Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 10 - 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 hebben we een start gemaakt, dat God belooft heeft, dat Abraham drie soorten van nakomelingschap krijgt, te weten:
1 als het stof der aarde;
2. als het zand aan de oever van de zee;
3. als de sterren aan de hemel.
De eerst 2 aanduidingen hebben we reeds behandeld.
Nu komt de derde aanduiding, nl. ”zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Zo zal uw
nageslacht, uw nakomelingen zijn“. Wie zijn dat, die “sterren des hemels”? Sterren zijn geen aardse lichamen
en kunnen dan ook niet op de aarde komen; het zijn hemellichamen.
Daarom wordt met de omschrijving “sterren des hemels” bedoeld op de leden van “het lichaam van de Heer
Jezus“ of te wel de Gemeente. Israël is een aards volk te midden van de volkeren, al is het ook door God
apart gezet. Israël krijgt daarom ook een aards erfdeel in het middelpunt van de aarde: Het land Kanaän, met
een aardse hoofdstad: het aardse Jeruzalem (dat eens opnieuw de stad van God zal worden) met een aardse
zichtbare Tempel. Israël moet dan ook aardse wapens hebben, zodat God door hen al hun vijanden verslaat.
Wanneer Israël straks als volk tot wedergeboorte komt en dan “het zand aan de oever der zee” wordt, zal de
zee “de volkerenzee” eindelijk tot kalmte komen, want de volkerenzee komt niet eerder tot rust, dan wanneer
Israël tot rust gekomen is en Jeruzalem een stad van vrede is geworden.
Nu is het nog een stad van onvrede. Verstaan wij dat? Maar Israëls God doet aan Zijn volk Israël en aan Jeruzalem heerlijke beloften en deze beloften vinden wij zelfs op drie plaatsen in het Oude Testament, want (denk
erom) God herhaalt Zijn beloften tot driemaal toe en u weet: “op het getuigenis van twee of drie staat alles
vast”.

Eerst vinden wij die beloften bij Mozes als dat volk doorgaat tot aan duizend geslachten en de duizend geslachten vol zijn. Een Psalm zingt daarvan en men betrekt dat soms heel lieflijk op de Gemeente, doch de
Gemeente heeft daar helemaal niets mee te maken.
Wat betekent dat dan? Dat Israël straks een onsterfelijk aards lichaam ontvangt, want zij krijgen door dat offer
van het Lam Gods en Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, eveneens een verheerlijkt lichaam, dat de dood
niet meer zien zal.
En dat neemt reeds een aanvang in het Duizendjarig Rijk, dat geheel nieuwe tijdperk, waarin zelfs sterfelijke
mensen weer duizend jaar oud kunnen worden, zoals u bijv. kunt lezen in Jes. 65:17-18. “Want zie, Ik schep
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin
komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot
jubel en zijn volk tot blijdschap”.

Dat moet wonderbaar zijn. Ik mag graag een blij mens zien, maar oh, wat moet het wonderbaar zijn, als wij
God blij zien! Ik denk dat wij dat allemaal met grote verbazing en vreugde zullen aanschouwen, want als God
zich verblijdt, worden wij vanzelf blij. Dat moet iets wonderbaars zijn, denkt u ook niet?
Ik kan het me nu nog niet voorstellen, want Hij heeft al zoveel smart over Zijn schepping gehad. Maar eens zal
Hij Zich verblijden over hetgeen Hij gaat doen; daarvoor is Zijn eniggeboren Zoon, de Geliefde, in Wie Hij een
welbehagen heeft, immers aan het kruis gegaan.
Jes. 65:19-20. “En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord
worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs
de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden”.

Wanneer men dan honderd jaar oud is, is men nog pas een jongeling. Is dat niet wonderbaar? Dat gebeurt
straks in het Duizendjarig Rijk. Daarom heb ik net ook aangehaald dat de mensen dan heel oud kunnen worden en dat de Heer alle dingen herstelt door Zijn kruis.
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Bedenk u wel, dat het hier nog niet om de nieuwe aarde en de nieuwe hemel gaat, want als die komen is er
geen zonde meer en is het laatste gericht reeds achter de rug. In het Duizendjarig Rijk is er echter nog sprake
van zonde onder de volkeren, want zij moeten nog geleerd / onderwezen worden.
Het verschil met nu (dat is “de dag van het heil” of “het aangename jaar des Heren”) en de komende duizend
jaar van “het Vrederijk” is hierin gelegen, dat in onze tijd het onrecht nog heerst. Omdat satan nog de vorst der
wereld is terwijl in “het Duizendjarig Rijk” het recht heerst en satan gebonden is. Dat is het grote verschil.
Ik begrijp, dat bij u de vraag kan rijzen: Maar waarom wordt dit Schriftgedeelte in vers 17 dan aangevangen
met de woorden: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet meer
gedacht worden, het zal niemand in de zin komen”.

