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deel 10  
 

Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze 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 boodschap 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 praten, 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 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 men-
sen) 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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Maar wonderlijke is het, wat Zacharia moet profeteren in hoofdstuk 2, want het gaat om de 
tijdsaanduiding voor het geestelijk herstel van Israël. Houdt dat goed vast. Wij lezen eerst 
vers 6: “Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord des Heren, want naar de vier 
windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren”. 
 
Wij zien dus het verstrooide Israël, dat naar de vier windrichtingen verdreven is geweest en 
dat vooral uit het Noorderland moet gaan vluchten. Wat betekent dat? Het Noorderland is het 
land ten Noorden van Israël en dat kan niet anders dan Rusland zijn, waar de benauwdheid 
het grootst is. 
 
Dit is dus een oproep om terug te keren, want vers 7 en 8a zegt: “Op, redt u naar Sion, gij 
die woont bij de dochter van Babel. Want, zo zegt de Here der heerscharen”.  
 
Hier is een gedeelte weggelaten, want in later gevonden handschriften en ook in de Joodse 
Bijbel staat het zo: “Want zo zegt de Here der heerscharen, na de verdrukking”, die komt en 
wel het laatste onder Babel. Het laatste rijk van de antichist is immers het grote Babylon. 
Dan zal de grootst verdrukking van Israël plaats vinden. En nu wordt dus gezegd, dat na de 
verdrukking de uiteindelijke verlosssing voor Israël aanbreekt.  
 
Laten wij nog eens vers 8 lezen: “Want, zo zegt de Here der heerscharen, wiens heerlijkheid 
mij gezonden heeft”. Men heeft met deze tekst geen raad geweten. Want weet u, wat er ei-
genlijk staat: “Hij die Mij tot de volkeren, de heidenen, gezonden heeft”. Wie is die mij? Dat is 
de Heer Jezus, de Christus der Schriften. 
 
Toen Israël zijn Messias verworpen had, heeft God de Vader Hem gezonden naar de volke-
ren, de heidenen. En dit wordt hier bedoeld. “Hij (dat is God de Vader) die Mij (de Heer 
Jezus) tot de volken, de heidenen zond, die u (Israël) hebben uitgeplunderd”. 
 
God zond Zijn Zoon naar de heidenen en als dankbaarheid hebben de heidenen de Israë-
lieten geplunderd en tot bloedens toe gemarteld! En wat gaat er dan gebeuren? 
 
Nu met u lezen, wat een wonderbaar gedeelte van de profetie dit is: “wiens heerlijkheid mij 
gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben - want wie u aanraakt, 
raakt zijn oogappel aan -”. 
 
En wij weten, dat de oogappel het gevoeligste plekje is. Daarom, een ieder, die aan Joden-
vervolging doet of de Joden haat, steekt God in het oog. Weet u dat? Daar mogen alle Chris-
tenen wel eens goed over nadenken! 
 
Wij gaan nu lezen vers 8 en 9 en dan is het eigenlijk zo: “Want, zo zegt de Here der heer-
scharen (na de verdrukking), wiens heerlijkheid (Hij die) mij gezonden heeft, aangaande de 
volken die u uitgeplunderd hebben – want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan -: 
voorwaar, zie, Ik (dat is de Heer Jezus dus) beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen hun 
knechten ten buit worden”. Ziet u niet, dat dat vandaag al begint?  
 
Wat betekent dat? Dat de volkeren slaven worden van hun geringe dienstknechten, van het 
gewone volk. Gebeurt dat nu al niet? Kijk u maar naar Amsterdam! Wie is daar eigenlijk de 
baas? De straatjeugd, het geringe volk, dat dicteert, hoe de politie moet zijn en als de com-
missaris niet goed is: weg met hem! Zij moeten ons aanvaarden en niet in de gevangenis 
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gooien, zeggen zij. Zij worden hun geringe knechten ten buit en dat is van de Heer. De stu-
denten eisen meer loon en zeggen, hoe de professoren moeten zijn en anders eruit! Zij wil-
len geen examens meer, omdat zij zeggen, dat zij niet meer behoeven te studeren en eisen 
mooie woningen. Zo worden de professoren hun ten buit. 
 
En dat laat de Heer Jezus toe, zoals het hier staat; omdat zij het heil niet aanvaard hebben. 
Ziet u nu in welk tijd wij leven en waar het naar toe gaat? 
 
Dan lezen wij verder in Zach 2:9. ”Dan zult gij (dat is Israël) weten, dat de Here der heer-
scharen mij gezonden heeft". Maar Israël weet het nog steeds niet, dat de Heer Jezus de 
Gezondene is. Maar zij zullen het dan gaan zien. 
 
En dan lezen wij iin vers 10 van Zach. 2: “Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, 
Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren”. En dat is de wederkomst voor 
Israël, als de Heer Jezus met de Gemeente vertrokken is vanuit de heidenwereld. In de tijd 
van de Gemeente van Laodicea horen wij dat al: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop”.  
 
