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 13
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”.
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Openbaring 11 vindt plaats onder de zesde bazuin. U hebt gezien, dat er eerst de zeven zegels geopend worden; en het zevende zegel houdt de zeven bazuinen in.
Welnu, onde die zesde bazuin is de tijd gekomen, dat God de tempel te Jeruzalem gaat meten, dat wil zeggen dat Hij die Zich gaat toe eigenen. Die tempel moet dus vóór die tijd gebouwd zijn, maar de Schrift spreekt nergens van een heenwijzing, wanneer de Joden weer
hun tempel in Jeruzalem zullen gaan hebouwen.
Maar wij weten wel, dat zij daar nu reeds mee bezig zijn en dat zij daar zelfs een bouwfonds
voor hebben en ook al de materialen er voor. Maar op die plaats staat nog een moskee. Welnu, misschin dat, als onder het rode paard een verschrikkelijke oorlog losbreekt, die moskee
daar vernietigd zal worden.
In ieder geval weten wij, dat de Joden daar hun tempel zullen bouwen en dat die er zijn zal
onder de zesde bazuin met zijn voorhof en zijn brandofferaltaar daar in Jeruzalem. Ook is er
sprake van: “hen die daarin aanbidden”.
Misschien zijn deze wel de 144.000 ware Godsaanbidders in die tempel bij het altaar, want
Hij heeft interesse in levende personen, die daaraan verbonden zijn, maar niet aan een stenen gebouw en ook niet aan een brandofferaltaar alleen. Dus in die tempel zijn op dat moment werkelijk vrome Joden, die God in waarheid en geest aanbidden.
Want wij moeten begrijpen, dat de Gemeente, bestaand uit ware gelovigen uit alle kerken,
kringen en gemeenschappen over de hele wereld, niet meer op aarde is. Van wat er overblijft
is alleen maar een hoer. Want het is juist het teken van deze 144.000 verzegeldern, “dat zij
zich niet met vrouwen bevlekt hebben”. (Openb.14:4)
Daarom staat er ook, dat zij maagdelijk zijn, omdat het niet op het huwelijksleven slaat, want
dan zou het huwelijksleven onrein zijn en dat is niet zo, want het is immers door God Zelf ingesteld. Dat zou dus een dwaze veronderstelling zijn, want dan had er niet moeten staan,
dat deze 144.000 maagden zijn.
Want zij hebben zich niet bevlekt met vrouwen. En vrouwen zijn het beeld van valse godsdiensten en leringen. Daarom zal er voor hen nog maar één heiligdom zijn, het ware heiligdom van de tempel te Jeruzalem.
Wij lezen dus in Openbaring 11:2. “Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en
meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven”. Hier zien wij dus een scherpe scheiding
Meten wil zeggen: nieuwe grenzen trekken en oude grenzen uitwissen. God laat hier meten
en alles krijgt dus een nieuwe gedaante.
In deze tijd der genade zijn de grenzen er nog: de heidenen en Israël. Israël kan door middel
van de heidenen nog tot behoudenis komen, maar de heidenen staan op de voorgrond. Maar
dan worden de rollen omgedraaid, want God zegt: “meet de voorhof niet, want die is de heidenen gegeven”. God rekent dan niet meer met de heidenen, want dat is afgelopen; die kunnen dan alleen tot zaligheid komen door middel van Israël. Ziet u, hoe de zaken worden omgekeerd?
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Dat heeft Paulus moeten profeteren in Rom. 11:17-23. “Indien nu enkele van de takken
(Israël) weggebroken zijn en gij als wilde loot (de heidenen) daartussen geënt zijt en aan de
saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! (Israël)
Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.
Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken (Israël), opdat ik als loot geënt zou worden.
(de heidenen) Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof.
Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken (Israël) niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods (in deze tijd) en
zijn gestrengheid: over de gevallenen (Israël) gestrengheid, maar over u (de heidenen) goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt
worden. Maar ook zij (Israël) zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt
worden”.
En wat is er een gestrengheid Gods door deze eeuwen over Israël gekomen. Maar die zal
ook komen over de goddeloze heidenen!
Paulus gaat verder in vers 23 en 26: “God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want
indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen
olijf geënt worden. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig
laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen (zij blijven dus
weggekapt), totdat de volheid der heidenen binnengaat (dat is dan al gebeurd met de Gemeente), en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser
zal uit Sion komen”.
Zo zien wij dus, dat wij op een bijzonder ingrijpend punt zijn gekomen na de zesde bazuin.
Dan wordt er weer een tempeldienst met zijn offer erkend in Jeruzalem. Dan zijn de ware
aanbidders (die 144.000) voor God het heilsorgaan in Israël. Dat gebeurt dus al in de tijd,
vóórdat heel Israël tot bekering komt in de Grote Verdrukking.
Zoals ook die honderdtwintigen in de opperkamer al het heilsorgaan Gods in Israël waren,
moesten er nog vele daarna tot bekering komen, onder andere op de pinksterdag en ook
daarna om de hele Gemeente te vormen.
Zo werd op de Pinksterdag, het nieuwe heilsorgaan geboren, nadat het voorhangsel gescheurd was en de tempeldienst opzij gezet werd. Dit nieuwe heilsorgaan werd de tempel
van de Heilige Geest.
Terugkomende op Openbaring 11:1-2 zegt Johannes: “En mij werd een riet gegeven, een
staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin
aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet”.
Meten is een rechtshandeling. Als iemand grond in bezit gaat nemen, dan wordt er gemeten
met een meetstok. Alles wat binnen die lijnen valt, eigent de koper zich toe, maar alles wat
buiten die lijnen valt, eigent de koper zicht niet toe.