Dan heeft de inhoud van de verzen 18 en 25 toch daarop betrekking? De verklaring hiervoor ligt in het feit dat
vers 17 ons over het tijdperk van de Christus regering in “het Duizendjarig Rijk” doet heenzien naar de komen“de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”, die God (en let u nu op:) schept, of die God maken zal.
Jes. 66:22. “Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan”.

Dat zal, zoals wij in 2 Petr. 3:11-13 kunnen lezen, pas geschieden op “de dag Gods”, ter wille waarvan (eerst)
de hemelen zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. “Daar al deze dingen aldus vergaan,
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst
van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont”.

De eerste hemel en de eerste aarde zullen dus eerst moeten voorbijgaan, alvorens de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde kunnen komen. Openb. 21:1. “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer”.

Het geheim ligt in de tekst in de twee woordjes: “Maar gij”, waarmee vers 18 van Jes. 65 aanvangt en die wij
moeten verstaan in de zin van “Maar gij (dat is die uitverkoren, boetvaardige rest uit Jacob en Juda, die God
aanduidt met: “Mijn knechten”), “maar gij zult u (in afwachting van die tijd) verblijden en juichen voor eeuwig”.
En in de tijd van het Duizendjarig Rijk is er ook nog zonde en vloek (vers 20b. “zelfs de zondaar zal eerst als
honderdjarige door de vloek getroffen worden”) en voortplanting, geboorte en de dood (vers 23. “Zij zullen niet
tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here
gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen”.)

Maar wat lezen wij als de kenmerken van de nieuwe hemel en aarde? Openb. 21:7 en 8. “Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel
is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”.

Er zullen geen ongelovigen, zondaars en of afgodendienaars meer zijn, maar alleen zij die overwonnen hebben, die God tot zonen zijn.
De dood zal niet meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan, vers 4. “en de dood zal niet meer zijn”.
En tenslotte, terugkomende op die woorden: “die Ik (God) maken zal” (Jes. 66:22), wijs ik u nog op Openbaring
21:5: ”En Hij, Die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.
Laten wij terugkeren naar vers 20b van Jes. 65: ”Want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden”.

3

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.
Onder die gezegende regering van de Heer Jezus krijgt elk mens dus honderd jaar de tijd om zich te bekeren.
Zou een mens dan, ondanks dat, de Heer niet willen aanvaarden, dan is zonder meer duidelijk, dat hij of zij de
duisternis liever heeft dan het licht en de ongerechtigheid liever dan recht en gerechtigheid en zulk een mens
gaat, zoals u zult begrijpen, verloren.
Wat een liefde, geduld en lankmoedigheid van God en van de Heer Jezus spreekt er uit de ruime limiet van
honderd jaar! Maar wat gaan de mensen, levende in dat Duizendjarig Vrederijk, eigenlijk doen? Het leven is
ook dan geheel aards dus. Vers 21.“Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht
daarvan eten”.

Een boom kan onder goede omstandigheden en die zijn er in het Duizendjarig Rijk, wel achthonderd tot duizend jaar worden. Er staan in de Olijfhof te Jeruzalem zelfs olijfbomen die naar schatting in de dagen van de
Heer Jezus reeds bestonden.
Ze zijn weliswaar geweldig krom en knoestig, maar een bewijs dat een olijf heel oud kan worden. Jes. 65:2225. “zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de
levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen
genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij
zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik
antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen
weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen
noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here”.

