Bijbelstudie Centrum: deel 2 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. 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 zonder 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
geopende 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
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Wij gaan met elkaar verder en zullen gaan zien, hoe alles wijst wat er gaat plaats vinden en plaats moet
vinden: ”Ik zal u tonen”, zegt de Heer, “wat na deze geschieden moet“.
Wij hebben gezien, wat dat betekent “na deze“. Als namelijk het Gemeente tijdperk, waarin wij nu vandaag
nog leven, afgesloten wordt en de Heer de overwinnaars wegneemt van deze aarde. Wij hebben gezien,
hoe Johannes, de apostel, de vertegenwoordiger is, de representant van de hele Gemeente.
En terwijl Johannes nog op de aarde is, ziet hij, hoe daar een deur geopend wordt in de hemel. Zo zal
straks de overwinnende Gemeente dit gaan aanschouwen, terwijl zij nog hier op aarde is, hoe daar een
deur voor hen geopend wordt in de hemel.
En dan nog het tweede, wat Johannes hoort klinken vanuit die deur, de stem van de verheerlijkte en verhoogde Heer, die met Zijn absolute volmacht gebiedt, dat hij opklimmen moet. Zo zal het ook straks zijn
voor de Gemeente, die zal dan de stem gaan horen van haar Heer en Hij zal hen gebieden en die stem zal
doorklinken tot in de graven van degenen die ontslapen zijn in de Heer. En zij zullen tussen de doden uit
opstaan in een verheerlijkt lichaam.
Maar ook de levend overgeblevenen zullen in een punt des tijds veranderd worden en wij hebben gezien,
hoe Johannes direct in een geestvervoering kwam en dan kon opstijgen; zo zal het ook geschieden met
hen, die in de Heer Jezus zijn. Wij zijn immers verzegeld met de Heilige Geest der belofte tot de dag der
verlossing!
Het volgende wat Johannes als representant van de Gemeente ziet en ervaart, is het laatste gedeelte van
vers 2: ”en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten“.
Nu moet ik u er allereerst op wijzen, dat hier onze vertaling wat in gebreken blijft; letterlijk staat er in het
Grieks: “daar was juist op dat moment die troon geplaatst”, m.a.w. die troon staat er nu nog niet.
Maar op het moment, dat de Gemeente weggerukt wordt van de aarde, zal die troon daar ook juist geplaatst zijn. Het Griekse woord zegt duidelijk, dat die handeling juist plaats vindt op het moment, dat die
troon daar net geplaatst was.
Dit is van groot belang! De Schrift legt het zelf uit en wij hebben niet het recht om daar een eigen uitleg aan
te geven, omdat de Schrift dit zelf uitlegt. Zo ook wat de troon betreft.
In Dan. 7 lezen wij, dat de profeet ook dit van te voren heeft moeten aanschouwen. De Schrift zegt: “bij
twee of drie zullen alle dingen bestaan”. In vers 9-10 vinden wij, dat ook Daniël een heerlijk visioen ziet,
alleen wordt hij niet van de aarde weggenomen, zoals Johannes, die naar de hemel moet opklimmen:
“Terwijl ik (Daniël) bleef toekijken, werden tronen opgesteld”.
Dat vindt dus plaats als de Gemeente, de overwinnaars, weggerukt zullen worden, want ook in Openb. 4, is
er sprake van tronen. Eerst ziet Johannes die ene troon in vers 2 en dan in vers 4 vierentwintig tronen er
om heen, waarop de vierentwintig oudsten zijn gezeten.
“Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder“. Ziet u, dat
die tronen er nu nog niet zijn, maar worden opgesteld op dat geweldige tijdsmoment, als de Gemeente, de
overwinnaars, binnen zullen gaan.
Dan gaat de Heer op Zijn troon zitten, die Daniël beschrijft als een Oude van dagen, d.w.z. “Hij zette Zich
neder en Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol”.