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Als de Heer dus een opdracht geeft om de tempel, het altaar en diegenen, die daar aanbidden, te meten, dan wil dat zeggen, dat het moment daar is gekomen, dat God dat Zich gaat
toe eigenen. Maar wat nog buiten die lijn is, laat God er buiten, wat dat is voor de heidenen,
daar de tijd der heidenen nog niet helemaal vervuld is, omdat de drie en een half jaar, de
tweeenveertig maanden, nog vervul moeten worden.
Want God is nauwkeurig en alles moet zijn volle tijd krijgen, ook de tijden der heidenen. God
neemt niet iets in bezit, wat Hij toegemeten heeft aan anderen. Pas als de toegemeten tijden
der heidenen vol zijn, dan komt de steen, dat is de Heer Jezus met de Zijnen, die het hele
beeld vermorzelt.
Dan. 2:34-35. “Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een
steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor
meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg,
die de gehele aarde vulde”.
En dán is de hun toegmeten tijd om en komt de Heer Jezus om de hele aarde in bezit te nemen. Maar in Openbaring 11:1 neemt Hij reeds de tempel en het altaar in bezit met de ware
aanbidders, die daarin hun dienst verrichten.
Wij zien hier dus reeds de aanvang van het komende Koninkrijk, dat wil zeggen de aanvang
van het herstel van Israël. En als God nieuwe grenzen uitzet en daarbij de oude uitwist, dan
kunnen wij er zeker van zijn, dat alles nieuw wordt.
Alles krijgt dan een nieuwe vorm, een nieuwe bestemming, een nieuw doel. Want de Heer
Jezus, die op de Troon zit, zegt: “Ik maak alle dingen nieuw”. En daartoe die wonderbare
meet behandeling.
Maar nu moeten wij opletten. Er staat: “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk”. Maar
dit instrument, dat door de Heer aan Johannes gegeven wordt, is niet alleen een meetlint,
een meetroede, maar er staat duidelijk “een riet”.
In de Oude Vertaling, staat het juiste woord: “roede”. Want dit meet instrument is tevens een
oordeelsroede en daarom hebben wij hier te doen met een kastijdende meting. Want wij weten, het merendeel van het Israëlitische volk ligt nu nog altijd onder de toorn van God, maar
ook dan nog. Want zij hebben zich nog niet gebogen onder hun schuld.
Maar ook de hele heidenwereld is dan met de antichrist in opstand tegen God. Daarom gaat
God een kastijdende meting verrichten. Daar kunt u verzekerd van zijn! Maar alle kastijding,
die God geeft, is tot nut en dat is heel belangrijk, dat wij dat goed gaan zien.
Toen God de grote nieuwe orde van zaken ging geven van het Nieuwe Testament, was dat
de bedeling van de genade. Maar nu komt er een heel andere bedeling. Zij, die denken, dat
de bedeling der genade de laatste is, kennen de Schrift niet.
Nu zitten wij in de bedeling der genade, want het is Gods enorme genade, dat Hij de mens,
die in Christus Jezus gelooft, de zonde niet toerekent, maar in Hem genade aanbiedt.
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Maar na deze genade bedeling komt een volledige andere orde van zaken en daar zal God
Zijn recht handhaven. Want dat is de bedeling van het Koninkrijk.
In Psalm 2:7 en 8 wordt reeds gesproken over deze komende bedeling. “Ik wil gewagen van
het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij
en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit”.
Ook in andere Psalmen wordt al over deze komende bedeling gesproken. Net voordat
Johannes de opdracht krijgt om de tempel en het altaar te meten, vinden wij in Openbaring
10 wat anders staan, wat daarmee in verband staat, want de indeling in hoofdstukken hebben de mensen gemaakt.
In vers 1-3 van Openbaring 10 staat: “En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de
hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de
zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en hij had in zijn hand een geopend boekje en
hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met luider stem, zoals
een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen”.
Wie is deze andere sterke engel? De Heer Jezus, de Christus der Schriften, dat is de Grote
Jahweh Engel, want geen engel is met een wolk bekleed. “Zie Hij komt met de wolken”. Een
regenboog was op Zijn Hoofd, want Hij is immers de Verbondsengel.
Wie sloot op de Sinaï het verbond met Israël? Niet God de Vader, want niemand kan Hem
zien. Het is de Heer Jezus, de Christus der Schriften in Zijn Oud Testamentische heerlijkheid, die als Gods Zoon daar neerdaalde.
Ook het Nieuwe Verbond sloot de Heer Jezus en ook daarom was de regenboog op Zijn
Hoofd. Nu is Hij nog altijd de Hogepriester, maar op dat moment, als de zesde bazuin gaat
blazen, of geblazen heeft, dan zet Hij Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linkervoet op de
aarde.
Wat betekent dat? Dat betekent: in bezit nemen. En dan brult Hij gelijk een leeuw. Nu is Hij
nog het Lam, maar dan is Hij de brullende Leeuw uit Juda’s stam. Wanneer brult een leeuw?
Zo gauw als hij een prooi heeft, die hij in bezit gaat nemen. En hier is het moment aangebroken, waarvan Psalm 2:8 spreekt: “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden
der aarde tot uw bezit”.
En dan komt de nieuwe orde van zaken, als de meetroede, die tevens een kastijding is wordt
gebruikt in vers 9: “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk”.
Hij zal dan recht en gerechtigheid aanbrengen en de zondaren zullen beven. De Gemeente
zal straks diezelfde roeping hebben om met Hem zo te heersen over de heidenen. En dat is
de komende bedeling, dus een totale andere orde van zaken.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.
Amen.
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