Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 18 - 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 haalde ik als laatste aan: Ik moet daarbij toch weer even denken aan datgene waar we de vorige
keer uitvoerig over gehad hebben, namelijk het verwantschap tussen “kosmos” (wereld) en cosmetica: uiterlijke schoonheid. Hoe dwaas kan toch een mens worden.
Uiterlijke schijn natuurlijk, want van binnen is de ontbinding allang aangevangen en dat kun je ruiken ook! Nu
zo is het eigenlijk ook met deze wereld: schoonheid die kunstmatig en uiterlijk is, dus een schijn schoonheid,
cosmetische schoonheid.
Laten we goed dit voor ogen houden. Daarom staat er ook In Ps. 2:4. “Die in de hemel zetelt, lacht; de Here
spot met hen”. Veel van wat de machthebbers die de wereld regeren, tegenwoordig doen, is in wezen de banden verscheuren, omdat zij niet willen dat de Heer Jezus werkelijk tot Zijn koningschap komt.
Vandaar ook die tegenwerking tegen de staat Israël. Het gaat daarbij niet om Israël, maar om de Joden en de
Jodenhaat is in wezen haat tegen God. Niet dat de Joden beter zijn dan menig ander volk, nee, de Heer zegt
van hen: ”U bent de geringste van alle volkeren. Ik weet wel dat u de weegschaal verkeerd gebruikt en bedriegt.
Maar u bent de kleinste en de minste van alle volkeren en daarom heb Ik u uitverkoren, opdat Ik door u Mijn
macht betoon“.

Ik haak ook nog even in op een ander punt, dat we de vorige keer behandeld hebben en wel dat de Gemeente
bestemd en geroepen is om in de eeuwigheid een tentoonstellingswerk Gods te zijn, van wat Gods liefde en
genade vermag.
We lezen in Ef. 2:4-7. “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft
liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade
zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in
Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus”.

Dat is de Gemeente. Doch het volk Israël is een ander orgaan en daarin gaat God aan de gehele wereld en
ook aan de engelen, de gestrengheid en rechtvaardigheid tonen, hoe Hij alle goddeloosheid straft. Daartoe
moet Israël ook het zwaard dragen en moet het zijn vijanden ombrengen.
Dat is heel anders dan bij de Gemeente, want wij moeten juist voor onze vijanden bidden, i.p.v. hen te bestrijden en om te brengen. Maar in Israël (dat God tot het laatste toe had gewaarschuwd) zien we, dat al diegenen
die desondanks de maat van hun zonden vol maakten, tot de laatste man toe moesten worden afgeslacht,
maar omdat God in Israël door Zijn gestrengheid en Zijn gerechtigheid naar de wet laat tonen, dat Hij niet met
Zich laat spotten.
Deze wereld spot met God en met Zijn wetten, maar als de Gemeente haar taak heeft volbracht en van de wereld, van de aarde zal zijn weggenomen, zien we dat Israël dan opnieuw naar voren komt, doch dan komen er
ontzettende dingen.
Dan gaat God in rechtvaardigheid, met gestrengheid allereerst Israël zelf straffen voor haar ongerechtigheid,
maar ook alle volkeren. Daarom lezen we nogmaals Psalm 2, maar nu de verzen 4-6. “God echter, die rijk is
aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de
overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus”.

God die nu nog zwijgt, zal eens spreken in Zijn toorn en verschrikking en Zijn gramschap. We leven nu gelukkig nog in de tijd, dat God zwijgt, dat Hij genade voor recht laat gelden en iedere zondaar die boetvaardig tot
Hem komt, redding aanbiedt in Zijn Zoon de Heer Jezus. Maar dat blijft niet zo!
Eens verbreekt God het zwijgen. Weet u wanneer dat gebeurt? Kent u uw Bijbel?
Het staat er precies aangegeven. Als straks de derde wereldoorlog aanbreekt, dan rukken alle volkeren (ook
vanuit ons land) op naar het Midden Oosten, om Israël te verdelgen. Maar zodra hun troepen op de bergen
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van Israël zullen zijn en Israël geen kant meer uit kan, verbreekt God Zijn stilzwijgen en dondert Hij vanuit de
hemel. Dan zal de één de ander afslachten. En dan zal de hele wereld weten, dat God niet dood is en dat Hij
niet met zich laat spotten.
Dan komt Zijn toorn en (zo staat het in Ezechiël) en zal God op het moment dat zij Israël binnengevallen zijn,
Zijn zwijgen verbreken en spreken in Zijn toorn en dat zal vreselijk zijn!
Dan is de Gemeente reeds bij Hem hoor, want de Gemeente is niet geroepen tot toorn, maar tot het verkrijgen
van zaligheid, zoals het op vele plaatsen zo duidelijk geschreven staat; ook in de brieven van Paulus. We zijn
niet geroepen tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Door het bloed van de Heer Jezus zijn we verlost van de komende toorn.
In Psalm 2:6 lezen we: ”Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg”. Dat is wel goed, maar
de Staten Vertaling geeft het beter weer met het woord “gezalfd”, want Hij is immers de Gezalfde.
Laten we verder lezen de verzen 7-9. “Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt
gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij
zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk”.

