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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 ge-
nadetijd 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 pra-
ten, 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 ver-
staan. 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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Nu zijn er vandaag leringen, die zeggen, dat de Gemeente Israël tot bekering moet brengen. Gelukkig 
niet, want daarmee zou Gods aardse Koninkrijk voorgoed verstoord worden, want dat Koninkrijk komt 
alleen openbaar in Israël en daartoe moet Israël ook als heilsorgaan hier blijven en niet opgenomen 
worden. 
 
Israël heeft ook een heerlijke bestemming, maar een andere en dat is naar het raadsbesluit Gods. De 
Gemeente heet de ecclesia en dat betekent: de uitgeroepene. Het is niet de uitgeroepen, maar de uit-
geroepene, want het is een nieuwe mens, het Lichaam van Christus. Zij is de uitlezing uit alle Joden en 
heidenen tot een nieuw Lichaam, de Gemeente, waarvan de Heer Jezus het Hoofd is. 
 
Waarom kan Israël als volk alleen dan pas tot bekering komen, als de Gemeente is binnengegaan? Als 
God dit hemels orgaan heeft klaargemaakt en afgesloten, doordat het laatste lid toegevoegd is, dan 
wordt de Gemeente weggenomen en kan niemand meer tot dat Lichaam toegevoegd worden. 
 
Dan pas kan Israël als volk tot bekering gaan komen en zij worden als natie bekeerd, wanneer zij hun 
grote Koning, die dan met de Gemeente op aarde komt, ontmoeten. Daarom is de bekering van Israël 
ook heel iets anders, want hun wedergeboorte is een nationale wedergeboorte. 
 
Bij de Gemeente wordt ieder heel persoonlijk wedergeboren, maar bij Israël komen allen tegelijk tot 
wedergeboorte, als zij zien in Wie zij gestoken hebben. Zij worden dus nationaal wedergeboren en 
krijgen ook een nationale opstanding en daar is God al mee bezig. 
 
Zo zien wij, dat het één afhangt van het ander, Israël moet verblind blijven, ter wille zelfs van hun roe-
ping en bestemming naar het plan Gods en daarom moeten wij Israël lief hebben.  
 
Want zij lijden ook om ons, want door hun verwerping is het heil tot ons gekomen. Maar dat blijft niet zo! 
 
Want straks bij hun wedergeboorte worden zij door God aangenomen en krijgen zij hun aardse bestem-
ming, die God aan Abraham beloofde, daar Israël onder het wonderbare verbond van God met Abraham 
staat.  
 
De Gemeente staat onder het verbond van David. De Gemeente staat dus niet onder het verbond met 
Abraham, zoals het helaas nog weleens in de kerken en Gemeenten verkondigd wordt. 
 
Geen letter vinden wij daarvan in de Schrift! Israël staat onder het verbond met Abraham en dat gaat 
door tot in duizend geslachten; maar de Gemeente plant zich straks niet meer voort, want het is een he-
mels volk, dat geestelijke kinderen verwekt, wat nog veel heerlijker is en dat mogen wij nu al doen. 
 
Abrahams verbond duurt tot in duizend geslachten en als wij dat uitrekenen, duurt dat na het Duizend-
jarige Rijk nog zeker dertigduizend jaar op de nieuwe aarde en misschien nog veel langer, maar dat we-
ten we niet. 
 
Er is een voortplanting van aardse volken, maar daar behoort de Gemeente niet bij, want zijn heeft het 
wonderbare verbond van David en dat geldt alleen voor de Zoon van David en voor wie uit Hem geboren 
zijn, de Gemeente. 
 
Het gold niet voor David zelf, maar voor de Zoon en dat is de Heer Jezus. Want God zal Hem tot Koning 
maken en aan dat Koningschap zal nooit een einde komen, maar zal blijven tot in de eeuwen der eeu-
wen.  
 
Wij staan dus onder dat heerlijke verbond van David en daarom zijn wij ook met de Heer Jezus erfgena-
men op Zijn troon. Wonderbaar! 
 
Wij zien dus, hoe alles met elkaar verband houdt en daarmee zijn wij een stapje verder gekomen. 
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De Heer Jezus kan niet als Koning terugkeren, zolang Israël niet dermate hersteld is, dat zij weer land, 
stad en Tempel hebben en zij tot bekering gekomen zijn. Maar die bekering kan niet eerder plaats heb-
ben, zolang de Gemeente nog hier is, want Israël blijft verblind, totdat de volheid der heidenen binnen-
gaat en daarna komt hun bekering. 
 
Er is nog wat, want het hangt ook af van de heidense wereldmachten, omdat Jeruzalem door de heide-
nen vertreden zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn; en die zijn nog niet helemaal 
vervuld. 
 
