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Geachte Lezer,   
 
Het verheugd ons, u deze zeer speciale en ingrijpende studie te mogen overhandigen. 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 bood-schap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonde 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 pra-
ten, 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 
geopend 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 ver-
staan. 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 

 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
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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Broeders en zusters we gaan vandaag weer verder met deel twee van deze ingrijpende studie. 
 
Ik wil graag nu nog twee punten uit Matteüs 12 onder uw aandacht brengen. Ten eerste dit: de Joodse 
leidslieden komen tot de Heer Jezus en zij vragen Hem om een teken. Vers 38-39 ”Toen antwoordde 
Hem enige van de schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen 
zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal 
geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet”. 
 
Voordat dit plaats vond, dat moet u maar eens lezen, deed de Heer Jezus steeds grote wonderen en 
tekenen onder Israël, Hij genas zieken, Hij wekte doden op. Daarna veranderde dat. (Zie de studie op onze 
Website: “Waarom velen niet genezen”). Zij vragen om een teken, maar het wordt hen niet gegeven. 
 
“Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van 
Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de 
Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten”. 
 
Wat een wonderbare boodschap. Jona was een Joodse profeet, die optrad onder zijn volk, maar hij 
kreeg van God de opdracht naar de heidenen te gaan. Jona wilde niet en u weet wat het gevolg was, hij 
werd door het zeemonster opgeslokt. 
 
Hij was drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster, daarna werd hij uitgespuwd op het 
land en toen was Jona gewillig. Hij ging naar de heidenen, naar Nineve, die grote stad. Helemaal tegen 
zijn Joodse denken in. En in zijn hart hoopte hij, dat zij zich niet zouden bekeren en dat God Nineve zou 
verwoesten. 
 
Maar wat Jona niet verwachtte, dat gebeurde. Op een enkele prediking van Jona bekeerde zich Nineve, 
tot de koning toe. Zij gingen in zak en as. Dat is een teken, zegt de Heer Jezus. Want Hij is de vervulling 
daarvan. Hij is gekomen tot de zijnen, Israël, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
 
Toen kwam Hij drie dagen en drie nachten in de dood, waarna de opstanding volgde. Daarna is Hij naar 
de heidenen gegaan, het grote Nineve. Zoals op de prediking van Jona Nineve zich bekeerde, zo 
bekeren zich onder de prediking van de Heer Jezus de heidenen tot de Heer Jezus, de Christus der 
Schriften. 
 
Dat is een duidelijk teken. Maar ik moet u er direct bij zeggen, Jona bleef niet in Nineve. Hij keerde terug 
naar zijn volk en trad daarna weer op onder Israël. Zo zal het ook met de Heer Jezus gaan. Als Hij klaar 
is onder de heidenen, keert Hij terug naar Israël en dat gaat nu in onze tijd, waarin wij nu leven naderen.   
 
We zijn hier bij die omkering gekomen. Reeds nu loopt Israël al parallel aan de Gemeente en gaat lang-
zamerhand de heilsfakkel overnemen. Dat heeft God ons duidelijk in het Profetische Woord verkondigd. 
 
Het tweede punt staat geschreven in Matteüs 12:46-50. ”Terwijl Hij nog met de scharen sprak, zie, zijn 
moeder en broeders stonden buiten en trachten Hem te spreken te krijgen. En iemand zei tot Hem: Zie uw 
moeder en broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen. Maar Hij antwoordde de bood-
schapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn 
discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en broeders. Want al wie doet de wil van Mijn Vader, die in de 
hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder”. 
 
Wat wil de Heer Jezus nu hiermee zeggen? Israël, dat was dus ook Zijn moeder, Zijn broeders en 
zusters, waren Zijn verwanten naar het vlees. Dat loochent de Heer Jezus niet. Maar waar Israël Hem 
nu verworpen heeft, gaat de Heer nu iets nieuws openbaren. 
 