Er zijn wel eens mensen die zeggen dat God geen Zoon heeft en zelfs de Israëlieten zeggen dat de Heer
Jezus niet de Zoon van God kan zijn. Maar dan kennen zij hun eigen Schriften niet, want de Heilige Geest
getuigt duidelijk in de Psalmen dat de Zoon er is en daarvan ook Zelf getuigenis geeft met de woorden: ”Ik wil
gewagen (vertalen, vertellen) van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.”
Dan volgt onze vertaling met in vers 8: ”Vraag Mij en Ik zal volkeren geven tot uw erfdeel, de einden der aarde
tot uw bezit”. In de grondtekst is dat vragen veel krachtdadiger. Daar staat “eist van Mij” en zo staat het ook in
de St. Vert.: ”Eist van Mij en Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel”.
Toch eist de Heer Jezus dat nog niet bij de Vader, want (we vinden dat ook op andere plaatsen) Hij wacht totdat de Vader Hem eerst Zijn Bruid geeft, als Zijn lichaam voltallig is. Zo gauw de Heer Jezus Zijn bruid bij Zich
heeft en voorgoed met haar verenigd is (Zijn lichaam, waarvan Hij het Hoofd is), dan eist Hij: ”Vader, nu eis Ik
Mijn koninkrijk op“. Dan komt Hij met de Zijnen, met de Gemeente terug.
“Eist van Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met
een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk”.

U weet zelf ook wel dat er in onze dagen dikwijls een evangelie gebracht wordt, dat een zoetsappig evangelie
is, waarin gesuggereerd wordt, dat de Heer alles maar door de vingers ziet en iedereen krijgt toch wel vergeving, omdat God zo liefdevol is. God, enkel liefde. Hij heeft voor ons immers Zijn Zoon gegeven en zal alles nu
wel vergeven. Maar dat is een verdraaid en vals evangelie.
Heden is het de tijd der genade, waarin we ons kunnen bekeren, maar zo niet, dan zal Gods toorn over ons
komen en ook de toorn van de Zoon en dat zal vreselijk zijn! Laten we vanuit de Schrift samen gaan zien, dat
ook de Heer Jezus straks gaat toornen.
In Openb. 6 zien we, hoe de Gemeente vergadert is rondom de Troon bij de Heer en dat de Heer het lossers
gericht met Zijn Gemeente gaat uitoefenen. Dan lezen we aangaande het openen van de zegels van de
verzegelde boekrol Open. 6:12-14. “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote
aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels
vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud
wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats
gerukt”.

We lazen net vers 12 (ook hier is de vertaling veel te zwak): ”En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar
geschiedde een grote aardbeving”.
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In de grondtekst staat echter: “een grote aardschudding”, waarbij niet alleen de aarde wordt geschud, maar
ook de zeeën en de hemel daarboven. En dan zien we dat de sterren des hemels op de aarde vallen. Dat zijn
natuurlijk niet die sterren, die morgensterren, die tezamen zongen en juichten (d.w.z. die engelen/zonen Gods
uit Job 38:7), want dat kan natuurlijk niet.
Maar dat zijn hemellichamen. God heeft de aarde op een dusdanige wijze geschapen en ook bewaard, dat deze ondanks de omwentelingen om haar as en haar baan om de zon niet door sterren en planeten geraakt
wordt en ook vrijwel niet door meteoren (geweldige brokken steen) en als die op aarde zouden vallen, zou de
aarde daardoor vernietigd kunnen worden. Een heel enkele keer gebeurt het wel eens en slaat zo’n meteoor
een enorme krater in het aardoppervlakte.
Welnu als die aardschudding straks komt en de hemel zelfs terug wijkt als een boekrol, die wordt opgerold,
zullen de sterren, meteoren op de aarde vallen. En die aardschudding is zo vreselijk, dat alle bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. De gevolgen van die aardschudding treffen dus de gehele aarde.
Gen. 19:22. “Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt”. Ik be-

