Bijbelstudie Centrum

“Het komende Koninschap over de wereld”

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 de Heer Jezus 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

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

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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Laten we opslaan en lezen Openbaring 11:15-19 “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen
klonken in de hemel, zeggende: 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 vierentwintig 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; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om
geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die
uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods,
die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen
bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel”.

Wij willen stilstaan bij wat er gebeuren zal, als de bazuin van de 7e engel zal weerklinken. Want dan gaat de
Heer Jezus het Koningschap over de wereld aanvaarden.
Nu is Hij nog altijd onze Hogepriester, die Zijn Gemeente bouwt en voor hen bidt en pleit en haar zó reinigt,
heiligt en toebereidt, voor haar volkomenheid. Dat moet eerst gebeuren. Het gaat hier dus om het Koningschap van God over deze wereld, dat geheel hersteld zal worden.
Al meermalen heb ik er op gewezen, dat het Koninkrijk Gods op twee plaatsen verstoord is geworden. De
eerste plaats is, wat de Bijbel de Hemelse Gewesten noemt, of beter gezegd, wat de geestelijke wereld,
noemt.
Door de opstand van hem, die eens een overdekkende cherub was, maar nu satan is geworden, die in
opstand is gekomen tegen Zijn Schepper en ⅓ deel van de engelen meenam, heeft hij nu dat Koninkrijk
Gods voor een deel verstoord in die Hemelse Gewesten, van waaruit hij nog altijd de wereld beheerst.
De tweede plaats, waar het Koninkrijk Gods verstoord is geworden, is hier op de aarde door de zondeval van
de mens, die daartoe ook verleid werd door de satan. En zo is satan ook de overste dezer wereld geworden.
Nu gaat God in Zijn wonderbaar raadsplan dat Koninkrijk niet alleen herstellen en oprichten, maar ook nog
veel heerlijker maken. Want wij weten, dat volvoert God ten eerste door Zijn Zoon en in Zijn Zoon de Heer
Jezus, de Christus der Schriften, die de grote Verlosser (de Goël) is, de Gezalfde Koning; en ten tweede door
twee door God uitverkoren heilsorganen, die Zijn Zoon gegeven zijn.
Het eerste heilsorgaan is het volk Israël, opdat de Heer Jezus door dat volk straks het Koninkrijk weer zal
oprichten en herstellen op deze aarde. Vandaar dat Israël een aardse bestemming heeft en ook een aards
erfdeel, het aardse land, dat God aan Abraham, Isaäk en Jacob onder ede heeft beloofd. Maar ook een
aardse stad, het aardse Jeruzalem met een aardse Eredienst en wel op de navel van de aarde, zoals de
Bijbel dat noemt, het middelpunt van de wereld.
Het tweede heilsorgaan, waardoor God het in de Hemelse Gewesten verstoorde Koninkrijk opricht, is de
Gemeente, die door God aan de Heer Jezus gegeven is als Zijn Lichaam. Daarom is de Gemeente een
hemels volk als leden van Zijn Lichaam, d.w.z. zij zijn met hem gekruisigd, gestorven en begraven en ook
met Hem mede opgewekt en levend gemaakt (opnieuw geboren geworden) en reeds mede gezet in de
Hemelse Gewesten in Christus Jezus; zó is hun plaats reeds met Christus verborgen in God; nú nog in het
geloof, maar straks in het zien.
Want daarom zal die Gemeente straks, als zij voltooid is, allereerst dat verheerlijkte Opstandingslichaam
ontvangen, waarmee zij naar de Hemel kan gaan, want zij krijgen hetzelfde verheerlijkte Lichaam, dat ook de
Heer Jezus Zelf ontving als Hoofd van die Gemeente; een Lichaam, dat niet meer door de aarde vastgehouden kan worden, maar dat naar het Hemels Vaderhuis kan gaan.
Daarom zegt de Heer Jezus ook, dat de Gemeente bestemd is om haar plaats in het Vaderhuis met de vele
woningen in bezit te nemen. Johannes 14:2b en 3 zegt “want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik
heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik
ben”.

