Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 09 - 25
Geachte lezer,
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar 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 dit seminar 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 dit seminar 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 dit seminar 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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Vorige keer zijn we geëindigd bij: Als reeds uit het minste van Gods schepping, nl. uit de materie, wanneer die
gefuseerd of gesplitst wordt, zo’n enorme kracht vrijkomt, hoeveel kracht zal er dan vrij komen als de Schepper Zich Zelf als het ware fuseert (samenvoegt), dan wel splitst en dat is gebeurd op het kruis.
Jezus Christus is de Zoon van de levende God, Die met de Vader God is en op het moment dat Hij op het
kruis van Golgotha voor ons, voor u en mij, tot zonde werd gemaakt , riep Hij hangende aan dat kruis uit :”Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”? De diepte hiervan kunnen wij nooit bevatten; dat kan pas in de
eeuwigheid. Wat er toen gebeurde, was dat God als het ware een ogenblik van God verlaten werd en dat God
zich fuseerde met de mens, want dat deed Hij. Hij had van het kruis af kunnen komen, want Zijn vijanden
tergden Hem met de smalende woorden: ”Redt Uzelf, als U Gods Zoon bent en kom af van het kruis”.
Dat had Hij ook makkelijk gekund, Hij Die Gods Zoon is. Ze hadden Hem nooit kunnen doden, als Hij Zich niet
Zelf vrijwillig in de dood had gegeven, maar dat deed Hij naar de wil van de Vader en naar de liefde van Zijn
Vader, die Hij mede met Zijn Vader voor dat gevallen mensdom en die gevallen schepping heeft en die Hij tot
heerlijkheid wil brengen.
Daarvoor is dat geweldige gebeurd, dat wij nooit in de tijd kunnen begrijpen, broeders en zusters, maar waar
wij in de eeuwigheid iets van zullen gaan verstaan. Toen Hij aan het kruis een ogenblik van God verlaten was,
omdat Hij zich fuseerde (één maakte) met u en mij, kwam er een kracht van God vrij die zo overweldigend
groot is, dat zelfs de engelen, die toch reeds iets van die kracht kennen, het met verbazing aanschouwden en
toekeken wat daar aan het kruis gebeurde en wat er nu nog gebeurt door dat kruis, waardoor God de Gemeente bouwt.
Petrus zei: ”De engelen zijn begerig hierin inzicht te verkrijgen, doch zij kunnen het niet”. Laten wij lezen 1 Petr.
1:10-11. “Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij
vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna”.

Want wij vinden die lijdende Knecht des Heren aangekondigd door de profeet Jesaja, (bijvoorbeeld in de
hoofdstukken 9, 11, 42, 49, 50 en 52), maar ook David heeft over Hem en Zijn moeite vol lijden geprofeteerd,
met de woorden die een kreet van smart zijn: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij Mij verlaten”? U weet dat
de Heer Jezus deze woorden uit Psalm 22:2 ook letterlijk aan het kruis heeft uitgeroepen.
Laten wij 1 Petrus 1 nu verder lezen bij vers 11.“terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van
Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de
heerlijkheid daarna”.

Pas op! Door dat kruis komt er niet alleen voor de Heer Zelf, maar ook voor de Zijnen een heerlijkheid die onvoorstelbaar is en deze heerlijkheid gaat de heerlijkheid die God aan het volk der Joden heeft beloofd nog verre te boven; wist u dat? Wij moeten ons de roeping, waartoe God ons geroepen heeft, bewust gaan worden.
Maar als wij die gaan zien, kan het niet anders dan dat ons gehele hart en leven daar naar uitgaat, want het is
een onvoorstelbaar en onuitsprekelijke heerlijkheid.
Hoe hebben de Joden door alle eeuwen heen alle verdrukkingen en vervolgingen kunnen doorstaan? Omdat
ze bleven geloven in het erfdeel dat God hen uiteindelijk zal geven; nl. dat land Kanaän, een aards bezit en
een aardse stad: het aardse Jeruzalem en het koningschap daarover.
Maar toch is het niet te vergelijken met datgene waartoe God Zijn Gemeente roept, zoals wij nog zullen zien.
Hoor daarom goed toe wat hier staat: 1 Petr.1:12. “Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden
met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel
gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan”.