Daarom zullen er nog heidense machten komen en Israël binnentrekken en Jeruzalem weer in bezit ne-
men voor een groot deel; dit staat vlak voor de deur. Het is de eerstvolgende crisis, die wij willen bekij-
ken, als wij Israël gaan behandelen.  
 
Het herstel van Israël zal bijzonder plaatsvinden door drie crisissen heen. De eerste crisis hebben zij nu 
bijna doorgemaakt; de tweede crisis staat voor de deur en de derde crisis is de eindcrisis, de crisis in 
Harmagedon. 
 
Het Koninkrijk zal door de Heer Jezus niet eerder opgericht worden in Israël, of de tijden der heidenen 
moeten volledig afgelopen zijn. 
 
Als Hij komt, komt Hij niet alleen om als Koning te regeren over Israël en de volken en om het Koninkrijk 
Gods dus op aarde te openbaren en op te richten, maar Hij komt tevens als de Steen, die al deze we-
reldsystemen verbrijzelen zal.  
 
Van al die wereldsystemen, die wij nu kennen, blijft niets over, of het nu monarchistisch, democratisch, 
communistisch, fascistisch, of wat al niet meer – ismen, zij zullen allen verpletterd worden tot zij niet 
meer bestaan. 
 
Dit kan niet eerder plaatsvinden of het beeld van Daniël 2 moet er volledig zijn, dus moeten de tien tenen 
er ook zijn. Wij zijn nu gevorderd tot de voeten en de tien tenen moeten nog komen. 
 
Het is de laatste hoop, die deze wereld nog heeft om het wankelende wereldbeeld nog op poten te hou-
den. Maar het beeld staat al te schudden en de tenen zijn heel belangrijk om het evenwicht te houden. 
Iemand zonder tenen valt heel gauw om. 
  
Of wij nu in Rusland staan onder het communistische systeem, of in Amerika onder de zogenaamde de-
mocratie, het is één en al chaos en opstand en men weet er geen raad meer mee. Maar de uitkomst 
voor een wereld, die van de Heer Jezus niets moet hebben, zullen straks de tien tenen worden.  
 
Maar als die tien tenen er zijn, komt ook de Heer Jezus, de Steen, die ook eens door Israël verachtelijk 
Zijn Plaats is ontzegd. God heeft die Steen neergelegd, maar die tot aller verbazing tot Hoeksteen ge-
worden is en die zal straks het wereldbeeld met deze wereldmachten vermalen. Aan die tien tenen zijn 
maar zeven jaar beschoren. 
 
Wij hebben gezien, dat de Heer Jezus nu als Hogepriester bij de Vader is en op het tijdstip wacht, dat Hij 
het Koningschap uit de hand van de Vader zal ontvangen. 
 
En dat zal gebeuren, als God de rijpingstijd heeft bewerkt voor de heidense wereldmachten, maar dat 
betekent ook voor de Gemeente en voor Israël.  
 
Dit alles houdt met elkaar verband, want als de Heer Jezus het Koningschap ontvangt en met de Zijnen 
naar de aarde terugkeert om dat Koninkrijk zichtbaar op te richten, dan zal Israël in die tijd daar rijp voor 
moeten zijn en dat wil zeggen, dat zij uit de grote diaspora moeten zijn teruggekeerd, dat Jeruzalem 
weer een Joodse staat geworden is en dat de Tempel daar moet zijn verrezen met hun herstelde ere-
dienst daarin. 
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Zo hebben wij dus gezien, dat Israël nooit tot bekering kan komen, zolang de Gemeente nog op aarde 
is, en dat, als Israël in deze tijd tot bekering zou komen, het zichzelf als aards heilsorgaan zou oplossen, 
want dan zou het ingevoegd worden in het hemels orgaan, het Lichaam van Christus en dat kan niet. 
 
Ook hebben we gezien dat wel sommigen van de Joden hiertoe geroepen zijn, maar dat zij als natie 
straks de eerste bekeerde natie moeten worden om het hoofd der volkeren te gaan worden. 
 
Nu willen wij in details het herstel van Israël zien, waarover de meesten onkundig zijn; want dit vindt 
plaats in verschillende fasen.  
 
Eerst bepalen wij ons bij de hoofdpunten van dit herstel. In Matt. 23 lezen wij vanaf vers 37-39: “Jeruza-
lem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden worden, hoe dikwijls heb Ik uw kinde-
ren 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”! 
 
Uit deze door de Heer Jezus gesproken woorden, zien wij, dat Israël eerst zelf om de Heer Jezus moet 
gaan roepen. “Gij zult  Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: gezegend Hij, die komt in de Naam 
des Heren”. Israël moet zover herstellen, niet alleen in hun land en hun eredienst, maar ook dat zij tot 
bekering zullen komen. 
 
Deze woorden van de Heer Jezus zijn eigenlijk een herhaling van een Oud Testamentische profetie, die 
de Geest van Christus uitsprak door de profeet Hosea en daar vinden wij nog bijzonderheden bij. 
 