2

Bijbelstudie Centrum

“Het komende Koninschap over de wereld”
De Gemeente heeft haar erfdeel in de hemel, in het Vaderhuis met de vele woningen; daar beërft zij het
eeuwige Koninkrijk. Daarom zullen wij niet alleen straks het verheerlijkte opstandingslichaam krijgen, maar
dan zullen wij ook allen, die de Heer Jezus toebehoren, ten hemel gaan en verenigd worden met ons Hoofd,
gelijk de Heer dat ook nadrukkelijk bidt: “Vader, Ik wil, dat degenen, die Gij Mij gegeven hebt bij Mij zullen zijn
en Mijn heerlijkheid zullen aanschouwen, die Ik van U heb gekregen”. Hoe heerlijk is dat?
Als wij hier in Openbaring 11 gekomen zijn en de 7e engel, de laatste gerichtsbazuin gaat bazuinen, dan
beluisteren wij, hoe daar luide stemmen klinken in de hemel, die allen eensluidend uitroepen en getuigen in
vers 15b: “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 dat wordt een heerlijke werkelijkheid! En het gevolg daarvan is dan ook, dat satan en zijn gevallen engelen direct daarop uit de Hemelse Gewesten geworpen worden op de aarde. Openbaring 12:9 “En de grote
draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld
verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.

Ziet u, waar het Koninkrijk voor een deel verstoord is geworden in de Hemelse Gewesten, wordt het daar
weer opnieuw opgericht door de Heer Jezus en de Gemeente. Want wij lezen wel in Openbaring 12:7 dat
Michaël en Zijn heilige engelen oorlog voeren tegen satan en zijn gevallen engelen en hen eruit werpen.
Maar nú kan Michaël dat nog niet doen, want het is niet in de eerste plaats Michaël – al is hij de uitvoerder –
maar het wachten is op het ogenblik, dat de Gemeente tot overwinning gekomen is. “En er kwam oorlog in de
hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden
oorlog”.

Want dat is naar het Woord van God in Romeinen 16:20, waar Paulus zegt: “De God nu des vredes zal weldra
de satan onder uw voeten vertreden”. Daarvoor moet eerst de Gemeente voltallig worden, het verheerlijkte
Lichaam ontvangen en opgenomen worden in de Hemelse Gewesten, boven satan; omdat wij hem overwonnen hebben, wordt hij onder onze voeten verpletterd.
Dat zien wij ook duidelijk, dat zij uit de Hemelse Gewesten geworpen wordt in Openbaring 12:10 “En ik
hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het konigschp van onze
God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde
voor onze God, is nedergeworpen”.

Wanneer is dat gebeurd? In vers 11 “En zij hebben hem (satan met zijn engelen) overwonnen (dat zijn die heiligen in de hemel, de Gemeente van de Heer Jezus, die nu nog op haar opname wacht) door het bloed van
het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.

Want in de hemelen wordt dan dat verstoorde gebied van Gods Koninkrijk niet meer gevonden, maar het
wordt door de Heer Jezus en Zijn Gemeente ingenomen en opgericht. En nu is het wachten er op, dat ook de
aarde daarvan verlost wordt, wat wij vinden in de volgende hoofdstukken van het boek “de openbaring van
Jezus Christus”, wat een geweldige zaak is, want het gaat om dat heerlijke Koninkrijk.
Ik wil u op enige bijzondere dingen wijzen. Daartoe lezen wij eerst vers 17 van Openbaring 11. Daar horen wij,
dat de 24 oudsten, die voor God op hun tronen zijn gezeten, zeggen in die aanbidding tot 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”.