grijp niet, dat er gelovigen zijn, die menen dat de Gemeente door die Grote Verdrukking moet. Dat is een
onmogelijkheid.
Even goed als het absoluut uitgesloten en onmogelijk was, dat Lot in Sodom kon blijven tijdens de verwoesting van Sodom, wat we net lazen in Gen. 19:22, zo is het uitgesloten dat de Gemeente van de Heer Jezus op
de aarde aanwezig kan zijn, wanneer de Grote Verdrukking hier op aarde zal zijn.
Lot probeerde het wel, omdat zijn vrouw zo vastzat aan die wereld en de rijkdom van Sodom en Gomorra. Er
was veel rijkdom en welvaart, maar de mensen waren zeer goddeloos; u weet dat van Sodom en Gomorra.
God stuurde Zijn engelen om het te verwoesten, maar eerst moest Lot eruit, want Lot was nog een rechtvaardige. Alhoewel hij niet helemaal als een heilige wandelde, maar als het ware in een compromis, was hij in
Gods oog toch een gelovige, een rechtvaardige.
Om die reden moesten hij en de zijnen er eerst uit. De twee engelen, die eerst samen met de Heer bij Abraham verbleven, overnachtten in het huis van Lot, alhoewel zij voornemens geweest waren de nacht op het
plein van Sodom door te brengen.
Toen de mannen van Sodom echter Lot’s huis omsingelden en de uitlevering van Lot’s gasten eisten, om met
hen ontucht te kunnen plegen (homofilie), trokken die engelen hem naar binnen, want Lot had door zijn houding, de woede van de Sodomse mannen opgewekt. De engelen sloegen toen dat volk met blindheid dat buiten was, zodat zij de deur niet meer konden vinden.
Gen. 19:12-13. “Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw
dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten; want
groot is het geroep over haar voor de Here; daarom heeft de Here ons gezonden om haar te verwoesten”.
Vers 14. ”Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide:
Staat op, verlaat deze plaats, want de Here gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste”.

Zij spotten met zijn aankondiging over de verwoesting van Sodom, want zij geloofden er niets van, dat God die
prachtige, welgebouwde steden Sodom en Gomorra met het vruchtbare land rondom en die welvaart in een
ogenblik zou omkeren en zij lachten hem uit.
En toch gebeurt dat straks opnieuw als de Gemeente weg is en denk nu niet dat het nog zeer lang duurt. Zeer
spoedig zal God plotseling deze gehele wereld letterlijk omwentelen en alles zal instorten. Gods Woord is
duidelijk en klaar en spreekt geen wartaal.
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In Matt. waarschuwt de Heer Jezus ons met een verwijzing naar de dagen van Noach. Matt. 24:37-39. “Want
zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen
vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach
in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de
Zoon des mensen zijn”.

Ziet u het? Ondanks alle waarschuwingen, enorme bouwactiviteiten van Noach en de komst van al die dieren,
die uit zichzelf de ark binnen gingen, bemerkten zij niets, totdat Noach en de zijnen zelf de ark binnengingen,
maar toen was het te laat. Zij trachtten nog wel binnen te komen, maar God had de deur gesloten, het was afgelopen!
Zo zal het straks ook met deze wereld zijn, met, wat men noemt, alle rijkdommen aan industrie, aan wetenschap, aan kennis en cultuur, maar ook alle acties voor klimaat en dergelijken, het dat blijkt allemaal vuilnis te
zijn en voor God niet bestaanbaar.
Dan lezen we in Openb. 6:14. “En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en
eiland werd van zijn plaats gerukt”. Toen de engelen in de avond in Sodom aankwamen, was het Lot die hen
zag aankomen, hen tegemoet ging en hen gastvrijheid in zijn huis verleende. Want gastvrijheid is iets wat behoort bij de traditie van het Midden Oosten.
Lot vraagt aan die engelen (doch hij weet niet dat het engelen zijn), binnen te komen. En dan valt het op, dat
hij eigenhandig voor hen een maaltijd bereidt en ongezuurde koeken voor hen bakt, maar over zijn vrouw horen we niets. Hij moest koken en alles klaarmaken, maar zijn vrouw was daar kennelijk niet toe bereid of met
andere bezigheden bezig.
Zegt dat wellicht iets van de verhoudingen tussen man en vrouw in die tijd? Van de “rolpatronen” zou men nu
zeggen. Ja, u lacht er om, maar het was een hele ernstige tijd en in zo’n zelfde tijd leven we weer; het is niet
beter, maar zelfs ernstiger.
Pas toen Lot’s gasten hem, tijdens het conflict met de mannen van Sodom, naar binnen trokken, realiseerde
Lot zich dat het engelen waren en toen vernam hij ook de reden van hun komst. Hun opdracht tot omkering en
verwoesting van Sodom en Gomorra en hun haast overrompelde hem.
Hij kon zijn aanstaande schoonzoons niet overtuigen van de noodzaak overhaast uit Sodom te vluchten, maar
ook hijzelf talmde met zijn vrouw en dochters. Daarom grepen de engelen hen bij de hand en brachten hen tot
buiten de stad en zeiden tot hen: Gen.19:17.“Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek
stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt”.

