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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 
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 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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We gaan nu onderzoeken, hoe het herstel van Israël zich zal voltrekken. We hebben gezien hoe het Pro-
fetische Woord nauwkeurig vervuld wordt in verband ermee, hoe God Zijn volk terugbrengt met een ster-
ke hand en met grote grimmigheid. 
 
We hebben het gezien onder Hitler en hoe het nu nog steeds onder grote druk is. God zal hen ook niet 
alleen vissers, maar ook jagers zenden, die hen er uit zullen jagen. 
 
We hebben ook gezien, hoe God hen hun land teruggeeft door het zwaard, waardoor zij stukje bij beetje 
terugkrijgen. Israël moet dus voor iedere duimbreed grond, die hij terugkrijgt, vechten. De profetie wordt 
ook hierin nauwkeurig vervuld. Het zijn eigenlijk de Arabische volken, die het eerstgeboorterecht heb-
ben. Altijd staat er dan ook, dat Ezau het land zelf wil hebben. 
 
In Ez. 34 vinden we het begin van het herstel van Israël en hoe de Heer hen uit de landen zal weghalen. 
In hoofdstuk 35 vinden we dan Gods toorn over Edom en dit Edom is de Arabische wereld. 
 
Het is immers Ezau, want hij werd Edom genoemd, wat betekent: het rode. Ezau had immers het rode 
lief en de Arabieren zijn nog altijd een volk, dat het rood liefheeft en dat wil zeggen, dat zij bloeddorstig 
zijn. 
 
U kunt hier zien, waarom die haat komt, want dat wordt enige malen herhaald. In vers 10-11 staat: “Om-
dat gij (Arabische volken) gezegd hebt: die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij 
nemen het in bezit - hoewel de Here daar was -  daarom zo waar Ik leef, luidt het Woord van de Here, met 
dezelfde toorn en naijver, waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen 
doen kennen, wanneer Ik u richten zal“. 
 
Dat dit slaat op het einde, vinden wij in vers 5, waar staat: “Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt ge-
koesterd en gij de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten tijde van hun ramp-
spoed, ten tijde van de eindafrekening“. 
 
God heeft een eindafrekening met Israël, met de Arabische volken en met alle volkeren der aarde en 
hiervoor gebruikt Hij Israël, want Israël zal het gerichtsvolk zijn, maar daartoe is de Gemeente niet be-
stemd, die nu in een heel ander tijdperk leeft.  
 
Het is ten tijde van de eindafrekening, wat wij nogmaals in Ez 36 geprofeteerd vinden, dat God het land 
van Israël gaat herstellen bij de bergen en dat wil zeggen: het land. 
 
Dan zegt de Here in vers 5: “Daarom, zo zegt de Here Here, voorwaar, in het vuur van Mijn naijver heb Ik 
gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom (de gehele Arabische wereld) die met hart-
grondige vreugde en diepe minachting Mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volko-
men uit te plunderen“. 
 
Ziet u, hoe duidelijk het er staat en men hoort hier nooit iets van! Zij plunderen het, want ze willen niet 
werken en maken er een woestijn van. Zo zien wij, hoe nauwkeurig Gods Woord vervuld wordt en daar-
om zal ook Gods toorn over de Arabische volkeren komen. 
 
We hebben gezien dat de eerste crisis verband houdt met de terugkeer in hun land, dat zij met het 
zwaard moeten terugveroveren. En we hebben ook gezien, dat de komende tweede crises, de crisis is, 
waarin God de grote atheïstische wereldmacht uit het Noorden, Israël zal doen binnenvallen, waarbij ook 
behoren deze Arabische staten. 
 
Het zal een geweldige macht zijn, waarbij ook Polen behoort, het Noordoosten van Duitsland, Bulgarije, 
enz.. Met deze geweldige atheïstische goddeloze macht gaat God Israël weer terug brengen in het ge-
loof in de eeuwige God. 
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Alle andere volkeren echter zullen dan met siddering zien, dat God bestaat! Maar dat is nog niet het ein-
de, want dan pas vormt zich het Romeinse Rijk onder de antichrist. 
 