Hij strekt Zijn hand uit over Zijn discipelen en Hij zegt: ”Ziedaar mijn moeder en broeders. Want al wie 
doet de wil van Mijn Vader, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder”. 
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De Heer Jezus gaat nu iets heel nieuws verkondigen, wat verborgen was gebleven. Er komt nu een 
nieuwe verwantschap van de Heer Jezus. Die verwantschap is niet naar het vlees, maar het is een 
verwantschap door het geloof naar de Geest en dat is wonderbaar.  
 
Hij strekt zijn hand uit over Zijn discipelen en geeft daarmee te kennen; nu ga Ik een nieuw verwant-
schap vormen, een Goddelijke familie, uit de Heilige Geest, in Hem wedergeboren, door het geloof. 
 
Hij verwerpt daarbij niet de verwanten naar het vlees, Israël blijft Zijn volk, naar het vlees. En eens zullen 
ook zij Hem aanvaarden, als hun Messias. 
 
Hij gaat eerst een geestelijke verwantschap vormen, uit een deel uit de Joden, maar vooral uit de heide-
nen, die wederom geboren worden, in Zijn kruisdood en opstanding, door de Heilige Geest. Die gaan 
Zijn lichaam vormen. 
 
De voorrechten die Hij aan dit nieuwe verwantschap beloofd heeft en geven zal, gaan ver boven de 
voorrechten van de Joodse natie uit. De voorrechten van de Joodse natie trekt de Heer niet in, zeker 
niet, nooit en te nimmer. Eens zullen zij hun land beërven, zoals God het aan Abraham heeft beloofd; 
van Nijl tot aan de Eufraat. Zij zullen Jeruzalem als aardse stad hebben, dat zal het centrum worden en 
dat zal aan het hoofd van de volkerenwereld staan. 
 
Het  aardse Koninkrijk blijft voor Israël, met de Messias op de Troon en zal straks onder Israël opgericht 
worden. De Heer ontneemt Israël zijn voorrechten niet, zoals een groot aantal Christelijke Gemeenten, 
kerken en kringen helaas verkondigen. 
 
Dat Israël nu onder de vloek ligt en de zegeningen van Israël nu voor de Gemeente zijn. Geenszins! 
Zelfs niet één zegen komt aan de Gemeente, die voor Israël bestemd is. Wat God aan Israël heeft 
gegeven, blijft gegeven. God is geen leugenaar en bij Hem is geen verandering van Woord. 
 
Maar God geeft veel heerlijker voorrechten, veel heerlijker zegeningen aan de Gemeente. Zijn Geeste-
lijke Verwantschap! Zegeningen en voorrechten, die ver boven de voorrechten en zegeningen van Israël 
uitgaan. 
 
Zoals, Paulus dat alleen uitdrukt: ”Hoe wij als Gemeente gezegend zijn, met alle zegeningen uit de hemel-
se gewesten in Jezus Christus”. Wij beërven geen aards koninkrijk, dat zal Israël krijgen. Maar wij beër-
ven alles! Erfgenamen en mede erfgenaam van de Heeer Jezus. Wij willen God danken voor Zijn 
wonderbaar plan met Israël, maar ook met de Gemeente. 
 
Wij staan nu, in onze tijd, vlak voor het nieuwe grote keerpunt in Gods plan met Israël en de Gemeente. 
We zullen nu de Goddelijke verborgenheden hierover verder gaan zien vanuit de Schrift. 
 
In Matteüs 13 zien wij, dat de Heer tijdelijk Israël verliet en dat zij zolang nationaal begraven werden, 
onder de volkeren en zolang geestelijk dood zouden zijn, totdat het nieuwe grote keerpunt bereikt zal 
zijn, als de Nieuw Testamentische Gemeente, het Lichaam van de Heer Jezus, voltallig zal zijn en van 
de aarde zal worden weggenomen. Dan is de tijd daar dat de Heer weer terug gaat komen om het 
Koninkrijk op te richten. 
 
We lezen 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 bin-
nengaat”.  
 
