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Geachte lezer, teksten blauw,  
 
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 wil ik u er op wijzen, wat die tweede barenswee nog meer te voorschijn bracht. We zien, hoe na de 
tweede wereldoorlog al deze dingen een geweldige stap vooruit gekomen zijn. 
 
Het is Israël, maar ook de atheïstische goddeloze wereldmacht, die half Europa binnengerukt is en in 
zijn macht heeft en ook ondergronds al overal zit. Maar het verre Oosten was altijd nog vergeten en dat 
zal er ook aandeel in krijgen. Wat is ook daar al niet veranderd sinds de laatste wereldoorlog! 
 
De geweldige kolos China, die eeuwen en eeuwen geslapen heeft, is wakker geworden. Men zegt wel, 
dat er meer Chinezen zijn dan lucifershoutjes, want men weet niet hoeveel Chinezen er wel zijn. Mas-
sa’s leefden in een slaap, maar worden door het wereldgebeuren wakker geschud. 
 
Wij weten, wat daar plaats vindt, n.l. dat zij ook al de atoombom hebben. Zoals de volkeren van het Mid-
den Oosten klaargemaakt moeten worden, moet dat ook gebeuren met de volkeren van de opgang der 
zon, voor de laatste slag in Harmagedon. 
 
Wij zien hetzelfde in Japan en ook met India gebeuren. Wat komen er een veranderingen in India en ook 
in ons voormalig Nederlands Indië. Al deze volkeren zijn in opkomst en ook in Afrika.  
 
Al deze volkeren zijn aan het ontwaken en er is overal opstand en rebellie. Ik herinner u weer aan deze 
woorden: “Heer, zeg ons, wanneer zal dit geschieden, en wat is het teken van Uw komst en van de vol-
einding dit wereldsysteem“? 
 
Alles wordt ondergraven, wankelt en staat op het punt om in elkaar te storten. In welke landen is er mo-
menteel geen rebellie? Geen regering weet er meer een oplossing voor. Er zijn wel regeerders die het 
beste zoeken, maar het volk wordt steeds meer bandeloos, teugelloos en wetteloos, want de wetteloze 
zal komen, de antichrist. Zo zien we al die systemen klaargemaakt worden voor het eindgericht bij Jeru-
zalem.     
 
Jeruzalem en het Joodse land is de plaats, waar God alle volkeren zal richten, te beginnen met Israël 
zelf. Zo zien we dat bij de eerste wereldoorlog er een begin gemaakt is en dat het bij de tweede wereld-
oorlog, de tweede wee, een geweldige stap verder gekomen is, terwijl de derde wee vlak voor de deur 
staat, ook als de volgende crisis voor Israël. 
 
Het is het wereldcommunisme, dat zich overal aan het klaarmaken is; of dacht u, dat het toevallig was, 
dat in alle landen de studenten in opstand komen en dat de ene groep met de rode vlag de naam van 
Mao Tse Tung uitroept met zijn leuzen. 
 
We zullen gaan zien, dat dit wereld communisme reeds in de profeten vermeld staat en naar alle volke-
ren ondergrondse stromingen heeft. We zien dus het wereldgebeuren ook in deze wereldoorlogen, en 
dat deze wereldoorlogen een bijzonder karakter dragen, die het bestemde wereldstelsel totaal verstoren. 
 
Ik geloof, dat omdat Nederland zoveel jaren gastvrij is geweest voor de Joden en het Woord zegt: ”Ik zal 
zegenen, wie u zegent, maar vervloeken, wie u vervloekt“. De landen die Israël vervolgd hebben, komen 
het eerst aan de beurt, al komen de anderen er ook niet vrij van af. 
 
Nergens vinden wij in de beloften van het Profetische Woord, dat de Gemeente niet het begin van het 
herstel van Israël  zal meemaken. Integendeel, de Heer Jezus zegt in Luc. 21:28. “Wanneer deze dingen 
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt“. 
 
Laten wij in deze blijde hoop leven en ons licht laten schijnen, zolang het nog mogelijk is, waartoe God 
ons bestemd heeft. Maar God moet gaan toornen, want daarin wil Hij in Zijn liefde de wereld niet geheel 
verderven, want anders zou er niets van deze wereld overblijven. 
 