Ook de dierenwereld verandert, want de vijandschap die ook daarin sinds de zondeval heerste, is dan ten einde gekomen. Wat moet dat wonderlijk zijn. Kunt u het zich voorstellen? De wolf en het lam, die tezamen in
vrede weiden en de leeuw die stro eet gelijk een rund. En denk u eens in, dat u behalve koeien ook leeuwen in
de stal ziet staan, die tezamen het gekuilde gras eten; en toch zal dat gaan gebeuren in het Duizendjarig Rijk!
Gods Woord is Ja en Amen.
Er was op de aarde voor de zondeval een geweldige plantengroei en die zal er in het Vrederijk opnieuw komen. Eén ding blijft echter als een teken dat niet hersteld wordt en dat leest u in vers 25b: “en de slang zal stof
tot spijze hebben”.

Hij zal weliswaar niet meer giftig zijn, maar hij blijft wel op zijn buik kruipen, omdat hij door de duivel gebruikt is
om het mensdom ten val te brengen. Want de slang heeft, zoals u weet, vroeger op poten gelopen en was
toen eigenlijk een draak. Vers 25 vervolgt dan met de woorden: ”zij zullen geen kwaad doen (ook de slang niet
meer) noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Heer”.
U moet zelf maar eens Amos 9 lezen, dan zult u zien in vers 13 dat de ploeger zich zal aansluiten bij de maaier en de man die de druiven plattrapt (denkt u maar aan de perskuip) bij hem die het zaad strooit, waaruit u
mag opmaken dat zaaiing en oogst elkaar versneld opvolgen, want de maaier loopt als het ware de zaaier in
de weg. Dat komt, omdat er “te dien dage” viermaal per jaar volop geoogst zal kunnen worden.
Ziet u, hoe vruchtbaar de aarde weer wordt? Wat de mensen, door de duivel en door ongehoorzaamheid (omdat zij in vijandschap met God waren) zelf vernietigen, gaat God herstellen door het kruis, want dat is een
kracht Gods. Maar alles wat tegen God is, zal een eeuwige vernietiging ondergaan.
U ziet dat er dan nog voortplanting zal zijn totdat de duizend geslachten vol zijn, maar dat is aan het einde van
het Duizendjarig Rijk nog lang niet het geval. Slaat u maar eens Matt. 1:17 op, waar wij het volgende lezen:
“Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten”.

Dat betekent dat er tot aan de komst van de Christus driemaal veertien geslachten waren. Nu zijn we bijna
twee duizend jaar verder. U weet dat onze jaartelling is niet correct is, maar we zijn nog lang niet aan de
duizend geslachten gekomen, ook al heb ik dat nooit nagerekend. Dat behoeven we ook niet te doen, want de
Gemeente heeft een andere roeping, nl. een hemelse roeping.
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Alhoewel we op dat onderwerp pas in de volgende keer dieper hopen in te gaan, wil ik nu reeds enkele
teksten daarover ter overdenking geven en noem allereerst Heb. 3:1. “Daarom, heilige broeders, deelgenoten
der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus”.

We hebben een hemelse roeping en daarom worden we in de Heer Jezus ook niet, zoals Israël, gezegend
met allerlei aardse zegeningen. Als Israël aan God gehoorzaam was geweest, zouden ze het allemaal rijk
gehad hebben.
Toen God Israël in het land bracht, gaf Hij elk geslacht, elke familie namelijk zoveel land, dat zij allemaal rijk
waren en er in het geheel geen armoede was. Maar hoe gaat het met mensen die God niet werkelijk in de
liefde dienen? De één weet van de ander alles in te pikken en een ander weet zijn bezit niet goed te beheren
en raakt het kwijt.
Dat wist God nattuurlijk ook; Hij weet precies wat er in het hart van de mens is en daarom stelde God het
Jubeljaar in. Om de vijftig jaar moest de Israëliet die zich als slaaf verkocht had, vrijgelaten worden en ook zijn
erfdeel, zijn huis en alles wat hij bezeten had, moest aan hem teruggegeven worden, zodat hij opnieuw rijk
werd.
Wat gingen toen de Joden doen? Wanneer hen een stuk land aangeboden werd, zeiden ze: ja, dat land wil ik
in principe wel kopen, maar hoeveel jaar zijn we nog van het Jubeljaar af? Dan moet ik het immers voor niets
aan de eigenaar teruggeven.
Ja, zo deden zij, om de waarde van een stuk land of wijngaard zoveel mogelijk te drukken, maar er toch na
verkrijging, een zo hoog mogelijke opbrengst van te verkrijgen. Als het Jubeljaar net geweest was, bracht het
de hoogste prijs op, maar hoe dichter ernaar toe, des te lager de prijzen. Het was dan vrijwel niets meer
waard.
Begrijpen we nu waarom alles devalueert? Dat is die menselijke drang tot speculatie, dat wil zeggen dat
spiedend rondkijken of er door snelle, risicovolle aan of verkoop geldelijk gewin uit de loop der omstandigheden te halen is. Die drang om niet door gestage arbeid, maar door snel en gewiekst gebruik te maken
van soms trieste omstandigheden veel geld te verdienen.
Dat God ook deze ontwikkeling in Israël voorzag, mogen u blijken uit wat we lezen in Lev. 25:14-17. “Wanneer
gij iets aan uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de één de ander niet benadelen. Rekening
houdend met de jaren na een jubeljaar, zult gij het van uw volksgenoot kopen; rekening houdend met de oogstjaren zal hij het u verkopen. Bij een groter aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding hoger stellen; bij een
geringer aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding lager stellen: want het getal der oogsten verkoopt hij
u. Gij zult elkander niet benadelen, maar voor uw God vrezen, want Ik ben de Here, uw God”.