Nu leven we in het tijdperk, dat God zwijgt, zoals we dat overal in de Schrift vinden; voor de genade be-
deling is het tijdperk der wet en daarvoor sprak God tot en door Israël. 
 
Toen God b.v. Israël in de oude tijd uit Egypte voerde, sprak God door de ontzettende tien plagen. En 
heeft God ook niet gesproken, doordat Hij Israël over het droge van de schelfzee liet heengaan? Er zijn 
Joden die zeggen: “Jullie christenen spreken altijd over God, maar waar is die God dan, want toen wij 
God dienden, sprak Hij en toonde Zijn almacht“. 
 
Maar wij leven nu in een ander tijdperk, waarin God zwijgt, maar dat blijft niet zo. Want spoedig komt de 
tijd, dat God gaat spreken en hoe! 
 
Dat willen we nu uit het Profetische Woord gaan zien, want men heeft er geen notie van. Dit zal heel iets 
anders zijn dan een grote opwekking!  
 
Als God weer gaat spreken, is de Bruid al weg. Dit staat voor de deur en hoor, wat God zegt, als de inval 
gaat komen van de atheïstische horden. 
 
In Ez. 39:24 staat: “Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb Ik hen behandeld en Mijn aangezicht 
voor hen verborgen“. 
 
Hier spreek God tot Israël in de tijd, dat Hij het tijdelijk opzij gezet heeft en dat is ook de tijd, waarin we 
nu leven, dat God Zijn aangezicht voor Israël verborgen houdt, en dus ook verborgen voor de hele volke-
ren wereld. 
 
Daarom gaan de volkeren hoe langer hoe brutaler worden en zeggen: “Waar is die God en laat Hij zich 
dan laten zien“. God laat Zich nu nog niet zien, maar zal Zich straks laten zien! 
 
Als die inval van Rusland komt, dan zegt God in Ez. 39:29. “En Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen 
verbergen“. Dat zal voor de ogen van de hele wereld zijn. Ook Jesaja heeft het geprofeteerd in hoofdstuk 
42.    
 
We leven nu in de tijd der genade, waarvan het Mattheüs evangelie zegt: “Heden is deze profetie in uw 
oren vervuld“. 
 
Welke profetie? Van Jes. 42:1. “Zie, Mijn knecht (dat is de Heer Jezus, Die hier in vernedering kwam) die 
Ik ondersteun; Mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd (Hij was 
gezalfd); Hij zal de volkeren het recht openbaren, Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch 
die op straat doen horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende waspit zal Hij niet 
uitdoven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren“. 
 
In deze tijd leven wij, maar blijft dat zo? Wat gaat er straks gebeuren? Vers 8 zegt: “Ik ben de Here, dit is 
Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere 
(namelijk, dat de Heer zwijgt), zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitsprui-
ten, doe Ik ze u horen“.   
 
 Wat is  dat? 
 
Als de tijd van het zwijgen om is, dan gaat God nieuwe dingen doen. Welke dingen? Vers 13-14. “De 
Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan. 
Ja, Hij schreeuwt die uit; Hij betoont Zich  een held tegen Zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen (in 
de tijd der genade). Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Ik 
zal snuiven en hijgen tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien”, enz .  . 
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Hoort u wat God gaat doen? Die stem zal Hij straks doen horen en zij zullen sidderen en beven en daar-
toe gebruikt God de inval van dat goddeloze volk, dat God hoont en tart, God heeft overal Zijn instru-
menten voor. We hebben duidelijk gezien, wat dit zal gaan uitwerken. 
 
We gaan nu weer terug naar Israël. Die inval moet voor Israël de profetie bewerken, die we gelezen heb-
ben in Ez. 20:34. “Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen, waarin gij 
verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid“. 
 
