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Geachte lezer, Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. 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 
boodschap door te ge-ven. Probeert u alstublieft, om het zonder 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 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Nu zien wij weer het handelen van God in deze crisis. De Arabische volkeren zijn voortgekomen uit Ezau  
en Ismaël. Beiden waren eerstgeborenen, die eigenlijk recht op het land hebben. Als de Arabieren zeg-
gen, dat het land aan hen behoort, dan hebben zij in zekere zin gelijk; maar toch hebben zij geen gelijk, 
want het gaat er om, wat God zegt en dat geldt. En God zegt: “Niet Ezau, maar Jacob”. 
 
Nu zien wij weer het wonder, dat God juist deze Arabische volkeren, die Israël zijn erfdeel willen onthou-
den, gebruikt om Israël het land terug te geven. Want elke keer, als zij oorlog met Israël voeren, krijgt 
Israël er weer een stuk land bij. Ziet u het wonder? 
 
Zij hebben nu driemaal zoveel land, dat zij voor de zes-daagse oorlog hadden en de bedoeling van de 
zes verbonden Arabische volken (Egypte, Saoudie Arabië, Jordanië, Libanon, Syrië en Irak) om Israël er 
uit te gooien; maar het gevolg is juist andersom. 
 
Zo zal straks God openlijk deze grote wereldmacht gebruiken, die zeer goddeloos is en dat openlijk ver-
kondigt door God te loochenen, te honen en te bespotten en die met alle godsdiensten wil af rekenen 
behalve die van hen zelf (islam). 
 
Zo zal Rusland met zijn horden gebruikt worden om Israël weer terug te brengen tot hun God en niet al-
leen Israël, maar ook de omringende volkeren.     
 
In de derde crisis, als God eerst in de tweede crisis met het openlijke atheïsme afgerekend heeft en de 
hele wereld weten zal, dat er een levende God is, ook al heeft Hij nu al 2000 jaar gezwegen in dit tijd-
perk der genade, maar dan zal Hij niet meer zwijgen. 
 
Hij zal donderen met geweld om dan bij de derde crisis af te rekenen met de valse godsdienst en dan zal 
ook de antichrist omkomen. Dan krijgen wij op aarde de openbaring van Jezus Christus en Zijn Gemeen-
te. 
 
Maar nu wil ik u iets anders laten zien. Wij lezen in Matt. 24 dat de Heer zegt, hoe het herstel gaat begin-
nen. De discipelen vragen naar het teken van Zijn komst en het teken van de voleinding van deze eeuw. 
 
Daar geeft de Heer antwoordt op en laat het begin van dit einde zien in vers 7: “Want volk zal tegen volk 
opstaan, en Koninkrijk tegen Koninkrijk”. Als wij willen weten, wanneer Hij een begin heeft gemaakt met 
het herstel van Israël, dan zien we, dat dit begonnen is met de eerste wereldoorlog van 1914-1918. 
 
Voor 1914 waren er ook wel oorlogen, maar die hadden een ander karakter. Wij moeten de tijden met 
het wereldgebeuren leren kennen uit de Schriften. 
 
Oorlogen zijn er altijd geweest en oorlogen zijn ook altijd gerichten van God; maar dat waren oorlogen, 
waardoor bepaalde volken bijzonder een strafgericht Gods ondergingen. 
 
De eerste wereldoorlog echter was niet alleen een strafgericht Gods, maar God had tevens een bijzon-
dere bedoeling er mee. Want wij zien dat God met de eerste wereldoorlog een begin maakte met de vol-
einding van deze wereld, van dit systeem, van dit tijdperk, dus ook van deze wereldmachten, maar ook 
een begin met het herstel van Israël. 
 
Het verloop van deze oorlog is in Gods hand. Wat er uit voortkomt en wie overwint, is niet door de wa-
pens, maar het is onder toelating Gods, want God regeert en is nog altijd op de Troon. 
 
Het land Israël was in de jaren voor 1914 een deel van het Turkse Rijk, dat zich uitstrekte tot een groot 
stuk Europa met grenzen tot aan Roemenië, maar ook Albanië behoorde er bij en ook geheel klein Azië 
was Turks en dan nog Egypte en een groot stuk van Afrika bevond zich onder de macht van de Ottoma-
nen. Deze waren de vloekbewoners over het land Israël, want dat land was een woestenij, zoals God uit-
gesproken had, dat het zou zijn. 
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Daarin moeten wij de hand Gods hand zien in het wereldgebeuren. Turkije vocht aan de zijde van Duits-
land en uiteindelijk behaalden de Geallieerden de overwinning en werd het Turkse Rijk verstoord.  
 