Eerst moest de Heilige Geest komen om dat geheimenis te gaan openbaren, want Die was er voordien nog
niet. De Heilige Geest kon immers niet komen, zolang de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was? En let nu op
het slot van vers 12: “in welke dingen zelfs de engelen begerig zijn een blik te slaan“. Zien wij het nu?
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Dan wil ik u nog iets wonderlijks zeggen. U weet zelf wel, dat er engelen zijn, die onvoorstelbaar groot, majestueus en krachtig zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan het feit, dat God eens een engel uitzond om Israël te redden
en dat deze ene engel in een ogenblik een leger van 185.000 soldaten die voor Jeruzalem lagen, zo grondig
versloeg, dat het overblijfsel van het leger van Assur overhaast op de vlucht sloeg. (Jes. 37).
Ja, die grote kracht kennen de engelen wel, maar de kracht waar wij het nu over hebben, kennen zij niet. Zij
begeren daar een blik in te slaan, maar hoe? Welnu, dat hoort nu bij onze roeping.
Eerst wil ik u er nog op wijzen, dat de Joden als volk de wet ontvangen hebben door middel van engelen, zoals u dat in de Bijbel op wel drie tot vier plaatsen kunt lezen. Het waren ook engelen die hen bewaarden, zoals
bijvoorbeeld Michaël. Engelen leerden dus de Joden.
Maar nu gaan wij het grote verschil zien, want de Gemeente moet de engelen leren; wist u dat. Die engelen
kijken steeds naar ons, naar wat God doet in hen die werkelijk tot de Gemeente behoren en daardoor krijgen
zij pas inzicht in deze voor hen onbegrijpelijke, geweldige liefde, genade, wijsheid en kracht van God, want deze wordt alleen in de Gemeente ten toon gesteld.
Wij lezen daartoe, wat Paulus, die in het bijzonder een apostel voor de heidenen / de Gemeente is, schrijft in
Ef. 3:8. “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen”.

Hoort u het? “onnaspeurlijke rijkdom”. De Rijkdom die de Joden in de Messias ontvangen, is niet onnaspeurlijk. Zij weten, dat Hij als David’s zoon eens de troon zal erven en als koning over Israël regeren en dat het een
vrederijk zal worden en zij dan het eerste volk onder de volkeren zullen zijn: een priesterlijk koninkrijk. Dat weten zij; het is allemaal aards en begrijpelijk.
Maar aan de Gemeente wordt “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigd” en die is niet na te speuren. Omdat wat God aan ons belooft, heel wat anders is dan wat Hij aan het Joodse volk beloofde en daarom
kunnen wij dan ook niet zeggen dat wij een voortzetting van de Joden zijn.
God verandert niet; de beloften die Hij aan Israël als volk heeft gegeven, Hij zal zeker deze gestand doen!
Eens zal Israël het land Kanaän beërven vanaf de rivier de Eufraat (dat hebben zij nooit gehad) tot aan de
beek van Egypte en zo zullen zij het centrum van de wereld worden, want dat land is de navel der wereld.
U vindt dat wel twee of driemaal in de Schrift vermeld. Het land dat God aan het Joodse volk gaf, ligt precies in
het middelpunt van de volkerenwereld. Aan een zijde is het helemaal Europa, aan de andere zijde helemaal
Azie en aan de derde zijde Afrika.
En daar plaatst God hen in dat land Kanaän om straks door hen (als aards volk) de volkeren te leren wie de
Heer Jezus is en wie God Zelf is. Maar voor het zover is, moet eerst Zijn Gemeente, die volheid uit de heidenen zijn ingegaan. Rom. 11:25. “Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten
van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat”.

Laat ons nu Ef. 3 vervolgen bij vers 8. “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen”.

