben, maar hij is een leugenaar!
Wij moeten de tekenen en Gods plan leren kennen. Zij vragen dan: “Here, herstelt Gij in deze ‘tijd”, want
deze apostelen hadden verwacht dat Hij het al in die tijd zou doen, daar zij het kruis niet begrijpen konden.
Toen de Heer Jezus hen van het kruis sprak, begrepen zij er niets van, want hoe kon nu die Koning sterven? Maar toen Hij gekruisigd en opgestaan was, vroegen zij: “Zult Gij het dan in deze tijd doen”? Hierop
zei de Heer Jezus tot hen: ”Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de
beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen“.

Eerst moest het genade tijdperk komen, waarin de Gemeente aangeworven moest worden. Wij zien dus
heel duidelijk, dat de Heer Jezus na Zijn opstanding nog steeds niet het Koninkrijk had opgericht, maar
dat nog altijd in het vooruitzicht stelt. Ja, er zouden zelfs tijden over heen gaan. Hij bedoelt niet, dat zij
van die tijden niet op de hoogte zouden zijn, maar dat zij niet zouden weten, hoe lang die tijden nog precies zouden duren.
Dit komt in onze vertaling niet uit en dat kan ook niet, omdat wij maar één woord hebben voor tijd; maar
in het Grieks heeft men twee verschillende uitdrukkingen voor het woord “tijd”.
Het eerste is het woord “chronos” en betekent de tijd, die voor ons mensen te berekenen is. Die tijd
houdt verband met de omwenteling van de aarde en die men verdeeld heeft in 24 uur; 12 uur dag en 12
uur nacht, terwijl men het uur weer verdeeld heeft in 60 minuten en de minuut weer in 60 seconden. En
zeven dagen van 24 uur zijn een week en ongeveer 30 dagen een maand, want dit houdt verband met
de maan.
Een jaar wil zeggen, dat de aarde een baan om de zon heeft gemaakt. Dit alles is de chronos, de tijd,
die te bepalen is in uren, dagen, maanden en jaren.
In het Grieks heeft men ook nog het woord “kairos” en dit is een tijdsbepaling, die door mensen niet te
berekenen is. Een boer b.v. kan er zich op instellen, dat hij elke morgen en namiddag om vier uur de
koeien melkt en dit kan hij dus naar de chronos doen. Maar diezelfde boer kan echter niet zeggen, dat
hij b.v. op 20 mei het gras gaat maaien, of dat hij op 6 juli het koren binnen haalt, want dat groeit niet
naar de chronos, maar naar de kairos, naar een rijpingstijd, die God in de hand heeft.
Het binnenhalen van de oogst valt elk jaar anders, want dit ligt aan de hoeveelheid zonneschijn, regen
en zacht weer enz. Dat heeft niet de mens, maar God in Zijn hand en daarom valt het niet te berekenen.
Het Koninkrijk waar zij om vroegen, kan niet berekend worden naar de chronos, maar het hangt af van
de kairos, als alles er voor rijp geworden is. Dan moet eerst de Gemeente rijp zijn en ook Israël en de
volkerenwereld. En in die tijd leven wij nu.
Wij leven in de rijpingstijd naar de oogsttijd voor de Gemeente, voor Israël en de volkeren en daarom
heerst er al de vreselijke chaos, die nog veel erger zal worden, zo erg zelfs, zoals wij nog nooit gehoord
hebben. Het staat vlak voor de deur, want de oogsttijd is nabij. Deze kairos duidt dus aan, dat de Gemeente, Israël en de volkeren rijp moeten worden.
De apostelen hadden het dus kunnen weten; maar, zoals het ook met ons gaat, verstonden zij ook niet
direct alle dingen van het Woord. Er staan veel dingen in de Bijbel en wij lezen het wel, maar het ontgaat
ons.
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De Heer Jezus had hen al duidelijk gezegd, dat Hij direct na Zijn opstanding nog niet het Koninkrijk zou
aanvaarden. Hij had het duidelijk gezegd, maar het was hen ontgaan. In Luc. 19:11 lezen wij: “Toen zij
daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat
het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden“.

Zij hadden er gelijk in, dat Hij de geboren Koning was, maar zij dachten, dat het Koninkrijk al voor het
kruis zou komen en vooral, toen Hij met hen opging naar Jeruzalem, dachten zij, dat het ging komen en
Hij het Koningschap zou aanvaarden.
Wat gaat de Heer dan zeggen in vers 12: “Hij zie dan: Een man van hoge geboorte (de Heer Jezus) trok
naar een ver land (hij ging terug naar de derde hemel, de troon van God) om voor Zich de Koninklijke
waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren“.