Dat is en wordt nog vervuld. In vers 35 staat: “Ik zal u brengen naar de woestijn der volken“. Dit heb-ben 
we ook gezien, hoe wonderlijk het is, dat zij juist in die zesdaagse oorlog van 1967 de Sinaï woestijn in 
het geheel er bij gekregen hebben, want daarmee gaat God hen nu richten. Zij hadden nog maar een 
klein stukje, de Negeb met Eilath.                                                          
 
Ook voor de zesdaagse oorlog was het grootste deel van hun bezit woestijn, de Negeb en nu hebben zij 
deze hele woestijn erbij gekregen. Dit is dezelfde woestijn, waar de Heer hen ook in het begin richtte, 
toen Hij hen voor het eerst uit Egypte naar het land bracht en daar gaf Hij hun de wet. 
 
Nu komen zij uit het grote Egypte van de wereld terug in hun land, maar zij hebben die wet vergeten; en 
nu gaat God hen weer terugbrengen in de woestijn Sinaï, opdat zij weer onder de wet komen. 
 
Dat vinden wij in Ez. 20:35. “Ik zal u bengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden 
van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het 
land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het Woord van de Here Here. Ik zal u onder de 
herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het Verbond“. 
 
Het vrijzinnig en vrijdenkende Israël, waar het socialisme en communisme heerst, moet terugkomen on-
der de ban van het Verbond, dat zij verbroken hebben. Daar gebruikt God deze goddeloze wereldmacht 
voor. 
 
Dit zal heel erg zijn, want lees vers 37: “Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de 
band van het Verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen, die tegen Mij overtreden hebben; 
wel zal Ik hen leiden  uit het land, waarin zij als vreemdelingen vertieven, maar in het land Israël zullen zij 
niet komen. En gij zult weten, dat  Ik de Here ben“. 
 
Het betekent, dat zij voor God het land nog altijd niet hebben, maar dat het de gerichtsplaats is. Straks 
krijgen zij weer pas werkelijk het land, als zij weer in het Verbond gekomen zijn. 
 
Zij hebben het Verbond verbroken, maar God heeft er wel middelen voor, opdat zij weer komen onder 
Zijn Verbond. 
 
Wij zullen zien, dat de Heer Assur daarvoor gebruikt. Jesaja heeft ervan geprofeteerd in Jes. 10. We 
hebben gezien, dat Assur oorspronkelijk lag langs de Zwarte zee en de Kaspische zee, de volkeren bij 
de Ararath, wat nu Turkije is. 
 
Deze stammen zijn Noordelijker opgetrokken en vormen nu het laatste Assyrische rijk en zijn nog steeds 
dezelfde bloeddorstige, wrede stammen. Sommige mensen menen, dat hetgeen Jesaja profeteerde, al 
vervuld is, toen het Assyrische rijk van vroeger, binnen viel met Sanherib. Maar we zullen nu zien, dat 
hetgeen Jesaja profeteerde nog lang niet alles in vervulling is gegaan. 
 
In Jes. 10:5-6 lezen wij: “Wee Assur, die de roede van Mijn toorn is (Assur is de roede van Gods toorn, 
maar dit is niet de antichrist, want die bewerkt opstand tegen God Zelf) en in welke hand Mijn gramschap 
is als een stok. Tegen een godvergeten volk (Israël) zal Ik die koning (Assur) zenden en tegen de natie, 
waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om buit te halen (dat zegt ook Ezechiël van Gog) en roof 
te plegen en om het volk te vertrappen als slijk der straten“. Het gaat Assur om wereldmacht te 
veroveren. 
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Let nu op, dat dit bij de eerste inval in het verleden “niet” vervuld is. Want wat staat in vers 12: “Doch 
het zal geschieden, wanneer de Here Zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem (dat weer de heilige 
stad zal worden) voleindigd heeft“. 
 