Wij hebben met elkaar nu de eerste twee weeën, de eerste twee wereldoorlogen behandeld. Nu gaan 
we verder met het herstel van Israël, dat in verschillende fasen plaats vindt en hierover willen wij de ver-
schillende profetieën erop nazien. 
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Eerst willen wij enkele profetieën opslaan, waarin we duidelijk zien, hoe de Heer Zijn volk Israël weer uit 
de volken zal terugbrengen in hun land. 
 
In Jes. 11:11-12 vinden wij: “En het zal te dien dage geschieden. Dat de Here wederom Zijn hand zal ophef-
fen om los te kopen de rest van Zijn volk. Die verblijft in Assur, Egypte, Pathros, Ethiopië, Elam, Sinear, 
Hamath en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van 
Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde“.   
 
Deze profetie is duidelijk genoeg! Het heeft mij altijd verbaasd, hoe verblind het Christendom is, omdat 
zij nooit het herstel van Israël gezien hebben en zelfs zover gingen, om de kerk als Israël aan te wijzen. 
 
Het moet daardoor zijn, omdat zij niet wedergeboren zijn en daarom Gods Geest niet hebben om deze 
dingen te kunnen verstaan. 
 
Jesaja leefde en profeteerde dit dus voor de 70-jarige ballingschap. Nu zegt men, dat dit vervuld is, toen 
Israël terugkeerde uit die 70 jarige ballingschap. Maar dat is onmogelijk, als wij letten op wat de Heer 
zegt in vers 11: “En het zal te dien dage geschieden, dat de Heer wederom . . . . “. 
 
Een andere vertaling zegt: “andermaal”. En dat betekent, dat Israël’nogmaals zal terugkeren. De eerste 
keer was inderdaad na de ballingschap uit Babel. Dit “wederom” duidt erop, dat de Heer hen voor een 
tweede maal uit een grote ballingschap zal terug brengen. 
 
Het kan ook niet op de ballingschap in Babel slaan, want er worden ook landen genoemd, die er toen 
nog niet waren. Bovendien worden er landen genoemd, terwijl zij toen allen in de stad Babel in balling-
schap waren. 
 
In vers 12 lezen wij: “Hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen 
(dit duidt op het tien stammenrijk, die niet na Babel zijn teruggekeerd), en de verstooide dochters van 
Juda vergaderen van de vier einden der aarde“. Dit Juda is het twee stammenrijk, dat over alle volkeren 
der aarde verstrooid is.  
 
In Jes. 43:5 lezen wij: “Vrees niet, (tot Israël), want Ik ben met u. Ik doe uw nakroost (het is hun nakroost, 
want zij zijn meer dan 2000 jaar in de verstrooiing geweest) van het Oosten komen en vergader u van het 
Westen: Ik zeg tot het Noorden: Geef, en tot het Zuiden: houd niet terug, breng mijn zonen van verre en 
mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar Mijn Naam genoemd is“. 
 
Zij worden dus verzameld vanuit de vier windstreken naar het midden der aarde en dat is naar Jeruza-
lem; en ook uit het oosten; en wij zullen later zien, dat zij zelfs uit China komen. Zij komen ook uit het 
uiterste Westen en dat is Amerika. Dit alles kan dus nooit slaan op het terugkeren uit de Babylonische 
ballingschap. 
 
Dat dit volk in onbekeerde toestand terugkeert uit deze grote verstrooiing, vinden we in vers 6 vermeld: 
“Doet het volk uitgaan, dat blind is ….  en dat doof is ….”.  
 
Zij zijn dus nog verblind en kunnen de Heer Jezus daarom niet aannemen; hun bekering komt ook pas 
later. Daarom zien wij ook nu, bij het herstel van hun land, dat de Joden nog blind zijn en die verblinding 
blijft, “totdat” de Gemeente weg is. 
 
In Jer. 23:7 staat: “Daarom, zie, de dagen komen, luidt het Woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: 
zowaar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de 
Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het 
Noorderland en uit al de landen, waarheen Hij hen verdreven had;  en zij zullen op hun eigen grond wonen“ 
 
Men heeft het er altijd over, dat de Heer Israël uit Egypte heeft verlost; maar dat zal men straks niet 
meer zeggen, maar wel, dat God Israël uit alle landen heeft teruggebracht. 
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Omdat Israël in onbekeerde staat, dus geestelijk verblind en doof, terugkeren moet, moet God hen met 
harde hand uit de volkeren terugbrengen naar hun land. 
 
