Bijbelstudie 20-B van Br. Joh Braaksma over:
Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch woord in
deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde
en in de tijd tussen de opname der Gemeente en de aanvang van het
Koninkrijk bij de wederkomst van Jezus Christus met de Zijnen.

DEEL II.
Wij zijn dus nog altijd bezig met het nationale herstel van Israël. Want wij hebben
gezien uit de Schrift : eerst moet Israël nationaal hersteld worden; daarna zal de
Heer beginnen het geestelijk te herstellen en tenslotte ook staatkundig als een
priesterlijk Koninkrijk. Wij hebben reeds gezien, hoe nauwkeurig het profetisch woord
letterlijk vervuld is geworden, en dan verbaast het ons, dat zelfs de gelovigen
daaraan voorbijgaan. Men is vol van de wetenschappelijke prestaties dat mensen op
de maan konden komen. Maar dit is eigenlijk show vergeleken bij wat God reeds
gedaan heeft en nog doen zal. Want dat is werkelijk een groot wonder, wat dagelijks
om ons heen gebeurd sinds de Heer begonnen is met het herstel van Israël. En het
is eigenlijk ook precies hetzelfde geweest als in de dagen van Jezus eerste komst,
toen de Here Jezus tot Israël moest zeggen in Matth.13 :14 en 15: "En aan hen wordt
de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het
geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want
het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun
ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet
horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen." Wat
bij de eerste komst van de Here Jezus gold voor Israël, dat geldt nu voor Zijn
Gemeente, Israël en alle volkeren, want zij slapen en daarom horen zij niet, merken
en verstaan niet en zien dus niet wat God bezig is te doen. Wij hebben ook gezien,
dat de eerste wereldoorlog, waarbij 57 naties betrokken waren, de eerste barenswee
was voor Israëls herstel, Bij de tweede wereldoorlog waren 70 naties betrokken, wat
spreekt van een tweede, maar veel heviger barenswee. En zo is het ook, nietwaar,
bij de geboorteweeën; elke wee die volgt is heviger, net zolang tot het kind geboren
is. Wat moest nu die tweede wereld oorlog doen? In de eerste barenswee zagen wij
het Zionisme, de vissers aan het werk, die de pioniers naar het Joodse land
brachten, als het Joods nationaal tehuis. De tweede wereldoorlog doet ons de jagers
zien, die hen in de ver- schillende landen doden, en er uit jagen. Zo gingen de
volkerengraven open, waarin de Joden nationaal begraven lagen. In Nederland
hadden zeer vele Joden a.h.w. een rustig graf, waar zij niet vrijwillig hadden willen
uitgaan. Maar wij weten, wat er moest gebeuren, zodat zij er uit moesten gaan. Het
graf werd beroerd, en velen zijn nu weggetrokken naar het land der vaderen. Zo
bracht niet alleen deze tweede wereldoorlog jagers, maar die zijn er nog, want
Jodenvervolgingen gaan tot op de huidige dag in vele landen door, o.a. in Egypte, in
Rusland, in Polen en in de vele Arabische landen. Maar wat bracht nu deze tweede
barenswee? Door de eerste werd het land klaar gemaakt voor het volk; aan het
einde van de tweede wereldoorlog, werd het volk grotendeels bereid, gemaakt om te
gaan naar het land, dus net andersom. En direct hierna in 1948 werd de Joodse
Staat uitgeroepen. Toen in 1897 in Zwitserland, in Basel, het Joodse Zionisme werd
opgericht door Prof. Herzl, die één van de leidende figuren was, heeft hij als een

profeet gezegd, dat over 50 jaar de Joodse staat een feit zou zijn. Waarom 50 jaar?
Wij weten, dat het vijftigste jaar in Israël een jubeljaar was. En het is ook zo gebeurd,
want in 1940, net 50 jaar na de oprichting van het Zionisme, was de staat Israël een
feit geworden. Hierin zien wij dus een geweldige mijlpaal. Wij weten, hoe Israël's
nationaal bestaan in de Bijbel vergeleken wordt met de vijgenboom. In Luc.13 : 6-9
lezen wij het volgende: "En Hij (de Here Jezus), sprak deze gelijkenis, Iemand bezat
een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te
zoeken en vond er geen. En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, het is nu al drie
jaar, dat ik vrucht aan dezen vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem
om; waarom zou hij den grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en, zeide tot hem
Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest
bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt (dan is het goed), maar
anders, dan moet gij hem omhakken." Die vijgenboom is dus Israël. Jezus had drie
jaar onder Israël gepredikt, en in vers 7 staat: "Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht
aan dezen vijgenboom kom zoeken. "Drie jaar had de Here Jezus, na Zijn doop in de
Jordaan, onder Israël gepredikt en het was een prediking met macht, met wonderen,
tekenen en grote krachten. En na deze drie jaren spreekt Jezus deze gelijkenis, en
zocht vrucht aan de vijgenboom, d.w.z. aan Israël, maar Hij vond er geen. Daarom
zei Hij "Hak hem om!" Want die vijgenboom stond in Zijn wijngaard; en die wijngaard
was ook Israël. Maar de hovenier wil hem nog het komende jaar verzorgen met extra
zorg, zodat hij nog vrucht moge voortbrengen; zo niet, dan moet hij omgehakt
worden. En hoe heeft de Here Jezus nog een half jaar met nog grote wonderen en
tekenen onder Israël gewandeld! Denk maar aan de opwekking van Lazerus. Want
daarna lezen wij, dat Hij weer bij een vijgenboom kwam, toen Hij op weg ging naar
Jeruzalem, waar de week van Zijn lijden begon. En dan vervloekt Hij die vijgenboom,
wat staat in Matth. 21 : 18 -22 "Des morgens vroeg, bij Zijn terugkeer naar de stad,
werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgenboom aan den weg zag staan, ging hij er
heen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit
groeie aan u enige vrucht meer in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom."