De Heer spreekt daar ook van in Matteüs 13:11-12. Daar vragen Zijn discipelen, waarom spreekt U tot het 
Joodse volk in gelijkenissen? Dan is het antwoord in vers 11 ”Omdat het u gegeven is de geheimenissen 
van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hen is dat niet gegeven”. Dat is de verblinding of 
verharding over Israël. 
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Nu gaat de Heer verder zeggen: ”Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben” 
en dat geldt nu voor de Gemeente, die de Heer nu roept. Hij is immers als de goede Herder, die Zijn 
leven geeft voor Zijn schapen, die niet alleen uit Israël komen, maar ook uit alle volkeren, opdat zij leven 
hebben en overvloed. 
 
In Matteüs 13:13b staat verder: ”maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden” en dat 
is voor Israël. Merkwaardig Woord, maar wat een duidelijke uitspraak.  
 
De Heer zegt: “wie niet heeft, ook wat hij heeft enz.”, wat had Israël? Israël was het volk van de verbon-
den: het verbond van Abraham, het verbond van de Sinaï. Het had de beloften; het had de Eredienst, de 
Tempel, de profeten en bovenal uit hun midden, de Messias! Maar ze hadden dit alles uitwendig. 
 
Daarom zegt de Heer: ”wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden”, ook dat uiterlijke 
wordt hem ontnomen. Dat is in vervulling gegaan, gelijk de Heer duidelijk verklaard in Matteüs 23; want 
Hij is immers gekomen tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze hebben Hem 
niet gewild. 
 
In Matteüs 23:37 staat: ”Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot  u  gezonden zijn, 
hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels verga-
dert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten”. Een andere vertaling zegt: ”uw huis 
wordt u woest gelaten”, d.w.z. ze worden uit hun land gedeporteerd, de stad Jeruzalem en de Tempel 
worden verwoest, alles wordt hun ontnomen en daarmee ging reeds een profetie in vervulling. 
 
Deze profetie heeft God zo bijzonder al laten neerschrijven door de profeet Hosea, waar staat Hos. 3:4-5 
”Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst”, ze hebben Hem niet 
gewild, Hij is teruggekeerd naar de Vader en Hij heeft gezegd: ”Gij zult Mij niet meer zien, totdat gij, o 
Israël, gaat roepen: gezegend Hij die komt in de Naam des Heren”.   
 
Vele dagen en dat is al bijna 2000 jaar, zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, 
d.w.z. priestervorsten, ze hebben geen Hogepriester, ze hebben zelfs geen priesters meer. Ze hebben 
wel rabbijnen, maar geen priesters. 
 
Bijna 2000 jaar. Nogmaals de opmerking tussendoor, die wel van belang is. Onze jaartelling is ± 5 jaar 
eerder begonnen dan dat men nu aangeeft. Herodus de opdrachtgever van de kindermoord in Bethle-
hem leefde van 73 jaar voor Christus tot 4 jaar voor Christus. Dus dient onze jaartelling minimaal 5 jaar 
verder te zijn, 2021 + 5 = 2026. God echter rekent niet vanaf de geboorte van de Heer Jezus, deze 
datum is totaal nergens bekend, maar God rekent vanaf het kruis. Dus leven wij vandaag in 2026 -/- 33 
= 1993. 
 
Het is natuurlijk door ons nooit helemaal zuiver te berekenen, maar aan de tekenen der tijden kunnen wij 
het weten. Hij komt zeer spoedig! Wij zien daarom dat Israël als natie is teruggekeerd in het beloofde 
land. Dit even tussendoor! 
 
Als vandaag de Tempel weer gebouwd zou zijn, zouden ze geen priesters hebben, want ze weten niet 
hoe ze moeten offeren, want dat moet nauwkeurig naar de wet gedaan worden, dat moet geleerd 
worden. “Zonder vorst, zonder offer” zegt Hosea verder: “zonder gewijde steen”. 
 