Hij was wel geboren als Koning, bestemd als Koning en gekruisigd als Koning, maar het Koningschap
ontvangt Hij alleen uit de hand van de Vader. De Heer Jezus neemt het Koningschap niet uit de hand
van mensen en Hij zal het ook niet Zichzelf toe-eigenen, maar Hij wil het alleen aanvaarden uit de hand
van de Vader.
Als wij deze dingen gaan verstaan door het Woord te onderzoeken uit liefde tot Hem, dan geeft God ons
al deze moeilijke dingen in eenvoudige voorbeelden uit het Oude Testament te verstaan.
Al deze dingen kunnen wij begrijpen, als wij maar niet het Oude en Nieuwe Testament uit elkaar gaan
halen, want het Nieuwe Testament zit verborgen in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is de
verklaring van het Oude Testament. Die twee horen bij elkaar en het zijn geen twee, maar het is één.
Ook deze geschiedenis vinden wij zo simpel voor onze ogen uitgestald. Toen God het Koningschap met
Israël begon, riep Hij David achter de kudde vandaan want David was herder en de Heer Jezus is de
goede Herder. Dan wordt David tot Koning gezalfd door Samuël, de dienstknecht Gods, die daartoe opdracht krijgt.
Hij giet de hoorn met olie over zijn hoofd en zalft hem tot Koning. Was David direct al Koning? Neen, er
was toen nog een andere Koning, n.l. Saul. Kreeg hij het spoedig? Integendeel. Hij ging zelfs Saul dienen en hij heeft jaren gewacht.
David had het kunnen nemen, want hij wist dat hij Koning zou worden, want Samuël had hem daartoe
gezalfd en de Heilige Geest was toen op hem gekomen. Hij wist dat hij de bestemde Koning was, maar
hij deed het niet zelf en maakte geen aanspraak op de troon.
Hij had het Koningschap uit de hand van de mensen kunnen aannemen, want na de oorlog in die dagen
had men de leuze: ”Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden” en al het volk
juichte voor David. Om al het volk achter hem te krijgen, was voor David geen moeite, maar David nam
het niet uit de hand van mensen en nam het ook niet in eigen hand.
Tweemaal was het leven van Saul in zijn hand en hij had hem kunnen doden, alhoewel Saul hem geweldig vervolgde en zijn leven zocht, maar David sneed alleen maar een slip van Sauls kleed af. David
wachtte op Gods tijd.
Wanneer kwam dat? Nadat Saul door God de dood onderging. Toen pas ontving David uit Gods hand
het Koningschap. Dit is niet alleen geschiedenis, maar de hele geschiedenis is niet anders dan profetie
aangaande de Heer Jezus, want alles staat van Hem geschreven. Hij is de ware David. Toen Hij zich in
de Jordaan liet dopen door Johannes de Doper, werd Hij al gezalfd door God, die zei: “Deze is Mijn geliefde Zoon”.

Bij de broodvermenigvuldiging lezen wij in Joh. 6, dat men Hem met geweld tot Koning wilde maken,
daar had Hij het uit de handen van het volk kunnen krijgen; maar de Heer Jezus wilde dit niet en daarom
onttrok Hij zich aan hen. Ziet u de vervulling hierin van de profetie in de geschiedenis van David?
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De Heer Jezus had het in eigen hand kunnen nemen. Want zij riepen: ”Als Gij werkelijk de Messias bent,
kom dan af van het kruis“. Had Hij dat niet gekund? Dit was even makkelijk geweest als alle wonderen
en tekenen, die Hij gedaan had; maar Hij diende Zijn God en nam het niet in eigen hand, maar wil het
ontvangen uit de hand van de Vader, als de tijd daarvoor aangebroken is. Welke tijd?
Dat Saul onttroond wordt, Saul is het type van de duivel. Hij is oorspronkelijk wel gezalfd, maar in opstand gekomen en daarom door God verworpen en onderging tenslotte een smadelijke dood.
Zoals David het type is van de gezalfde Zoon van God, zo is Saul het type ven de gezalfde cherub, die
in opstand gekomen is tegen God en daarom door God verworpen is, maar nog een zekere tijd blijft regeren. Saul werd al verworpen bij het begin van zijn koningschap, maar hij is nog vele jaren koning geweest. Zo is satan ook al lang verworpen, maar hij blijft toch nog altijd de vorst van deze wereld tot de
tijd, die God bepaald heeft.
Dit zijn de tijden en gelegenheden, die God in Zijn Hand heeft; want ook satan moet met de zijnen rijpen
tot volle ongerechtigheid en dan komt het oordeel Gods en zal hij met de zijnen vallen. Dat zal gebeuren
als de Heer Jezus straks met de Zijnen wederkomt op aarde en dan Koning wordt.
Zo zien wij deze dingen dus duidelijk afgeschaduwd? We hebben in Luc. 19 duidelijk gezien, dat Hij het
Koningschap uit de hand van de Vader ontvangt. En in Openb. 3:21 lezen wij: “Wie overwint, hem zal ik
geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn
troon“. Let op wat de Heer hier zegt!