Onze vertaling is niet goed, omdat wij het Griekse woord aioon altijd vertalen met
eeuwigheid , omdat wij er maar één woord voor hebben. Maar in het Grieks betekent
aioon: tijdperk. De Heer zeide dus eigenlijk: "Nooit groeie er aan u enige vrucht meer.
in dit tijdperk, wat nu zou aanbreken. Israël zou dus in de komende aioon, het
tijdperk der genade, waarin de Heer Zijn Gemeente uit de heidenen zou gaan
vergaderen, een verdorde natie blijven. Nu moeten wij er goed opletten, dat Jezus
die vijgenboom wel vervloekte, zodat hij verdorde, maar niet liet omhakken, al had Hij
er wel mede gedreigd, want eens zou deze vijgenboom weer gaan uitbotten. En dat
juist zou het bijzondere teken zijn van Zijn wederkomst, als dit tijdperk der genade
ten einde zou lopen. Want toen Zijn discipelen vroegen: "Heer wat zal het teken zijn
van Uw wederkomst? "noemde de Heer verschillende tekenen op o.a. die
oorlogsweeën, maar één teken hield Hij tot het laatste. En dit vinden wij in Luc. 21 :
29: "En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op den vijgenboom en op al de bomen.
"Hij sprak niet van de vijgenbomen, maar van de vijgenboom, die Hij vervloekt had
en verdord was geworden, en dat is Israël. En Jezus sprak verder tot hen in vers 30
en 31: "Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds
nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk
Gods nabij is." Wanneer begon nu in die verdorde vijgenboom het eerste teken van
leven te komen? In Mei 1948, toen de Joodse staat werd uitgeroepen, na het einde
van de grote tweede barenswee. Toen begon die, verdorde vijgenboom, die bijna
negentienhonderd jaar lang verdord, was geweest, plotseling weer een teken van

leven te geven. En sindsdien is die vijgenboom doorgegaan met uitbotten en draagt
al vrij aardig blad. Want als wij een blik slaan op het hedendaagse Israël, dan is dat
één van de bloeiendste en vruchtbaarst. naties van alle natiën der wereld. En op elk
terrein overvleugelt deze kleine staat de Arabische wereld. Als men ziet, wat Israël in
deze jaren daar tot stand heeft gebracht, hoe het die woestenij van het Joodse land
omgewerkt heeft in vruchtbare boomgaarden en andere aanplantingen, dan is dat
overweldigend. Want weet u, wat het frappante daarvan is, dat, hoewel Israël nog
niet bekeerd is, en het nog niet aan zijn geestelijk herstel toe is, dat het toch alles
doet naar de Schrift. Er zijn vele eminente mannen en vrouwen onder, Israël, die het
trouwens altijd al heeft voortgebracht op elk gebied. En heel bijzonder is het, dat de
geleerden onder hen de Bijbel nemen en dan natuurlijk het Oude Testament, om de
aanwijzingen te vinden, hoe zij hun land moeten ontginnen en vernieuwen. Zo
hebben zij b.v. nagegaan, wat zij moesten gaan verbouwen in de buurt rondom de
Karamel. Zij lazen n.l. in Rich.14 : 5: "Simson nu ging met zijn. vader en zijn moeder
naar Timna. Toen zij bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie, een jonge
leeuw, enz." Zo wisten zij, dat daar vroeger wijnbergen geweest waren, en zij zijn
daar prompt wijnstokken gaan planten, en nu is daar een bloeiende wijnbouw
ontstaan. Maar zij lazen nog meer, in Rich.15 : 5, waar staat en daar zien wij, hoe
Simson vossen ving en ze met de staart aan elkaar bond en daar fakkels tussen
bevestigde, "Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande
koren der Filistijnen." En zo zijn zij nu in die landstreek koren gaan verbouwen, met
als gevolg: een wonderbare opbrengst. Maar er staat ook, dat Simson die vossen
ook joeg in de olijfgaarden (vers 5b). En zo hebben zij nu ook daar olijfbomen
geplant, zodat daar nu de wonderbaarste korenvelden met olijfbomen te vinden zijn,
en dit hebben de Israëlisch gedaan naar het woord! Maar zij hadden nog een ander
en moeilijker probleem; de Negevwoestijn, het Zuiderland, waar de neerslag
minimaal is. Wat moesten zij daar nu gaan doen? wel, wat deed hun vader
Abraham? Want die heeft er ook gewoond, en zo sloegen zij het boek Genesis op.
En daar in Gen. 21 : 33 staat: "En (Abraham) plantte te Berseba een tamarisk." En
toen wisten zij, dat zij hier tamarisken moesten planten. Dat hebben zij gedaan en nu
staan daar miljoenen nieuwe tamariskbomen. Is het geen wonder? Is er wel een
ander volk, dat het zo doet? De mensen geven miljoenen uit om naar een dode
maan te, gaan, waar zij niets anders dan stenen gevonden hebben en waar geen
leven mogelijk is. Wat een dwaasheid is dat! Maar het Joodse land wordt beplant en
wij weten ook van de actie om bomen te planten in Israël; want dan komen ook de
regens weer. In dat Zuiderland was groot gebrek aan water en daar heeft Abraham
een put gegraven, wat wij lezen in Gen. 21 : 30 : "En hij (dat is Abraham) zeide (tot
Abimelech) : Voorzeker moet gij de zeven lammeren uit mijn hand aannemen , opdat
het mij tot een getuigenis zij, dat ik dezen put gegraven heb. " Toen- zeiden de
Israëliërs "dan gaan wij hier ook graven", en zij hebben dat gedaan en hebben een
bron aangeboord, die 360.000 liter water per uur levert. Dat is geen kleinigheid! Ziet.
u het wonder van het herstel van Israël? Maar niet alleen op landbouwgebied hebben
zij het Woord onderzocht, maar zij vonden ook de kopermijnen, waarvan gesproken.