De geallieerden overwonnen en in 1917 marcheerde generaal Allanby aan het hoofd van een Engelse 
en geallieerde leger Jeruzalem binnen en werd het Joodse land en de Joodse stad bevrijd van de Turk-
se overheersing van vele eeuwen. 
 
God bewerkte, dat Engeland bij ministeriële beslissing, de Balfour declaratie afkondigde en beloofde, dat 
het land opengesteld werd als Joods nationaal tehuis. 
 
Daar begon God dus met het begin van het herstel. Toen Jeruzalem in 1917 bevrijd en het Turkse leger 
verslagen was, kwam er spoedig de vrede in 1918. De eerste wereldoorlog was de eerste barenswee. 
Daar begon God het land klaar te maken voor het volk Israël. Maar God deed nog meer. 
 
Niet alleen het Joodse land moest bevrijd worden van de Turkse overheersing, maar ook de omliggende 
Arabische landen en deze landen zijn ook successievelijk allemaal tot zelfstandigheid gekomen. Dit 
moest, omdat die landen de eerste crisis zouden moeten veroorzaken, om Israël terug te brengen in 
haar land. 
 
Zo bewerkte God dus in eerste instantie, dat het land klaargemaakt werd voor Israël, maar dat ook alle 
vijanden klaargemaakt werden voor de eerste crisis;  want zolang het een Turks rijk was, kon dat niet. 
 
Zij moesten hun rol gaan vervullen. Maar er moest nog meer gebeuren! God maakte ook al een begin 
om de macht voor de tweede crisis klaar te maken. Want wat gebeurde er in de eerste wereldoorlog? 
 
Toen kwam de revolutie in Rusland. Ziet u Gods gang door het wereldgebeuren? Het Russische Rijk on-
der de Tsaar moest omgebogen worden tot die rode, goddeloze macht, die klaar gemaakt moest worden 
voor de tweede crisis. 
 
Maar God deed nog meer in deze eerste wereldoorlog, want er moest ook een begin gemaakt worden 
voor de derde crisis, het komende wereldrijk van de antichrist. 
 
Want de volkerenbond kwam er uit voort. De volkerenbond is een eerste fase naar het grote laatste we-
reldrijk van de antichrist. Het was er een voorloper van. Het is alles in een eerste begin. Ziet u, hoe het 
kind geboren wordt; als wij dat eens zo mogen zeggen? 
 
De discipelen vroegen, wanneer de voleinding van deze wereld zou zijn, van dit wereldsysteem. De eer-
ste wereldoorlog was reeds een eerste verstoring van het bestaande wereldstelsel, want hoeveel tronen 
zijn er toen niet gevallen? 
 
De ene troon na de andere en wat een verandering van grenzen. De kaart van Europa van voor 1914 en 
na 1918 laat ons dit zien en dan zien wij, hoe alles al ging wankelen. Het was de eerste voetstap van de 
komende Koning! 
 
Wat heeft Gods volk voor die eerste wereldoorlog gedaan? In 1904-1907 kwam er de grote opwekking in 
Wales, opdat de Gemeente gerijpt zou worden voor de opname.  
 
De invloed van die opwekking kwam ook in vele andere landen, in Nederland door Johan de Heer e.a., 
opdat de oogst zou binnenkomen. 
 
Er zijn vandaag predikers, die zeggen, dat wij straks een grote opwekking krijgen, maar zij zijn te laat en 
kennen het Profetische Woord niet. Want straks komt er een nieuwe geestelijke opwekking door Israël, 
want daar is Israël voor bestemd. Gaan wij nu het wereldgebeuren om ons heen zien? 
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Na de eerste wereldoorlog kwam er een korte tijd van rust, want tussen de eerste en tweede wereld-
oorlog lag 21 jaar. In deze tijd ging het proces wel door, want er vielen nog steeds tronen en er kwamen 
nog steeds meer oude landen van de Bijbel vrij. 
 
Deze waren eerst onder de Turkse heerschappij, maar werden zelfstandig. Er waren eerst veel Franse 
en Engelse mandaat gebieden, maar het één na het andere kwam vrij. Egypte, Soedan, Libanon, Syrië, 
enz. werden allen zelfstandig. Het was een overgangsperiode, maar het ging door. 
 
Dan komt de tweede wereldoorlog. En wij weten toch wel, dat bij het geboren worden van een kind, er 
eerst een eerste wee komt, maar dat de volgende wee veel heviger is. De weeën nemen in hevigheid 
toe, totdat het kind geboren is.     
 
Zo was de tweede wereldoorlog vreselijker dan de eerste, niet alleen in omvang, maar ook in het aantal 
slachtoffers en in de verwoesting. Wat een steden zijn in puin gegaan! 
 
