Bijbelstudie Centrum: studie

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in
deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde
en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang
van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus,
de Christus der Schriften met de Zijnen”.
deel 06
Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. 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 zonde 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 geopend 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”.
We gaan nu even terug naar Luc. 21:29-30, waar staat: “En Hij sprak een gelijkenis tot hen:
Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het
ziet, dat de zomer reeds nabij is”.
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Wij zien hoe de vijgeboom reeds uitloopt en dat zegt ons, dat de zomer nabij is, wat wij lezen
in vers 31-33: “Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk
Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht (dat is het Joodse geslacht) zal geenszins
voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn
woorden zullen geenszins voorbijgaan”.
Nu dat zien wij al, hoe alle Oud Testamentische profetieën naar de letter vervuld worden en
dan weten wij ook volgens vers 27 en 28 van dit hoofdstuk 21 van Lucas, dat Zijn komst nabij is.
Maar de Heer zegt, dat wij ook moeten letten op “al de bomen”. Wat bedoelt de Heer daarmee? Dat zijn niet natuurlijke bomen, maar het zinnebeeld van andere natiën, andere volkeren. En hoe nauwkeurig is ook deze profetie in vervulling gegaan en gaat nog steeds in vervulling!
Toen na de eerst en de tweede wereldoorlog als de barensweeën een aanvang werd gemaakt met het uitbotten van de vijgeboom, zodat Israël weer een natie ging worden, toen is
tegelijkertijd door deze twee wereldoorlogen ook een wereldberoering, een wereldrevolutie
begonnen.
Want daarna zien wij hoe elk volk, dat lange tijd onder heerschappij van andere volkeren
hebben gestaan, zich is gaan vrijmaken om zelfstandig te worden. Weet u, dan na 1940
meer dan zeventig naties zelfstandig geworden zijn, die eeuwenlang onder de heerschappij
van andere wereldmachten hebben gestaan.
Dat hebben wij gezien in het Midden Oosten, waar de Arabische landen vrij werden van de
Turkse heerschappij. Zo ging het ook in Afrika, dat praktisch geheel koloniaal gebied was,
maar nu is de ene staat na de andere vrij geworden.
Zo ook in Azië hebben de volkeren zich vrijgemaakt van koloniale heerschappij. Denkt u
maar aan ons vroegere Nederlands Indië. En ook met de Filippijnen is het gegaan, ook in
India en Birma en zo vele andere landen in het verre Oosten.
Maar ook in Europa werkt deze beroering, zo heeft Ierland zich vrijgemaakt van het Britse
gezag en ook Schotland en Wales willen dat. Maar ook België is verdeeld in het Waalse en
Vlaamse gebied. En in Frankrijk wil Bretagne vrij komen, terwijl in Spanje de Basken en Catalonen vrij willen komen, enz. enz.
Terwijl dit alle plaats heeft over de hele wereld, heeft men niet in de gaten, dat de Heer
Jezus dit alles reeds voorzegd heeft als teken. Men is zoals bij de Joden, horende doof en
ziende blind, omdat het hart vet geworden is. Maar meer dan ooit zou Gods volk biddende
en wakende moeten zijn, want de Heer Jezus komt spoedig.
Wij willen nu gaan zien naar Israëls staatkundig herstel. Wij hebben al gezien, dat God bij
koning Konjahu de kroon wegnam van Israël en dat de troon leeg zou blijven staan en dat
God toen de heerschappij in de handen van de heidenen gaf. En dat zou zo blijven, totdat de
rechtvaardige Spruit zal komen, die de troon zal innemen: Jezus, de Christus der Schriften.
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Maar wij weten uit latere openbaringen, die God gaf, dat dit niet zou gebeuren tijdens Zijn
eerste komst, maar bij Zijn tweede komst. En tot zo lang zal de wereldmacht en de wereldheerschappij in handen van de heidenen blijven.
Nu willen wij gaan zien, hoever het daarmee gevorderd is. Want God heeft ook hier door Zijn
profeten laten weten, tot hoelang de tijden van de heidenen zullen duren. Laten wij opslaan
en lezen Luc. 21:23b-24. “Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk (het
Joodse volk), en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat
de tijden der heidenen zullen vervuld zijn”.