wordt in 1 Kon. 7 : 46 en 47, want Salomo gebruikte ontzettend veel koper voor de
bouw van de tempel en zijn paleis: "In de Streek aan den Jordaan goot de koning ze,
in diepen grond, tussen Sukkoth en Zarathan. En Salomo liet al de voorwerpen
ongewogen vanwege de overgrote hoeveelheid; het gewicht aan koper werd, niet
berekend." Een geweldige kopermijn dus! Toen zijn de Israëlisch naar die landstreek
toegegaan, en hebben die kopermijnen gevonden, die, nu in volle werking zijn: En in
1958, dus tien jaar, nadat de Israëlische staat was uitgeroepen, werd een contract

gesloten met West-Duitsland, om 6000 ton koper per jaar aan Duitsland te leveren. Is
het geen wonderland? Men gaat er zo makkelijk aan voorbij, maar het is een duidelijk
wonder. Gaat de vijgenboom uitbotten, of niet? Is het een natie, die gaat bloeien of
niet?, Ja, zegt Israël, maar er is niet alleen koper, maar er is ook ijzer en olie; want er
staat geschreven, hoe Mozes dit geprofeteerd heeft, toen hij zei in Deut. 33 : 24 en
25: "Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn
broeders, en hij dope zijn voet in olie. ijzer en koper mogen uw grendels zijn, uw
sterkte moge zijn als uw levensduur. " Toen ging men uitzoeken, wat het erfdeel van
Aser was; want daar moeten wij olie, ijzer en koper vinden. Zij sloegen Jozua 19 : 24
op: "Het vijfde lot kwam te voorschijn voor den stam der Aserieten naar hun
geslachten. Hun gebied omvatte: enz. enz." Het gebied werd dus bepaald, en zij zijn
in dat gebied gaan graven en hebben naar olie geboord; en daar zijn nu grote
olieraffinaderijen gekomen. Men handelt daar naar het Woord van God. Er zijn er, die
vandaag zeggen, dat het nog niet het Israël van God is. Neen, natuurlijk niet, maar
ook de Gemeente is nog lang niet de Gemeente van God. Maar het ware te wensen,
dat de Christenen even zo gingen leven naar het Woord van God, zoals nu het
ongelovige Israël doet, daar zij tenminste het Woord van God geloven en naar dat
Woord handelen. Maar de Christenen van vandaag horen en geloven niet anders
dan wat van de kansels aan Bijbelkritiek wordt beweerd, n.l. dat Adam een zo
primitief mens was, die nog niet eens kon spreken, en dat Abraham eigenlijk de
eerste mens was, die praten kon; en dat de mens afstamt van een oercelletje, en
door evolutie is gegroeid tot wat hij nu is. Wat een dwaasheid! Heel deze wijsheid
van de wereld is voor God de grootste dwaasheid. De meest belangrijke producten
voor de moderne maatschappij zijn chemicaliën. En zij lezen in Jes. 60 : 5 : in
verband met de profetie over het herstel van Israël: "Dan zult gij het zien en stralen
van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee
zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. Nu Zeggen zij: "wij hebben
maar één zee, de Dode Zee. " En zo is het ook! de schatten aan chemicaliën, die in
de Dode Zee liggen, blijken zo enorm groot te zijn, naar een ruwe schatting van
wetenschapsmensen, voor zover zij het nu nog pas kunnen bekijken dat die meer
dan voldoende zijn om tien maal alle oorlogsschuld te betalen, die zij in de tweede
wereldoorlog gemaakt hebben. De rijkdom der zee zal tot u komen, zegt het woord.
En reeds verrijzen aan de oevers van de Dode Zee, een potasfabriek en andere
fabrieken; maar dat is nog maar een begin, want er zitten veel kostbaarder schatten
in. Het heeft echter zijn tijd nodig, want Israël is ook nog niet helemaal hersteld, het is
pas een aanvang. En wat het herbouwen van de oude steden aangaat, overal graven
de Joden de oude puinhopen op, dikwijls van onder een dikke laag zand, steen en
aarde en zo verrijzen deze steden opnieuw, uit de dood. Dat God deze dingen voor
Israël verborgen heeft gehouden is op zichzelf al weer een wonder. Zo zien wij deze
dingen als grote wonderen van God. En hoe armzalig klinken dan al die theorieën
van de theologen, waarmede zij hun schapen eeuwenlang vergiftigd hebben en
ingeblazen, dat de Gemeente Israël geworden is en er geen herstel van Israël meer
zal zijn, terwijl het Woord van God er vol van staat. Het is vandaag met de theologen
net als in de vroegere dagen van de Joden, toen Jezus de schriftgeleerden
misleiders en blinde leidslieden moest noemen. Maar God zij gedankt, hoewel het
hedendaagse Israël nog slechts aan het allereerste begin van zijn herstel staat, zal
het uiteindelijke herstel zo zijn, zoals de profetie luidt van Ez. 36 : 5 - 36: "Zo spreekt
de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden zal Ik de steden weer
bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden: het verwoeste land zal weer
worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere

voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof
van Eden; de steden, die verwoest en vernield in puin lagen, zijn weer versterkt en
bewoond. Dan zullen. de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de
Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here,
heb het gesproken en Ik zal het doen." Nu gaan wij nog even terug naar Luc. 21 : 29
en 50, waar staat: "En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al
de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds
nabij is. "Wij zien, hoe de vijgenboom reeds uitloopt; en dat zegt ons, dat de zomer
nabij is, wat wij lezen in vers 31 33: "Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden,
weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voor waar, Ik zeg u, dit geslacht (dat is het
Joodse geslacht) zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de
aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. "Nu, dat
zien wij al, hoe alle oud-Testamentische profetieën naar de letter vervuld worden, en
dan weten wij ook volgens vers 27 en 28 van dit hoofdstuk 21 van Lucas, dat Zijn
komst nabij is. Maar de Heer zegt, dat wij ook moeten letten op al de bomen. Wat
bedoelt de Heer daarmede? Dat zijn niet natuurlijke bomen, maar het zinnebeeld van
anderen natiën, andere volkeren. En hoe nauwkeurig is ook deze profetie in
vervulling gegaan en gaat nog steeds in vervulling! Toen na de eerste en de tweede
wereldoorlog als de barensweeën, een aanvang werd gemaakt met het uitbotten van
de vijgenboom, zo dat Israël weer een natie ging worden; toen is tegelijkertijd door
deze twee wereldoorlogen, ook een wereldberoering, een wereldrevolutie begonnen.