Merkwaardig, dat Daniël dit schouwt “voor” de openbaring van de Messias en Johannes dit schouwt “na”
het volbrachte werk van de Messias en aan hem deze nadere openbaring wordt gegeven, als hij de Messias Zelf in Zijn heerlijkheid ziet, als Oude van dagen, Wiens hoofdhaar wit als wol is en met een kleed tot
aan de voeten. (Openb. 1:13-14).
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Maar wat in de dagen van Daniël nog verborgen was, dat de Messias, die Zoon van David, werkelijk God in
het vlees is, is nu aan de Gemeente geopenbaard. “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd”.
Zo lezen we verder in Dan. 7:9. “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van
dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond
uit vuurvlammen”.
Ook in Openb. 4 wordt ons dat beschreven in vers 5: ”En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en
donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon”. Wat Daniël nog maar ten dele kon
aanschouwen, dat werd ons door Johannes in veel ruimere mate geopenbaard.
En dan gaat Dan. 7:9-10a verder: “Zijn Troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend
vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit; duizendmaal duizenden dienden Hem”.
Dat ziet Johannes ook in Openb. 4 en 5, hoe daar om die Troon scharen van engelen zijn en van hemelse
wezens, die de aanbidding brengen aan God de Vader en God de Zoon, als het geslachte Lam. Dan staat
er verder in Dan. 7:10: “tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem. De vierschaar zette zich neder”.
Johannes ziet die vierschaar als “vier levende wezens”. In onze vertaling staat “vier dieren”, maar die
vertaling is eigenlijk niet juist, want het Griekse woord “solar” betekent niet direct dier, maar levend wezen,
die in en rondom de Troon zijn en die Daniël ziet als een vierschaar, die mede richt. Wij zullen later zien,
die vierschaar ook een deel van deze verheerlijkte Gemeente is.
In Dan. 7:10 staat ook: ”en de boeken werden geopend“. Dat vindt u ook in Openbaring, eerst gaat die ene
rol open, die met de zeven zegels, maar daarna meerdere boeken, wat u vindt aan het eind van de Openbaring. U ziet, dat de Schrift geheel in overeenstemming is met zichzelf, het Oude en Nieuwe Testament.
Nu wil ik u nog op het volgende wijzen. Wanneer krijgt de profeet Daniël dit hemels visioen te zien, het
visioen waar die tronen gezet worden?
Wij moeten dan het 8e vers daarbij lezen, dat daaraan vooraf gaat. We zien n.l. in dat hoofdstuk 7, dat dan
Daniël vier dieren worden getoond en dat zijn vier wereldrijken, wereldmachten, die achter elkaar uit de volkerenzee verrijzen. Eerst het Babylonische wereldrijk en dan het Medo-Perzische wereldrijk, daarna het
Grieks-Macedonische wereldrijk en ten slotte het Romeinse wereldrijk.
Als Daniël in vers 7 dat vierde dier ziet, waarvoor hij geen naam heeft, dan ziet hij, dat dit vierde dier nog
een metamorfose ondergaat, d.w.z. eerst vertoont het zich als dat vreselijke dier met een hoorn, n.l. dat
Romeinse wereldrijk van de grote Caesar, dat al achter ons ligt, wat staat in vers 7b. Maar dan vertoont het
zich als het Romeinse Imperium dat als het ware weer verrijst, in een 2e fase, als een wereldmacht, maar
nu niet onder een Caesar, maar onder tien koningen, dat is dus een Federatieve Statenbond.
Daniël zegt daarna in vers 8: ”Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine
horen”. Tussen die tien, komt dus een elfde, een kleine hoorn en dat wordt de grote en laatste wereld dictator, de laatste Caesar en wij weten, dat dit de staatkundige antichrist is, die met de staat Israël nog en verbond gaat sluiten, maar tot hun verderf.