Eerst wat de tijd betreft, waarin de Heer Jezus dit zegt. Dit profetische boek de Openbaring van Jezus
Christus moest Johannes, de apostel neerschrijven, toen hij in ballingschap was op het eiland Patmos,
en toen hij al ongeveer negentig jaar oud was, terwijl de Heer Jezus al vele jaren in de heerlijkheid was,
verhoogd in de troon van de Vader.
Wat zegt de Heer Jezus nu? “Wie overwint, Hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon“. Toen Hij al
vele jaren bij de Vader was, wist Hij, dat Zijn eigen troon dus nog altijd in het vooruitzicht was en Hij Zijn
eigen troon dus nog altijd niet heeft.
Maar wie overwint, mag met Hem in Zijn troon zitten als koningen, gelijk ook Hij overwonnen heeft en
gezeten is met Zijn Vader op Zijn troon. De Heer Jezus noemt de troon van Zijn Vader, niet Mijn troon,
want dat vinden we nergens in het Nieuwe Testament.
Omdat de Heer Jezus overwinnaar is, mag Hij zo lang bij Zijn Vader in Zijn troon zitten, “totdat” Hij Zijn
eigen troon uit de handen van de Vader ontvangen zal hebben. Dit is dus nog toekomstig!
Wanneer ontvangt Hij dus dat Koningschap? Dat vinden we in Openb. 11, als de Gemeente al lang van
de aarde weg is. In vers 15 lezen wij: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in
de hemel (niet op aarde), zeggende: Het Koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn
gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.

Als in Israël de Koning uitgeroepen werd en dus op de troon het koningschap ontving, ging er een bazuin en bij die bazuin riepen de priesters hem tot Koning uit. Zo zien we het ook hier, als de zevende
engel bij de zevende bazuin het uitroept en de stemmen in de hemel klinken: “Het Koningschap over de
wereld is gekomen“.

Nu is het er nog niet, want die zeven engelen hebben nog niet gebazuind; en voor die zeven bazuinen
komen eerst nog de zeven zegelen, die nog niet verbroken zijn; deze worden pas verbroken, als de
Gemeente weggenomen is.
Eerst wordt de Gemeente weggenomen van de aarde, daarna worden die zeven zegelen verbroken en
komen de zeven engelen met hun bazuinen, zodat wij zien, dat dit Koningschap in de toekomst ligt.
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Dit alles staat in direct verband met Israël en met het hedendaagse gebeuren in Israël en ook met wat er
in de toekomst nog meer met Israël gaat gebeuren. Maar het staat ook direct in verband met de Gemeente en ook met de heidense wereldmachten. Het is de Kairos, de tijd, waarin alles moet rijpen en
daarom hangt alles nauw met elkaar samen.
We hebben al gezien, dat het Koningschap van de Heer Jezus komt, als Hij wederkomt op de aarde; niet
als Hij voor de Gemeente komt, want dan komt hij niet op de aarde; maar als Hij wederkomt met de Zijnen (de Gemeente) op de aarde. Dan zal Israël pas als volk tot bekering komen en Jezus zal dan het
Koningschap over Israël en de volkeren aanvaarden?
We zullen nu uit andere Schriftgedeelten gaan zien, dat Israël nooit tot bekering zal komen, zolang de
Gemeente hier nog is. Er zijn er, die leren, dat de Gemeente Israël tot bekering moet brengen; maar
daarmee zouden we Gods plan in de war sturen en zou God Zijn eigen plan torpederen.
Wij zullen later zien, waarom dit zo is! De verblinding die nu over Israël nog ligt, maar er is een plan
Gods, dat verband houdt met de Gemeente; en dank God er maar voor!
Daarom lijden de Joden ook voor de Gemeente, want door hun verblinding is het heil tot ons gekomen.
Daarom is het nodig, dat wij meer en meer liefde voor Israël gaan krijgen; niet omdat het zulke brave
mensen zijn van nature, maar om wat zij moeten doormaken, zoals wij nog nader zullen zien.
In vogelvlucht is het zo: de Heer Jezus aanvaardt het Koningschap, als Hij op aarde terugkomt met de
Zijnen, maar dat kan Hij niet eerder doen of Israël moet tot bekering gekomen zijn en Israël kan niet tot
bekering komen, zolang de Gemeente hier nog is.
En de bekering van Israël hangt ook weer af van de heidense wereldmachten. Het één houdt verband
met het ander. Dit is Gods plan en dat sluit in elkaar. Als wij dit gaan zien, ontdekken wij pas, wat het
wereldgebeuren momenteel inhoudt en betekent.
Wij kunnen alleen maar aanbidding hebben voor Gods geweldige plan en we zien hierin ook, hoever
Gods plan al gevorderd is en dat de zaak van de Heer haast heeft. Daarom moet de Gemeente zich snel
bezinnen, daar wij in de laatste ogenblikken voor de opname leven. Maak dus ernst van uw leven!
Gemeente en Christendom is niet hetzelfde; het Christendom blijft straks achter en alleen de Gemeente
gaat weg en blijft weg.
Als de zevende engel bazuint en het Koningschap gaat komen, zoals wij hier lezen in Openb. 11:15-18a.
“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 vier en twintig 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”; (wanneer?) en
de volken waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen“.

