Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 22 - 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 waren wij gekomen bij: Dat het broodgraan moet over de gehele wereld tot rijping en tot vrucht
dragen komen: deels dertigvoudig, deels zestigvoudig en deels zelfs honderdvoudig. Dat is verschillend, want
de één draagt meer vrucht voor de Heer dan de ander. Dat ligt onder andere ook aan de mate van overgave.
Welnu, die vijand zaait daar dus de dolle tarwe overheen en die dolle tarwe is bij het opkomen vrijwel niet te
onderscheiden van de echte tarwe. Wanneer dan de slaven van de landeigenaar vragen hoe die akker aan
dat dolikzaad is gekomen, antwoordt de eigenaar: ”Dat heeft een vijandig mens gedaan”.
We gaan nu hiermee verder. De slaven vragen hem dan: ”wilt gij dan dat wij het bijeen halen”? Maar dan is
zijn antwoord aan hen Matt. 13:29-30. “Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens
het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers
zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen
in mijn schuur”.

Als dan de scharen van de Heer Jezus weggegaan zijn en Zijn discipelen bij Hem komen, gaat de Heer Jezus
tegenover hen, nader op de gelijkenissen in en zegt tot hen in Matt. 13:37-39. “Hij antwoordde en zeide: Die het
goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de
voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen”.

De Heer Jezus, als de Zoon des mensen, heeft dus het goede zaad (dat zijn Zijn kinderen) uitgezaaid over
deze wereld, want de akker van de gelijkenissen is deze wereld. Maar de duivel heeft daar midden tussendoor
de dolle tarwe (“de zizanion”) gezaaid, om het zaaisel van “de goede zaaier” te verstoren.
De dolik (Latijn: “Lolium tremulentum”) heeft weliswaar wat smallere en gladdere bladen dan de ware tarwe,
maar dat is bij het opwassen zo moeilijk te onderscheiden, dat uitwieden vrijwel onmogelijk is, zonder de echte
tarwe te schaden. Daarom laat men beide tot de oogst opwassen. Pas dan wordt het onderscheid meer zichtbaar.
En weet u waaraan? Als het koren in de oogsttijd rijp is, laat de tarwehalm haar aar hangen, omdat deze vol zit
met gerijpte tarwekorrels, maar de dunne halm van de dolle tarwe blijft rechtop staan (hoogmoed), want die
heeft loze tarwe (kleine zwartachtige korreltjes) en deze is zelfs giftig.
Wanneer het per abuis genuttigd wordt, veroorzaakt het eerst zware hoofdpijn, duizeligheid en slecht zien,
maar uiteindelijk de dood. Ziet u het verschil! Enerzijds het echte broodgraan, type van het brood des Levens
dat uit de hemel neerdaalt en ons spijzigt ten eeuwige Leven. Anderzijds de dolik, de valse of dolle tarwe, door
“de vijand” in het geheim over en tussen het goede zaad gezaaid, dat aanvankelijk maar heel moeilijk van de
echte tarwe is te onderscheiden, maar. . . dat in de oogst z’n ware aard toont: giftigheid leidend tot de dood.
Ik vertelde u reeds, dat de Heer uit de gelijkenis op de vraag van zijn slaven: ”Wilt gij dan, dat wij het bijeen
halen, antwoordde Hij: ”Nee, want bij het bijeen halen van het onkruid zoudt gij tevens het (goede) koren kunnen
uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst”.

Met dit antwoord van de Landeigenaar kom ik toe aan nog een andere eigenschap (een duivelse eigenschap
eigenlijk) van de dolle tarwe. Deze slaat namelijk, als het de kans krijgt daartoe, zijn wortels om de wortels van
de goede tarwe. Vandaar dat, wanneer je de opkomende dolik zou uittrekken, je vanzelf ook de goede tarwe
mee zou trekken.
Hieruit zien we, dat de Gemeente van de Heer Jezus op de aarde door de loop der tijden uit echte kinderen
Gods bestaat en uit schijngelovigen, die we niet kunnen onderscheiden en dat blijft zo tot aan de oogsttijd toe.
Dat schijngelovigen voor ons vrijwel niet van de ware gelovigen zijn te onderscheiden, zien we al bij de discipelen (de latere apostelen) van de Heer Jezus.
Zij dachten allen dat ook Judas een echte goede discipel was, een werkelijk kind van God. Maar de Heer Zelf
wist wel beter en later sprak Hij het ook uit, toen Hij zei: ”en één van u is een duivel”. Vanaf het begin wist de
Heer wie hij was en dat hij Hem zou verraden, doch de elf overige discipelen konden dat niet onderscheiden.
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Judas sprak immers net als zij, deed dezelfde werken als zij, hij genas ook zieken net als zij, en wierp demonen uit, net als zij. En zij dachten vanzelfsprekend: Hij is ook een goede discipel van de Heer Jezus. Maar
nee, hij is zo’n dolle tarwe, ogenschijnlijk gelijk aan de echte, de goede tarwe.
Zoals het toen was, zo is het vandaag ook in de Gemeenten en ik denk zelfs nog veel erger dan toen. (lees de
studie: de geschiedenis van de kerk) Momenteel zijn er vele Christenen in Christelijke Gemeenten, die niet werkelijk wedergeboren zijn, die niet werkelijk Christus toebehoren. Zij zijn de dolle tarwe in de Gemeenten van de
Heer Jezus.
In de gelijkenis zelf vertelt de Heer eerst: Matt. 13:30. “Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden,
maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.