Vers 8 gaat verder met: ”en drie van de vorige hoorns werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren
ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak“. Wat Daniël hier aanschouwt, wordt ons in Openb. 13
uitvoerig beschreven als dat beest, dat weer verrijst uit de volkerenzee, maar dan met tien horens.
Als het dus zover is, dat Daniël dat Romeins Imperium in zijn 2e en laatste stadium ziet herrijzen, dan worden die Tronen neergezet in de hemel, wat wij in vers 9 lezen. Dat is een tijdsaanduiding, m.a.w. als het
Romeins Imperium weer gaat herrijzen in een tienstatenbond, dan is het tijdstip gekomen, dat die Tronen
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daar in de hemel gezet worden; maar dat is tevens het tijdstip dus, dat de overwinnaars weggenomen worden van de aarde, want dat vindt gelijktijdig plaats, om aan deze goddeloze, duivelse wereldmacht een einde te maken; daar gebruikt de Heer Jezus de overwinnaars voor.
Want die overwinnaars worden niet van de aarde weggenomen als een soort vlucht, of om in veiligheid gesteld te worden, maar zij zullen dan met de Heer Jezus als overwinnaars de macht van de duivel en deze
wereldmachten vernietigen. Daarom zijn zij ook overwinnaars door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis. Openb. 12:11. “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en
door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.
In een artikel dat ons twee afbeeldingen gaf te zien van de besluiten, die de ministerraad in Brussel genomen heeft en in de komende jaren verwerkelijkt moet worden, is het griezelig om te zien, maar het zijn de
beelden van het oude Romeinse Imperium, alleen nu als een Federatieve Staat. De wereld toont ons dit
veel beter, dan dat men die laat horen vanaf de kansel. Vanaf de kansel wordt hier zelden of nooit over
gesproken.
Men ziet niet, wat er werkelijk achter staat, n.l. dat het de laatste poging van de duivel is om de wereldmacht in handen te krijgen, de laatste grote rebellie, waardoor hij de volkeren der wereld vergaderen gaat.
Wij zien, hoe de duivel ook zich zelf gaat incarneren in het vlees als de zoon des duivels, de antichrist, die
de Heer Jezus, als Hij komt met Zijn heiligen, verdoemen zal door de stem van Zijn mond. Welnu, waar wij
dus zienderogen deze Statenbond zien, want wij leven midden in die tijd, is ook het ogenblijk gekomen, dat
spoedig die Troon daar gezet zal worden.
Maar wij weten, dat als die gezet wordt, eerst de overwinnaars binnen gehaald zullen worden. Vandaar dat
Openb. 4 zegt, als Johannes die hemelpoort binnengaat: ”Er werden zojuist tronen gezet“, want zo moeten
wij het lezen.
Wij lezen verder in Openb. 4: “En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk”. De
apostel Johannes kan de Almachtige niet beschrijven en Die valt ook met menselijke woorden niet te beschrijven.
Daarom gebruikt hij deze zinnebeeldige beschrijving. De Heilige Geest doet hem spreken allereerst van
diamant, d.w.z. een edelsteen, die straalt en schittert van een glans en een licht, zoals onder menselijke
woorden niet valt uit te drukken.
Zo getuigt de Schrift op een andere plaats precies hetzelfde, als Johannes door de Heilige Geest dit
geweldige gebeuren moet beschrijven, wat hij hier ziet, n.l. de Almachtige Schepper, Die op de troon zit
en die hij alleen kan beschrijven als een schitterend, glanzend, stralend licht, dan vinden wij datzelfde, wat
Paulus door de Heilige Geest moet beschrijven in 1 Tim. 6:14-16. “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige
Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid
heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en
eeuwige kracht! Amen”.
Het gaat er dus hier om, dat de Heer Jezus zal verschijnen om de overwinnaars naar de hemel te voeren.
En wat zullen wij gaan zien? Dan gaat de tekst verder: ”tot de verschijning van onze Here Jezus Christus,
welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen”.