Maar dan is Lot bevreesd, dat hij het komende onheil, gezien de lange voettocht naar de bergen, niet tijdig zal
kunnen ontlopen en daarom vraagt hij, ja, bidt hij in vers 19-23: “Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in
uw ogen, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar ik zal niet naar het
gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf. Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers klein?
Dan zal ik in het leven blijven. Toen zeide hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad,
waarvan gij gesproken hebt, niet zal omkeren. Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat
gij daar aangekomen zijt. Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te
Soar aankwam”..

Dan staan de engelen hem dat toe, omdat Soar maar klein is. Ja, als je nog een klein beetje rust wil hebben,
moet je naar een klein gehuchtje gaan, want anders is de ongerechtigheid ten hemel schreiend. Dan volgt die
uitspraak van die beide engelen tot Lot, waarop ik bijzonder uw aandacht wil vestigen, met name met betrekking tot de vraag: Moet de Gemeente van de Heer Jezus door de Grote Verdrukking en onder de toorn God’s
door?
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Gen. 19:21-22. “Toen zeide hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij
gesproken hebt, niet zal omkeren. Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar
aangekomen zijt”.

Er is nog een punt in deze geschiedenis die onze aandacht waard is en waarover ook de Heer ons waarschuwt: “Denk aan de vrouw van Lot”. Zij werd uitgeleid met haar man en haar twee dochters, maar haar hart
was zo aan Sodom en haar genoegens gebonden, dat zij ondanks het bevel niet stil te staan en om te zien,
toch omkeek en u weet wat er toen met haar gebeurde. Ze veranderde in een zoutpilaar en zij is, reeds uitgeleid zijnde, toch nog omgekomen.
Ik vraag me af, hoe het in deze tijd met de ware Christenen gesteld is. Zijn we bereid om de Heer te ontmoeten, verwachten we Hem en zijn we daar klaar voor? We hebben een vorige keer al gezien, dat er mensen
zijn, die aan deze aarde gebonden zijn. Zoals de vrouw van Lot gebonden zat aan haar Sodom en Gomorra.
Maak ons dan los Heer!
Laten we nu lezen Openb. 6:15-17. “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de
rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden
tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de
troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan”?

De hemel wijkt en dan zien we het. Er staat eigenlijk, dat zij roepen: “Valt op ons en verbergt ons voor het
aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon (God de Vader), en voor de toorn van het Lam”.
Mag ik hier even bij stilstaan en daarvoor uw aandacht vragen? Hebt u wel eens een lam toornig gezien? Ik
denk het niet, want een lam is het type van een dier dat zeer zachtaardig is en alles met zich laat doen. Het is
stom voor zijn scheerders en laat zich afslachten. Daarom werd de Heer Jezus, toen Hij voor de eerste keer
op aarde kwam, “het lam Gods“ genoemd. Hij deed Zijn mond niet open, hoewel men Hem belasterde, versmaadde en hoonde, terwijl Hij toch niet anders dan goed deed.
Het lam is het meest geduldige van alle dieren en dat beeld uit, dat de Heer Jezus geduld heeft, heel lang
geduld, maar dat geduld loopt eens ten einde en dat moment komt nu heel dichtbij!
De Heer oefent nog geduld, opdat nog mensen uit alle volkeren tot bekering komen. (en nog enkelen uit de
Joden, doch dat is nog maar heel weinig) En degenen die komen, hebben dikwijls nog geen werkelijk berouw
en boete, zoals u ook wel weet, heeft bekering zonder daarop volgende diepgaande boete en berouw geen
zin.
We moeten immers door Gods Geest overtuigd en verbroken worden. Wat moet het vreselijk zijn, als mensen
die toch in de genade tijd geleefd hebben, het moeten uitroepen: ”Bergen valt op ons en rotsen verbergt ons”,
terwijl zij zich in de holen en de rotsen verbergen!
Denk u zich eens in, wat dat een ontzettende rampzaligheid moet zijn. Zij roepen niet tot God om redding,
want dat kunnen zij niet meer en zij roepen niet tot de Heer Jezus om redding, want ook dat kunnen zij niet
meer, omdat Hij toornt. En dan rest hen niet anders dan te roepen tot de bergen en de rotsen: “valt op ons en
verbergt ons”. Een vreselijk einde, zonder hoop.
Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder.
De Heer Zegene u, Amen.
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