Dat heeft Hij toen niet gedaan, want toen begon God pas. Maar God heeft het werk daar nog niet 
voleindigd, en daarom moet Assur nog eens komen. 
 
Dan gaat vers 12-13 verder met: “dat Ik de vrucht  der hooghartigheid van de koning van Assur zal 
bezoeken en de trots van zijn hovaardige ogen, omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn handen, 
heb ik het gedaan“. Hoe komt hij aan zijn einde? 
 
Israël zelf kan dat met zijn leger niet doen. Maar vers 17-19 zegt: “Dan zal het Licht Israël tot een vuur 
worden en Zijn Heilige tot een vlam (het Licht van Israël is God en Christus. Hij verschijnt niet, maar we 
zullen zien, wat dat Licht is), die op een dag de distels en dorens van Assur verbrandt en verteert;  en de 
heerlijkheid van zijn woud en van zijn gaarde zal Hij volledig verdelgen, ja, het zal zijn als wanneer een 
mens wegkwijnt en de rest van de bomen van zijn woud zal te tellen zijn, ja, een jongen zal ze kunnen 
opschrijven“. 
 
Wat vinden we nu hier? 
 
Dat deze Assur aan het eind en dat is Gog en Magog, bestaat uit een woud en dat wil zeggen, dat het 
vele bomen zijn, vele volken. Wat is Aziatisch Rusland een woud van bomen, en zij gaan allemaal mee; 
maar God zegt, dat de heerlijkheid van zijn woud verdelgd zal worden, en er blijven maar zo weinig over, 
dat een kleine jongen ze kan opschrijven. 
 
Ziet u, wat er mee gaat gebeuren? Dit zal op één dag geschieden. Merkwaardig is, dat de profetieën 
over de derde wereldoorlog, die niet in de Bijbel staan, deze inval van Rusland ook voorzegd heeft, waar 
Hij hen wil hebben, en dat is Jeruzalem. 
 
Jeruzalem is de stad, waar Gods wil van uit zal gaan en waar straks de troon Davids opgericht zal wor-
den. Die geweldige wereldmacht is de vertegenwoordiging van de volken der gehele aarde, waarin het 
goddeloze samenspant tegen God en Zijn Troon en Zijn heerschappij. 
 
Daartoe moet die goddeloze macht voor dat kleine Jeruzalem komen, dat inderdaad een vrij kleine stad 
is. Maar daar zal die grote goddeloze macht te- niet gedaan worden, d.w.z. het geweldige Russische rijk, 
met al zijn satelieten, komen daarheen, want de Here hen zal doen weten, wie God is. 
 
Dan gaan de laatste zeven jaar in onder de antichrist, om Israël nu te bekeren tot Christus en moeten zij 
de Christus aanvaarden. 
 
Eerst moet Israël teruggebracht worden in het besef, dat God leeft, want Hij heeft ook nog een ander 
oogmerk, n.l. de gehele wereld. Want de hele wereld kan nu niet meer tot geloof komen,  omdat zij hele-
maal niet meer geloven dat er een God bestaat. 
 
Daarom zal God Israël gebruiken om voor de ogen van de hele wereld  te laten zien, dat Hij God is. Dat 
zal via radio en televisie gebeuren. Dan zal de hele wereld weten, dat God bestaat en krijgt men de laat-
ste kans, want de Gemeente is dan al weg. 
 
In de tijd van de antichrist, zal  deze, de duivel, spreken, maar ook God zal spreken. Want dacht u, dat 
God de wereld zo maar los zou laten? 
 