Zoals Johannes, de apostel, op Patmos Hem aanschouwde, zo zal ook de Gemeente Hem straks gaan
aanschouwen. Maar in dit sterfelijke lichaam zullen wij deze glans niet kunnen verdragen, nog minder kunnen wij de lichtglans aanschouwen, die van God uitgaat. Maar Johannes heeft het in die geestvervoering
aanschouwd.
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Hoe dat precies was weten we niet, maar de Gemeente zal straks door die geestvervoering het verheerlijkte lichaam krijgen. En in dat verheerlijkte lichaam zullen wij de Heer Jezus aanschouwen zoals het er
staat: “welke te zijner tijd de Zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en
de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont (daar hebben we
die diamant), die geen der mensen gezien heeft of zien kan, Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen”.
Wat de Heer Jezus ons dus te Zijner tijd zal doen aanschouwen, dat zal iets wonderbaars zijn! Maar de
apostel Johannes aanschouwt Hem niet alleen als de diamant, d.w.z. als dat ontoegankelijk, stralende,
glanzende licht; maar hij ziet Hem ook in vers 3: ”En die er op gezeten was, was van aanzien de diamant
en de sardius gelijk“.
Hij gebruikt weer een beeldspraak van een edelsteen, de sardius, die een donkerrode gloed uitstraalt, een
rode vuurgloed. Ook dit beeld staat niet alleen hier in de Schriften op zichzelf.
In de Hebreeën brief kunt u vinden, hoe de Heilige Geest datzelfde beeld gebruikt voor de Almachtige. In
Hebr. 12:28-29 lezen wij: “Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze
God is een verterend vuur”.
Daar hebben we die donkerrode vuurgloed. Hij is zowel een ontoegankelijk licht, als een vuurgloed. En
dan komt het volgende van Openb. 4:3. ”en een regenboog was rondom de Troon, van aanzien de smaragd gelijk“.
Wat Johannes nu aanschouwt, dat zal straks ook door de Gemeente worden gezien, is niet alleen die
troon, maar de Heer Jezus zal ons laten zien, die eeuwige Heerser. Hier hebben wij tevens allereerst weer
een teken op welk tijdstip dat gaat plaats vinden.
Zoals bij Daniël al wij hebben gezien, dat het Romeins Imperium in zijn laatste stadium zal verrijzen, zo
heeft de Heer Jezus het ook duidelijk gezegd in Matt. 24, waar Hij van Zijn wederkomst spreekt in vers
37. “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn“.
.

En ook vers 38-39a. ”Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende
en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach de ark inging, en zij niets bemerkten“.
Dus het tweede teken des tijds van de komst van de Heer is: ”het zal zijn zoals in de dagen van Noach”.
Wij zien dat om ons heen door middel van televisie en internet, terwijl positieve uitzendingen, hoewel die
schaars zijn, zijn ze ook soms te vinden en in o.a. de boeken van Hal Lindsey, die in vele hoeveelheden
werden en worden verspreid, opdat de wereld op de hoogte kan zijn, wat en waarom alles gebeurd en ook
niet vergeten de filmindustrie met o.a. de films “A Thief in de Night” en “Left Behind”, maar helaas, de
wereld en ook een heel groot deel van de Christelijke wereld gaat door alsof er totaal niets gebeurd.
Ze eten en drinken en huwen en geven ten huwelijk en scheiden weer en het mensdom leeft alleen maar
voor de vleselijke genoegens. Zij doen alsof deze wereld nog vele tientallen jaren zal doordraaien. Men
heeft het elke keer weer druk met wat in het volgende jaar zal gaan gebeuren, maar men weet niet, wat
vlak voor de deur staat.
We zien een griezelige overeenkomst van de Christenen met Israël, dat na vele jaren wegglijdt naar ongeloof, afgoden en een totale onverschilligheid aan Gods Woord. Ondanks de waarschuwingen van enkelen,
leeft men voor de wereld en voor zichzelf.