Want daar na zien wij, hoe elk volk, dat lange tijd onder andere volkerenheerschappij stond, zich is gaan vrijmaken om zelfstandig te worden, Weet u, dat na
1940 meer dan zeventig naties zelfstandig geworden zijn, die eeuwenlang onder
heerschappij van andere wereldmachten hebben gestaan, Dat hebben wij gezien in
het Midden-Oosten, waar de Arabische landen vrij werden van de Turkse
heerschappij; zo ging het ook in Afrika, dat praktisch geheel koloniaal gebied was,
maar nu is de ene negerstaat na de andere vrij geworden. Maar ook in Azië hebben
de volken zich vrij gemaakt van koloniale heerschappij. Denkt u maar aan ons
vroegere Nederlands Indië. En zo is het ook met de Filippijnen gegaan, ook met India
en Birma en zo vele andere landen in het verre oosten. Maar ook in Europa werkt
deze beroering, zo heeft Ierland zich vrijgemaakt van het Britse gezag en ook
Schotland en Wales willen dat. Maar ook België is verdeeld in het Waalse en
Vlaamse gebied. En in Frankrijk wil Bretagne vrij komen, terwijl in Spanje de Basken
vrij willen komen, enz. Terwijl dit alles plaats heeft over de hele wereld, heeft men
niet in de gaten, dat Jezus dit alles reeds voorzegd heeft als teken. Men is zoals bij
de Joden horende doof en ziende blind, omdat het hart vet geworden is. Maar meer
dan ooit zou Gods volk biddende en wakende moeten zijn, want Jezus komt spoedig.
Wij willen nu gaan zien naar Israëls staatkundig herstel. Wij hebben al gezien, dat
God bij koning Chonja de kroon wegnam van Israël, en dat de troon leeg zou blijven
staan, en dat God toen de wereldheerschappij in de handen van de heidenen gaf, en
dat zou zo blijven, totdat de rechtvaardige Spruit zal komen, die de troon zal
innemen: Jezus Christus. Maar wij weten uit latere openbaringen, die God gaf, dat dit
niet zou gebeuren tijdens Zijn eerste komst, maar bij Zijn tweede komst. En zo lang
zal de wereldmacht en de wereldheerschappij in handen der heidenen blijven. En nu
willen wij gaan zien, hoever het daarmee gevorderd is. Want God heeft ook hier door
Zijn profeten laten weten, tot hoelang de tijden der heidenen zullen duren, wat wij
lezen in Luc. 21b en 24: "Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit
volk (het Joodse volk) en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als
gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. " Wij zien
dus, dat het vaste besluit Gods is, dat de troon en de kroon niet tot Israël terugkeert
"voordat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, en dat de Here Jezus dus niet
eerder de troon en de kroon uit 's Vaders hand zal ontvangen. En nu heeft God door
de profeet Daniël, bijzonder geopenbaard, wat de tijden der heidenen zouden zijn.
Daniël neemt daarom een heel, bijzondere plaats in onder de profeten. Hij was
immers zelf van koninklijke bloede uit het huis van David; hij was wel geen
kroonprins, maar behoorde toch tot het koninklijke geslacht, tot de prinsen. En Daniël
heeft tijdens de zeventigjarige ballingschap gebeden voor het herstel van Israël,
menende, dat na de ballingschap, de kroon en de troon weer terug zouden komen.
Het ging hem ook om het Koninkrijk van God. Maar de Heer heeft hem toen
geopenbaard, wat er nog allemaal eerst moest gebeuren en hoelang de tijden der
heidenen zouden duren. Allereerst heeft God het, geopenbaard aan Nebucadnezar,
die immers de eerste koning was aan wie God de wereldmacht en heerschappij
overgaf. En Nebucadnezar had de droom van dat grote beeld, waar, hij zelf geheel
ontdaan door was. Daarom wilde hij de uitleg er van hebben, maar geen enkele wijze
kon die doen. Natuurlijk niet, want het was een droom door God gegeven. En dan
weten wij, hoe Daniël een openbaring daarvan ontving. En wij weten, dat de
verklaring van dat geweldige beeld de uitbeelding is van de heerschappij der
heidenen, zolang God de wereldmacht en heerschappij in hun handen heeft
gegeven. En het begon dus bij dat gouden hoofd, dat het Babylonische rijk is onder
Nebucadnezar, die opgevolgd werd door zijn zoon en zijn kleinzoon, waarna dat rijk
voorlopig aan zijn eind kwam. Dat gouden hoofd werd opgevolgd door de zilveren
borst met de armen, waarvan de verklaring is, dat na dat Babylonische rijk, het
Medo-Perzische rijk kwam, vandaar ook twee armen, Medië en Perzië. Wij zien ook,
dat het metaal steeds minder wordt, eerst goud, dan zilver, en dan koperbrons van
het middel en de buik, dat het GrieksMacedonische rijk was onder Alexander de Grote. En dit rijk werd weer opgevolgd
door een rijk, dat heel bijzonder was, n.l. van ijzer, wat het Romeinse rijk uitbeeldde.
Wij gaan hier nu niet verder op in, omdat wij dit al eens uitvoerig behandeld hebben.
Wat dat goud, zilver, koperbrons en ijzer laat zien, is de uiterlijke glans van deze
rijken, want het Babylonische rijk was uiterlijk van glans en heerlijkheid het hoogst. Er
is geen rijk geweest als het Babylonische rijk. Het Medo-Perzische rijk was in
heerlijkheid minder en het Grieks-Macedonische rijk weer minder en het Romeinse
rijk nog minder, maar hard als ijzer. Daniël kreeg later daarover zelf een droom, maar
toen zag hij diezelfde vier rijken als verscheurende dieren, zoals zij werkelijk waren
naar hun aard; terwijl wij weten, dat het eerste rijk de leeuw was met zijn vleugels,
het Babylon; het tweede rijk, de beer, het Medo-Perzische rijk; het derde rijk, het
luipaard: het Grieks-Macedonische rijk, en tenslotte het Romeinse
rijk, een verscheurend dier, waarvoor Daniël geen naam wist, zulk een monster was
dat. Deze vier dieren beeldden uit de innerlijke gesteldheid van deze rijken als
roofzuchtige wilde dieren. Toen de Here Jezus hier op aarde was, leefde Hij al onder
het vierde rijk, het Romeinse rijk in zijn eerste stadium, als een eenheid onder de
grote caesars en wel onder keizer Augustus. Het Romeinse rijk zou in een tweede
stadium komen n.l. in de twee benen van het beeld en dat gebeurde in het jaar 395
na Chr, toen de twee zonen van de laatste regerende keizer het rijk in twee helften
verdeelden, zodat het Oost-Romeinse rijk met de hoofdstad Constantinopel ontstond
en het. West-Romeinse rijk met de hoofdstad Rome. En zo zien wij dus de twee
benen van ijzer. In het Westen is dat rijk het eerst verbrokkeld in verschillende staten
en later in ongeveer 990 na Chr, is ook het Oost-Romeinse verbrokkeld. Maar let op,

hoe Gods Woord waar is! Al kwamen hier overal verschillende landstaten en werden
de grenzen steeds verschoven, toch waren al deze staten, die zich in de eeuwen
gevormd hebben, naar Romeins model, zowel in West-Europa als in Oost-Europa.