In de tweede Tempel (de Tempel die verwoest is geworden door de Romeinen in het jaar 70 na Chr. 
nadat de Heer Jezus was uitgeworpen) hadden ze in het Heilige der Heiligen geen Ark des Verbonds; 
die was alleen in de Tabernakel en in de eerste Tempel van Salomo.  
 
De tweede tempel, door Zerubabel gebouwd en door Herodes verfraaid, had in het Heilige der Heiligen 
een opgerichte steen en daar werd het bloed der verzoening op de Grote Verzoendag op gesprengd, 
want ze hadden geen Ark; “zonder offer, zonder efod of terafim”, dat duidt dus op de priesterdienst en de 
Godsopenbaring. Zo zien we, hoe het Woord van de Heer al in vervulling is gegaan: ”die niet heeft, ook 
wat hij heeft zal hem ontnomen worden”. 
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Daarom zegt Hij in Matteüs 13:13 ”Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en 
horende niet horen of begrijpen”. 
 
Dat is voor Israël, maar voor de Gemeente die God roept door de Heilige Geest en door de prediking 
van het Evangelie, geldt vers 16 ”uw ogen zijn zalig. Omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Voor-
waar, Ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien, wat gij ziet,en ze hebben het niet 
gezien, en te horen , wat gij hoort en zij hebben het niet gehoord”. 
 
Dan gaan we nu op de eerste verborgenheid uit Rom. 11:25, nader in. Paulus heeft dit zo bijzonder 
geopenbaard gekregen, evenals alle andere verborgenheden, geheimenissen Gods, n.l. wat staat in 
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 binnen-
gaat”.  Er moet een volheid van heidenen komen. 
 
Zo zien we, hoe Israël als volk, nooit en te nimmer nu tot bekering komt, ze hebben een deksel, een 
blinddoek over hun aangezicht en hart en ze kunnen onmogelijk zien, dat de Heer Jezus hun Messias is.    
 
Paulus zegt: ”een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen”, niet allen zijn verblind, want Paulus 
was immers zelf een Jood en de apostelen waren allemaal Joden en de eerste Gemeente was uit Joden 
geroepen en nu nog worden er Joden aan de Gemeente toegevoegd, gelukkig. 
 
Want God roept de Gemeente, de ecclesia, niet alleen uit de heidenen, maar ook uit de Joden en voor 
hen geldt wat geschreven staat in 2 Cor. 3:14 ”Maar hun gedachten (van het volk Israël) werden verhard. 
Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond (dat is de bedekking 
over de voorlezing van het Oude Testament) zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in 
Christus verdwijnt”. 
 
Ja, tot heden toe (ook vandaag) ligt, telkens als Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 
maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer Jezus bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. 
 
Als volk komen ze niet nu tot bekering, dat gebeurt straks, dan zal de wereld het grote wonder zien, dat 
heel het volk Israël, zich op één dag bekeert, wanneer de Heer Jezus wederkomt en ze zullen zien in 
wie ze gestoken hebben. 
 
Dan zal Israël als volk zich bekeren, maar een enkele, die God er nu tussen uit roept, die behoort tot de 
ecclesia. 2 Cor. 3:16 ”maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeert heeft, wordt de bedekking 
weggenomen”. Van die Jood wordt de bedekking weggenomen. Dan ziet hij ineens, dat de Heer Jezus  
zijn Messias is.                                                                          
 
Ik heb u al verschillende voorbeelden daarvan gegeven, hoe ook in het land Israël, zelfs bij sommige 
opperrabbijnen, de bedekking wordt weggenomen en dat ze dan vurige belijders van de Heer Jezus 
worden, op het zelfde ogenblik. Maar de tijd is nog niet daar, dat het hele volk tot bekering komt, omdat 
de Gemeente nog niet voltallig is, omdat de Gemeente hier nog op aarde is. 
 
Dat houdt verband daarmee, laten wij dat nog eens verder gaan bekijken. Er is in deze tijd niet alleen 
een verharding over Israël, een verblinding, maar wat heeft de Heer Jezus nog meer gezegd, wat er met 
dat volk Israël zou gebeuren, in deze tussentijd, tussen de Heer Jezus Hemelvaart en Zijn wederkomst. 
 
