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 16
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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De eerste canon is door bemiddeling van engelen gegeven, de tweede door apostelen en
profeten en de derde canon zal door de verheerlijkte heiligen gegeven worden, waarmee het
Koninkrijk gaat beginnen.
Dat wil echter niet zeggen, dat het Oude en Nieuwe Testament dan afgedaan zouden zijn,
want verborgen zit ook deze derde canon er al in, zoals het Nieuwe Testament al verboren
zat in het Oude Testament. Maar het blijft verzegeld en verborgen tot de tijd aangebroken is,
waarvan God alleen weet.
Wat is er nu in Openbaring 10 en 11 aan de gang? In Openbaing 10:4 spreken de zeven
donderslagen uit de troon van God en als Johannes dat wil neerschrijven, dan mag hij dat
niet doen, maar moet ze zelfs verzegelen.
En als er vandaag mensen zijn, die beweren, dat zij weten wat die zeven donderslagen gesproken hebben, dan zijn het leugenaars door de duivel gezonden. Want de zegels zullen
niet eerder verbroken worden, voordat de nieuwe canon een aanvang neemt en de verheerlijkte heiligen die in hun bezit krijgen, want die canon staat al beschreven in die verzegelde
boekrol, die Johannes moet opeten.
En dat is de derde canon van de regel, die God dan in handen van de heiligen stelt. Dat is
die meetroede van Openbaring 11:1, die zij opgegeten hebben (Openbaring 10:9). Het is dus
een uitwendig werktuig, maar het is het Woord, dat wij dan naar binnen krijgen. En dat krijgt
geen engel te eten en dat krijgen de heiligen nu vandaag ook nog niet.
Het wordt pas gegeven, als wij ons erfdeel in ontvangst hebben genomen. Dan zullen wij
zien, dat deze derde canon ook reeds in het Oude en Nieuwe Testament verborgen staat,
want dat verzegelde boekje vinden wij ook in Daniël 12:4. “Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen”. En in Daniël 12:9. “Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen
blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd”.
In de Openbaring, ons Nieuwe Testament, staat het dus wel genoemd, maar de inhoud ervan zal ons pas bekend worden, als wij het gegeten hebben. Nu geldt voor ons, de Gemeente, de regel, die begon na het kruis en met Pinksteren ons gegeven werd.
Zoals de engelen de middelaars waren van het Oude Verbond, de apostelen en de profeten
zijn de middelaars van het Nieuwe Verbond. En zo zullen de hemelse heiligen, de Bruid van
het Lam, de middelaars worden van de laatste, nog heerlijker canon. Daarom kunnen zij ook
met de Heer Jezus als koningen, rechters en priesters en profeten heersen in het komende
Godsrijk.
Daana komt er geen nieuwe canon meer, want God is een drie-eenheid en alles wat God
doet, heeft het getal drie. Maar met de Bijbel is dit nog niet, die bestaat immers uit het Oude
en Nieuwe Testament, want er ontbreekt nog een derde boek. Maar dat komt! Want de derde dag is nog niet aangebroken.
Kijk eens naar de bruiloft te Kana in Joh. 2, waar staat in vers 1 dat er op de derde dag een
bruiloft was. Wij zijn nu nog altijd in de tweede dag van de genade en op de derde dag begint
het Koninkrijk, waarop de Heer Jezus Zijn heerlijkheid gaat openbaren, opdat Hij nieuwe wijn
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geeft, die veel heerlijker is dan de oude. En zoveel heerlijker als het Nieuwe Verbond is dan
het Oude, zoveel heerlijker zal het toekomende Verbond zijn dan dit, waarin wij nu leven.
Dat kan ook niet anders, want dan zullen de hemelse heiligen bij God zijn en bij het Lam en
de uitvoerders worden van Zijn eeuwig raadsplan, doordat zij dat geheimenis in hun binnenste krijgen, wat God nu nog verborgen houdt.
De duivel zou wel graag inzage daarvan krijgen, maar het is verzegeld! Onze Losser echter
zal het straks nemen uit de hand van de Vader om het open te breken, opdat de Gemeente
het kan op eten. Het wordt niet ter inzage van de hemelen gegeven, de engelen, maar de
Gemeente moet er kennis van krijgen door het op te eten. Ja, dat is wonderbaar!
En als zij deze innerlijke kennis hebben gekregen, kunnen zij gaan meten naar die nieuwe
maatstaf van God, wat niet alleen een kastijding gaat worden door allen, die op de aarde
hardnekkig zijn, Israël en de volkeren, maar ook een kastijding ten verderve voor satan en
zijn engelen.
Nu lopen de grenzen zo, dat zij in de luchtlagen mogen zijn; dat is hun gebied, dat God hun
toegemeten heeft voor deze tijd. Maar als de Gemeente gaat meten, moet satan met zijn demonen er uit.
Laten wij niet te klein over onze God denken, maar verstaan de wonderlijke heerlijkheid van
het erfdeel, dat ons wacht. God wil door de Gemeente Zijn ganse schepping tot heerlijkheid
brengen, opdat er een nieuwe hemel en aarde komen kan, maar voordat het zover is, moet
er eerst nog een bedeling aan voorafgaan.
Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij dat meten van die tempel en wat een geweldige boodschap dit is, want wij zien hier de Gemeente handelend optreden bij het geestelijk herstel
van Israëls tempeldienst wordt immers niet door God en de Heer Jezus erkend, voordat de
verheerlijkte Gemeente hem gemeten heeft.
Als de Gemeente de tempel, het altaar en degenen die daar aanbidden, gemeten heeft, dan
vinden wij in Openbaring 11:3, dat de Heer tot Johannes zegt: “En Ik zal mijn twee getuigen
lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang”. En wie
zijn nu deze twee getuigen, deze twee profeten?
De Schrift zelf geeft ons daarop het antwoord in Openbaring 11:3-14. “En Ik zal mijn twee
getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen
lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here
der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en
het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood
vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de
dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te
veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond
opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk (zal
liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar
ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die
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hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden
bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander
geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
En na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun
voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide
stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de
wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving en
een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving
gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig”.
Allereerst moeten wij goed gaan zien, dat het hier gaat om twee heel bijzondere getuigen en
profeten, die als martelaren vermoord zullen worden door de antichrist.
In die komende ontzettende antichristelijke tijd, die komt, als de Gemeente weg is, zullen er
vele martelaren zijn, zoals vermeld is onder het zesde zegel (Openbaring 6:9-10). Maar hier
is sprake van twee heel bijzondere martelaren, want het zijn twee mensen, die de enige zijn,
die de antichrist drie en een half jaar durven weerstaan, omdat zij in die tijd onaantastbaar
zullen zijn.
Want iedereen, die de antichrist durft te weerstaan, dat kost hem zijn leven. Maar deze twee
getuigen zullen twaalfhonderdzestig dagen lang de waarheid vertellen, wie die antichrist is,
namlijk dat het de leugenaar is en de zoon van de duivel en dat elk mens, die voor hem
knielt, voor eeuwig verloren zal gaan. Dat zeggen zij openlijk, want zij zijn Gods getuigen.
Hier zien wij dus, dat zij twee bijzondere getuigen zijn, die in een bijzondere volmacht van
God staan, wat wij lezen in Openbaring 11:5-6. “En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade
wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten,
zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over
de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo
dikwijls zij willen”.
Zulke profeten, die in zulk een heel bijzondere volmacht van God staan, zijn er nog nooit
geweest! Het zijn dus geen gewone mensen.
Al het voorgaande ziet Johannes, maar deze twee getuigen ziet hij niet. Want in vers 3 staat:
“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven”. De Heer Jezus Zelf gaat hem die twee getuigen beschrijven en hem vertellen, wat er met die twee getuigen gaat gebeuren.
Het zijn dus profeten, die bijzonder door de Heer Jezus gekend zijn. En daarom zien wij dus
iets heel belangrijks in vers 4: “Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor
het aangezicht van de Here der aarde staan”.
Let u op, er staat niet: “die voor het aangezicht van de Here der aarde zullen staan”, maar:
die voor het aangezicht van de Here der aarde staan”.
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Toen Johannes dit van de Heer Jezus hoorde, stonden zij al voor de Heer. Dat zijn toch
merkwaardige mensen, die meer dan 2000 jaar geleden leefden en toch niet dood zijn!
In vers 1 zijn de handelende heiligen de verheerlijkte Gemeente in de Hemelse Gewesten,
die als hemelse heiligen vanuit de hemel de tempel moeten meten. Zij zijn dus onzichtbaar
door de mensen op aarde.
Nu zegt de Heer Jezus in vers 3: “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven”. Zij gaan dus
samenwerken met die hemelse heiligen, de Gemeente. Alleen met dit onderscheid: de
hemelse heiligen zijn in de Hemelse Gewesten en de twee getuigen zijn twee mensen, die
uit de hemel op de aarde komen, om daar het werk te doen.
Ook is er dit verschil: Israël en de volkeren zien en horen die hemelse heiligen, de Gemeente, niet en die kunnen zij dus ook niet vervolgen. Maar deze twee getuigen worden gezien en
gehoord, want zij treden op en worden gehaat, vervolgd en tenslotte gedood.
Hierdoor zien wij nog een verschil: de Gemeente, als hemelse heiligen, kunnen niet meer gedood worden, want die hebben een verheerlijkt opstandingslichaam, dat nooit meer sterven
kan. Maar deze twee getuigen, die uit de hemel komen, die blijken dus een sterfelijk lichaam
te hebben, want zij kunnen wel gedood worden.
Dat zijn dus twee profeten, die in deze tijd in de hemel zijn en die dan op aarde komen met
een stervelijk lichaam. Hoe kan dat?
Wel, die twee vinden wij dan ook in de Bijbel. Henoch, die een profeet was, is niet gestorven,
maar levend in zijn sterfelijk lichaam ten hemel gegaan en hij is er nog. Er is nog een andere
profeet, Elia, die ook niet gestorven is. Zij hebben niet het verheerlijkt lichaam ontvangen,
want dat was er nog niet, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was.
Beiden waren heel bijzondere profeten, die nog moeten sterven om het verheerlijkte opstandingslichaam te ontvangen.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.
Amen
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