De geschiedenis van al die staten was in wezen niet anders dan de voortzetting van
de geschiedenis van het Romeinse rijk. Want deze staten hadden alle overwegend
de Romeinse wetgeving, rechtspraak, staathuishoudkunde en ook, de militie. Ook
Nederland behoort hier toe. Onze kalender valt hier ook onder, want al spreken wij
over: in het jaar 1969 onzes Heren (anno 1969 Christi); er is hier niets christelijks bij;
want vele namen der maanden zijn uit het godendom van het, vroegere Romeinse
Imperium ontleend: b.v. Januari is afkomstig van de god Janus, enz.. Zo zien wij dus,
dat het in wezen een voortzetting is van dat Romeinse rijk, zowel Oost als West. En
hoever wij nu gevorderd zijn, weten wij ook hieraan, dat het Oost en West-Romeinse
rijk al in het verleden liggen. Maar nu zegt het profetische woord, dat er bij de voeten
van dat beeld het leem als een nieuwe substantie er bij komt. Het is dus wel een
neergang van goud naar modderig leem. Het Romeinse Imperium was van ijzer, het
beeld van militair geweld, dat alles vermorzelt en vermaalt, en wij weten, dat daar de
beste veldheren, de regeerders werden, die als de keizers alle macht kregen. Maar
tenslotte eindigt het beeld in de voeten met een mengsel van ijzer en leem; en leem
is het minste, een kneedbare massa, en dat is het gewone volk. Er zou m.a.w. een
tijd komen, dat het volk ook mee zou gaan regeren; en dat is ook vervuld. Dat is
begonnen bij de Franse revolutie, toen het volk ging meeregeren en dat is de
opkomst van de volkeren-regeringen geworden, die wij kennen in het socialisme en
het communisme. Maar Gods Woord zegt, dat dat leem niet alleen kan standhouden,
en moet zich vermengen met ijzer, wat ook altijd gebeurd is. Dat zien wij al in de
Franse Revolutie, toen het volk alleen wilde regeren; maar het werd zulk een
verschrikkelijke chaos, en het zou in een volledige ontbinding uitgelopen zijn, als er
niet weer een dictator, een vechtjas, was opgetreden in Napoleon. En zo werd het
beeld toch nog weer in stand gehouden. En zo is het heel deze tijd geweest. Overal
hebben wij gezien, waar de democratie opkomt en waar het gaat overheersen, dat
daar de hele zaak in het honderd loopt, en dat er weer een sterke man moet komen
met ijzer geweld, om de zaak weer recht te trekken. Dat was ook zo in Duitsland,
want toen het socialisme daar de overhand kreeg, moest er een Führer komen, een
dictator, want anders was heel Duitsland ondergegaan. Maar ook Hitler moest weer
wijken voor een coalitieregering, want het profetisch Woord zegt, dat dit de tijd is van
leem en ijzer. En wij zien hetzelfde in Italië en ook in Frankrijk, waar de ene regering
viel na de andere, zodat in Frankrijk, om een chaos te ontkomen, een sterke man
moest komen in de Gaulle, om weer voor een tijd evenwicht te brengen. En sinds in
1917 de rode revolutie uitbrak in Rusland, moest er een Stalin komen met militaire
macht naar Romeins voorbeeld. Wij zien dus ijzer vermengd met leem. Maar het
wereldbeeld is erg broos, want leem hecht zich niet aan ijzer, en ijzer niet aan leem.
Het blijft een wankele zaak, en daarom staat ook de hele wereld te wankelen, en zal
steeds meer gaan wankelen. Want wij weten, dat straks de steen zal komen, die het
hele wereldbestel zal vermorzelen. En wij zien, hoe die twee, leem en ijzer altijd weer
tegenover elkaar staan; vandaag noemt men het: extreem rechts en links. Het zegt
ons, dat het naar het einde gaat van de heidense machten. In de tijd van de Franse
revolutie zijn wij gekomen bij de hielen van het beeld van Daniël. En wij zitten dus al
in de tijd van de voeten, en het gaat naar de tien tenen. Maar de Gemeente zal dit
niet meer meemaken op
aarde. Immers uit het Oostelijk en Westelijk Romeins rijk zal een tienstatenbond
verrijzen, waarvan de staten zich zullen aaneensluiten in een federatie. En nu zijn er

velen, die al zoeken naar die tien staten; maar die moeten wij nu nog niet zoeken,
want zij zijn er nog niet. Wij hebben al gezien, dat de eerste en tweede
wereldoorlogen heel andere oorlogen waren dan alle voorgaande, die er altijd
geweest zijn. Maar na de eerste wereldoorlog moest de kaart van Europa veranderd
worden, en in het Midden-Oosten ook. Want vele tronen waren gevallen en kwamen
daardoor geweldige grenswijzigingen. Na de tweede wereldoorlog was het nog veel
erger, want daarna ontwaakten alle bomen, d.w.z. alle natiën. Het Oostelijk
Romeinse rijk werd nog tot de eerste wereldoorlog beheerst door het grote Turkse
rijk, dat tot de verliezers behoorde. Want hier moesten die rijken ontstaan, die in het
verleden tot het Romeinse Imperium behoorden. En wij zagen ze verrijzen, o.a.