Daar spreekt de Heer van in Lucas 21:23, daar spreekt Hij over Israël: “Wee de zwangeren en de zogen-
den in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk (Israël), en ze zullen val-
len door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen”.   
 
Niet alleen is Israël verblind, maar Israël zal weggevoerd worden uit hun land onder alle heidenen, dus 
over de ganse wereld. Zo zien we nu het wonder, n.l. die grote omkeer, dat God dat volk uit zijn land 
verstoot en dan inbrengt onder alle volkeren der wereld en tegelijk gaat Gods Geest, ook mee onder alle 
volkeren, om een nieuw volk aan te werven. 
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Dat staat in verband met elkaar. Door de inbreng van Zijn oude volk onder de volken, haalt God daar-
voor in de plaats een ander volk uit de heidenen en een enkele uit de Joden, om het Lichaam van de 
Heer Jezus te vormen, de Gemeente! (een organisme, geen organisatie) 
 
Zo staat het in Hand. 15:12-14, door de apostelen verkondigd te Jeruzalem: ”En de gehele vergadering 
werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de 
heidenen gedaan had. En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: Mannen 
broeders, hoort mij! Simon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk 
voor Zijn Naam uit de heidenen te vergaderen”. 
 
Hij brengt Zijn oude volk in onder de volkeren over de gehele aarde en zij moeten a.h.w. meewerken om 
daar een nieuw volk uit te roepen. Ziet u het verband? De Gemeente van de Heer Jezus, de ecclesia, 
zijn de eruit geroepenen. 
 
In Hand. 15:15-16 staat verder: ”En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschre-
ven staat: Daarna zal Ik wederkeren”. Welnu, hoe laat is het nu op Gods klok? God heeft Israël onder de 
volkeren verstrooid, vele eeuwen lang, maar thans is God bezig de Joden langzaam weer terug te 
voeren naar hun land en dat is voor ons het vaste teken, dat de periode voor de Gemeente ten einde 
gaat lopen. En reeds zie wij dat vele zendingsdeuren dicht gaan. 
 
Nu ga ik u wijzen op een merkwaardige profetie van de apostel Paulus. In Rom. 10:18 heeft hij het over 
de verkondiging van dat Evangelie, vers 17-18 ”Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het 
Woord van Christus. Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker, over de ganse aarde is 
hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden”. 
 
Dat is merkwaardig, dat Paulus hier al schrijven moet, dat het Evangelie van redding en behoudenis, het 
Evangelie van de Heer Jezus kruisdood en opstanding over de ganse aarde is uitgegaan. Maar Paulus, 
dat was toch niet zo in jouw dagen? Neen, Paulus is hier een profeet, m.a.w. al zien wij het nog niet, als 
God het zo zegt, dan is het reeds een feit. 
 
God zorgt ervoor dat dit Woord ook vervuld wordt, dat is altijd zo. God spreekt over toekomende dingen, 
alsof ze al gebeurd zijn. Denkt u maar aan de profetie door Jesaja: ”Een kind is ons geboren”. Jesaja, je 
vergist je, dat duurt nog 700 jaar, een kind zal ons geboren worden.  
 
Neen! God zegt: ”een Kind is ons geboren” en die 700 jaar, geldt voor God niet, Hij overziet de eeuwen. 
“een Zoon is ons gegeven”. Wacht even Jesaja, dat duurt nog 33 jaar daarna, dat kruis. Neen! Voor God 
is dat al een feit. “en Zijn heerschappij rust op Zijn schouders”, dat duurt nog eens 2000 jaar, ja, maar 
voor God is het een feit. “een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en Zijn heerschappij rust op 
Zijn schouders”. 
 
Want wat God spreekt, dat staat er en zo spreekt Hij hier, door de profeet en apostel Paulus: ”over de 
ganse aarde is Zijn geluid uitgegaan en tot het einde der wereld hun woorden”. 
 