Nu kan er veel misverstand bestaan over de toorn van God en men denkt aan kwaad en boos zijn, om-
dat het woord “toorn” voor ons een heel andere betekenis gekregen heeft, dan in de Schrift. 
 
De toorn Gods is een andere zijde van de liefde, zoals de genade een zijde van de liefde is. Als God 
over Zijn kind toornt, is dit niet, omdat Hij dit kind haat, maar omdat Hij het lief heeft. Als God dus toornt 
over Israël, is dit niet, omdat Hij het verworpen heeft, maar omdat Hij het lief heeft. Dit is de betekenis in 
de grondtekst. 
 
Dat dit met harde hand gaat, willen we uit enkele profetieën zien. In Ez. 20, waarin ook de terugkeer van 
de Joden naar Israël beschreven staat, vanaf vers 33: “Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, 
met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen, Ik zal u voeren 
uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt“. 
 
Het is dus met een sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote grimmigheid, dat de Heer dit in ver-
vulling doet gaan. Want onder het drama van Hitler en de zijnen, zijn er zes miljoen Joden vergast en 
heeft God hen losgescheurd uit de landen, waarin zij verstrooid waren; en dat gebeurt nog steeds. 
 
Weer ontstaan overal Jodenvervolgingen, o.a. in Egypte en andere Arabische landen zitten veel Joden 
in gevangenissen en concentratie kampen en zij worden ook weer gemarteld; en de Jodenhaat stijgt tot 
een toppunt in heel de  wereld, vooral in Polen en Rusland. 
 
Hierover spreekt Jer. 16:14-18a: “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer 
gezegd zal worden: Zowaar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veel-
eer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit alle landen, 
waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terug brengen in het land, dat Ik aan hun vaderen gegeven 
had. Zie ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen, en daarna zal ik vele 
jagers ontbieden, die hen opjagen van elke berg en elke heuvel en uit de rotskloven, want Mijn ogen zijn op 
al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor Mijn ogen niet bedekt. 
Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonden dubbel vergelden“. 
 
Er staat dus: als God hen terugbrengt, gaat Hij dat dubbel vergelden. Ziet u nu het komende strafge-
richt? Het is, omdat zij Zijn huis, de tempel, hebben ontwijd. Hij zendt hun “vissers”, zoals wij al hebben 
gezien in Theodoor Herzel, die het Zionisme oprichtte in München.  
 
Het Profetische Woord zegt het dus in dezelfde volgorde, want eerst kwam het Zionisme, waar de Joden 
niet zoveel van wilden horen. Daarom zond God daarna de jagers. En dit jagen is nog niet afgelopen, 
want zij worden nog steeds opgejaagd, opdat zij allen terugkeren zullen naar het land hunner vaderen. 
 
Er staat immers in vers 16: “daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen“. 
 
Hij heeft al vele jagers gezonden en we hebben de verschrikkingen gezien in de tweede wereldoorlog en 
de bezettingstijd, toen de Joden opgejaagd werden van huis tot huis. Heel ons hart huilde daarbij en 
men kon niets doen. De stakkers werden opgejaagd als beesten. 
 
Het Profetische Woord is wel nauwkeurig en wij hebben gezien, hoe dit in vervulling is gegaan. Zij gaan 
dus onder grote druk naar hun land terug, maar als zij daar zijn, gaat het niet veel beter, want hun land 
zullen zij terugkrijgen onder veel tranen en bloed. 
 
Kijk maar, wat de Heer laat zeggen door de profeet Ezechiël in Ez. 38, waar wij de profetie over Gog en 
Magog vinden, dat een heel merkwaardige tijdsaanduiding is, wanneer Gog en Magog Israël gaan bin-
nenvallen. 
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Vers 8 zegt: “na geruime tijd (dit geldt voor Rusland en de communistische staten) zult gij bevel ontvang-
en; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land, dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk, dat 
uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls”. 
 
Wij zien hier duidelijk de terugkeer van Israël in zijn land. Zij krijgen echter het land door veel oorlogen in 
bezit. De Joods vertaling zegt letterlijk: “Zult gij optrekken tegen het land, dat teruggebracht werd door het 
zwaard“.     
 
Het wil dus zeggen, dat de Joden elke duimbreed grond moeten terugkrijgen door het zwaard. En dat 
zien wij nu toch gebeuren! Toen in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen, werd op dezelfde dag en in 
het zelfde uur hen de oorlog verklaard door alle Arabische landen. Natuurlijk staat God aan hun zijde, 
want anders waren zij al lang vernietigd geworden. 
 