Egypte, het Joodse land, Syrië en ook Griekenland hoort er bij. Zo zagen wij ook na
de tweede wereldoorlog geweldige grensverschuivingen, maar wij zijn er nog niet. Ik
ben er van overtuigd, dat wij spoedig voor een derde wereldoorlog staan, die
onherroepelijk komt, en dan zal men een verschuiving zien, die de tien staten te
voorschijn brengt. Men staat voor de vorming van de tien tenen, of zoals Daniël het
innerlijke wezen zag van het Romeinse rijk, dat straks tien horens op zijn kop krijgt,
want die tien horens stemmen overeen met die tien tenen. Dit stadium heeft het
Romeinse rijk nog nooit gehad; want eerst stond het onder een caesar, onder een
éénheid; toen onder twee, maar dan komt het later onder een tienstatenbond terug,
wat niet lang meer zal uitblijven. Maar deze periode zal niet lang duren, niet langer
dan ongeveer zeven jaar. En dit zijn de laatste zeven jaar, voor de oprichting van het
Koninkrijk Gods onder Koning Jezus. Het profetische Woord is zeer vast. Wij hebben
al gezien, dat het beeld naar de voeten toe niet alleen steeds minder wordt in
uiterlijke glans en heerlijkheid (van goud tot modderig leem), maar ook zien wij, dat
het soortelijk gewicht er van ook steeds minder wordt (zilver weegt minder dan goud,
koper minder dan zilver en ijzer minder dan koper, terwijl leem het lichtste is), zodat
het beeld dus topzwaar is. Ja, de wereld is ook topzwaar. Men probeert het nog
staande te houden op allerlei mogelijke manieren; maar geen een regering weet er
raad mee. En de laatste noodsprong zal dan zijn, deze tienstatenbond, de Verenigde
staten van Europa. Het is de geest van deze tijd, die daar achter zit. Wij hebben nu
immers al postzegels van Europa en op onze Nederlandse treinen staat ook al het
Europakenmerk. En al spoedig zal Nederland geen aparte staat meer zijn, en zal het
koningschap verdwenen zijn. Maar voorlopig leven wij nog in een vrij rustig landje,
maar wij gaan ontegenzeggelijk naar het Romeinse rijk terug, wat gaat komen, als de
nood straks weer groot wordt met een volgende vreselijke barenswee. Wij gaan nu
naar Openb.13 : 1 en 2, waar de apostel en profeet Johannes het volgende zag: "En
ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn
horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik
zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil
van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht." Toen
Johannes dit gezicht kreeg, zat hij op het eiland Patmos, waar heen hij verbannen
was, en, dat gebeurde ten tijde van het Romeinse rijk, toen het nog een eenheid
was. Wij zien dus, dat dit gezicht staat op de toekomst, als het Romeinse rijk
wederom een eenheid zal zijn. De zee, die hij zag, is dezelfde zee, waaruit Daniël
(hoofdstuk 7) die vier verscheurende dieren te voorschijn zag komen. Die zee is de
Middellandse zee, die een bijzondere plaats in het profetisch Woord inneemt. De
naam Middellandse zee zegt al, dat het een zee is midden tussen de landen. Welke
landen? De profetische landen. want al deze wereldrijken hebben zich gevormd,
rondom de Middellandse zee en het laatste zal zich daar weer omheen vormen. En
die zee, waaruit. die vier rijken opkwamen, heeft ook een geestelijke strekking, want

het betekent ook; de volkeren zee. Terwijl dus dat Romeinse Imperium er nog was,
zag hij het opnieuw verrijzen in de toekomst, en dat is zeer belangrijk. Want het boek
der Openbaring is voor Gods kinderen geschreven, opdat zij zouden weten. En hoe
zag Johannes het verrijzen? Dat zegt vers 1: "En ik zag uit de zee een beest
opkomen met tien horens. "Wij zien dus, dat het direct verrijst in zijn vorm van de
tienstatenbond. Zij zullen ineens uit deze volkerenchaos verrijzen, en dat zal dan na
een oorlog door een revolutie gebeuren. En hij ziet dat
beest met tien horens op zijn kop, en op die horens tien kronen. Dat wil dus zeggen,
dat binnen de grenzen van dat grote Romeinse Imperium plotseling tien rijken zullen
verrijzen, die onder tien machthebbers staan. Hoornen beelden uit de uiterlijke,
zelfstandige bestuur of gezagsvorm. En in vers 7 lezen wij, "En het beest, dat ik zag,
was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van
een leeuw. "Daniël zag die vier rijken als volgt", Babylonië als een leeuw, MedoPerzië als een beer, het Grieks-Macedonische rijk als een luipaard en het Romeinse
rijk als een beest, waar hij geen naam voor had. En zo is het ook gebeurd. Maar als
Johannes op Patmos in de toekomst dat Romeinse Imperium ziet verrijzen als een
tienstatenbond, dan ziet hij, dat deze tienstatenbond niet alleen dat Romeinse
Imperium is, maar dat dit Imperium samen gesmolten is met die voorafgaande
wereldrijken; n.l. het luipaard (het Grieks-Macedonische rijk); met de poten van een
beer (Perzië) en met de muil van een leeuw (Babylonië). En dit stemt met wat Daniël
er van zegt, overeen in Dan. 2 : 34 en 35a: "Terwijl hij bleef toezien, raakte, zonder
toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van
ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het
koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in
den zomer." En in Dan.7 : 11 en 12a, daar vinden wij staan; "Toen keek ik toe
vanwege het geluid der grote woorden, welke de horen sprak (dat is de kleine horen
uit vers 8, de antichrist); terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood (dat is dus het
Romeinse Imperium), zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan den brand
van het vuur. Ook aan de overige dieren Werd de heerschappij ontnomen. " wat
verstaan wij hier uit?, Dat die rijken dan ook weer de heerschappij terug gekregen
zullen hebben. Sla acht op het profetische Woord! Daarom is het zo belangrijk, wat er
nu in Perzië gebeurt, en ook in Irak. Daar gebeurt steeds wat en dit zijn de
voorbereidingen. Zo zien wij, dat dit hele beeld opnieuw verrijst in die tienstatenbond,
waarmede het a.h.w. versmolten wordt. En dat Romeinse rijk is ontzagwekkend
groot; want het loopt van Schotland in het uiterlijke Noordwesten van Europa met
Nederland inbegrepen, langs de Rijn en de Donau met Roemenië en in het
Zuidwesten van Spanje af met de hele Afrikaanse strook langs de Middellandse Zee
tot aan de Kaspische Zee en zelfs een gedeelte van de zwarte Zee. Maar het GrieksMacedonische rijk heeft veel meer naar het oosten gereikt en grensde zelfs tot aan
het Himalajagebergte, vanwaar de rivier de Idus naar de Indische Oceaan stroomt.
