
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”. 

 

 1 

deel 15  
 
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 men-
sen) 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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Maar als de Gemeente die heerlijkheid ontvangt, dan is het nog niet een koningschap, waar 
alles al heilig is, want er is een aarde nog in opstand met een antichrist. En in de hemelse 
gewesten is nog altijd satan met zijn vreselijke engelen macht en zijn legioenen van demo-
nen. 
 
Ook zijn er nog vele andere gebieden in de schepping, die nog onderworpen moeten wor-
den. Ook op aarde moeten Israël en de volkeren nog behouden worden en moet nog de weg 
van waarachtige heiligmaking hun geleerd worden. Er moet dus nog heel veel geordend wor-
den en dat zal de Gemeente met Christus Jezus gaan doen. 
 
Maar dat brengt ook bitterheid in de buik, want veel strijd zal er nog gestreden moeten wor-
den. Niet de strijd, die wij hier hebben tegen de zonde in het aardse koninkrijk. Want we we-
ten, dat eerst nog die drie en een half jaar van de antichrist komt en daarna het Duizendjarig 
Rijk, waarin alle volkeren nog onderwezen moeten worden. Zie hier de toekomstige roeping 
van de Gemeente. 
 
Dan komt pas de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Ik herhaal: profeteren is het werk doen 
van een getuige voor God. Als u hier als kind van God, als een echte wedergeborene, die de 
Heer Jezus toebehoort en in deze wereld een leven leidt van een reine, heilige wandel, dan 
bent u een machtige profeet en een afgezant van God. 
 
Want door uw levenswandel bent u een getuige van Hem en veroordeelt u de wereld met zijn 
zonden. En door uw levenshouding, verklaart u Gods wil en Zijn bedoelingen en dat doet u 
misschien helemaal zonder woorden, maar in uw handel en wandel veklaart u aan de wereld 
Gods wil en Zijn bedoeling, dat men zich moet bekeren van zonden en ook God moet gaan 
volgen en dienen. Natuurlijk zijn er verschillende rangen en heerlijkheden in het profeteren. 
  
Als de Gemeente haar erfdeel in bezit neemt, worden haar leden niet alleen koningen, maar 
zij blijven profeteren maar nu van de hoogste orde. Want de Gemeete behoort onder het ver-
bond van David en David was niet alleen koning, maar ook profeet en rechter.  
 
En dat zal ook als eerste de grote taak worden van de Gemeente, als zij opgenomen is. Dat 
vinden wij in Openabring 11, dat het nieuwe werk begint met het meten van de tempel. Want 
de opdracht, die Johannes krijgt, geldt zoals wij reed gezien hebben, voor de hele Gemeen-
te. 
 
Wij zijn dus nu aangkomen, zoals reeds gezegd is, op een tijdstip, waar een nieuwe orde van 
zaken aanvangt en als dus door Johannes de hele verheerlijkte Gemeente de Goddelijke op-
dracht krijgt om te gaan meten, dan weten wij, dat dit meten betekent: rechtshandeling uit-
voeren, waardoor nieuwe lijnen getrokken en nieuwe grenzen worden uitgezet en alle dingen 
van gedaante zullen veranderen, zodat alles een volledig nieuwe vom en een nieuw aanzien 
kijgt. 
 
In die dagen zullen de Israëlieten hun tempel al herbouwd hebben,maar die tempel wordt 
nog niet door God erkend als Zijn tempel. God zal die tempel van Israël niet eerder erken-
nen, voordat de Gemeente die opdracht krijgt die te meten. En dan komen er nieuwe vor-
men! 
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Zo zien wij dus, dat alles, wat God in de toekomst gaat doen, Hij dat doet door middel van de 
Gemeente. Dat zijn geweldige dingen, want dan breekt ook de nieuwe bedeling aan met een 
totaal andere orde van zaken. Wij weten, dat als God met het Oude Verbondsvolk begint, 
dan begint Hij met die twaalf aartsvaderen, waaruit de twaalf stammen verrijzen en dan krjgt 
Zijn volk ook vanuit God bepaalde gegeven metingen.  
 