Wat gebeurde er in die wee? God gebruikte Hitler onder het vervloekte teken van het heidendom, het 
hakenkruis, de satansaanbidding. Hoewel God in de eerste wereldoorlog het land voor de Joden vrij had 
gemaakt, dachten de Joden er totaal niet aan om naar het land Israël te gaan. 
 
Wel had God een Theodor Herzel in het hart gegeven, het Zionisme op te richten en hij stichtte dit in 
München, niet ver van de plaats, waar op hetzelfde plein enkele jaren later Hitler naar de macht greep. 
 
In de Bijbel staat, dat God vissers (het Zionisme) maar ook vele jagers zal zenden. Vissers zullen de Jo-
den vangen, maar jagers zullen hen opjagen. Dit Profetische Woord vinden wij in Jeremia en zien wij het 
niet in vervulling gaan? Het zijn vele jagers, want de Joden zijn nog niet allemaal in Israël. Hitler met zijn 
trawanten was één van de jagers. 
 
Helaas moeten we opmerken dat de Jodenhaat momenteel weer erg opleeft, vooral in Polen en Ruland. 
Zij haten de Joden weer net zoals Hitler in zijn dagen deed. Het is een teken aan de wand, dat de derde 
crisis zal komen. 
 
Wat gebeurde er nu in de tweede wereldoorlog? In de eerste wereldoorlog maakte God in beginsel “het 
land” klaar voor het volk, al waren er strubbelingen. 
 
In de tweede wereldoorlog ging God “het volk” klaarmaken voor het land. De Joden wilden eerst niet te-
rug; maar toen kregen zij hun nationaal bewustzijn voor een grootdeel terug en zagen, dat zij niet kon-
den blijven, waar zij waren, maar naar hun land terug moesten. Zo werd in 1948 de Joodse staat uitge-
roepen, wat een wonder! 
 
Het land Israël was maar klein en het oude Jeruzalem was nog in Arabische handen. Meteen toen de 
staat Israël uitgeroepen werd, vielen de Arabische buurlanden dit Israël aan om ze de zee in te drijven. 
 
In de tweede wereldoorlog had Rusland zijn invloed uitgebreid tot half Europa, door met zijn legers op te 
rukken. Want naar het Profetische Woord moeten Rusland met Pruisen, dat is heel Noord Duitsland 
oprukken met al de Germaanse landen, die daar liggen; o.a. Polen, Hongarije, Roemenië. Rusland 
moest zijn invloedssfeer een heel eind naar het Westen uitbreiden. 
 
Nu kwam in Egypte een dictator, Nasser, een grote Jodenhater en werd door Rusland gesteund; dan 
komt er ook het Warschaupact. Ook de toebereiding tot de derde crisis voor Israël, de Babylonische 
crisis, is in de tweede wereldoorlog met sprongen vooruit gegaan tot de vorming van het laatste Babylon, 
dat moet komen. 
 
De Volkerenbond werd wel geliquideerd, maar ging over in de Verenigde Naties, die nu ook een leger 
hebben. Het is de laatste voorloper van het grote Babylonische antichristelijke wereldrijk, dat komt. Het 
zijn de verenigde staten van de Wereld. 
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Bij dit laatste Babylon hoort niet alleen een grote staatkundige wereldmacht onder de antichrist, maar 
ook een verenigd godsdienstig stelsel, dat samen gaat. 
 
Babylon is het centrum van een vals, godsdienstig wereld systeem, waar alle godsdiensten van de 
wereld in verenigd zijn en het is ook een staatkundig machtig centrum.  
 
Wat hebben wij gezien in 1948? De staat Israël werd uitgeroepen, maar in datzelfde jaar kwam ook de 
Wereldraad der Kerken tot stand en dat is het begin geweest van de vorming van het grote Babylon, de 
hoer in opkomst. 
 
Ziet u nu precies de datum na de tweede wereldoorlog. In 1948 werd de staat Israël geboren, maar ook 
de Wereldraad der Kerken in haar eerste assemblee te Amsterdam, onze hoofdstad, dat Sodom en Go-
morra wordt genoemd. 
 
Na 1948 is ook gekomen een omwenteling in de Rooms Katholieke en Grieks Katholieke kerken en er 
kwamen pausen aan het bewind, die ook een ommezwaai maakten, opdat de dochters, die uit haar 
voortgekomen zijn, weer terug zouden keren naar de hoer (Openb. 17), de grote moederhoer. 
 
Wij zien dus, hoe nu al een vals godsdienstig systeem in opkomst is en het loopt uit op het laatste Baby-
lon, in de vrouw, die op het beest zit. 
 
Tot zover, 
volgende keer gaan wij hiermee verder. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen. 

 
 