Dat was de grens van het vroegere Grieks Macedonische rijk, en dat komt er nu
allemaal bij. Ziet u, dat dit laatste wereldrijk Europa, Afrika en Azië gaat beheersen.
onder heerschappij van de antichrist, En daar zullen ook alle andere landen zich aan
moeten onderwerpen, dat kan niet anders. De antichrist krijgt de wereldmacht, dat is
bepaald. En nu gaan, wij terug naar Openb. 13 : 2 : " En het beest, dat ik zag, was
een luipaard gelijk. "De luipaard was het beeld van het Grieks-Macedonische rijk.
Wat wil dat nu zeggen, Dat dit laatste wereldrijk er uit zal zien als een luipaard gelijk,
d.w.z. dat het wereldrijk, dat straks zal komen onder de antichrist overwegend naar
Grieks model zal gaan heersen, zoals het was onder Alexander de Grote, En dit
heeft ons veel te zeggen. Alexander de Grote heeft in zeer korte tijd de toenmalige,

bekende wereld veroverd. Daarom wordt hij ook uitgebeeld als een luipaard met vier
vleugels, Hij heeft zelfs gestaan tot voorbij de Idus en toen heeft hij gezegd:
"Jammer, dat er niet meer landen zijn om te veroveren. " En toen stierf hij plotseling
op drie en dertig en een half jarige leeftijd, precies dezelfde leeftijd als onze Here
Jezus. Want Alexander de Grote is een type van de antichrist, de tegenstander van
Jezus. Hij stierf door een leven van losbandigheid aan een vreselijke ziekte.
Griekenland wordt allereerst genomen onder het beeld van de luipaard. Wat wil dat
zeggen? De luipaard is snel, sluw, sterk en wild in zijn bewegingen; en dat is het
hoofdkarakter van het komende wereldrijk onder de antichrist, de bedrieger, in zijn
uitvoerende macht. Tevens zal het overwegende kenmerk van dit laatste wereldrijk
zijn, zoals het ook was bij het Griekse rijk; dat men veel zal doen aan wijsbegeerte en
sport, zoals wij ook de Griekse Filosofie kennen en de Olympische spelen, die om de
vier jaar plaats vin- den, de brandende fakkel vanuit Griekenland gebracht wordt naar
het land, waar die spelen zullen plaats hebben. Zo is de sport met haar toto's nu
reeds één der afgoden geworden van deze tijd, waar de mens voor buigt. Ook
cultureel in dans en toneel, enz, zien wij de Griekse cultuur. Griekenland werd niet
alleen onder het beeld van de luipaard genomen, maar ook onder het koper van de
lendenen en buik van het grote beeld van Nebucadnezar. De kracht van de man zit
in zijn lendenen, maar ook koper is het beeld van kracht. Dit rijk zal dus zeer sterk
zijn, Maar de buik is ook de afgod van eten, drinken, alle vleselijke lusten,
geslachtsdriften en allerlei begeerten; daarom zal dat rijk ook bijzonder dat karakter
hebben, zodat men daar weer zal kennen: grote zedenloosheid, vrije liefde, man en
vrouw behoeven niet te trouwen en ook de tegennatuurlijke liefde. En wij zien nu,
hoe dat alles al lang in opkomst is. Wij zien de voortekenen van wat gaat komen, en
daarom is het tegenwoordige Griekenland een teken aan de wand. Johannes zegt in
Openb.13 : 2, dat het beest, dat hij uit de zee zag opkomen, was als een luipaard en
zijn poten als die van een beer. En dat wil zeggen, dat dit rijk is gevestigd en steunt
op een groot machtsoverwicht, waarmede het alles vertrapt wat er in de weg komt,
zoals een beer doet. En het karakter van de beer is, dat hij zijn vijand vertrapt tot een
bloedige massa door zijn gewicht. Zo zal dit rijk als op berenpoten staan. Reken
maar, dat er een geheime staatspolitie zal wezen, zodat geen mens zijn mond kan
open doen. Het zal erger zijn dan bij Hitler en erger dan in het rode Rusland. Het
oude Perzische rijk was heel anders dan dat van Alexander de Grote, die zijn
veroveringen deed door snelheid met een betrekkelijk klein leger, en daarom zeer
bewegelijk. Maar de Perzen kregen hun overmacht door grote legers met miljoenen
mannen, met het gevolg, dat overal, waar zij langs trokken, alles letterlijk leeg
gegeten werd, zodat daar honger heerste, doordat er zoveel mensen gevoed moeten
worden. Daarom staat er: "eet veel vlees" (Dan.7 : 5b). En het is ook zo gebeurd;
zoals een beer alles vertrapt en veel vlees eet en bloeddorstig is. En wij zien
tenslotte de muil als de muil van een leeuw (Openb. 3 : 2) en dat wijst ons direct naar
de antichrist. Het spraakorgaan van dit gruwelijke beest is éénhoofdig ( Openb.13 : 5)
. En zoals de oppermachtige koning Nebucadnezar van Babylonië als een god
vereerd werd, en het voor het zeggen had, en de wet voorschreef, zoals hij het wilde.