De Heer Jezus gaf de opdracht aan de apostelen en door de apostelen aan de Gemeente, om uit te 
gaan tot aan het uiterste der aarde, om dat Evangelie te verkondigen en de mens faalt op velerlei wijze 
en de Gemeente heeft door de eeuwen heen geslabakt. Toch moet het geschieden en nu ziet u hoe  
God zorgt dat het toch gebeurd. 
 
Want deze profetie, die Paulus hier uitspreekt, is een Woord uit de 19e Psalm en daar vinden we een 
wonderbaar geheimenis: Ps. 19:2-5 ”De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk 
van zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit 
over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld”. 
 
Hier wordt ons verteld dat het uitspansel, het werk Zijner handen verkondigt. Het uitspansel, dat zijn de 
hoogste luchtlagen om deze aarde en die gaan de werken van God verkondigen, een wonderlijke 
sprake, want vers 4 zegt: ”Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: 
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toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld”. Waar de 
Gemeente in zijn geheel niet getrouw geweest is, om te zorgen, dat allen tot het uiterste der aarde het 
Evangelie gehoord hebben, zorgt God ervoor op een andere wijze. 
 
Tientallen jaren geleden riep God een man. God werkt niet in het massale. Hij was een kind van de Heer 
en hij kreeg de opdracht om bijzondere radiozenders op te richten, die in alle talen der wereld, de 
boodschap van de Heer Jezus redding en verlossing zouden gaan verkondigen voor alle volken, d.m.v. 
kundige radiotechniek.  
 
De eerste die verrees was op het Andesgebergte “de stem van de Andes”, die met zijn gerichte straal-
torens heel Noord en Zuid Amerika bestrijkt. Gerichte straaltorens, die deze draaggolven bundelen en 
als een zoeklicht richten op het uitspansel. 
 
Tegenwoordig zijn er in het uitspansel satelieten, computers, internet en noem maar op, die de bood-
schap sturen naar alle landen over de gehele wereld. (world wide wape) Zo verkondigt het uitspansel 
het werk Zijner handen, het grote werk van de Heer Jezus, het grote werk Gods. 
 
Vierentwintig uur wordt gepredikt kennis aan het Evangelie. Marc. 13:10 zegt: ”En aan alle volken moet 
eerst het evangelie gepredikt worden”. En dan is het einde daar. Zo zien we hoe snel deze dingen in 
vervulling gaan. 
 
Ik wil u nog een tweede geheimenis laten zien. Wij vinden het beschreven in de brief aan de Efeze, Ef. 
3:4-7 ”Daarna kunt gij u bij het lezen een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, 
dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu 
door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), dat de heide-
nen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het 
evangelie, waarvan ik dienaar geworden ben”. 
 
Dat geheimenis van “medeleden” zijn, andere vertaling zegt “mede ingelijfd” te zijn, het grote gehei-
menis, dat God nu een volk roept uit Jood en heiden tot een Lichaam van Christus, dat is een groot 
geheimenis. 
 
Hoe God dat mogelijk heeft gemaakt, vinden we in Ef. 2:14-16 ”Want Hij is onze Vrede, die de twee, (dat is 
Jood en heiden) één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 
weggebroken heeft, doordat Hij in het vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking 
gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot 
één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood 
heeft”.  
 
Niet vele nieuwe mensen, maar één. En dat is het grote onderscheid tussen Israël en de Gemeente.   
Israël is wel één volk, maar op een natuurlijke wijze voortgekomen, uit de vaderen Abraham, Isaäk en 
Jacob en de twaalf aartsvaderen. 
 
Maar in de Heer Jezus worden allen, die God daartoe roept, hoevelen dat ook zijn uit de Joden en 
heidenen, in dat ene Lichaam gekruisigd. Ze sterven aan het oude leven, worden begraven (middels de 
doop), om in dit ene Lichaam te verrijzen, dat Opstandingslichaam van de Heer Jezus. 
 
