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 19 (slot)
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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Daarom wordt hier in vers 19 ook bijzonder genoemd: de Ark van Zijn verbond. Wat wil dat
zeggen? Wij weten, dat in de met goud overtrokken ark in Israël de boekrollen bewaard werden.
Maar in de Ark in de hemel, waarvan Israël slechts een afschaduwing had, liggen alle verbonden, die God met Israël heeft gesloten, al de beloften, die God aan Israël heeft gegeven,
al de toezeggingen, die God aan Israël heeft gedaan, grote en kleine, liggen daar in Zijn Verbondsark bewaard, in het Heilige der Heiligen bij God.
God zal Zijn beloften en Zijn toezeggingen aan Israël, hoe groot en hoe klein ook, waar maken naar de letter tot de laatste letter toe. Maar zij moeten rusten, totdat Gods tijd gekomen
is. Daarom blijft dat heiligdom nog onttrokken aan hun oog.
Maar in de dagen van de zevende bazuin, zien wij God een aanvang maken met Israël en
dan gaat ook de Tempel in de hemel open en wordt de Verbondsark zichbaar.
En dat betekent: van dat ogenblik af zullen al de beloften Gods, die in de Ark liggen, in vervulling gaan. En hier zien wij dus het grote moment, waar het dus eigenlijk naar toe gaat: een
volledig herstel van Israël.
Maar dat gaat gepaard met ontzettende oordelen en gerichten over allen, zowel Joden, die
daar niet meer in geloven als ook de heidenwereld, die daar tegen in verzet zijn met satan en
zijn trawanten.
Dat lezen wij in vers 19b: “en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en
aardbeving en zware hagel”. Als God Zijn plan met Ieraël gaat volvoeren, dan zullen al zijn
(Israël) vijanden vernietigd worden, die daar tegen zijn.
Zoals in het verleden van de afschaduwing van deze Verbondsark, bijzondere goddelijke
kracht en macht openbaar kwam, om Israël het beloofde te geven en zijn vijanden te vernietigen, zo zal dan van deze hemelse, ware Verbondsark een ontzagwekknde macht en kracht
uitgaan.
En zo zal het zijn straks in de eindtijd: allen die niet de laatste kans van redding in het bloed
van de Heer Jezus aangegrepen hebben, komen onherroepelijk om.
In de Bijbel staat niet vermeld, waar de Ark des Verbonds uit de Tempel te Jeruzalem gebleven is. De overlevering zegt, dat Jeremia van God de opdracht kreeg om de Ark weg te nemen, opdat deze niet zou vallen in de handen van Nebucadnezar.
De vrome Jood gelooft nog altijd, dat, als de Messias komt, ook de Ark weer terugkeren zal.
Maar hier in vers 19 zien wij de werkelijkheid, namelijk de Ark, die bij God in de hemelen is
en zichtbaar wordt. En daarin zien wij weer een grote schrede verder naar het volledig herstel van Israël.
Het begin daarvan vinden wij dan ook in Openbaring 12:1-6. “En er werd een groot teken in
de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een
krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en
in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote
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rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn
staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.
En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kindgebaard had, dit te
verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met
een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de
vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden”.
Johannes ziet hier een teken, dus niet een werkelijke vrouw, het is een symbolisch teken:
een vrouw met de zon bekleed. Wie is deze vrouw?
Het gaat hier om een sybolische vrouw, die huwelijksgemeenschap heeft gehad met een
man, want zij is zwanger. Wij weten, dat in Jeremia en Hosea sprake is van een overspelige
vrouw en dat is Israël
Wij lezen daar, hoe God haar tijdelijk overgeeft in de handen van hem met wie zij afhoereert.
Dus aan de heidense volkeren, totdat de tijd komt dat God haar weer zal aannemen en haar
opnieuw zal huwen.
Hos. 3:3. “En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen”. In Hosea 2:13 lezen wij: “Daarom
zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart”. Ziet u waar
God haar weer opnieuw gaat trouwen?
En ook lezen wij in Openbaring 12:6, dat God haar in de woestijn leidt. Dat is dus Israël, die
weer hersteld wordt als geestelik orgaan. Al gaat zij dan ook nog door een druk heen, want
die vrouw moet drie en een half jaar in de woestijn blijven, maar daar zal God tot haar hart
spreken en daar zal zij zich waarachtig weer tot God wenden en dan wordt zij weer Zijn
vrouw.
Daartoe heeft God haar met de zon bekleed. En wie is de zon? Maliachi 4:2 zegt: “Maar voor
u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan” en dat betekent, dat Israël bekleed wordt met het koningschap van Christus Jezus.
Maar wij zien meer: Openbaring 12:1. “met de maan onder haar voeten”. Wie is de maan?
Dat is de heerser van de nacht. Zo zien wij, dat ook de duivel, die haar vervolgd, in deze tijd
onttroond en onder haar voeten gelegd zal worden.
En ook zien wij ene krans van twaalf sterren op haar hoofd. Wat wil dat zeggen? Daar zien
wij de heerlijkheid der twaalf stammen hersteld, die de gloriekroon is van Israël. Nu is Israël
nog de staart der volkeren, maar bij haar herstel wordt zij het hoofd van alle natiën, de aardse koningin en daarom die krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Zij brengt nu de eerste vruchten voort voor haar Man en Heer, dat wil zeggen zij baart Hem
wedergeboren zonen.
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Wij zien hier ok een ander teken, de draak, de satan, die het jongske, dat zij baren zal, wil
verslinden. Maar dat gebeurd niet, want haar kind wordt plotseling weggerukt naar god en
Zijn Troon.
Sommigen denken, dat deze zoon de Heer Jezus is, omdat er staat, dat Hij alle heidenen zal
hoeden met een ijzeren roede. Maar dit kind kan de Heer Jezus niet zijn, want Hij is niet als
kind opgenomen, maar als volwassen man gaf Hij Zijn leven op het kruis om de wereld te
verzoenen met God. En daarna uit de doden opgewekt door God is Hij ten hemel gevaren.
Wie moet dan dat jongske zijn? Het zijn de 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël
(Openbaring 7), die dus nog erg jong zijn in hun geestelijke groei, maar bestemd zijn om de
kroonraad te worden met de Heer Jezus om op aarde met Hem de volkeren te hoeden met
een ijzeren roede.
Daarom vinden wij dan ook in Openbaring 14, hoe deze 144.000 nu verenigd zijn op de berg
Sion bij het Lam.
Maar de vrouw blijft achter en dat is Israël, die dan in de woestijn vlucht. Daar zal God hen
drie en een half jaar lang op op een bijzondere wijze bewaren en daar zal God ook tot het
hart van Israël spreken.
Zo zien wij dus een voortgaand herstel van Israël.
Want ook in Opensabring 15 zien wij nog een heerlijk beeld van de overwinnaars over de
draak en het beest voor een glazen zee staan met vuur gemengd, met de citers Gods in hun
handen, terwijl zij een wonderbaar lied zingen, het lied van Mozes en van het Lam.
Einde.
De Here Zegene u.
Amen.
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