Bijbelstudie Centrum
uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN
11e avond

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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Wat gaat er dan gebeuren met de geweldige overmacht van vijanden? In één nacht rekent God met hen
af en niet door een engel en hiervan weten wij, dat dit een eindvervulling nog moet krijgen.
Deze profetieën zullen we nu nagaan en we zullen zien, dat zij allemaal gelijkluidend zijn. Jes. 10 zegt
ons, hoe God tot Zijn doel komt. Hij stuurt Assur tegen een godvergeten volk, wat staat in vers 6: “Tegen
een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden“ en in vers 12: Doch het zal geschieden, wanneer de Here
Zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der hooghartigheid van
de koning van Assur zal bezoeken“.

En wat staat er dan in vers 20: “En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van
Jacobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen
op de Here, de Heilige Israëls“.

Dat is de bekering van Israël. Vers 23 gaat verder: “Ja, een verdelging die vastbesloten is, voltrekt de
Here, de Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde“.

Ziet u waar het plaats vindt? In het midden van de ganse aarde. Jeruzalem is immers de navel van de
aarde!
Hoe komt nu Assur aan zijn eind? Dat lezen we in vers 24: “Daarom, zo zegt de Here, de Here der
heerscharen: vrees niet, o Mijn volk, dat in Sion woont. (daar zijn zij door de vuurproef heen gegaan en
hebben zij zich diep in het stof gebogen), voor de Assyrieërs, wanneer zij u met de stok slaan en hun staf
tegen u opheffen, zoals Egypte deed. Want nog een korte wijle, dan is de gramschap ten einde en Mijn
toorn richt zich op hun vernietiging“.

Eerst komt dus Gods toorn op Israël en gaat Israël zich verootmoedigen, waarna Gods toorn zich gaat
keren tegen de Assyrieërs. En hoe doet God dat? Vers 26 zegt: “Dan zwaait de Here der heerscharen de
gesel over hen, zoals Midjan geslagen werd bij de rots Oreb“.

Hoe heeft God Midjan verslagen? Het was de Gideonsbende, bestaande uit driehonderd man, die op de
horens moesten blazen, terwijl zij de kruiken, waarin fakkels waren, stuksloegen. Het was het zwaard
van de Here en Gideon en dat krijgt zijn eindvervulling in het zwaard van de Heer en de Zijnen, Jezus,
de Christus der Schriften en Zijn Gemeente.
Wanneer gebeurde dat? Het gebeurde te middernacht, bij het begin van de middelste nachtwake en dat
was om twaalf uur. Zij bliezen op de hoorns en wat gebeurde er toen? Een verschrikkelijke verwarring
onder de Midianieten; het zwaard van de één sloeg de ander en zij doodden elkaar. Dit is niet gebeurt
bij Sanherib, want daar kwam een engel, die het leger van de koning van Assur verdelgde.
Maar wat zegt vers 26 verder: “en (Hij zwaait) Zijn staf over de zee en heft die op zoals in Egypte“.
Ik wijs u op een geweldig ingrijpen door natuurkrachten, die ons in andere profetieën nog duidelijker worden en dit is ook bij Sanherib nog niet vervuld.
In Jes. 14:24-26a lezen wij: “De Here der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó
zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen: Ik ga Assur in Mijn land verbreken en
het op Mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk van hen worden weggenomen en weggenomen de last van
hun schouder. Dit is het besluit, dat gemaakt is over de ganse aarde“.