Maar als Hij de gelijkenissen aan Zijn discipelen uitlegt zegt Hij in vers 39. “de maaiers zijn de engelen”. Zij (die
engelen) hebben dat onderscheid namelijk wel, want zij zien ons niet alleen aan de buitenkant, maar zij zien
dwars door ons heen en zij kunnen dus onderscheiden welk hart echt voor de Heer is en welk hart een boze
macht in zich heeft.
Daarom zien we ook, dat bij de oogst de engelen eerst de dolle tarwe bijeen vergaderen zullen, in bossen
binden en dan verbranden; die gaan naar “de poel van vuur”, of zoals we in de verzen 41-42 lezen: “De Zoon
des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en
hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft,
die hore”!

De echte tarwe wordt verzamelt in de hemelse schuur en dan weet u wel wat dat is: “Het Vaderhuis”.
We gaan opslaan en lezen Matt. 18:7. “Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt”.

De Heer Jezus spreekt hier met betrekking tot de verleiding tot zonde. Ik wil nu eerst even nader ingaan, op
dat begrip: ”die mens, door wie de verleding komt” en vervolgens ook nog op dat woordje “verleiding” zelf.
Daartoe lezen we nu nog eens Matt. 13:37-38. “Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon
des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk”.

Ik citeerde een vorige keer al de woorden van de Heer Jezus in Joh. 6:70, gericht tot de 12 discipelen:
“Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En één van u is een duivel”.

Hij zegt niet: “één van u is boosaardig, of één van u is onbetrouwbaar, of één van u is bezeten, nee: “één van
u is een duivel”. Judas Iskariot was een zoon van de duivel; daarom kon hij ook niet tot bekering komen.
Dat kan ook niet anders, want als het eerste mensenpaar (Adam en Eva) in zonde valt, komt God in de hof en
dan belooft Hij, voordat ze uit de Hof verdreven worden, de Verlosser en dan zegt Hij tot de slang (dat is dus
de duivel): ”Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad ( enkelvoud) en haar zaad”. God
zegt dus niet: “het zaad van Adam, maar het zaad van Eva”.
Met deze woorden werd dus door God geopenbaard, dat omdat de vrouw als eerste in zonde gevallen was en
in die val, haar man had meegesleurd, er een vrouw weer een rein zaad, een reine man zou teruggeven. Wel,
en dat is gebeurd, zoals u weet. Want daartoe moest de maagd (Maria) immers zwanger worden uit de Heilige
Geest, voordat zij gemeenschap met een man zou hebben.
En dat is nu het zaad der vrouw: de Heer Jezus, de Christus der Schriften.
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Maar God zei bovendien: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad”,
hetgeen betekent, dat ook de slang (satan) zaad zal voortbrengen.
Dat eerste grote zaad van satan was Judas Iskariot; hij was regelrecht een zoon des duivels, want wat zegt
God? Dat zaad van de slang zal van het zaad van de vrouw de verzenen vermorzelen. Wel dat is gebeurt op
het kruis van Golgotha.
Judas heeft immers de Heer Jezus verraden en gezorgd dat Hij aan het kruis kwam en daar werden Zijn handen en voeten aan het kruis genageld. “Dit (het zaad van de vrouw) zal u de kop vermorzelen“ en dat komt
straks bij de wederkomst van de Heer. Dan zal de Heer Jezus niet alleen alle duivelskinderen, maar ook de
slang, de duivel zelf, de kop vermorzelen.
Nu zegt Hij in Matt. 13:38-39. “de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het
onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der
wereld; de maaiers zijn de engelen”.

De wereld, dat weten we nu, is niet de wereld die eeuwig zal voortduren, want de wereld waarin we nu leven
(die “kosmos”, die aan de buitenkant wel mooi lijkt, maar die van binnen bedorven is) zal God straks in de
Heer Jezus vernietigen.
De Heer Jezus spreekt over Zijn Koninkrijk, ja, want deze aarde behoort Hem toe. Hij heeft met Zijn kostbaar
bloed niet alleen de losprijs betaald voor de Zijnen, opdat wij verlost zouden worden van de macht van de duivel en door God uit deze wereld overgezet zouden worden in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, maar Hij
heeft ook de aarde vrijgekocht.
Die behoort thans niet meer tot de heerschappij van de duivel, maar behoort aan Hem. Maar Hij wacht met de
aanvaarding van Zijn Koningschap totdat Hij eerst Zijn bruid, de Gemeente, als koningin aan Zijn zijde heeft.
Matt. 13:41-42. “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat
tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal
het geween zijn en het tandengeknars”.