Let u nu goed op, wat daar staat. Vóór dat tijdstip van die 7e bazuin lezen wij nog: “wij danken U, God,
Almachtige, Die is en Die was en Die komen zal”. En dat moeten wij vandaag nog altijd zeggen, maar als de 7e
bazuin geblazen is, dan zeggen wij dat niet meer, “Die komen zal”.
Waarom niet? Want dan is Hij gekomen. En daarna leest men het ook niet meer, want dan is het heerlijk
vervuld! En dan zeggen wij: “Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij Uw grote macht
hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard”.
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En dan komen die tekenen er bij: “en de volkeren waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen”. Kijkt u
maar om u heen. Wij leven immers in een heel bijzondere tijd en het kan zo ineens afgelopen zijn.
Overal in de hele wereld is er chaos, waar wij een hele lijst van kunnen maken: opwarming van de aarde,
klimaat crisis, stikstof crisis, financiële crisis, olie crisis, corona virus, de ziekte kanker, de ziekten hiv en aids,
overheersende opkomst van de islam, aardbevingen, tsunamies, orkanen, oorlogen, wetverachting, rebellie,
criminaliteit, terreur, racisme, grote valse genezingsdiensten, grote opwekkingen met een “aangepraat
geloof”, bijeenkomsten met vele (bedriegelijke) wonderen en tekenen, de Bijbel totaal niet meer gezagdragend, menselijke leerstellingen, zoals het was in de dagen van Noach, massale goddeloosheid
occultisme, homofilie zoals het was in de dagen van Lot, abortussen, de roep naar wereldvrede, de vrede
tussen Israël en de Arabieren, de komende wereldleider en zijn systeem. En wij weten, hoe dat allemaal
komt. Het is omdat de Heer Jezus op het punt staat om terug te komen naar deze aarde.
Maar wij gaan in de tweede plaats bij het 17e vers nog wat zien. Hoe noemen zij daar de Heer? “Wij danken
U, Here God, Almachtige”. Dat is een heel bijzondere naam, die niet maar zo toevallig daar staat. Wij zullen
nu als Gods kinderen niet de Heer zo aanroepen. Want het heerlijkste is om Hem aan te roepen als onze
Vader, en onze gezegende Heer.
Deze naam behoort ook bij een bijzonder werk van God, wat wij gaan opslaan uit de Schrift, in Exodus 6.
Daar gaat God Zich opmaken, om het Israëlische volk te gaan verlossen uit de slavernij van Egypte. God
heeft hen 400 jaar laten lijden onder die slavernij in Egypte, waar een reden voor was, want de tijd van God
was nog niet gekomen.
Maar toen die tijd gekomen was, toen ging God het Joodse volk, wat geheel onder de heerschappij en de
macht stond van het toenmalige grote wereldrijk Egypte, bevrijden. Dat wereldrijk Egypte grensde toen tot
aan de Eufraat. De Egyptenaren hadden al die landen onderworpen onder Farao, die een geduchte heerser
was en ook over een geweldige legermacht beschikte in die tijd. Hij behaalde overwinning op overwinning
over de verschillende omringende volken en onderwierp hen aan zijn macht.
En zo ook was het Joodse volk, dat in Egypte 400 jaar woonde, geheel tot slavernij gedoemd. Zij hadden
geen wapenen om zich te verdedigen; zij hadden geen leider en zij waren gedoemd om de harde slavernij te
ondergaan, die de despoot van Egypte hun oplegde.
Daarbij werden zij nog bedreigd met uitroeiïng, want alle jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden.
Maar toen kwam de tijd, door God tevoren bepaald, dat Hij dat volk Zelf uit de macht van deze despoot ging
verlossen en tot Zijn eigen volk ging maken en hun het beloofde land ging geven door vele volkeren voor hen
te gaan uitroeien.
En zo gauw, als de tijd van God gekomen is, zegt God tot Mozes, die Hij Zich als een leidsman van te voren
had verkozen om Zijn volk Israël uit de slavernij te verlossen. En dat lezen wij in Exodus 6:1-2 “Voorts sprak
God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de Here. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de
Almachtige, maar met mijn naam Here ben Ik hun niet bekend geweest”.