In onze huidige wereld, waarin het merendeel van de mensheid niet meer met God rekening houdt, gaat de
waarde van alles, ja zelfs van het geld naar beneden; het zakt en wordt tenslotte waardeloos. Wij hebben als
kinderen en erfgenamen Gods in het geloof al wel deel aan het hemelse jubeljaar, want we gaan daar straks
ook heen.
In één van onze liederen zingen we: “Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken“. Dat is ook zo, maar we
erven toch veel meer. De Heer zegt nergens in het Nieuwe Testament dat leden van zijn Gemeente één en
ander aards land beërven, want we zijn mede erfgenamen van God. Is dat wel eens tot u doorgedrongen?
Wij zijn erfgenamen van God en dat betekent niet dat we alleen maar dat kleine planeetje aarde beërven, want
dat is slechts de voetbank voor Zijn voeten, zoals u in Matt. 5:35 en op vele andere Schriftplaatsen kunt
lezen.“bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is”.
Het gehele universum is van God; al die geweldige sterren, al die enorme koninkrijken van engelen die er zijn,
het is allemaal van God en van de Heer Jezus en die zullen wij beërven. Erfgenamen van God zegt Rom. 8:17,
en mede erfgenamen van Christus. “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
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medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking”.

We zullen Hem niet alleen zien gelijk Hij is, maar ook aan Hem gelijk zijn en alles bezitten wat Hij bezit en dat
is met recht: alles, al het bestaande, want de Vader heeft immers alles onder Zijn voeten gesteld. Daarom belooft de Heer Zijn Gemeente ook niet een verheerlijkt aards lichaam, zodat we eeuwig op aarde kunnen wonen, maar een hemels lichaam. We zullen aan de engelen gelijk zijn en er zal in de hemel geen sprake meer
zijn van man en vrouw, want gelijk engelen niet uitgehuwelijkt worden, worden wij ook niet meer uitgehuwelijkt.
Dat is dus geheel anders dan in ons huidige leven. Thans vormen we (nog man en vrouw zijnde) reeds tezamen het lichaam van Christus. Toen de Sadduceeën bij de Heer Jezus kwamen om Hem te ondervragen over
de opstanding der doden en welke positie echtgenoten, wanneer zij hertrouwd zijn, te dien dage zullen innemen, antwoordde Hij en dat lezen wij in Luc. 20:34-36. “4En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen
en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de
opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven;
immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”.

Maar van Israël zullen straks allen, die gelovig gestorven zijn, (dat wil zeggen dat overblijfsel, dat door God
gekend wordt en wel de Joden die met een God vrezend hart de Heer naar hun Oud Testamentische inzicht
gediend hebben) bij de aanvang van het Duizendjarig Rijk opstaan en een verheerlijkt, onsterfelijk, maar aards
lichaam ontvangen.
Maar de Gemeente (en daar behoren ook Joden bij) krijgt deel aan de opstanding van de Heer Jezus, die van
tussen de doden uit opstond, terwijl de overigen bleven liggen.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
Amen. De Heer Zegene u.
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