Want broeders en zusters, ik wil reeds nu nadrukkelijk zeggen, dat, wat heel spoedig gaat plaats vinden en
dat zal het meest ingrijpende werk van God gaan worden in deze wereld.
Allereerst is het ingrijpen voor wat zich heden ten dage “kerk” of “gemeente” van Christus noemt. Zie o.a.
de studie over de geschiednis van de Gemeente (kerk). Want als straks de bazuin gehoord zal worden, dan
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wordt op datzelfde ogenblik openbaar, wie werkelijk van de Heer Jezus zijn en met de Hem leven en wie
maar naam Christenen zijn en er maar wat van maken.
Dan blijft alles van valse en verkeerde leringen en tradities achter en de overwinnaars gaan weg. Er zal
een radicale en definitieve scheiding plaats vinden in alle kerken en kringen maar ook in de huisgezinnen,
waarvan de Heer Jezus zegt: “Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één
achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden”. (Matt. 24:40-41)
Ook dat ingrijpen zal machtig zijn en de mogelijkheid om een overwinnaar te worden, is dan voor zogenaamde Christenen uitgesloten. De hemelse kronen zijn dan voorgoed voor hen verkeken. Want alleen de
overwinnaars van het eerste uur worden de hemelse kroondragers, die met de Heer Jezus zullen gaan
oordelen, waarvan de Bijbel zegt: “En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God”.
Die vierschaar en die vierentwintig oudsten en die met Hem ook voor eeuwig zullen regeren, vanuit de
hemel ook op de aarde en ook met Hem in Zijn troon zullen zitten.
Wat is het toch een geweldig ingrijpen en wat zal dat zijn voor de overwinnaars, hun geloof wordt veranderd
in aanschouwen. Het sterfelijke lichaam, waar wij nu mee te strijden hebben, ook tegen de verzoekingen
van de duivel en de oude natuur, die nog in het oude lichaam wil werken, is dan voorbij, want dan hebben
wij een lichaam aan Hem gelijkvormig, waarmee wij de aarde verlaten om in te gaan in dat wonderbare Vaderhuis in Zijn heerlijkheid, Zijn ongekende grootheid, schoonheid en zuiverheid.
En alles wat daarbij hoort. En toch is dit nog maar de prelude, het voorspel van wat er dan gaat plaats vinden.
De wereld beseft het niet, zoals het ook niet beseft werd in de dagen van Noach; men ging rustig door, hoewel Noach 124 jaar lang getuigenis gaf, door het bouwen van de ark op het droge, onder een stralende
zonneschijn, want het had in die dagen nog nooit geregend.
Zij zullen hem zeker vele malen bespot hebben: ”ach, die oude baas; hij is een beetje getikt; laat hem maar
begaan”. En zij aten en dronken totdat God de deur van de ark dicht deed. In die ark van Noach was een
geopende deur. Voor wie? Voor diegenen die toen klaar waren; voor Noach en de zijnen, een achttal mensen en de dieren die God binnenbracht. Maar daarna ging die deur dicht en niemand kon meer binnenkomen.
Vandaag hebben wij nog steeds een geopende deur in de hemel en daardoor gaan de overwinnaars binnen en God sluit ook deze deur weer Zelf. Dan gaat het meest ingrijpende werk van God beginnen in de
wereldgeschiedenis, want die tronen in de hemel worden daar niet gezet voor de show, het zal nog grootser zijn dan bij de zondvloed van Noach.
Ik zal enkele punten nader belichten. Het voorspel, de prelude, de Gemeente van de overwinnaars, die
heengaan en zullen delen als rechters en koningen in de heerlijkheid van de Heer.
Het tweede geweldige is, dat dan de Heer Jezus als eerste uit de hand van de Vader het Koninkrijk ontvangen zal. En daarop direct ook de heiligen, de overwinnaars. Dat wil dus zeggen, dat nog voor de duivel
de anti-christ als vorst dezer wereld aanstelt, er al nieuwe koningen zijn aangesteld over heel de aarde, die
dan gaan regeren. Daarom is dat zo een geweldig ogenblijk.