Dus van te voren had God Zich alleen geopenbaard als “God de Almachtige”. Maar niet als “Here God,
Almachtige”, maar zo gauw als God Zelf gaat optreden, om Zijn aardse, uitverkoren volk Israël te gaan
redden en verlossen uit de macht van de wereldheerschappij van de heidense volkerenmachten, om hen het
beloofde land in bezit te doen nemen, dán gaat God optreden onder die drievoudige Verbondsnaam voor
Israël: “Ik ben de Here God, Almachtige”.
Zo had Hij Zich aan Abraham, Isaäk en Jacob nog niet geopenbaard, maar nu was de tijd gekomen en Farao
ondervond dat en ook het hele Egyptische volk. En alle heidense volken, die daar tegenin willen gaan, ondervonden dat aan den lijve, want Israël kon niet strijden, had geen wapens, maar zijn levende Verbondsgod
ging voor hen strijden.
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Welnu, als wij in Openbaring 11:17 lezen, dat de 7e bazuin gaat blazen, dan gaan de heiligen in de hemelen
God weer bij deze drievoudige Verbondsnaam aanroepen; en waarom? Dan is het tijdstip gekomen, dat God
Zelf gaat optreden om niet alleen met al de aardse vijanden van Israël, maar ook met die in de Hemelse
Gewesten verblijven, voor goed af te rekenen, opdat Zijn Koninkrijk gevestigd zal worden. Daarom staat er:
“wij danken U, Here God, Almachtige”.

Daar hebben wij dezelfde verbondsnaam, want bij de 7e bazuin is het tijdstip gekomen, dat de uiteindelijke
redding, vrijmaking en de verlossing van Israël aangebroken is. Nú leven wij nog in een vóórperiode, want de
Gemeente is nog hier. Maar als zij opgenomen is, dan lezen wij direct achter dat: “wij danken U, Here God,
Almachtige”, dat de 24 oudsten dat zeggen, die op hun tronen vóór de troon van God zitten.
Zij zijn dus met Gods Raadsbesluit bekend en zitten in Gods Raadsvergadering; voor hen is dat dus niet
verborgen, maar zij weten wat het Raadsplan van God is en dat dat ogenblik nu aanbreekt, om niet alleen in
de Hemelse Gewesten het Koninkrijk weer op te richten door middel van de Gemeente, satan en zijn
gevallen engelen er uit te werpen, maar ook om op aarde Israël te gaan verlossen.
Daarom volgt direct daarop Openbaring 12, waarin wij lezen van die vrouw met de krans van 12 sterren en
met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten; zij is in grote nood, in barensnood, want dat is het
volk Israël.
Wie daar de Gemeente van wil maken of iets anders, verstaan niets van het plan van God. Zoals ook in de
dagen van Mozes Israël in grote nood was in Egypte en God toen zei: “Ik heb hun ellende gezien, Ik heb hun
gejammer gehoord en ken hun smarten, en nu ben Ik gekomen en zend jou, Mozes om hen te bevrijden”.
Daarom riepen zij God met Zijn Verbondsnaam aan: “Here God, Almachtige”.

Als wij in Openbaring 1:8 ook van die verbondsnaam lezen staat er: “De Here God, die is en die was en die
komen zal, de Almachtige”. Maar in Openbaring 11:17 staat: “Die is en Die was”, maar niet meer: “Die komen
zal”, want Hij is gekomen. “Dat Gij Uw grote macht hebt opgenomen”.
En dat zullen alle volkeren van de wereld en alle vijanden van God aan de lijve ondervinden. Dan komt de
Steen, die verachtelijk Zijn plaats is ontzegd, want Hij komt zonder toedoen van handen om het hele wereldbeeld te vermorzelen en te vergruizen. Maar Zelf maakt Hij het tot een eeuwig Koninkrijk.
En nu lezen wij verder in vers 19 van Openbaring 11 een heel belangrijk ding, want zo gauw als die 7 e bazuin
geblazen heeft en die oudsten, die in de raad God zitten, dit hebben bekend gemaakt en daarover God gaan
aanbidden en met Zijn grote Verbondsnaam gaan aanroepen, dan gaat er wat gebeuren. “En de tempel
Gods, die in de hemel is, ging open”.

Toen God Israël uit het land Egypte verloste, bracht Hij het eerst naar de berg Sinaï, om daar met hen het
Verbond van de Sinaï aan te gaan. En Mozes, als middelaar moest omhoog klimmen en mocht in de
tegenwoordigheid van God zijn, waar hij ontving de Tien Geboden en alle andere geboden en inzettingen, die
bij het Sinaïtische Verbond behoren.
Maar niet alleen dit, maar God zegt ook in Ex. 25:8-9: “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun
midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het
model van al zijn gerei”.