Israël is geen geheimenis, maar de Gemeente is een geheimenis! Ieder mens op deze aarde en elk volk weet,
dat het Joodse volk een apart volk is, maar van de Gemeente denkt men dat deze uit wereldlijke mensen bestaat, die één of andere godsdienst aanhangen.
Zij beseffen niet dat de Gemeente uit Christenen bestaat die door het geloof het eigendom van de Heer Jezus
zijn geworden, Zijn Geest in zich hebben en door Hem mogen opgoeien en klaargemaakt worden tot die wasdom in Hem voor die heel bijzondere positie en taak.
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Ef. 3:9. “en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen
is gebleven in God, de Schepper van alle dingen”.

Gedurende de voortijden is dat geheimenis verborgen gebleven in God. Wat wil dat zeggen? Dat geen van de
engelen, geen van de cherubs, geen van de troonengelen hier iets van geweten hebben. Ook de duivel met al
zijn gevallen engelen wist hier niets van, want als hij dat wel geweten had, zou hij ongetwijfeld geprobeerd
hebben het te verhinderen dat de Heer Jezus aan het kruis kwam. Want toen de Heer Jezus aan het kruis
ging, was dat satans radicale vernietiging.
Dat kruis van de Heer Jezus is immers niet alleen een geweldige kracht Gods tot behoud voor een ieder die
gelooft, maar tegelijkertijd ook een kracht Gods tot eeuwig verderf voor hen die verloren gaan.
Denkt u er om: het kruis maakt scheiding, een absolute scheiding tussen goed en kwaad. Wij zien dat reeds
bij de kruisiging. Er hingen ter weerszijde van de Heer twee moordenaars, twee gelijken; misschien waren het
wel partners geweest die dezelfde misdaad hadden begaan, maar toch gingen zij niet verloren vanwege hun
zonden.
De ene gaat verloren vanwege zijn ongeloof, want hij schamperde en tartte: ”Als u de Christus bent, kom dan
van dat kruis af” (en haal ons er ook vanaf; dan kunnen wij ons leventje weer verder leven), maar de ander
zegt: ”Heer, gedenk aan mij als u in Uw Koninkrijk gekomen zult zijn”.
Hij wist nog niet veel beter dan dat de Heer Jezus eens als de Zoon Davids op David’s troon zou komen, want
het Evangelie kende hij niet. Wat is het antwoord van de Heer Jezus? “Dan moet je nog twee duizend jaar
wachten en dan kom Ik je wel eens halen voor Mijn Koninkrijk”?
Neen. “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn“. Hij is niet naar het dodenrijk gegaan, want de Heer Jezus is
overwinnaar en door Hem zijn wij meer dan overwinnaars en dat enkel en alleen uit genade en anders niets.
Geen vlees kan roemen; het is alleen uit genade, door het geloof.
Die ene moordenaar geloofde en daardoor werd hij behouden, doch de andere moordenaar wees Hem af en
gaat voor eeuwig verloren. Het kruis brengt nog altijd absolute scheiding, ook al hebben wij dat niet in de gaten. Het Evangelie van het kruis, dat door de wereld gaat, scheidt de volkeren in twee delen; zij die geloven
worden behouden, maar zij die niet geloven gaan verloren. Een andere weg is er niet.
Wij gaan nu verder met die zinsnede uit Ef. 3:9. “en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis
(inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen”.

Wat in God verborgen is, is voor een ieder onzichtbaar; daar weet niemand iets van. Bent u dat met mij eens?
“verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen”. En nu komt het. Want het is nu niet meer verborgen, maar door Gods Geest geopenbaard geworden:
Ef. 3:10-119. “opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus,
onze Here, heeft uitgevoerd”.