Dit laatste moet een getuigenis worden voor heel de aarde. Alle volken zullen het horen en weten. Vers
26 gaat verder: “Dit is het besluit, dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de hand, die uitge-strekt is
over alle volken“.
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Ziet u dat God Zijn hand erover zal uitstrekken. Ik kan mij begrijpen, dat wij als Gemeente dit moeilijk
kunnen verstaan, omdat wij alleen Gods genade en barmhartigheid kennen. Maar als God niet zou ingrijpen en deze toestand zou laten voortduren, dan zou alleen maar het kleine groepje van de Gemeente
behouden worden en dan zou de hele wereld bevolking straks voor altijd naar de eeuwige verdoemenis
gaan. Maar dat wil God niet!
Wel zien we weinig vrucht op de prediking, want deze genade tijd loopt spoedig af. Van zendelingen, die
waarlijk kinderen Gods zijn, horen we, dat er heel weinig mensen meer tot bekering komen. Er was blijdschap, toen één zich liet dopen; maar een paar weken later was hij alweer teruggekeerd tot het heidendom. Later zal ik u aantonen, dat dit naar de Schrift is, als wij zullen gaan zien, hoe ver het nu met de
Gemeente is. Wij zijn aan het einde!
Trekt God dan Zijn hand terug van deze wereld? Neen, Hij strekt juist Zijn hand uit, want de volkerenwereld en de verworden jeugd moet iets gaan zien, n.l. dat God leeft en dat Hij straffen kan en geen ongerechtigheid duldt en dan pas zal de vreze des Heren terug keren.
Dit is de enige manier om nog een oogst binnen te halen uit deze wereld. God moet wel slaan, maar dat
slaan is niet uit haat, maar uit liefde.
Er is vandaag in de wereld een geest, die een totaal verkeerde opvatting over liefde brengt. Men mag
kinderen niet meer tuchtigen, want dat noemt men liefdeloos. Men moet maar alles toegeven en dit soort
liefde van de ouders maakt dat de kinderen naar de hel gaan. De werkelijke liefde kan barmhartig en genadig zijn, maar kan ook tuchtigen.
Men maakt van de Heer Jezus een karikatuur dikwijls, die alleen zachtaardig is. Wel, dat is Hij helemaal
niet, want Hij nam een gesel en sloeg de mensen uit de Tempel.
Maak geen karikatuur van de ware liefde, want deze staat voor het recht. Als men zijn kind iets verkeerd
ziet doen, is het geen werkelijke liefde, als men niet alle middelen aangrijpt om hem daar van af te houden.
In Jes. 14:27 gaat het verder met: “Want de Here der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het
verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden”?

We gaan terug naar het gericht in Jes. 29, waar gesproken wordt van de vuurhaard, waarin Israël zich
ten diepste toe vernederen zal in Jeruzalem, zoals we dit al behandeld hebben in vers 4.
Dan is het geen triomf meer, maar een volk, dat door God tot verootmoediging is gebracht. Zodra dat gebeurt, keert de toorn van God zich naar de vijanden in vers 5: “Maar de menigte uwer vijanden zal worden
als fijn stof (er blijft niets van over) en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts,
plotseling zal het geschieden“.

Als dit straks gebeurt, zal de hele wereld dit horen en zien, dat Rusland Israël binnenrukt en Jeruzalem
omsingeld zal worden. Maar dan zal Gods arm plotseling in beweging komen. Wat gebeurt er dan?
In vers 6 lezen we dan: “Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aard-beving
en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam. En als een droom, een nachtgezicht, zal de
menigte van alle volken worden, die ten strijde trokken tegen de Vuurhaard, ja, allen, die hem en zijn
verschansingen betreden, en die hem in het nauw brachten“. Zo zal de Heer er een eind aan maken.

Het zal voor Israël zijn, alsof zij een nachtmerrie hebben gehad, want daarmee vergelijkt God het. Men
kan een nachtmerrie hebben, waarin men benauwd wordt en men weet geen uitredding meer en dan
wordt men wakker en constateert, dat het er niet meer is. Zo zal het voor Israël zijn.
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Nu zien wij, dat dit bij de inval van Sanherib niet vervuld is, want het zal nu een donder worden, waar wij
nog geen besef van hebben; er zullen grote hagelstenen vallen en in een fractie van tijd zal heel de Russische luchtmacht uit de lucht neerstorten. Maar denk erom, dat de Heer hier dan nog niet verschijnen
zal, want dit is nog maar een voorspel tot Harmagedon.
In Jes. 30:27-28 lezen we ook dat zelfde gericht: “Zie, de naam des Heren komt van verre – Zijn toorn
brandt (altijd zien we weer Zijn toorn komen) en een zware rook stijgt op, Zijn lippen zijn vol gramschap,
Zijn tong is als een verterend vuur; Zijn adem is als een overstromende beek, die tot de hals reikt – om de
volken te schudden in de zeef van het verderf, terwijl een bit dat doet dwa-len, tussen de kaken de natieën
ligt“.

Er is dus een bit tussen de kaken der natieën, dat hen doet dwalen. Kennen we deze ideologie niet als
het wereldcommunisme, dat overal als een bit is, dat de volken doet dwalen?
Het is het atheïsme, dat ook hier in Nederland opgekomen is, ook al is het een zogenaamde democratie,
want alles is op het moment wel heel veel links georiënteerd. Weet u, waarom televisie uitzendingen
vaak zo immoreel zijn? Omdat het gedeelte van de staf totaal links is, zelfs ook predikanten.
Vers 29 gaat verder: “Bij u (Israël) zullen liederen klinken als in de nacht“. Zij zijn die nacht doorgegaan.