En toen moest Mozes het gaan maken naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond werd. Met andere
woorden, de ware Tabernakel, het ware Heiligdom is niet op de aarde, maar is in de Hemel, en dat is niet
met handen gemaakt. Want in de Hemel is een Tempel van God, waar de Tabernakel, die Mozes en de
kinderen Israëls moesten oprichten, een afbeelding van was. Vele malen zegt God tot Mozes: “Zie toe, dat gij
alles maakt naar het voorbeeld, wat Ik u getoond heb”.
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In die tijd zal Israël weer een Tempel hebben. Dat lezen wij in Openbaring 10, maar die tempel is nog
gedeeltelijk aan de heidenen overgeleverd, want in die Tempel gaat straks ook nog de anti-christ zitten en
laat zich aanbidden, dat hij god is.
Dat is de grootste ontheiliging, de gruwel der verwoesting op de heilige plaats, waarvan de Heer Jezus zo
duidelijk spreekt, dat dat gaat komen vlak vóór dat Hij wederkomt met de Zijnen om Zijn Koninkrijk op aarde
op te richten.
Er is dus een Tempel van God in de hemel, maar wij lezen ook in het boek der Openbaring van een Altaar,
wat daar is en een gouden Reukofferaltaar. Maar weet u wat het voornaamste voorwerp in de Tempel was?
Het voornaamste, het heiligste voorwerp, dat Israël moest hebben in het Heilige der heiligen, dat was de Ark
van Zijn Verbond.
Op die Ark was immers de Verzoendeksel met goud overtrokken en met de twee cherubs der heerlijkheid
aan weerskanten, waartussen de Here God aanwezig zou zijn en met hen zou verkeren en wonen. En in die
Ark lagen de twee Verbondstafelen, het 2e paar, wat Mozes moest maken, ook de gouden kruik met het
manna, wat geregend had in de woestijn en de staf van Aäron, die gebloeid had.
Deze drie attributen lagen in die Ark en daar was dat Verzoendeksel overheen. Het had alles stuk voor stuk
een diepe betekenis. De Ark des Verbonds was een heel bijzonder iets, wat God zegt: “Dit zal de plaats zijn,
waar Ik met u zal samenkomen en alles met u zal bespreken”. En voor Israël, voor het Joodse volk was er geen
ware Eredienst van God mogelijk zonder die Ark des Verbonds. Want als die Ark er niet was, dan wisten zij,
dat God eigenlijk niet in hun midden was. (lees en bestudeer de studie: de Tabernakel)
Ik herinner u aan een geschiedenis uit het verleden, toen Israël tot grote afval en zonde was gekomen onder
de Hogepriester Eli, niet direct door die Hogepriester zelf, maar door zijn zonen. Deze behandelden het volk
zo slecht, dat God hen moest straffen en dat daar die Filistijnen komen en dan kunnen zij tegen die Filistijnen
geen stand houden.
Dan gaat Israël brutaal worden; zij wisten wel, die Verbondsark, daar was God tegenwoordig, dat was de
kracht van God en waar de kracht van God zichtbaar werd, daar konden de vijanden nimmer stand houden.
En daarom namen zij de Ark uit het Heilige der heiligen en gingen die in de legerplaats brengen. Maar zij zelf
waren onheilig en dan gebeurt er dit, dat de Filistijnen de Ark buit maken.
Heel terecht zien wij, hoe deze levende Verbondsgod van Israël, door middel van die Ark, Zijn almachtige
Hand en Arm betoont. Want als de Ark daar gezet wordt in de tempel van Dagon, dan valt Dagon, de afgod,
languit ter aarde voor de Ark. Want waar Gods Ark komt, daar moeten de afgoden vallen. En dan gaat dat
dwaze heidense volk met vereende krachten dat zware afgodsbeeld weer op zijn voetstuk zetten. Maar de
volgende dag is Dagon weer gevallen en God heeft hem een kopje kleiner gemaakt en heeft ook zijn armen
er af geslagen.
Hij ligt in puin en er gaan ontzettende gerichten komen over de Filistijnen, dat heidense land. Want waar de
Ark is, daar gaan de heidense wereldmachten er radicaal uit. En de Filistijnen zien dat en dan komen al die
Filistijnsevorsten bij elkaar en zeggen: “wij kunnen die Ark hier niet houden, want het gaat ten koste van
onszelf. Wij gaan er helemaal aan. Die Ark moet terug naar Israël”. Wij weten uit de Schrift, hoe zij dat doen.
Dat kunt u lezen in 1 Samuël 5 en 6.
Gaan wij nu iets begrijpen van wat er gebeurt bij de 7e bazuin, wat wij lezen in Openbaring 11:19a: “En de
tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de Ark van Zijn Verbond werd zichtbaar in Zijn Tempel”.