Nu gaat het mij even om de woorden: “al wat tot zonde verleidt“. Dat is weliswaar goed vertaald, maar dit komt
in de grondtekst toch beter tot zijn recht. Het Griekse woord “skandalon” betekent namelijk behalve: “verleiding” ook nog: “aanstoot”, “ergernis” en “val”. Het oorspronkelijke woord “skandalon” geeft precies weer wat
de Heer bedoelt,
En wat is dat? We kennen toch allemaal wel één of andere vorm van een val, waarmee men dieren kan vangen? Daarmee wil men dieren te slim af zijn, zodat zij (let nu goed op) ”in de val lopen“ en er niet meer uit kunnen en zich geheel in de macht van de vangers bevinden, zodat die hen naar eigen goeddunken kunnen “uitschakelen“ door gevangenschap of dood.
Gewoonlijk legt men in zo´n geval een stukje lok aas en het dier (een muis, rat of wat het ook is) komt dan op
dat aas af. Nu zijn onze vallen natuurlijk modern, maar in de dagen waarover de Heer Jezus spreekt, waren
de vallen in Griekenland en in het Midden Oosten nog uiterst primitief, maar wel effectief.
Ze werkten veelal met een klein houtje (een “skandalon”), dat zodanig werd opgesteld, dat de klep of deur van
de val wel bleef openstaan, maar bij de geringste aanraking dichtviel en dan zat het dier onherroepelijk gevangen.
Begrijpt u nu wat de Heer met “skandalon” (verleiding) bedoeld? De werkwoordsvorm van “skandalon” is namelijk “skandalizoo” (“verleiden”) herkennen wij in ons woord “schandalig” (ergerlijk, verleidend, aanstootgevend).
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“Skandalon” wil in wezen dit zeggen: als een mens dit valhoutje (“skandalon”) aanraakt, dan wel deze “verleiding” in zijn gedachten opneemt, zit hij meteen gevangen, is hij krachteloos gemaakt en bevindt hij zich in de

invloedssfeer en macht van die ander, die hem poogt uit te schakelen.
En kijkt u nu eens om u heen in deze wereld: wat een “skandalons” overal. Bijvoorbeeld voor onze jeugd op
de scholen, in wat zij daar horen en leren. Op de radio, televisie en internet, ook in de reclamespotjes vol
“skandalons” die er alleen op gericht zijn om hen, die daar niet op bedacht zijn en zich daartegen niet
gewapend hebben, gevangen te zetten.
Hoeveel jongens en meisjes zijn zo (door opgewekte en aangewakkerde nieuwsgierigheid) aan de drank of
aan de drugs gekomen. Wie heeft hen op die gedachten gebracht en hen daartoe gestimuleerd? Wie leveren
hen deze dingen en verdienen zo aan hun ondergang?
De Heer weet het en de Heer houdt straks afrekening en die zal niet mis zijn, denk erom! Allen die daaraan
meegewerkt hebben, grijpt Hij en die gaan zo “de poel des vuurs” in, zonder enig pardon!
De “skandalons” zie je ook bij de sport. Ik heb op zich niets tegen gezonde sport, maar vandaag de dag is het
veelal geen sport meer. Het is verafgoding van idolen (dus afgoderij), terwijl velen er miljoenen en miljoenen
meer verdienen.
Vervolgens blijken de “skandalons” ook uit het gedrag van grote groepen suporters, die samen tot ongeremdheid, drankmisbruik, agressie, geweld, discriminatie en grove vernielingen komen. De overheid blijft veelal in
gebreke en durft deze wandaden niet werkelijk aan te pakken. Is dat onmacht, angst of zwakte?
Hoe dit ook zij, het is alles door en door rot. De wereld zit stikvol “skandalons”, waarin jongens en meisjes,
mannen en vrouwen allen gevangen worden genomen; ook door de TV. Het gaat daarbij natuurlijk niet om het
toestel op zich, maar om wat je er op ziet en wat het tot je zegt. De grote vraag bij dit alles moet in wezen zijn:
Kan de Heer met mij meekijken? Kan de Heer met mij meehoren?
Als kinderen van God moeten wij immers alles “in de Here” doen, omdat wij leven in een wereld vol verleiding,
vol “skandalons” en het toch onze opdracht is “onszelf onbesmet van deze wereld te bewaren”. In Matt. 16
wordt dit ons wat duikelijker en concreter voor ogen gesteld.
Daar zien wij namelijk hoe zelfs Petrus ook zo’n “skandalons” wordt; ja, deze apostel Petrus die de Heer
liefhad en de Heer ook hem! Maar toen de Heer Jezus over Zijn lijden en sterven sprak in Matt. 16:22.
“En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen”!