Zo zijn we één Lichaam, het Lichaam van Hem. Dat is een wonderbaar geheimenis Gods. Allen in de 
Heer Jezus mee gekruisigd, mee gestorven, mee begraven, mee opgestaan in Zijn Lichaam en in Hem 
wedergeboren, tot die ene nieuwe Mens, waarvan Hij het Hoofd is, want Hij is onze vrede.  
 
Vers 15 ”doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld 
heeft”. Hij heeft immers de wet voor ons volbracht, om in Zichzelf vrede makende de twee tot één 
nieuwe Mens te scheppen, dat is een scheppingswerk Gods van de hoogste orde. 
 
Groter, veel groter als het wonderwerk, dat God uit Abraham Zich een volk maakte; dat is ook een 
wonder werk, maar dit gaat het ver te boven: ”De twee tot een nieuwe Mens te scheppen en de twee uit 
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Jood en heiden, tot één Lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap gedood heeft”. 
 
In Ef. 1:22-23 staat: ”En Hij (God de Vader) heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem (de Heer Jezus) 
als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen 
volmaakt”. 
 
In dat volk houdt Jood en heiden op te bestaan en worden ze die ene nieuwe Mens. In Gal. 3:26-28 staat 
”Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus 
gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus”. Zonen van God zijn betekent, die 
nieuwe Mens is aan de Zoon van God gelijk. 
 
Eén in de Heer Jezus, wonderbaar heilsgeheimenis en dat wordt werkelijk zichtbaar door God uitge-
voerd, door de Heilige Geest, die uitgestort werd op de Pinksterdag. (dus Joden die de Heer Jezus 
hebben aangenomen zijn geen “Messias belijdende Joden” alszijnde een aparte groep Christenen of 
hoe men het ook vandaag wil noemen) Paulus zegt hier heel duidelijk: “Hierbij is geen sprake van Jood 
of Griek (heiden)”.  
 
Want in 1 Cor. 12:12-13 staat: ”Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het 
lichaam, hoe velen ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één 
lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest 
gedrenkt”. 
 
Wonderbaar heilsgeheimenis in deze tussentijd; dat God een volk roept uit Jood en heiden, tot één 
Lichaam schept, in het Lichaam van de Heer Jezus. Wij hebben deel gekregen aan ded Heer Jezus, Hij 
is ons leven, Hij leeft in ons. Gods Geest heeft dat bevestigd, toen wij tot geloof kwamen. 
 
Wij zullen nu samen het onderscheid gaan zien tussen Israël, Gods volk van nature en dat nieuwe volk, 
de Nieuw Testamentische Gemeente. Daaruit kunnen we aflezen hoe laat het is op Gods klok. 
 
Israël is een volk, bestaande uit twaalf stammen, die op een natuurlijke wijze door God verwekt zijn uit 
een verstorven ouderpaar, Abraham en Sara, door de werking van de Heilige Geest. Dit volk nu heeft 
God onder de heidenen verstrooid.   
 
De eenheid is verloren onder de twaalf stammen. Men weet in Israël niet welke Jood, tot welke stam 
behoort. Maar dat zal straks aan het licht komen, als de Heer ze allen gaat vergaderen in Israël. Israël is 
een natuurlijk volk, waaraan God Zijn beloften trouw blijft vervullen, zoals in Rom. 11 staat: ”Gods roe-
pingen en beloften zijn onberouwelijk”. 
 
Israël is reeds gedurende bijna 2000 jaar, in zijn eenheid als volk verstrooid en zo zegt het Woord van 
God: het volk is ook een lichaam, begraven in de volkerenwereld. Israël ligt als volk begraven onder de 
volkeren, zolang God dat nieuwe volk roept in een eenheid als Lichaam van Christus. 
 
Paulus schrijft in Rom. 9:24-26 ”En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook 
uit de heidenen, gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet –mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: 
geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar (tot hen) gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij 
genoemd worden: zonen van de levende God”. Wat zien we nu op Gods klok? 
 