En hier in Openbaring 11 zien wij, hoe God de draad weer begint op te nemen met Israël, dat 
weer het heilsorgaan op aarde gaat worden, wat wij al gezien hebben met die 144.000 en de 
betekenis van hun namen. 
 
En dan begint God dus bij Zijn huis, de tempel, die op aarde is en die de Joden dus nog 
moeten bouwen, maar die pas door God en de Heer Jezus erkend wordt, nadat de Gemeen-
te hem gemeten heeft. 
 
Dus als bijvoorbeeld het volgend jaar de Joodse tempel zal verrijzen, dan erkend God die 
tempel niet, want die wordt niet eerder erkend, dan nadat de Gemeente in heerlijkheid is op-
genomen en haar erfdeel ontvangen heeft. En dan moet de Gemeente deze tempel gaan 
meten. 
 
Nu gaan we dan verder met die wonderlijke maatstaf, wat een heel andere meetstaf is, dan 
die, waarvan bijvoorbeeld Openbaring 21:15 van spreekt: “En hij, die met mij sprak, had een 
gouden meetstok om de stad op te meten”. 
 
Hier wordt een gouden meetstok genoemd, die niet de vorm heeft van een roede. Maar 
Johannes krijgt in zijn hand een riet, een roede gelijk in de vorm van een kastijdingsroede, 
waarmee getuchtigd moet worden, omdat er op aarde nog zonde is. En als de Gemeente 
moet gaan meten en Goddelijke lijnen moet uitzetten, dan betekent dat, dat getuchtigd en 
gestraft moet worden. 
 
Maar in het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21 heeft het meetinstrument niet meer de 
vorm van een tuchtroede, want daar is geen ongerechtigheid meer. Daarom is er een groot 
verschil, welke meetstok er gebruikt wordt.  

 
Wij weten, dat in de komende bedeling de Heer Jezus als Koning zal regeren met een ijze-
ren roede, dus op een kastijdende wijze en dat de Gemeente met Hem als koningen zullen 
heersen op dezelfde wijze, wat dus in Openbaring 11 begint, als de Gemeente de tempel 
moet gaan meten met een tuchtroede. 
 
Dit vinden wij ook vermeld in Openbaring 2:26-28. “En wie overwint en mijn werken tot het 
einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een 
ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 
en Ik zal hem de morgenster geven”. 
 
Zoals wij al gezien hebben, staat dit ook reeds in het Oude Testamen, onder andere in 
Psalm 149:9. “om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken”. Dus naar het Woord van 
God. 
 
En nu zegt de Oude Vertaling “om het beschreven recht aan hen te doen”. Het gaat niet 
alleen om een vonnis, maar ook om recht t doen. Want de dag der wrake is immers: dat God 
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het recht zal gaan herstellen naar de Goddelijke maatstaf. En dat zal de Heer Jezus met de 
Gemeente gaan doen. 
 
En dan gaan we begrijpen, dat die maatstaf het Woord van God is, wat we lezen in Psalm 
149:6. “De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand” 
  
Wat is het tweesnijdend zwaard? Niet een snijdend zwaard, maar een tweesnijdend zwaard. 
Nu leren wij in de Bijbel, dat er maar één is, die het tweesnijden zwaard heeft, dat uit Zijn 
mond komt. Dat is Jezus, de Christus der Schriften en de Gemeente krijgt dat zwaad ook in 
haar hand. 
 
In Openbaring 1:16 lezen wij: “En Hij (daar is Hij nog de grote Hogepriester, dat wil zeggen in 
deze tijd dus) had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend 
scherp zwaard”. 
 
En wat dat tweesnijdend zwaard is, zegt Hebr. 4:12. “Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 
vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten 
des harten”. En naar die maatstaf zal straks de Heer Jezus met de Gemeente het vonnis 
voltrekken. 
 
Wie zijn werkelijk deze uitverkorenen? Die zich nu houden aan het Woord. Er zijn vandaag 
vele, zeer vele vreemde leringen, want we leven in een tijd van grote afval. Velen zeggen 
bijvoorbeeld dat men niet bij die Bruidsgemeente kan behoren, als men niet in tongen 
spreekt. Weer anderen zeggen: men kan er niet bijhoren, als men niet eens in Jeruzalem 
geweest is, enz. enz. 
 