Wij zien dus, dat het vaste besluit Gods is dat de troon en de kroon niet tot Israël terugkeert,
voordat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn en dat de Heer Jezus dus niet eerder
de Troon en de Kroon uit ’s Vaders hand zal ontvangen.
Nu heeft God door de profeet Daniël bijzonder geopenbaard wat de tijden ven de heidenen
zouden zijn. Daniël neemt daarom een heel bijzondere prlaats in onder de profeten. Hij was
immers van koninklijke bloede uit het huis van David. Hij was wel geen kroonprins, maar behoorde tocht tot het koninklijke geslacht, tot de prinsen.
En Daniël heeft tijdens de zeventigjarige ballingschap gebeden voor het herstel van Israël,
menende dat na de ballingschap de kroon en troon weer terug zouden komen. Het ging hem
ook om het Koninkrijk van God. Maar de Heer heeft hem toen geopenbaard, wat er nog allemaal eerst moest gebeuren en hoelang de tijden van de heidenen zouden duren.
Allereerst heeft God het geopenbaard aan Nebucadnezar, die immers de eerste koning was
aan wie God de wereldmacht en heerschappij overgaf. En Nebucadnezar had de droom van
dat grote beeld, waar hij zelf geheel ontdaan door was. Daarom wilde hij de uitleg ervan hebben, maar geen enkele wijze kon die droom uitleggen.
Natuurlijk niet, want het was een droom door God gegeven. En dan weten wij, hoe Daniël
een openbaring daarvan ontving. En wij weten, dat de verklaring van dat geweldige beeld de
uitbeelding is van de heerschappij van de heidenen, zolang God de wereldmacht en heerschappij in hun handen heeft gegeven.
Het beon dus bij dat gouden hoofd, dat het Babylonische rijk is onder Nebucadnezar, die opgevolgd werd door zijn zoon en zijn kleinzoon, waarna dat rijk voorlopig aan zijn eind kwam.
Dat gouden hoofd werd opgevolgd door de zilveren borst met de armen, waarvan de verklaring is, dat na het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk kwam, vandaar ook de twee armen, Medië en Perzië.
Wij zien ook, dat het metaal steeds minder wordt: eerst goud, dan zilver en dan koper-brons
van het middel en de buik, dat het Grieks-Macedosnische rijk was onder Alexander de Grote.
En dit rijk werd weer opgevolgd door een rijk, dat heel bijzonder was, namelijk van ijzer, wat
het Romeinse rijk uitbeeldde.
Wij gaan hier nu niet verder op in, omdat wij dit al eens uitvoerig behandeld hebben. Wat dat
goud, zilver, koperbrons en ijzer laat zien, is de uiterlijke glans van deze rijken, want het
Babylonische rijk was uiterlijk van glans en heerlijkheid het hoogst. Er is geen rijk geweest
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als het Babylonische rijk. Het Medo-Perzische rijk was in heerlijkheid minder en het GrieksMacedonische rijk weer minder het het Romeinse rijk nog minder, maar hard als ijzer.
Daniël kreeg later daarover zelf een droom, maar toen zag hij diezelfde vier rijken als verscheurende dieren, zoals zij werkelijk waren naar hun aard. Terwijl wij weten, dat het eerste
rijk de leeuw was met zijn vleugels, het Babylon. Het tweede rijk was de beer, het MedoPerzische rijk, het derde rijk was het luipaard, het Grieks-Macedonische rijk en tenslotte het
Romeinse rijk, een verscheurend dier, waarvoor Daniël geen naam wist, zulk een monster
was dat.
Deze vier dieren beeldden uit de innerlijk gesteldheid van deze rijken als roofzuchtige wilde
dieren. Toen de Heer Jezus hier op aard was, leefde Hij al onde het vierde rijk, het Romeinse rijk in zijn eerste stadium, als een eenheid onder de grote Cesaren en wel onder keizer
Augustus.