Daar staat Hij dus al buiten die Gemeente en vertrekt straks helemaal uit de heidenen en 
gaat dan terug naar Israël. Zo hebben wij het al gelezen in Romeinen 11, waar staat, dat de 
heidenen afgekap worden en Israël opnieuw ingeënt wordt. 
 
In vers 11 staat dan: “en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here 
en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de 
Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft”. 
 
Dat betekent, dat Israël dan weer het heilsorgaan gaat worden, want tot tweemaal toe zegt 
de Heer dit in deze teksten. Nu weten zij het nog niet, maar dán zullen zij het weten. Wij zien 
dus, hoe nauwkeurig het Profetische Woord is en hoe het zijn vervulling gaat krijgen. 
 
In Zach. 1:14-15 lezen wij verder: “Vervolgens zeide tot mij de engel die met mij sprak: 
Predik: zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver 
ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken”. Ziet u, dat God Zijn Liefde 
weer volledig gaat geven aan Israël? 
 
En in vers 17 staat: “Predik verder: Zo zegt de Here der heerscharen: Wederom zullen mijn 
steden overvloeien van het goede”. Die steden zijn dus niet van de Arabieren, want zij zijn 
ook niet van Israël, maar van God en hij geeft ze aan Zijn volk. En vers 17 zegt verder: “nóg 
zal de Here Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen”. 
 
Nu gaan wij weer verder met het geestelijk herstel van Israël. God begint dus eerst met die 
Joden te gedenken, als Hij terugkeert naar Israël, die ina die tijd van de diaspora toch vast-
hielden aan de wet en de profeten. De Joden hebben veel geleden en velen zijn gedood, 
maar niet allen zij martelaren, want deze zijn gedood om het Woord van God en omdat zij 
vasthielden aan het Oude Verbond. 
 
Daarom zien wij ook, dat men daar onder een andere bedeling (tijdperk) is gekomen, want 
elk hunner werd een wit gewaad gegeven, wat bijzonder typerend is, omdat elke gelovige, 
die nu tot geloof in de Heer Jezus is gekomen, het witte gewaad al heeft. 
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Dat is het kleed der echtvaardigmaking, want er staat geschreven: “Hij heeft ons bekleed met 
de klederen der gerechtigheid”. Maar deze Israëlieten moeten het nog krijgen en krijgen het 
dan, want dán wordt aan hun geopenbaard de weg der rechtvaardigmaking, doordat het Lam 
dat vijfde zegel opent en zij dus een blik krijgen op het Lam, dat geslacht is. 
 
En zo komen dus deze zielen onder het altaar tot het geloof in de Heer Jezus. Zij hadden we 
het Oude Testamentische geloof, maar wisten niet, dan de Heer Jezus de Verlosser was en 
nu gaan hun ogen open. Daarom wordt aan elk van hen een wit gewaad gegeven. Maar dat 
is niet het opstandingslichaam, maar het gewaad van de rechtvaardigmaking. 
 
Ook zien we dus, dat wij hier een met een heel aparte groep te doen hebben, want de marte-
laren van het Nieuwe Testament zijn allen in het Paradijs. Maar deze martelaren onder het 
Altaar moeten nog een korte tijd wachten, totdat het getal vol zal zijn van hun mede dienst-
knechten en broedrs, die ook gedood zullen worden. 
 
En dat zijn dus die Joden, die in de tijd van de Grote Verdrukking nog als martelaren sterven. 
Dan krijgen zij pas het opstandingslichaam, als de Heer Jezus met de Zijnen terugkomt op 
aarde om Zijn Koninkrijk, het Duizendjarig Rijk op te richten. 
 
Als de Heer Jezus met Zijn Gemeente in heerlijkheid terugkeert op de aarde, wat beschre-
ven is is in Openbaring 19, dan is de Bruiloft van het Lam al geweest en is de Gemeente Zijn 
Vrouw geworden en dan neemt de Heer Jezus met de Gemeente ook de tronen van deze 
wereld in bezit. 
 
Dit vinden wij in Openb. 20:4 bij de aanvang van het Duizendjarig Rijk: “En ik zag tronen, en 
zij zetten zich daarop (dat is dus de Heer Jezus met de hemelse heiligen, de Gemeente), en 
het oordeel werd hun gegeven (“weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen”, 1 
Cor. 6:2); en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 
om het woord van God (hier zien wij dus de zielen van de martelaren, die hebben moeten 
wachten en die zielen, die nog daarna gekomen zijn.  
 
Nu weten wij meteen, dat in de tijd van de Grote Verdrukking, de onthoofding weer zal plaats 
vinden (Islam kent deze straffen), en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden  
(het beest is immers de antichrist, die ook dat beeld opricht. Dat hebben zij niet aanbeden, 
daarom zijn zij als martelaren gevallen) en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op 
hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen 
met Christus, duizend jaren lang”.  
 
Sommigen hebben er moeite mee om te zien, dat niet allen hetzelfde opstandingslichaam 
krijgen. De Bruidsgemeente krijgt een verheerlijkt opstandingslichaam, wat nooit sterven kan. 
Maar al krijgen ook die martelaren een verheerlijkt opstandingslichaam, wat ook nooit ster-
ven kan, toch blijft er altijd een onderscheid tussen de Gemeente en hen, een onderscheid in 
heerlijkheid. 
 