Het was immers het middernachtelijke uur? Ze zijn verootmoedigd en daarna zien zij hun verlossing.
Kunt u zich dat indenken?
Toen wij nog onbekeerd waren en God ons vernederde en wij in het stof kwamen en de vergeving vonden, kwam daarop het resultaat van de bevrijding en wij werden blij. Zo zal het ook met Israël gaan! Het
volk zal in een nacht in de druk gebracht worden en dan gaan de liederen klinken, ”waarin men zich wijdt
voor een feest, en er zal vreugde des harten zijn als van iemand die voortschrijdt bij de fluit om te komen
tot de berg des Heren, tot de Rots van Israël“. Zij gaan dus terugkeren tot de Rots.

Terwijl in Israël de vreugde liederen gaan opklinken na hun diepe vernedering, worden hun vijanden
voor hun ogen vernietigd. Dat is menig keer in het verleden van Israël ook gebeurd, dat, als zij de Heer
gingen loven en prijzen, de Heer hun vijanden voor hun ogen vernietigde.
Zo zal het straks ook gaan met Assur. Dat lezen we in vers 30-31: “Dan zal de Here Zijn machtige stem
doen horen en zal Hij doen zien het neerkomen van Zijn arm in grimmige toorn: een verte-rende vuurvlam,
overstroming (Hij zal immers de zee opheffen), stortbui en hagelstenen. Want Assur zal voor de stem des
Heren schrikken, wanneer Hij met de roede slaat“.

Gaat u nu begrijpen, dat die hele spottende, overmoedige, goddeloze wereld voor God gaat schrikken
en beven? Zij zijn eerst een roede in Gods hand voor Israël, maar nu gaat God hen slaan.
Vers 32 gaat verder: “en elke slag van de dreigende stok, die de Here daarop zal doen neerkomen, zal
worden toegebracht bij tamboerijnen en citerspel (voor de verlossing van Israël) en met strijdbaar geheven arm zal Hij hen bestrijden. Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de koning gereed
gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt, er is vuur en hout in overvloed; de adem
des Heren steekt hem in brand als een stroom zwavel“.

Het zou hier wel eens duiden op de atoomwapens, die Rusland zal meevoeren, want het is voor God
een kleinigheid om wat zij klaargemaakt hebben, te doen ontsteken en op hen zelf te doen neerkomen.
In Ez. 38:18-20. “Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land Israël, luidt het Woord van de Here Here,
dan zal Mijn grimmigheid opstijgen in Mijn neus” (ziet u, dat Gods toorn steeds weer begint bij de inval
van Rusland in Israël, en daarom moet dan de Gemeente reeds weg zijn, aangezien die niet tot toorn
geroepen is). “dan zal Mijn grimmigheid opstijgen in Mijn neus, en in Mijn naijver, in het vuur van Mijn
verbolgenheid, zal Ik spreken (daar gaat God spreken in het openbaar): Waarlijk, te dien dage zal een
zware aardbeving het land Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee (daar zien we de
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zeebeving, want Hij zal de zee opheffen), het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het
kruipend gedierte, dat op de aardbodem kruipt“.

Het zal zijn aardbeving, zeebeving en luchtbeving. Een luchtbeving is iets heel bijzonders en veel erger
dan een aardbeving. Bij een aardbeving gaan de fundamenten eraan, maar bij een luchtbeving worden
de huizen in elkaar geklapt, zoals een opgeblazen zak die men laat ploffen.
Bij de zeebeving zal de Russische vloot in de Middellandse zee verloren gaan. Een ontzettende beving
zal dat zijn in het Midden-Oosten, letterlijk en figuurlijk, want wat staat er nog meer? “en alle mensen die
op aarde leven“.

Het heeft betrekking “op de hele aarde” en de schrik zal hen om het hart slaan, om wat er dan plaats
vindt. De bergen zullen neerstorten en de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.
Vers 21 gaat verder: “Dan zal Ik op al Mijn bergen (de bergen van Israël) het zwaard tegen hem oproepen,
luidt het Woord van de Here Here, het zwaard van de een zal tegen de ander zijn ( ziet u hoe Rusland aan
zijn eind komt?) Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed (er zullen verschrikkelijke
ziekten uitbreken); stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op
de krijgsbenden en op vele volken, die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen
ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben”.

Zo vinden we het steeds weer herhaald. In Ez. 39:7-8 staat (en daar gaat het om): “Ik zal Mijn Heilige
Naam bekendmaken onder Mijn volk Israël, Ik zal Mijn Heilige Naam niet meer laten ontheiligen; en de
volken zullen weten, dat Ik de Here ben, heilig in Israël. Zie, het komt, het zal geschieden, luidt het Woord
van de Here Here; dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb“.

Toch zijn er zeer velen, die hier aan twijfelen.
Zo vinden we het ook vermeld in Ez. 39:21-23: “Zo zal Ik Mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en
zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd. Het huis
Israëls zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af en voortaan. En de volken zullen weten, dat
het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan“, enz.