Nadat de Heilige Geest uitgestort is, dan hebben wij daar de Gemeente, de ecclesia die God roept uit Joden
en heidenen. Ziet u wat een heerlijk Evangelie wij hebben? Dat is heel wat anders dan alleen behouden worden, want dat hadden de Joden ook, die in geloof met hun offerdieren kwamen; de rijke Joden met een vaars,
een wat minder rijke Jood met een schaap en de arme met een duifje.
Zij moeten dan hun hand op de kop van het offerdier leggen, om als het ware de overdracht van hun schuld op
dat schuldloze offerdier en diens plaatsvervangende sterven uit te drukken. “Dit leven voor (in de plaats van)
mijn leven, dit bloed voor mijn bloed”.
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U weet dat bloed verzoening bewerkt, omdat de ziel van het (schuldige) vlees in het bloed is. Dat onschuldige
dier gaf nu, in hun plaats, zijn bloed en stierf voor hen. En God aanvaardde deze geloofsdaad als middel tot
vergeving en verzoening. Het plaatsvervangende dierenoffer bewerkte aldus behoudenis.
Velen denken dat door het kruis het Evangelie der behoudenis is gekomen, doch dat is niet juist. Door het
kruis is er veel meer, heel veel meer, ja onvoorstelbaar veel meer gekomen en dat mogen wij nu gaan verstaan.
Van die overweldigende grote kracht, die door Golgotha vrij kwam, wil ik u nog een klein voorbeeld geven en
wel van het onderscheid tussen de roeping van Israël (want ook zij zijn, in Abraham, door God geroepen) en
de roeping van de Gemeente. In het verborgene had God het eigenlijk al wel gezegd, maar het was voor de
toenmalige gelovigen nog absoluut onbegrijpelijk.
Wij gaan nu naar Abraham. U weet hoe God Abraham riep. Abraham geloofde weliswaar in een God, maar
toch was hij ook nog een afgodendienaar, hoor. Hij woonde in het land Ur der Chaldeeën en toen God hem
riep, moest hij alles achterlaten: zijn vaderland, zijn volk en…. ook de afgoden die hij daar nog naast God
diende.
God liet hem door de rivier gaan (beeld van de doop) naar het land dat hij ontvangen zou, maar waarvan hij bij
zijn leven nog geen meter heeft bezeten. Hij heeft zelfs het stukje grond voor zijn graf nog moeten kopen en
toch geloofde Abraham God.
Dan gaat God iets tegen Abraham zeggen (u moet dat zelf maar opslaan). Eerst zegt God tot Abraham in
Gen.13:8. ”Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde” en daarna zegt God in Gen. 15:5. ”Zie toch op
naar de hemel en tel de sterren. Indien gij ze kunt tellen. Zo zal uw nageslacht zijn“.

Tenslotte zegt Hij (en dat is heel bijzonder en dat maakt God openbaar na het offer van Isaäk) in Gen. 22:1617. “Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het
zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen”.