Want wat dan gaat gebeuren, wanneer de Here Jezus het Koninkrijk ontvangt en Zijn heiligen dan met
Hem, dan zien wij Hem optreden als de grote Goël voor Israël. Dan wordt het een ingrijpen van God voor
het volk Israël.
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Schijnbaar heeft God tweeduizend jaar lang al gezwegen voor het volk Israël. Schijnbaar, want Israël heeft
geen profeet meer gehad, geen Godsspraak, geen tempel, geen eredienst, geen offers. Maar dan komt het
grote keerpunt, als de overwinnaars binnen zijn, want dan zal de Losser de goddeloosheid van Jakob afwenden.
De spanningen rondom Israël blijven steeds maar oplopen, men confereert wel maar het levert niets op,
steeds meer Arabische volkeren keren zich tegen Israël en ook komen er landen bij, waar zich veel moslims vestigen, in opstand tegen Israël. Het zal tot een hoogtepunt komen.
Maar niet de volkeren van deze aarde hebben daar iets over te zeggen, maar Hij, die op de Troon zit. Ja,
dan komt de Losser voor Israël, want Hij zal straks Zijn volk gaan verlossen; maar daarmee is het nog niet
ten einde.
Het volgende wat dan gaat plaats vinden is, dat de Heer Jezus als het geslachte Lam, de absolute, overwinnende macht gaat krijgen.
Hij is het, die door Israël en door de volkeren der wereld, gesmaad en veracht is, ook door de Christelijke
naties; want ook Christelijk Nederland heeft Jezus, de Christus der Schriften veracht en gesmaad, neem
alleen maar de moderne goddeloze theologie, die volledig steunt op de wijsbegeerte (hoofdvak studie
theologie), wijsheid van mensen en die men ook vanaf kansels durft te prediken. Geen wonder dat de Heer
Jezus van de Laodicea gemeente moet zeggen: ”gij zijt noch heet, noch koud, daarom moet Ik u uit Mijn
mond spuwen, als iets verachtelijks”.
Wij staan voor het grootste keerpunt in de hele wereldgeschiedenis. God gaat ingrijpen, want de Heer
Jezus is Overwinnaar. Dat God en Zijn Zoon nu nog zwijgen is, omdat de overwinnaars eerst klaar moeten
komen en binnen moeten gaan en dan worden die tronen gezet.
En het volgende ingrijpen is niet alleen, dat de Heer Jezus als Losser gaat optreden voor Israël, maar dat
Hij al de bestaande wereldmachten zal gaan vergruizelen, n.l. alle politieke stelsels, of dat nu democratie is,
wat ontaard is in demoncratie, of socialisme, links communisme, of rechts fascisme, of keizer, koning, of
president.
Hij is de Steen, waarvan Daniël heeft gezien, die zonder toedoen van mensenhanden neerkomt en het
gehele wereldbeeld vermorzelt, zodat er niets meer van gevonden wordt. De vier winden namen het weg
en de Koning, die dat wereldbeeld vergruist en vermorzelt en al de systemen, werd Zelf tot een grote Berg,
die de hele aarde zal beslaan. Dat is Zijn Koninkrijk van gerechtigheid. Hij zal dit samen delen met Zijn
overwinnaars, die door Hem overwinnaars geworden zijn omdat Hij Zijn leven in hen kon leven.
Dit is ook wat u gaat lezen als de eerste zegels opengebroken worden door het Lam en de overwinnaars,
die daarin delen en als die eerste vier paarden/ruiters uitgaan. Dan gaat het hele wereldstelsel in zeer korte
tijd ondersteboven. Geen koning en geen heerschappij zal bestaan, want ze gaan allemaal ten onder!