Zo komt er wel klaarheid, wat er in de volkenwereld gaat gebeuren. Van de kansels heeft men het niet
gehoord en men heeft de Christenen in onwetendheid gehouden over wat God zal doen. Maar dan zal
de Maranatha boodschap klinken, die alle volken zullen weten.
Daarom moest er televisie en computers met internet komen, opdat zij het allemaal zouden kunnen zien
en horen. Als zo iets gebeurd, zal dat in de hele wereld bekend zijn.
In de zesdaagse oorlog van 1967 was Rusland uitgeput door Egypte en Syrië te bewapenen, die grote
hoeveelheden tanks en vliegtuigen kregen, wat grotendeels in de handen van Israël viel.
Nu stopt Rusland de Arabische landen weer vol, maar ook zelf bewapent zij zich tot het uiterste. We
weten reeds, waar die wapens voor bestemd zijn! Waarvoor?
Het wordt brandstof voor Israël, want daarvan mag Israël straks zeven jaar lang stoken. Wat een kostbare brandstof. Ziet u nu de dwaasheid van deze wereld?
Het staat duidelijk in Ez. 39 vanaf vers 9: “Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de
brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren, zeven jaar
lang zullen zij daarmee hun vuur stoken”.

Waarom nu juist zeven jaar? Omdat tussen deze inval en de slag van Harmagedon de laatste jaarweek
ligt, waarvan Daniël spreekt; en daarna komt het Duizendjarige Rijk.
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Ez. 39:10. “Zij zullen geen hout van het veld halen of in de bossen hakken, want met dat wapentuig zullen
zij hun vuur stoken. Zo zullen zij hun berovers beroven en hun plunderaars uitplunderen, luidt het Woord
des Heren“.

Hoe dat in vervulling gaat, zullen wij wel zien. Dan komt de begrafenis, maar, voordat die begrafenis
komt, moet er eerst iets anders gebeuren. Het zou ontzettend worden, als er een verschrikkelijke ziekte
zou uitbreken, doordat de velen, die daar liggen, niet zo vlug begraven kunnen worden.
In vers 17-19 wordt dit vermeld: “Gij nu mensenkind, zo zegt de Here Here: zeg tot het gevogelte van
allerhande gevederte en tot alle dieren des velds: verzamel u en komt, verenigt u van alle kanten bij het
slachtoffer, dat Ik voor u slacht, een groot slachtoffer op de bergen van Israël; eet vlees en drinkt bloed.
Vlees van helden zult gij eten en bloed van vorsten der aarde zult gij drin-ken; rammen, lammeren, bokken,
stieren, alles mestvee van Basan”.

En in vers 20: “ja, gij zult u aan Mijn tafel verzadigen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden, luidt het Woord van de Here Here“.

God stuurt de vleesetende vogels er op af, om het vlees van de lijken te eten, voordat er pestilentiën uitbreken. Maar de beenderen worden begraven door Israël, zoals we vinden in vers 11: “Te dien dage zal
Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israël; het dal der doortrekkenden, ten oosten van de
zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte
begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte“.

Zij krijgen dus nog een ere begraafplaats. Het zal in het oosten van Israël zijn. Het is een dal, waar men
Gog met heel zijn menigte zal begraven en men zal het noemen: Dal van Gogs menigte.
Dan gaan vers 12-13 verder: “Het huis Israëls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden
lang; ja, het gehele volk des lands zal begraven, en dat zal hun tot roem strekken op de dag dat Ik Mij
verheerlijk, luidt het woord van de Here Here“.

Zij hoeven niet tegen hen te strijden, maar moeten hen wel begraven. Ziet u, hoe Gods gang eigenlijk
altijd hetzelfde is? Israël komt tot een nationale opstanding , omdat het een aards volk is; dan worden
hun vijanden door God gedood naar het vlees en zij mogen hen begraven.
En ons, als geestelijk volk, die uit een geestelijke opstanding komen door wedergeboorte, droeg God
naar het vlees aan het kruis, maar wij mogen het begraven. (geloofsdoop)
Ziet u de volgorde? Alleen in een ander verband: Israël is een aards volk met aardse vijanden en een
aardse taak. Ook wij komen uit de graven van zonde en dood op tot nieuwe geboorte en onze vijand is
ons oude “ik”.
Dat is de goddeloze, maar die is door God aan het kruis genageld in Christus Jezus en nu mogen wij
ons alleen maar laten begraven om die dode mens af te leggen. Het is ons tot roem, dat wij ons in
Christus Jezus mogen laten begraven.
Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u,
Amen.
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