Het is van allen wel een heerlijk opstandingslichaam, dat niet sterven kan, geen ziekte meer 
kan krijgen en niet meer vatbaar is voor verderf, voor ouderdom en de gebreken daarvan; 
daarin zijn zij gelijk. Alleen de Gemeente heeft een verheerlijkt lichaam, dat aan de Heer 
Jezus gelijk is, als koningen en priesters.  
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Deze martelaren hebben het als aardse koningen, want zij behoren niet bij de Gemeente, 
omdat er een onderscheid in rangorde blijft. Dat is ook wel goed, want het komende Rijk 
Gods is zeer groot en daar krijgt iedereen zijn plaats in, maar iedereen kan niet erfgenaam 
van God zijn met de Heer Jezus.  
 
Daarom is de Gemeente zo’n bijzonder genade orgaan. Zalig die daar bij horen! Wel beho-
ren allen bij de eerste opstnding, maar de tweede opstaningis een opstanding ten verderve. 
 
De eerst opstanding vindt plaats in vele fasen plaats. De eerste fase is, dat de Heer Jezus is 
opgestaan en Hij heeft al enkle meegenomen, wat wij vinden in Matt 27:52-53. “en de graven 
gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de 
graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen“. 
 
Daarna komt de tweede fase met de opstanding van de Gemeente en wel eerst van hen, die 
ontslapen zijn en dan van ons, die nof in leven zijn en mer het opstandingslichaam overkleed 
worden. Dit is dus de grootste en de heerlijkste opstanding. 
 
Daarna zien wij als de derde fase in Openabring 11:11-12, dat die twee getuigen, die gedood 
waren na drie en een halve dag weer levend en opgenomen worden inde hemel. Ook deze 
opstanding is weer van een andere klasse, waar we later op terugkomen. 
 
Maar ook de 144.000 verzegelden uit de stammen Israëls krijgen een opstandingslichaam, 
ook een verheerlijkt lichaam, maar weer van een andere klasse; toch behoren zij allemaal bij 
de eerste opstanding. Zij zijn bijzonder bij het Lam toegevoed. 
 
Tenslotte krijgen allen, die behouden worden, een opstandingslichaam. Want aan het einde 
van het Duizendjarig Rijk worden de elementen ontbonden en gaat deze aarde door het vuur 
en versmelt in dat atoomvuur. Dan komen dus alleen diegenen, die een opstaningslichaam 
hebben gekregen op de nieuwe aarde; maar er blijft onderscheid tussen de verschillende 
klassen. 
 
Zo zijn er in de hemel heel veel engelen, maar zij hebben niet allemaal hetzelfde lichaam. Er 
zijn Troon engelen, die, als zij nu in ons midden verschijnen, wij allen als dood neer zullen 
vallen. Zo is hun glans en dezen staan steeds voor God. 
 
De Cherubs, die ook om de Troon geschaard staan, hebben weer een heel ander lichaam, 
want zij worden beschreven met veel vleugels. Zo zijn er vele soorten engelen met verschil-
lende heerlijkheid. 
 
Nu gaan wij weer terug naar de verschillende zegels in Openbaring 6. Het vijfde zegel heb-
ben wij nu gehad en onder het zesde zegel komt een ontzettende aardbeving. Maar vóórdat 
het Lam het zevende zegel opent, zien wij iets bijzonders gebeuren tussen het zesde en ze-
vende zegl in. 
 
Dit vinden wij in Openb.  7:1-8. “Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der 
aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de 
aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de 
opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de 
vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij 
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zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat 
wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 
 
En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren 
verzegeld uit alle stammen der kinderenIsraëls. Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, 
uit de stam Rubentwaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, uit de stam Aser twaalfdui-
zend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, uit de stam 
Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, uit 
de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin 
twaalfduizend verzegelden”. 
 
Hier vindt men een opsomming van twaalf maal twaalf duizend uit de stammen Israëls. En 
hiermee komen wij bij een heel bijzonder punt. Wij weten dat het Lam de zes zegels openge-
broken heeft en dat onder die zegels reeds de eerste gerichten van God over deze wereld 
komen.  
 
De Gemeente is dan immers al weggenomen, want zolang de Gemeente niet weggenomen 
is, kunnen de gerichten Gods niet komen. Maar nu begint het Lam, Jezus de Christus, met 
de grichtstijd. Onder de eerste zegels zien wij al geichten.  
 
Maar als het Lam het zevende zegel gaat verbreken, dan zullen e zulke ontzettende Gods-
gerichten over de aarde gaan komen, die zo catastrofaal en van zo’n bijzonder karakter zul-
len zijn, dat het nodig is, dat God eerst de dienstknechtn, die Hij dan nog op aarde heeft, en 
dat zijn Israëlieten, bijzonder laat verzegelen met het zegel van de levende God. 
 
Tot zover, volgende keer gaan we verder. 
De Here Zegene u. 
 
Amen 
 
 
 