Hosea 5 vanaf vers 14. “Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van 
Juda“. 
 
Wie is die “Ik ben“? Het is niet God de Vader, maar de Heer Jezus, de geopenbaarde God. God de Va-
der is de niet geopenbaarde God, die geen mens gezien heeft, of ooit kan zien en Die een ontoeganke-
lijk licht bewoont. 
 
Als in het Oude Testament God verschijnt, is het niet God de Vader, maar het is de Heer Jezus Christus. 
Op de Sinaï daalde de Heer Jezus in Zijn eeuwige Godheid neer. Het is de “Ik ben“ en alle profeten heb-
ben ook door de Geest van Christus gesproken. 
 
Dat het de Geest van Christus was, staat heel duidelijk in 1 Petr. 1:10-11. “Naar deze zaligheid hebben 
gezocht en gevorst de profeten, die voor de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij na-
speurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij (de Heer Jezus) vooraf 
getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van de heerlijkheid daarna“. 
 
Nu terug naar deze profetie van Hosea en wij weten wel, dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament 
ook altijd zegt: “Ik ben“. Hij is de grote “Ik ben“. 
 
Als Mozes zijn roeping krijgt en God hem verschijnt in het brandende braambos en Mozes naar Zijn 
naam vraagt, dan zegt Hij: “Ik ben, die Ik ben” of “Ik zal zijn, die Ik zijn zal“. 
 
In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus: “Ik ben het Licht, Ik ben de Waarheid, Ik ben de weg, Ik ben 
de deur. Ik ben de goede Herder“, enz..  
 
Dan moet u zien, hoe wonderlijk de Heer Jezus deze profetie van Hosea aanhaalt, als Hij op aarde 
gekomen is en deze uitspreekt over Jeruzalem vlak voor Zijn kruisdood. Hij zegt hier in Hosea 5:14. 
“Want Ik ben een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda“. 
 
Wie is die jonge leeuw? Het is Christus en het slaat op Zijn koningschap. Terwijl Hij voor ons, de Ge-
meente, het Lam is, dat voor ons geslacht wordt, is Hij de Leeuw uit Juda’s stam voor Israël en dat wil 
zeggen: de Koning. 
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De leeuw is het symbool van koningschap. Hier is dus de Koning aan het woord tot Zijn volk en wel 
profetisch. Hier beluisteren wij een bijzonder detail van dit Koninkrijk. Hij zegt: ”Ik ben als een leeuw voor 
Efraïm”. 
 
Wat betekent dat? 
 
Efraïm is een verzamelnaam voor het tien stammenrijk. In de dagen van Hosea was Israël verdeeld in 
twee volken: het tien stammen rijk met als hoofdstad Samaria en het twee stammen rijk met als hoofd-
stad Jeruzalem. 
 
Die scheiding was gekomen na de dood van Salomo. Het tien stammen rijk werd onder de verzamel-
naam Efraïm genoemd en het twee stammen rijk onder de verzamelnaam Juda. 
 
De Heer Jezus spreekt hier dus tot alle twaalf stammen, want dat is Zijn volk, waarover Hij het Koning-
schap aanvaarden zal. “Want Ik ben een leeuw voor Efraïm en als een jonge leeuw voor het huis van Juda;  
Ik, Ik zal verscheuren en heengaan“.    
 
Wie heeft Israël dus nu verscheurd en waarom? Omdat zij Hem als Koning verworpen hebben en daar-
om is hun land met hun nationaal bestaan, hun hoofdstad en hun tempeldienst van hen afgescheurd. 
Hoor maar: “Ik zal verscheuren en heengaan“. 
 
Hij was gekomen tot de Zijnen, maar nadat zij hun Koning verworpen hadden, is Hij weer heengegaan. 
Hij is verworpen op het kruis, Hij is heengegaan en zij werden verscheurd. Ziet u, hoe deze profetie in 
vervulling is gegaan? 
 
Vers 14 zegt verder: “Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan, Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren 
naar Mijn Plaats, totdat”. Waar was de Heer Jezus vandaan gekomen? Van de Vader neergedaald en 
mens geworden en nu is Hij weer teruggekeerd naar die plaats. Ziet u de vervulling van de profetie? “Ik 
zal heengaan, Ik wil weerkeren naar Mijn plaats, totdat”. 
 
In Matt. 23 zegt de heer Jezus: “Gij zult Mij niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de 
Naam des Heren”.  
 
Hier zegt Hij: “Ik wil weerkeren naar Mijn plaats, totdat zij (Israel) zich schuldig gevoelen en Mijn aange-
zicht zoeken”. 
 
Hier zien wij precies hetzelfde. Zij zullen zich schuldig moeten gaan voelen en tot bekering moeten gaan 
komen en zo Zijn aangezicht zoeken. 
 
Tot zover, 
volgende keer gaan wij hiermee verder. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen.  