Wat is nu het tijdstip, dat de Heer het Koningschap zal aanvaarden? Als de volkeren toornig gaan worden! Kijk maar eens om u heen. Er is geen volk meer op deze aarde, of het verkeert in opstand, in een
revolutiegeest, in rebellie.
Zij worden allen beheerst door politieke- en religieuze (islam) machten, die hen teugelloos, bandeloos en
wetteloos maken en geen overheid zal er raad mee weten. Studenten over de hele wereld zijn in opstand, uiterst links en uiterst rechts. Het is het beeld van Daniël 2. Wij zien de machten uitgebeeld in dat
beeld; en de voeten waren deels van leem en deels van ijzer.
Het ijzer beeldt uit de dictatuur van rechts en het leem de volksregering, het links. Zien we niet overal de
vlaggen hangen, teken van rebellie en opstand.
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Nog wordt alles bedwongen, omdat hier een weerhoudende macht aanwezig is. Het is de volheid van de
Heilige Geest, de derde Persoon van de Almachtige God, die nog altijd aanwezig is in de ware Gemeente. Deze weerhoudende macht is dus nu nog aanwezig, maar elk ogenblik kan het afgelopen zijn. Wee
hen, die dan de wereld bewonen!
Als de Heer het Koningschap aanvaard zal hebben, dan spreekt vers 17 aldus: “dat Gij Uw grote macht
hebt opgenomen“. Als Hij dat niet zou doen, dan zou de hele wereld omkomen! Want zij zouden elkaar
totaal uitmoorden.
Verder zegt vers 18: “en het Koningschap hebt aanvaard; en de volken waren toornig geworden, maar Uw
toorn is gekomen“. Deze staat vlak voor de deur, want de volkeren zijn al toornig en worden met de dag
toorniger. Denk maar niet, dat het minder wordt.
Maar God kan Zijn toorn nog niet laten komen, omdat hier nog Zijn kinderen zijn, de ware Gemeente, die
Hij komt weghalen voor de komende toorn.
Want Hij verlost ons van die komende toorn, zoals wij dat lezen in 1 Tess. 1:9-10. “Want zelf verhalen zij
van ons (de Gemeente), hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om
de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden
heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toorn“.
Openb. 11:18 zegt verder: “en de tijden voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven
aan uw knechten, profeten, en aan heiligen en aan hen, die Uw naam vrezen, en de groten en de kleinen en
om te verderven, wie de aarde verderven“.

Het wacht allemaal op het grote ingrijpen Gods, maar de Gemeente moet eerst weg en zal ook met
haast weggenomen worden. Het Koningschap van Jezus Christus zal komen, als Hij met de Gemeente
op aarde wederkeert, maar nu is Hij de Hogepriester bij de Vader.
Dat dit Koningschap altijd verband houdt met Israël, vinden wij al in het Oude Testament aangekondigd
in Jes. 9. Wij vinden geen tekst in de Bijbel en ook niet in het Nieuwe Testament, waaruit blijkt, dat dit
Koningschap met de Gemeente verbonden zou zijn, maar wel, dat de Gemeente dat Koningschap met
Hem zal delen.
Het is verbonden met Israël en dat is het volk van de Koning. In Jes. 9:6 staat: “Groot zal zijn Heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit
doen”.

Vandaar, dat wij dan ook in enkele plaatsen van het Oude Testament lezen, dat David zegt, dat hij op de
troon van de Heer zit. David wist, dat zijn troon van de Heer was en ook Salomo zegt, dat hij zat op de
troon van de Heer.
Wij vinden dit ook bij de geboorte en aankondiging in Lucas, waar ons opnieuw nadrukkelijk gezegd
wordt , dat dit Koningschap verbonden is met Israël. Luc. 1:31-33. “En zie, 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 van David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jacob
heersen tot in eeuwigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen“.

Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u,
Amen.
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