 
In die laatste zeven jaar zullen alle volkeren weten, waar het om gaat, ook China zal weten, dat God 
leeft. De zending kan dit niet doen. De volkeren vragen vandaag te tonen, dat die God leeft en dat zal 
God Zelf gaan doen. De wet zal uitgaan van Jeruzalem en daar zal de Troon opgericht worden. 
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Hierover is uitvoerig geprofeteerd. In Ezechiël zien wij, wat Jeruzalem nog zal doormaken en daarom 
moesten in de zesdaagse oorlog van 1967 twee dingen gebeuren: ten eerste moest Jeruzalem weer 
terugkomen, opdat daar het gericht plaats zal kunnen vinden, en ten tweede de woestijn. Waar kwam 
het eerste Assyrische rijk onder Sanherib om? 
 
Voor Jeruzalem. Sanherib trok binnen en heeft eerst de tien stammen weggevoerd; kwam toen terug om 
Juda te veroveren. Nam alle steden van Juda in en legerde zich om Jeruzalem. Hij zei: “Geef je over, 
want niemand kan je redden, ook jullie God niet“. 
 
Die strijd duurde niet lang; koning Hiskia heeft helemaal niet behoeven te vechten, daar in een nacht een 
engel des Heren uitging om 18.500 man te verslaan. Zo werd het eerste Assyrische rijk door een engel 
verslagen en de rest trok zich terug. 
 
In de profetieën van Jesaja hebben we echter gezien, dat Assyrië nu niet door een engel omkomt, maar 
door heel iets anders; en hieraan zien wij, dat dit nog een eindvervulling moet krijgen. Destijds gebeurde 
het nog geruisloos, maar aan het einde zal het niet geruisloos gaan.  
 
In Ezechiël vinden we profetieën, die nog altijd vervuld moeten worden. In vers 17-22 lezen wij: “Het 
Woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, het huis Israëls is Mij tot schuim geworden (zij zijn allemaal 
afgevallen), allen zijn zij koper, tin, ijzer en lood in de smeltoven; stukken zilverschuim zijn zij geworden 
(Let nu op wat er staat!); Daarom, zo zegt de Here Here: Omdat gij allen tot schuim geworden zijt, daarom 
zie, zal Ik u bijeen brengen in Jeruzalem (ziet u, waar zij bijeen gebracht worden?). Zoals zilver, koper, 
ijzer, lood en tin in de smeltoven bijeen gebracht  wordt en daaronder het vuur wordt aangeblazen om het 
te smelten zo zal Ik u bijeen brengen in Mijn toorn en in Mijn grimmigheid en Ik zal u er in werpen en smel-
ten. Ja, Ik zal  u verzamelen en onder u het vuur van Mijn verbolgenheid aanblazen, en gij zult daarin ge-
smolten worden, zoals zilver in de smeltoven gesmolten wordt, zo zult gij daarin gesmolten worden, en gij 
zult weten, dat Ik, de Here, Mijn grimmigheid over u hebt uitgestort“. 
 
Wat doet dan de smeltoven met het zilver? Het komt er gelouterd uit en wat niet zilver is, verbrandt. 
 
Ook in Jes. 29:1-5b lezen wij hetzelfde: “Wee vuurhaard, vuurhaard (daar noemt God Jeruzalem vuur-
haard, dat is de smeltoven) veste, waar David legerde! Voegt jaar bij jaar, laat de feesten hun kringloop 
volbrengen; maar Ik zal den Vuurhaard vernauwen, dan zal er gekreun en gesteun zijn en het zal Mij als een 
vuurhaard zijn. Dan zal Ik Mij rondom tegen u legeren en u met wachtposten insluiten, en schanden tegen u 
opwerpen. Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken, als van 
de geest van een dode zal uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof piepen, maar de 
menigte uwer vijanden zal worden als fijnstof“. 
 
Dan komt het gericht. Het is dus Gods bedoeling, dat deze geweldige macht Israël binnentrekt, de ste-
den van Israël in bezit neemt, en voor Jeruzalem komt, waardoor Jeruzalem in de grootste benauwd-
heid komt. Het wordt een vuuroven, een smeltoven. 
 
Tot zover, 
volgende keer gaan wij hiermee verder. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen. 

 
 