God gaat de graven van Israël openen, zoals God het zegt naar Zijn Woord. Die verdorde Jood met zijn 
kaftan, die zo’n bang wezentje was, altijd bang voor zijn leven, die in ghetto’s moest leven en doodsbang 
was dat er weer een nieuwe Jodenvervolging zou uitbreken, die zwierf van land tot land, van plaats tot 
plaats en nergens rust vond, die ernstige vreesachtige Jood, die zegt, onze hoop is vervlogen. Zij komen 
tot een nieuw leven, tot een nieuwe hoop. God opent graven, zij komen uit de volkeren nu en God is 
bezig dat volk weer als een lichaam te herstellen. 
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In Ezech. 37:11 staat: ”Voorts zei Hij (de levende God) tot mij (Ezechiël): Mensenkind, deze beenderen 
zijn het gehele huis Israëls”. Niet van bepaalde stammen, maar van alle 12 stammen, die gescheiden 
lagen en verstrooid waren. Van dat  gehele huis Israëls gaat God het graf openen en het wordt weer 
samengevoegd in hun land. 
 
Nu pas in een eerste beginstadium, want nog is de Gemeente, het Lichaam van de Heer Jezus hier, 
maar als dat opgenomen is geworden, dan zult u zien, wat een beweging er gaat komen onder alle 
Joden op de wereld. Wat er nu in Israël is, is nog maar een hand vol, als een teken aan de wand voor u 
en mij, dat het de laatste uren zijn op Gods klok, voor de opname van de Gemeente. 
 
In Ezech. 37:11 staat: ”Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls”. De Joden in de volke-
rengraven, waarin zij nationaal begraven zijn en geestelijk dood, zeggen: “Onze beenderen zijn verdord 
en onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan”. “Profeteer” zegt God tot de profeet en dan staat er in 
vers 7 ”Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een 
beweging, en de beenderen voegden zich aaneen, zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er 
kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen”. 
 
Is niet de Zionistische beweging gekomen, als een begin van die beweging? De trek naar Israël is bezig 
en gaat nog steeds voort. Straks zal werkelijk Gods Geest gaan waaien en profeteren, door nieuwe 
profeten en dan komt geheel Israël in beweging.  
 
De twaalf stammen zullen straks elkaar precies weer terugvinden. Al weet de orthodoxe Jood het niet, 
God zorgt ervoor. “en de beenderen voegden zich aaneen, zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en 
zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in”.  
 
Ook vandaag nog niet; we zien een nationaal herstel van Israël, maar geestelijk zijn zij nog dood. Maar 
de eerste symptomen van een geestelijk herleven beginnen zich te vertonen. God gaat de graven ten 
volle openen, als eerst de Gemeente in haar eenheid als Lichaam van de Heer Jezus verenigd is met 
haar Heer. 
 
Let op de tekenen der tijden. Is het u nooit opgevallen, dat zovelen in deze huidige wereld demonstre-
ren, in opstand zijn en dat zij allen de hand opheffen. Dat is ook een teken. God zegt: ”Ik zal ze uitroeien, 
die de hand opheffen, hetzij in een vuist of in een gestrekte hand”. 
 
Voorts zegt God ook door de profeten, dat bij het herstel, als de Heer Jezus wederkomst gaat naderen, 
loon teniet gedaan zal worden en dat er grote werkloosheid zal komen. (kijk de wereld om u heen) 
Reeds ligt de stok klaar, die God gaat gebruiken, als men zwaar bewapend Israël zal aanvallen, waarbij 
Hij Israël en Europa zal tuchtigen. 
 
De wereld rijpt voor het eindgericht. Daarom, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en de Heer 
Jezus zal over u lichten. 
 
O, koopt de tijd uit, waar de dagen boos zijn! 
 
Tot zover, volgende week gaan we verder met dit machtige onderwerp. 
 
De Heer Zegene u, Amen. 
 
 
 
 