Ziet u hoe belachelijk het eigenlijk is, wat de groten van deze tijd nu doen met hun conferenties? Zij weten
totaal niet wat er voor de deur staat. Het “Mene Mene Tekel Ufarsin“ (Jiddisch-Hebreeuws) staat al lang
geschreven over deze wereld en over alle politieke stelsels. Het was toen een waarschuwing van God
vanwege Belsazars heiligschennis. Deze woorden willen zeggen: Geteld, geteld, gewogen en verdeeld.
Dan komt het laatste geweldige, wat plaats vindt voor Zijn Troon. Niet alleen, dat het hele wereldbestel
vernietigd wordt en het bestel van Gods gerechtigheid, het Koninkrijk der gerechtigheid en vrede komt,
maar dan zal, om de troon van David, het bekeerde Israël, het hoofd der naties worden.
Maar het bekeerde Israël, niet dit huidige Israël, komt dan als het laatste, dan wordt de ganse schepping
vrijgemaakt, die nu zucht. Zucht niet de hele schepping door luchtvervuiling, watervervuiling, zeevervuiling,
alles wordt vervuild, omdat de mens het allemaal grondig bederft met al zijn wetenschap en techniek. Zo
zucht de ganse schepping en is in barensnood en wacht; waarop?
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“Op de Openbaring van de zonen Gods”. Zij, die de meerderjarigheid hebben ontvangen en dat zijn de
overwinnaars, de kroondragers, de oudsten. Daarom ziet Johannes hen ook als oudsten zitten rondom de
troon. Zijn wij daarvoor gereed?
Ook daarom ziet Johannes om die troon een regenboog: het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat een
genade en wat een trouw van God. Wat verzekert ons die regenboog, die God bij Noach gaf?
In de dagen van Noach heeft God een eind gemaakt aan heel het menselijke geslacht; alleen Noach en de
zijnen bleven gespaard en de dieren die God naar de ark bracht. Voor de rest werd alles vernietigd! En dan
zegt God door middel van die regenboog, dat is dat verbond met Noach: ”Ik zal niet meer de hele aarde
ombrengen“.
Maar er komt wel een ontzettend ingrijpen van God en de door God gedoden zullen velen zijn. Onder het
eerste zegel sterft al het vierde deel van het hele mensdom. Heeft u wel eens nagedacht, hoevelen dat
zullen zijn? Hoe groot is op het ogenblik de wereldbevolking? Meer dan 7½ miljard mensen in 2018. En het
vierde deel daarvan komt om onder het eerste zegel. En nog eens later weer een derde deel van hen die
overbleven. Wat betekent dat? Dat betekent, dat precies de helft van de wereldbevolking, ongeveer 3,8
miljard mensen omkomen.
Ziet u, hoe belachelijk het is, als vandaag de goddeloze mens zich bezig houdt met overbevolking van de
wereld? En buiten God om gaat ingrijpen door goddeloze handelingen, onder meer met abortus enz. en al
deze wetten van God met voeten vertreden. Wij zullen straks wat anders beleven!
Als God Zelf gaat ingrijpen. Dan snijdt God het “kankergezwel” van alle brutale goddelozen er direct uit.
Want God is een driemaal heilige God. Nochtans geeft die regenboog rond de troon de verzekering, dat
God in die ontzettende gerichten, die dan over de aarde komen, de mens de gelegenheid geeft om zich
nog te bekeren.
Dat is genade van God!
Dat zal allereerst plaatsgrijpen voor hen, die zich nu misschien wel Christen noemen, maar niet met de
Heer Jezus leven en meer naar het vlees leven en de wereld dienen in plaats van God. Maar zij gaan door
de Grote Verdrukking heen.
U weet zelf wel, wat een ontzettende plagen en gerichten er over de wereld gaan komen in die zeven
zegels, die verbroken worden en bij het zevende zegel, weer een zevental gerichtsbazuinen en bij de
zevende bazuin nog weer een zevental, de zeven toornschalen van God; driemaal zeven, dus eenentwintig.