Deze voorbeelden gelden vanzelfsprekend in de eerste plaats, het getal / de hoeveelheid van Abraham’s nageslacht te weten, zeer talrijk, niet te tellen, zo zal uw nageslacht zijn. Toch zijn deze gekozen voorbeelden
niet willekeurig, maar ter vergelijking, zodat zij tevens iets weergeven van de aard / de hoedanigheid van zijn
geslacht.
God belooft daarmee drie soorten nakomelingschap, aan Abraham.
1 als het stof der aarde;
2. als het zand aan de oever van de zee;
3. als de sterren aan de hemel.
De belofte aangaande het stof der aarde wordt straks vervuld onder de volkeren en in het duizendjarig rijk,
want dan komen nog velen tot geloof en deze zullen dan alsnog geleerd (onderwezen) worden. Er komt immers een tijd dat God de blinddoek, waarmee de volkeren bedekt zijn, zal wegnemen en Zich met een reine
spraak tot de volkeren zal wenden. Niet de spraak van “Babylon” die nu gehoord wordt, want dat is zonder
meer spraakverwarring.
Zelfs in vele Christelijke kerken en Gemeenten vandaag de dag heeft men meer spraakverwarring dan het
klare Evangelie en daarom weten de meeste gelovigen dan ook niet waar zij aan toe zijn. God zal eens een
reine spraak tot de volkeren doen uitgaan en dat gebeurt, als de Heer Jezus (op die laatste dag van dat tijdperk van “de laatste dagen“, dat is de derde dag, of te wel het Duizendjarig Rijk als Koning op de Troon van
David zitten en (met de Gemeente) over de volkeren zal heersen.
Ja, dan komt er een rein Evangelie verkondiging tot de volkeren en niet langer die Babylonische spraakverwarring, die wij nu hebben.
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Dan zullen tien mannen uit de heidenen en uit de volkeren van allerlei taal (Zach. 8:23), de slip van een Joodse
man vastgrijpen en zeggen: wij willen met u naar Jeruzalem gaan, want wij hebben gehoord dat de Heer aldaar is; dat God met u is. Heerlijk! Is het niet heerlijk als je zo elkaar mag leren kennen? Wij worden hier thans
klaargemaakt voor een onbeschrijfelijk heerlijke positie en taak.
Maar God zegt ook: ”uw zaad, uw nageslacht zal zijn als het zand aan de oever van de zee”. Wie worden daar
mee aangeduid? Dat is het aardse, Joodse volk. Met “de zee” wordt in de Bijbel de volkerenwereld aangeduid
en in die zee (volkerenzee) is de Leviathan; de meerkoppige zeeslang, die de personificatie is van de machten
van het boze, van God’s tegenstander, satan. Daarom is die volkerenzee altijd maar in beroering. Ziet u niet
hoe heftig de volkerenzee thans ook in onze dagen in beroering is?
Ik hoef u daarbij maar te herinneren aan: Bosnië, Hercegowina, Somalië, Georgië, Albanië, Afganistan, Algerije, Israël, Libanon, Irak, Iran, India, Angola, Mozambique, Soedan, Zuid Afrika, Ierland, Peru, Birma, Cambodja, Oostelijk Timor enz., enz., enz. Wanneer u zelf de nieuwsprogramma’s volgt, hoef ik het niet verder toe
te lichten.
Opvallend daarbij is: ten eerste; dat wij op diverse van de genoemde plaatsen al langdurig middeleeuwse en
ronduit barbaarse toestanden zien, die overheden, legers, terreurbendes en regimes hun eigen bevolking aandoen, of die etnische groeperingen, waarmee zij tot voor kort nog vreedzaam hebben samengewoond, niet
meer verdragen.
Dat deze “machten van kwaad” de V.N. en de grote machten van de wereld niet alleen openlijk weerstaan en
nota bene als agressors bestempelen. Voor onze ogen begint het af te tekenen wat wij in Psalm 2 vers 1 lezen.
“Waarom woelen de volken”. Andere vertalingen zeggen: “woeden en razen”.
Maar vergis u niet, ook de niet oorlog voerende landen zijn in beroering door interne tegenstellingen, meningsverschillen, verzet tegen de eigen regering, burgerlijke ongehoorzaamheid, norm- en grensverschrijding zoals
abortus, euthanasie, pornografie, vrije prostitutie, vervanging van het gezinsleven door andere samenlevingsvormen, manipulatie met foetussen en genetisch plantaardig, dierlijk en menselijk materiaal, enz. enz.
Ziet u daarin al iets openbaar worden van hetgeen wij lezen is Psalm 2:3, nl. “Laat ons hun banden (die van de
Heer) verscheuren en hun touwen van ons werpen“! Wat staat er geschreven? Die volkerenzee moet zijn begrenzing hebben en in bedwang gehouden worden en daarvoor wordt Israël geroepen, dat “zand aan de oever
van de zee”.

En al wordt die zee nog zo onstuimig, hij komt daar niet overheen. Nee, de volkeren lopen stuk, lopen dood op
Israël. Let wel, op het Israël, dat nog in zijn ongeloof is en de stad Jeruzalen wordt een lastige steen die alle
volkeren moeten heffen, maar waaraan zij zich deerlijk zullen verwonden, zoals wij weten. Ze zullen zich lelijk
aan Jeruzalem vertillen, zegt een andere vertaling.
Het valt niet mee als je je vertilt; je kunt dan haast niet meer lopen en zodoende vrijwel niets meer doen. Wel
nu, dat gaat God met de volkeren van deze wereld doen en daarom is Israël bestemd om als dan als “het zand
der zee“ te zijn, maar dat is het nu nog niet.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
Amen. De Heer Zegene u.
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