Het is Gods genade, dat de Tempel nu niet zichtbaar is, want wee, als die zichtbaar wordt, dan vallen alle
afgoden! En satan zal er het eerste aangaan met zijn engelen en dan vallen alle heidense wereldmachten in
puin. Maar dan komt Israël, als het verzoend wordt, tot zijn heerlijkheid.
Toen in het verleden voor Israël de tijd gekomen was, dat de woestijnreis na 40 jaar ten einde was en Mozes,
de man van de wet, gestorven was, werd Jozua, de opvolger, die door God geroepen en uitverkoren was om
Israël in het beloofde land als hun erfdeel te brengen. Dan is Jozua een type van de Heer Jezus, want zijn
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naam is in het Hebreeuws hetzelfde als Jezus. Israël trok eerst door de rivier de Jordaan, die op dat ogenblik
vol water was, want het was de regentijd.
Maar overal viel er schrik op de vijanden, want daarvoor diende de Ark. Dat lezen wij in Numeri 10. De Ark
stond in de Tabernakel, in het Heilige der heiligen, achter het tweede voorhangsel en was dus niet zichtbaar.
Maar elke keer als Israël moest optrekken naar het beloofde land en er vijanden waren, dan werd die Ark
zichtbaar, want die ging vooraan en dan ging God voor hen strijden.
Wij lezen in vers 35 en 36, wat Mozes, de man Gods dan ook zegt: “Wanneer nu de Ark opbrak (hoort u, niet
de Tabernakel, maar de Ark), zeide Mozes (als man van God, die de mond van God was als profeet) : Sta op
Here, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. En wanneer zij bleef
rusten, zeide hij: Keer weder, Here, tot de tienduizenden der duizenden Israëls”.

Gaan wij nu ook de geweldige betekenis begrijpen, die gaat klinken onder de 7 e bazuin? Dan gaat God met
Israël een voleinding maken. Maar dan is de Gemeente al boven. Toen God in het verleden Jozua gebruikte
en Israël het beloofde Land moest innemen, was daar een rivier vol water. En wat gebeurde daar?
Moesten zij met veel moeite die rivier over zien te komen? Neen. De priesters namen die Ark des Verbonds
zichtbaar op hun schouders en gingen met hun voeten die rivier in en op hetzelfde ogenblik verdeelden zich
de wateren en stonden als een muur en zo ging Israël op het droge over. De stroom werd dus afgesneden
door de Almachtige Verbondsgod van Israël; voor Hem, Die de hemel en aarde heeft geschapen, is er geen
natuurmacht, of hij staat onder Zijn heerschappij.
Wanneer straks de 7e bazuin zal klinken, dan wordt weer de Ark Gods zichtbaar. En wat zal er dan gebeuren? Dan gaan de hemelen niet alleen open, maar zoals Jesaja zegt: “dan wordt de rivier de Eufraat uitééngeslagen in 7 beken, opdat Mijn volk er met blote voeten door kan komen om het beloofde Land in bezit te
nemen”. Maar nu willen zij hen eruit drijven. Maar Israël zal het beloofde Land krijgen vanaf de Eufraat tot