Maar hoort goed toe, want die troon is er nu nog niet, want de troon, waar God nu op zit, is nog de genadetroon. Wij hebben nu nog de vrije toegang tot de troon der genade, maar de troon, die straks wordt neergezet, wordt een gerichtstroon, maar waar genade mee verbonden wordt. Want wat lezen wij in Openb. 4:5.
”En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit“.
Dat zijn de zinnebeelden van Goddelijk gericht naar Zijn huidige wet. Als God op de Sinaï neerdaalt en aan
Mozes en door Mozes aan het volk Israël de wet gaat geven, dan leest u, hoe de hele berg Sinaï in brand
staat, in vuur en vlam, want Gods wet is Heilig, Heilig, Heilig, omdat Hij Heilig is.
En die wet verteert een ieder, die deze wet overtreedt. Als God dan op de Sinaï neerdaalt en die berg helemaal in brand staat, dan lezen wij, hoe onder bliksemstralen, stemmen en donderslagen, het hele volk Israël als uit één mond gaat roepen tegen Mozes: “O, laten wij niet naderen tot de berg, want dat is levensgevaarlijk, want dan kunnen wij niet leven”.
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Nee, natuurlijk niet! De natuurlijke mens kan niet bestaan voor de Heilige wet van God. En “zo” ontzaggelijk
was het schouwspel, dat zelfs een dier, wanneer het de berg maar even aanraakte, meteen stierf. Dankt
God, dat wij met een driemaal Heilige God te doen hebben.
Dat Hij nu zwijgt is, omdat wij in de genade tijd leven, omdat de Heer Jezus, de Christus der Schriften voor
ons aan het vloekhout gestorven is onder de wet van God, voor u en mij. Zo vervulde Hij de eis van Gods
wet, toen Gods Heilige toorn, die u en mij had moeten treffen, op Hem kwam, het zondeloze Godslam.
Maar als de overwinnaars binnen zijn, dan gaat God met de aarde, met de volkeren handelen naar Zijn
Heilige wet. Te beginnen met Israël, dat nog altijd onder die wet staat, maar dan ook al de volkeren.
Zij zullen dan aan de lijve ondervinden, ook de Christelijke en socialistische regeringen, dat men Gods
wetten niet straffeloos kan negeren en overtreden.
Straks zal een verterend vuur uitgaan naar elke regering en elk land en elk volk, die “ja” gezegd hebben
tegen de wereld en die Gods wet niet wensen. Deze komende tijd is niet erg ver meer verwijderd!
Daarom lezen wij in Openb. 4, dat van die troon hetzelfde uitgaat als eens van de berg Sinaï uitging, toen
God daar neerdaalde. In Exodus vindt u dat duidelijk beschreven en u vindt het ook in Hebreeën 12.
Maar er is een onderscheid. Bij de berg Sinaï was er geen regenboog, maar hier zien wij die wonderbare
genade van God. Openb. 4:3. ”en een regenboog was rondom de troon“.
Dat wil zeggen van boven en beneden, van achteren en van voren, opzij en aan alle kanten, dat is rondom.
En wat betekent dat? Geen bliksemstralen, geen donderslag, geen stemmen, die roepen om wraak over
degenen, die Gods heilige wet overtreden, want de wet eist de dood van de zondaar.
Maar geen bliksemstralen, geen stem die om wraak roept naar de gerechtigheid van de wet, geen donderslag zal van die troon rechtstreeks de aarde bereiken, want hij moet door die boog heen, die regenboog,
die er rondom is.
Nu zien wij dat die regenboog anders is, dan wanneer wij hem zien op bepaalde dagen, als het regent en
de zon schijnt. Dan zien wij alle kleuren van het zonlicht gebroken. Maar in vers 3 staat: ”was van aanzien
de smaragd gelijk“.
Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder.
De Here Zegene u.
Amen
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