Ik wil u op nog iets anders wijzen, waarin wij het herstel van Israël zien verlopen. 
 
In Ez 37 vinden we het dal met de dorre doodsbeenderen en daar zien wij, hoe Israël als volk zich her-
stelt. Het zijn hier geen letterlijke doden en het gaat hier niet om een opstanding van het lichaam, maar 
de Joden hadden geen hoop meer, daar Israël nationaal dood en verdord en ingraven van de volkeren-
wereld was. Hun beenderen lagen door het gehele dal verstrooid, staat er. 
 
Dat wil zeggen, dat zij over de hele wereld verstrooid zijn in het volkerengraf en meer dan 2000 jaar heb-
ben zij daar begraven gelegen.   
 
Nu is God bezig hun graven te openen en keren zij terug naar hun land en dit is hun nationaal herstel. 
Het lichaam als natie staat hier op. Velen denken, dat hier een lichamelijke opstanding bedoeld wordt 
van de Israëlieten, maar dat kan niet. Het gaat er hier om, hoe zij uit de volkengraven weer samenge-
voegd worden tot één lichaam, tot één natie.    
 
Dan komt het geweldige er achter, dat wij lezen in Ez. 37:15-17, dat de profeet Ezechiël, twee stukken 
hout moet nemen; en op het ene stuk moet schrijven de naam Jozef of Efraïm ( dat is het tien stammen 
rijk), en op het andere stuk hout moest hij schrijven Juda (het twee stammen rijk). 
 
Dit vinden we ook in vers 19. Die twee stukken hout moest hij bij elkaar brengen en tot één maken, want 
wat was er gebeurd? Na de dood van Salomo werden de stammen in twee rijken verscheurd. Het tien 
stammen rijk, dat onder de naam Efraïm genoemd werd, en het twee stammen rijk, dat onder de naam 
Juda genoemd werd. 
 
Nu zegt God, dat, als Hij hen uit de grote diaspora terugbrengt, dan zal het geen twee rijken zijn in het 
land, maar weer één rijk. Dan zullen zij weer Israël zijn. 
 
In vers 20-22a lezen wij: “Terwijl de stukken hout, die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, 
zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij ge-
gaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land  terug brengen. En Ik zal hen 
tot een volk maken in het land“. Is dat niet gebeurd? 
 
In 1948 werd immers de nieuwe staat Israël uitgeroepen. Wij zien dus, dat het profetische Woord nauw-
keurig vervuld wordt.  
 
Een ander aspect daarvan vinden we in Joël 3, waar God een vreselijk gericht aankondigt voor alle 
volkeren van de wereld; het is dus niet alleen de gerichtstijd voor Israël, maar ook voor alle volkeren. 
 
In vers 1-3 staat: “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van 
Juda en van Jeruzalem (de dagen van herstel), zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van 
Josafath (dit gaat straks gebeuren in het Harmagedon) en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter 
oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn 
land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen“. 
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Toen Israël in grote nood was, nadat zij de bloedige concentratiekampen en gaskamers achter de rug 
hadden van de tweede wereldoorlog, moesten de Verenigde Naties er over stemmen, of zij Israël wel 
hun land zouden terug geven. Het werd per stemming gedaan en zij beslisten dus.  
 
En wat was de uitslag? Dat Israël tenslotte wel in zijn land kon komen, maar het was middendoor 
gescheurd, een heel klein deeltje voor Israël en een heel groot deel voor de Arabieren.  
 
De Joden kregen een armzalig stukje land, en men dacht, dat zij het daar toch niet zouden uithouden. Zij 
wisten allang, dat de Arabieren reeds bewapend waren en dachten, dat Israël binnen een week wel geli-
quideerd zou zijn. 
 
Israël mocht het land voor de schijn hebben. Engeland en de meeste Christelijke landen hadden de 
Arabieren allang van wapens voorzien. Maar het is heel anders afgelopen, want Gods bedoeling was 
een heel ander.  
 
Zo is het dus geschied, dat de Verenigde Naties het lot over Israël hebben geworpen, maar daarvoor 
zullen zij straks ook in het gericht komen. 
 
Tot zover, 
volgende keer gaan wij hiermee verder. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen. 