Hier staat weer datzelfde woordje “skandalon”, maar nu vertaald als “aanstoot”. Wel, aanstoot betekent eveneens “ergernis”, maar het woordje “aanstoot” wijst letterlijk ook heen naar dat “skandalon” in de betekenis van
“valhoutje”, dat door aanstoten de val doet dichtslaan.
Want uit menselijke, kortzichtige liefde voor Zijn Heer wilde Petrus Hem afhouden van Zijn grote doel: het kruis
op Golgotha, waaraan Hij de vijandschap zou doden. “Geenszins Here”! Maar Petrus begreep niet, dat in wezen satan achter hem was en hem als spreekbuis gebruikte om de Heer van dat kruis af te houden, want satan wist maar al te goed, dat wanneer Hij aan dat kruis ging, het met zijn macht voorgoed afgelopen zou zijn.
Satan heeft de Heer Jezus natuurlijk wel op andere manieren willen doden en zo definitief uitschakelen, namelijk door Hem te laten stenigen, van een berg afgooien, of wat dan ook, maar …. aan het kruis mocht Hij niet,
omdat satan wist (en dat is het wonderlijke) dat dat naar Gods raad was.
Maar laat ons nu weer terugkeren naar ons onderwerp in 2 Tess. 2. Wij lezen daarin onder andere de oproep
van Paulus aan de Tessalonicenzen, om met betrekking tot de komst van de Heer Jezus en de vereniging van
Zijn Gemeente met Hem, niet spoedig de bezinning te verliezen of in onrust te geraken, alsof “de dag des Heren” reeds zou aanbreken.
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Welnu, “de dag des Heren”, is de dag waarop de Heer Jezus met al degenen die anderen tot zonde verleid
hebben en zelf vol zonde en verleiding zijnde, aanstoot gaven, om daarmee voorgoed af te rekenen.
Toch is alles van wat nu hier en daar aan wetteloosheid en openlijke en massale afval van God gesignaleerd
wordt, nog maar het begin, want God’s kinderen zijn nog hier en ik heb u reeds gezegd: de Gemeente is de
kruk, waarop deze wereld nog kan blijven drijven. God grijpt dus nog niet ten volle in, omdat Zijn kinderen nog
hier zijn.
Maar als God eenmaal ingrijpt, dan is het “de dag des Heren”, waarvoor Tessalonicenzen zo bevreesd waren
en terecht, want “de dag des Heren” duurt (na wat wij daarover geopenbaard hebben gekregen en eigenlijk
wisten wij dat ook wel vanuit het Oude Testament, maar dan in verborgen zin) die “de dag des Heren” duurt
1000 jaar. Het is “het Duizendjarig Vrederijk”.
Het is namelijk zo, dat God bij Adam en Eva deze aarde weer tot een bewoonbare aarde voor de mens herstelde. De huidige mensheid is dus een latere schepping Gods, want de oorspronkelijk schepping, die voordien bestaan heeft is door de val van satan ten onder gegaan. Toen heeft God echter in zes dagen (Genesis 1)
de hele aarde, die woest en ledig was geworden, herschapen.
En daarom noemt men ten onrechte dit “het scheppingsverhaal”, want het woord “scheppen” (in de onvoltooid
verleden tijd van: “schiep”) komt alleen maar voor met betrekking tot de mens en de dierenwereld. Al het andere werd door God weer tevoorschijn geroepen, want dat was er reeds bij de oorspronkelijke schepping.
Hoe het in de loop der eeuwen gekomen is, dat dit alles is “weg vertaald”, weet ik niet, maar het is nu eenmaal
het streven van de vijand, die nooit stilzit, om de dingen te (doen) verdraaien, opdat de mensen een verkeerd
inzicht zullen ontvangen en dat in het bijzonder ten aanzien van satans rebellie tegen God en zijn val.
Ik kan hier nu in dit bestek niet nader op in gaan, maar ik zou u zo vijf bewijzen uit Gods Woord kunnen laten
zien, dat Genesis 1:2 en verder niet de oorspronkelijk schepping door God beschrijven, maar het herstel van
een schepping die er voordien reeds geweest is, doch door een gericht van God teniet gedaan werd. En dat is
bij de opstand van die cherub, van satan gebeurd. (zie op onze Website de studie: Drieluik. Dit interessante en bij veel
Christenen vaak onbekende onderwerp wordt uitvoerig behandeld)
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Heer Zegene u, Amen.
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