aan de beek van Egypte, van Dan in het noorden tot aan de Perzische golf. God heeft dat gezworen, maar
de tijd is nog niet zo ver.
Niet alleen de Eufraat wordt geslagen, maar ook de Nijl loopt droog. God zegt: “Ik zal die zee, die de Nijl
voedt, droogleggen, opdat Mijn volk de weg gebaand krijgt naar zijn land”. Deze dingen doet God en van Zijn
Woord zal geen tittel of jota ter aarde vallen, ondanks alle dwaze Bijbelkritiek en alle dwaze theologen, die
niet in de God van wonderen geloven.
En wat gebeurt er verder? God gaat onder Jozua aan Israël het Beloofde Land geven en dan is de eerste
grote vesting Jericho, naar menselijk oordeel en wijsheid een onneembare vesting. Want deze plaats had
een dubbele muur met aarde opgevuld, en waarop 2 of 3 wagens elkaar konden passeren. Er waren zelfs
hele huizen opgebouwd. En hoe gaat Israël nu deze geweldige vesting overwinnen? Door ontzettende
wapenen van die tijd? Welnee!
Want die hadden zij niet, maar wel het wonderlijkste wapen dat er is. God zei dat de Ark des Verbonds op de
schouders van de priesters gedragen moest worden en 7 priesters moesten op 7 bazuinen blazen en om de
stad heen trekken. Dat moesten zij 6 dagen doen. Zo was de Ark zichtbaar.
En op de 7e dag moesten de priesters 7 maal om de stad heen trekken. En wat gebeurde er na de 7 e keer?
Toen zeide God “ga juichen”. En toen stortte de vesting Jericho in elkaar door de macht van de Here God
Almachtig, de Verbondsgod van Israël, omdat Zijn Ark zichtbaar was in hun midden.
Dat gebeurde in het verleden, maar uit het verleden leren wij het zien. Hoeveel engelpriesters moesten hier
blazen in Openbaring? Zeven engelen zullen de bazuinen blazen; precies hetzelfde aantal als bij Jericho. En
als de 7e bazuin geblazen is, wordt de Ark zichtbaar (Openbaring 11:19). En wat gebeurt er dan? De
koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Heer Jezus, de Gezalfde.
Wij lezen, dat het 7 engelen zijn. Bij mij is het een vraag of dit in wezen werkelijk engelen zijn. Ik geloof
eerder, dat wij hier met “heiligen” te doen hebben. Want de Heer Jezus heeft gezegd in Lucas 26:34-36, dat,
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wie Hem toebehoren, dus Zijn Gemeente, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven, immers zij
kunnen niet meer sterven, want zij zijn aan de engelen gelijk.
En zij zijn zonen van God, omdat wij priesters en koningen zullen zijn, maar niet alleen dat. Want de
Gemeente zal straks de wereld en ook de engelen oordelen. En daarom geloof ik, dat wij hier niet met
wezenlijke engelen te doen hebben, want dat is eigenlijk in strijd met de Schrift. Want een priester is een
middelaar voor de zondaar, maar dat kan in wezen een engel nooit zijn.
Ik geloof, dat wij hier op een heerlijke verborgen wijze het geweldige werk gaan zien van de Gemeente, die in
die 4 levende wezens en die 24 oudsten, Gods boodschappers, engelen, een geweldige functie krijgen, van
wie Johannes zegt: “En ik zag een andere engel, die de gebeden der heiligen opdroeg; want zij zullen priesters
zijn in de tempel van God”. Heeft de Heer dat niet beloofd? Zij zullen in de Tempel van mijn God dienen, en
daar niet meer uitgaan. (Zie Openabring 3:12)
Gaan wij nu begrijpen, wat Paulus bedoelt, als hij zegt in Romeinen 8:22, dat heel de schepping en het
schepsel zucht en wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Ja, dat gaat komen! Welk een heilige
roeping hebben wij als Gemeente. En hoe snel nadert die dag. Maar Israël wacht nog een bange, zeer bange
tijd van grote afval. Nu is de Gemeente nog hier; maar hoelang nog?
Daarom, laat ons het Woord weer ter harte nemen: Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden en
Christus zal over u lichten”. Laten wij de tijd uitkopen, waar de dagen zo boos zijn! Wordt blijvend vervuld met
de Heilige Geest, want heilig is uw roeping en groot is uw taak. Ontwaakt dan, ontwaakt!
Amen.
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