Maar alleen diegenen, die zich vasthouden aan het Woord van God (dus niet één of andere 
kerkleer) en die zich daarvan niet afwijken, die zullen in die dienst gezet worden en krijgen 
het tweesnijdend zwaard in handen, wat wij nu al hier mogen gaat leren. 
 
Maar nu niet om elkaar om de oren mee te slaan, zoals Petrus deed, want we leven nu nog 
in de genade bedeling en zijn nog niet in de gerichts bedeling. 
 
Nu gaan wij nog iets anders zien over deze meetroede. Het woord dat in Openabring 11:1 
wordt gebruikt voor deze meetroede is in het Grieks “kalamos” en dat is gelijk aan het 
Hebreeuwse woord “cané”, waarvan ons woord “canon” komt, wat regel of wet betekent. 
 
Wij weten, dat de Bijbel bestaat uit de kanonieke boeken en dat wil zeggen, dat deze boeken 
Goddelijke geloofsregels of wetten bevatten. 
 
Bij de aanvang van elke bedeling geeft God een nieuwe canon, die voor die tijd dan geldig is. 
Als deze meetstaf kalamos wordt genoemd, dan is dat een teken, dat dat riet alleen een 
tuchtroede is, maar ook vaste regels heeft, die God zal gaan instellen voor de nieuwe orde 
van zaken, waaraan niets veranderd kan worden. 
 
Toen God de canon gaf aan de Joden voor het Oude Verbond, ontvingen zij deze Goddelijke 
regel door bemiddeling van engelen. Dat lezen wij op drie plaatsen in de Schrift, namelijk in 
Hand. 7:52-53, Gal. 3:19 en Hebr. 2:2. 
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Hand. 7:52-53. “Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen 
gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verra-
ders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van enge- 
len, doch haar niet hebt gehouden”. 
 
Gal. 3:19. “Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij ge-
voegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van (God) 
door engelen in de hand van een middelaar gegeven”. 
 
Hebr. 2:2. “Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is 
gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvang-
en”. 
 
Wij als Nieuw Testamentische Gemeente hebben de nieuwe canon ontvangen door middel 
van apostelen en pofeten, van wie de Heer Jezus Zelf de eerste Apostel en Profeet was. In 
Ef. 3:4-5a  lezen wij over de nieuwe canon: “Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vor-
men van mijn inzicht in het geheimenis van Christus , dat ten tijde van vroegere geslachten 
(dus ook niet aan de Joden onder het Oude Verbond, onder die oude canon) niet bekend is 
geworden aan de kinderen der mensen”. 
 
Het was dus die nieuwe canon, die absoluut verborgen bleef bij God, totdat de tijd gekomen 
was, dat dat Nieuwe Tijdperk aanbrak en toen gaf God dat geheimenis prijs. Wij moeten dus 
niet wandelen naar de oude regel, maar naar de nieuwe regel. 
 
Daarom wordt ook de Gemeente daarop gebouwd, wat staat in Ef.2-20. “gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is”. Hier 
zijn niet bedoeld de profeten van het Oude Verbond; velen denken dat wel, maar dan zou er 
moeten staan: “profeten en apostelen”. Er staat echter geschreven: “apostelen en profeten, 
dat wil zeggen de Nieuw Testamentische profeten warebn ook apostelen. 
 
Zo was Paulus niet alleen apostel, maar ook profeet. Daarom was aan hem het geheimenis 
van de Gemeente geopenbaard en kon hij zeggen: “Wat ten tijde van vroegere geslachten 
aan de mensenkinderen niet bekend is geweest”. 
 
Deze nieuwe canon nu blijft lopen totdat deze bedeling is afgesloten en de nieuwe, totaal 
andere orde van zaken zal beginnen als de Gemeente de meetroede gaat hanteren. 
(Openbaring 11:1) 
 
Tot zover, volgende keer gaan we verder. 
De Here Zegene u. 
 
Amen 
 
 
 