Het Romeinse rijk zal in een tweed stadium komen, namelijk in de twee benen van het beeld
en dat gebeurde in het jaar 395 na Chr., toen de twee zonen van de laatste regerende keizer
het rijk in twee helften verdeelden, zodat het Oost Romeinse rijk met de hoofdstad Constantinopel ontstond en het West Romeinse rijk met de hoofdstad Rome.
In het Westen is dat rijk het eerste verbrokkeld in verschillende staten en later in ongeveer
990 na Chr. is ook het Oost Romeinse rijk verbrokkeld. Maar let op hoe Gods Woord waar is!
Al kwamen hier overal verschillende landstaten en werden de grenzen steeds verschoven,
toch waren al deze staten, die zich in de eeuwen gevormd hebben, naar Romeins model, zowel in West Europa als in Oost Europa.
De geschiedenis van al die staten was in wezen niet anders dan de voortzetting van de geschiedenis van het Romeinse rijk. Want deze staten hadden alle overwegend de Romeinse
wetgeving, rechtspraak, staathuishouding en ook de militie.
Ook Nederland valt hier onder, want al spreken wij over: in het jaar 1969 onzes Heren (anno
1969 Christi), er is hier niets Christelijks bij, want vele namen van de maanden zijn uit het godendom van het vroegere Romeinse Imperium ontleed. Zoals bijvoorbeeld januari, dat in wezen afkomstig is van de god Janus enz..
Zo zien wij dus, dat het in wezen een voortzetting is van dat Romeinse rijk, zowel Oost als
West. Hoever wij nu gevorderd zijn, weten wij ook hieraan, dat het Oost- en West Romeinse
rijk al in het verleden liggen. Maar nu zegt het Profetisch Woord, dat er bij de voeten van dat
beeld het leem als een nieuwe substantie erbij komt.
Het is dus een neergang van goud naar modderig leem. Het Romeinse Impeium was van ijzer, het beeld van militait geweld, dat alles vermorzelt en vemaalt en wij weten, dat daar de
beste veldheren de regeerders werden, die als de keizers alle macht kregen. Maar tenslotte
eindigt het beeld in de voeten met een mengsel van ijzer en leem. Leem is het minste, een
kneedbare massa en dat is het gewone volk.
Er zou met andere woorden een tijd komen, dat het volk mee zou gaan regeren en dat is ook
vervuld. Dat is begonnen bij de Franse revolutie, toen het volk ging regeren en dat is de op-
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komst van de volkeren regeringen geworden. Die kennen wij in het socialisme, communisme, reberalisme en noem maar op.
Gods Woord zegt, dat dat leem niet alleen kan standhouden, want het moet zich vermengen
met ijzer, wat ook altijd gebeurd is. Dat zien wij al bij de Franse revolutie, toen het volk alleen
wilde regeren, werd het een verschrikkelijke chaos en het zou in een volledige ontbinding uitgelopen zijn, als er niet weer een dictator, een vechtjas, was opgetreden in Napoleon.
En zo is het beeld heel deze tijd weer in stand gehouden. Overal hebben wij gezien, waar de
democratie opkomt en waar het gaat overheersen, dat daar de hele zaak in het honderd
loopt en dat er weer een sterke man moet komen met ijzer geweld, om de zaak weer recht te
trekken.
Dat was ook zo in Duitsland, want toen het socialisme daar de overhand kreeg, moest er een
Führer komen, een dictator, want anders was heel Duitsland ondergegaan. Maar ook Hitler
moest weer wijken voor een coalitie regering, want het Profetische Woord zegt, dat dit de tijd
is van leem en ijzer.
En wij zagen hetzelfde in Italië en ook in Frankrijk, waar de ene regeing viel na de andere,
zodat in Frankrijk, om een chaos te ontkomen, een sterke man moest komen in de Gaulle,
om weer voor een tijd evenwicht te brengen.
En sinds in 1917 de rode revolutie uitbrak in Rusland, moest er een Stalin komen met militaire macht naar Romeins voorbeeld. Wij zien dus ijzer vermengd met leem. Maar het wereldbeeld is erg broos, want leem hecht zich niet aan ijzer en ijzer niet aan leem. Het blijft
dus een wankele zaak en daarom staat ook de hele wereld te wankelen en zal steeds meer
gaan wankelen.
Want wij weten, dat straks de Steen zal komen, die het hele wereldbestel zal vermorzelen.
En wij zien hoe die twee, leem en ijzer, altijd weer tegenover elkaar staan. Vandaag de dag
noemt men het: extreem rechts en links. Het zegt ons, dat het naar het einde gaat van de
heidense machten.
In de tijd van de Franse revolutie zijn wij gekomen bij de hielen van het beeld van Daniël, Wij
zitten dus al in de tijd van de voeten en het is al gegaan naar de tien tenen. Maar de
Gemeente zal het niet meer meemaken op aarde.
Immers uit het Oostelijk en Westelijk Romeinse rijk zal een Statenbond verrijzen, waar de
staten zich zullen aaneensluiten in één federatie. En vandaag de dag zijn er velen, die al
zoeken naar die tien staten, maar die moeten wij niet zoeken, want zij zijn er nog niet.
Wij hebben al gezien, dat de eerste en tweede wereldoorlog heel andere oorlogen waren
dan alle voorgaande, die er altijd geweest zijn. Maar na de eerst wereldoorlog moest de
kaart van Europa veranderd worden en in het Midden Oosten ook. Want vele tronen waren
gevallen en daardoor kwamen er geweldige grenswijzigingnen.
Na de tweede wereldoorlog was het nog veel erger, want daarna ontwaakten alle bomen, dat
wil zeggen alle natiën. Het Oost Romeinse rijk werd nog tot de eerste wereldoorlog beheerst
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door het grote Turks rijk, dat tot de verliezers behoorde. Want hier moesten die rijken ontstaan, die in het verleden tot het Romeinse Imperium behoorden.
En wij hebben zien verrijzen onder andere Egypte, Israël, Syrië en ook Griekenland hoort erbij. Zo zagen wij ook na de tweede wereldoorlog geweldig grensverschuivingen, maar wij zijn
er nog niet.
Moet er misschien nog een derde wereldoorlog komen, die dan weer verschuivingen zal laten zien. Wij staan bij de tien tenen, of zoals Daniël het innerijke wezen van het Rmeinsrijk,
dat straks tien horens op zijn kop krijgt, want die tien horens stemmen overeen met die tien
tenen.
Dit stadium heeft het Romeinse rijk nog nooit gehad, want eerst stond het onder één Cesar,
onder een eenheid. Toen onder twee, maar dan komt het later onder een tien statenbond
terug, wat niet lang meer zal uitblijven.
Maar deze periode zal niet lang duren, in ieder geval niet langer dan zeven jaar. En dit zijn
de laatste zeven jaar, voor de oprichting van het Koninkrijk Gods onder Koning Jezus. Het
Profetische Woord is zeer vast.
Wij hebben al gezien, dat het beeld naar de voeten toe niet alleen steeds minder wordt in
uiterlijke glans en heerlijkheid (van goud tot modderig leem), maar ook zien wij, dat het
soortelijk gewicht ervan ook steeds minder wordt. Zilver weegt namelijk minder dan goud,
koper weer minder dan zilver en ijzer weer minder dan koper, terwijl leem het allerlichtste is.
Dan zien wij dat het beeld topzwaar is. Ja de wereld is ook topzwaar. Men probeert het nog
staande te houden op allerlei mogelijke manieren, maar geen één regering weet er raad
mee.
En de laatste noodsprong zal dan zijn, deze tien statenbond, de Verenigde Staten van
Europa. Het is de geest van deze tijd, die daar achter zit. Kijk alleen maar in ons eigen land,
overal vindt je al het Euromerk. En eind vorige eeuw hebben wij onze guldens ingewisseld
voor: de euro. Hoelang nog?
Let maar op, spoedig zal Nederlnd geen aparte staat meer zijn en zal het koningschap verdwenen zijn. Momenteel lijkt het nog dat wij in een vrij rustig landje leven, maar wij gaan ontegenzeggelijk naar het Romeinse rijk terug, want dat gaat komen, als de nood straks weer
groot wordt met een volgende vreselijke barenswee.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.
Amen
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