Zo was hij een type, een voorloper van de antichrist. Wij weten uit Dan. 4, toen
Nebucadnezar op zijn hoogste macht en grootste hoogmoed kwam, toen hij zei in het
30ste vers: "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke
woonstede. "dat God een wachter van de hemel zond om hem met krankzinnigheid
te slaan. Hoe lang? Voor zeven tijden. En deze van Nebucadnezar afgesneden
zeven jaren, is het beeld van de zeven jaren, die de antichrist straks krijgt, die op een
andere wijze krankzinnig is, want die zal bezeten zijn door de duivel zelf, dat is de

satan in het vlees met een geweldige intelligentie. Dat is de betekenis van de muil.
Wij zijn er nog niet helemaal, want Johannes ziet nog meer in Openb. 13 : 1: "En ik
zag uit de zee een heest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn
horens tien kronen en op zijn koppen namen van Godslastering." Die tien kronen op
de horens betekenen de uitvoerende macht van die koningen, die al hun macht
geven aan het beest, de antichrist. Die zeven koppen willen zeggen, dat dat beest
van de geestenwereld uit, innerlijk geregeerd wordt. Wij weten uit de Bijbel, dat elk
goddeloos wereldrijk stond onder een gevallen engelvorst. En nu is Satan de grote
na-aper van God, en zoals God zeven troonengelen heeft, waarvan wij alleen de
namen van Michaël, Rafaël en Gabriël, kennen, die troonengelen zijn, die voor God
staan, zo heeft satan ook zeven engelvorsten, wat wij zien in die zeven koppen, die
gekroond zijn en die met satan over het satanische rijk regeren. En wij weten ook uit
de Schrift, dat elk van deze engelvorsten een wereldrijk onder zijn beïnvloeding
heeft, welk rijk het karakter van die engelvorst heeft. Wie zijn nu die zeven koppen?
In Openb. 17 vinden wij de oplossing van het geheim, waar tot Johannes het
volgende gezegd werd in, vers 9 en 10a: "Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De
zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven
koningen: vijf ervan zijn gevallen. " Toen Johannes deze openbaring op Patmos
kreeg, waren dus al vijf van deze goddeloze wereldrijken onder hun engelenvorsten
er al geweest. Welke waren dat? Toen Johannes dus deze openbaring ontving,
bestond het Romeinse Imperium er nog. Maar welke waren er geweest? Vlak voor
het Romeinse Imperium was er het Grieks-Macedonische rijk geweest, en daarvoor
het Medo-Perzische rijk. Van de engelvorst van dit rijk spreekt Daniël in Dan.10 :12
en 13, als Gabriël, Gods engelvorst, aan Daniël verschijnt: "En hij zeide tot mij: Vrees
niet, Daniël, want van den eersten dag af, dat gij uw hart er op gezet had om inzicht
te verkrijgen en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik
ben gekomen op uw woord. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond een
en twintig dagen tegenover . mij; doch zie, Michaël, één der voornaamste vorsten,
kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; En
dan zegt Gabriël in vers 20 : Terstond moet ik terugkeren om met den vorst der
Perzen te strijden en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland
komen." Hier wordt dus ook de luchtvorst van Griekenland genoemd. Deze gekroonde luchtvorsten van de duivel zijn de werkelijk onzichtbare machten, die de
geestelijke heerschappijen uitoefenen en die daarom deze rijken geestelijke
beïnvloeden. Wij hebben dus gezien, dat vanaf de dagen van Johannes op Patmos,
teruggaande in de geschiedenis, er reeds drie rijken geweest waren, n.l. Het GrieksMacedonische, het Medo-Perzische en het Babylonische wereldrijk. Maar daarvoor
hebben ook nog twee andere goddeloze wereldmachten, die met Israël geschiedenis
gemaakt hebben, en ook ten ondergegaan zijn. Vlak voor Babylonië heeft Israël
geleden onder het wrede Assyrische rijk, dat de tien stammen heeft weggevoerd, en
dat is nu Rusland. Want het Assyrische volk is met de volksverhuizingen naar het
Noorden getrokken, maar het is ook nog gebleven rondom de Zwarte Zee. En welk
rijk heeft voor Assyrië met Israël geschiedenis gemaakt. De Bijbel zegt het ons:
Egypte. En wij hebben gezien, dat al die rijken weer gaan herleven; en ook Egypte
hebben wij zien herleven. En met welk een haat is het vervuld tegen Israël; want
Nasser is niet anders dan een werktuig in de hand van deze engelvorst. En dat gaat
allemaal tegen Israël om het te vernietigen. Maar God regeert door de Here Jezus.
Ook Babel herleeft in wat nu Irak is. Welk een vreselijke Jodenhaat heerst ook daar
.Hebben zij daar laatst niet Joden opgehangen, en er een feest van gemaakt? Ziet u
het werk van die en engelenvorsten, die heel reëel zijn? Het zijn de koppen van het

beest, die op de aarde gekroond zijn, maar wel in de luchtlagen! Wij zien ook
Griekenland herleven in een dictatoriale macht, die er momenteel al is. En wat Perzië
betreft, daar is het nog vrij rustig, want het staat nog onder het bewind van de Sjah.
Maar ook daar komt beslist een ommekeer, want Perzië gaat zich hoe langer hoe
meer richten naar Rusland; het staat immers ook onder zo'n gevallen engelvorst.
Maar Gods Woord wordt op Zijn tijd vervuld. En zo zien wij dus, dat die. Vijf oude
wereldrijken vervallen zijn, maar dat ze alle weer bezig zijn te herleven. En wat wordt
in Openb. 17 : 10 tegen Johannes gezegd:" Ook zijn het zeven koningen; vijf er van
zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt,
moet hij korten tijd blijven." Één is er nog, dat is dus het Romeinse Imperium,
waaronder Johannes leefde, en de andere, het zevende, dat was nog niet gekomen
in de dagen van Johannes, maar het is ook nu nog niet gekomen. Maar wanneer het
komt, moet het een korte tijd blijven. Wat is nu dat zevende rijk? Het staat klaar om,
of door een volgende wereldoorlog of op andere wijze, te verrijzen als de
tienstatenbond; en dat is het laatste goddeloze rijk. Dit rijk, dat nog komen moet,
moet een korte tijd blijven, en dat is slechts zeven jaar. Nu zegt Openb.17 : 11 het
volgende: "En het beeld, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de
zeven en het vaart ten verderve. "In de tienstatenbond verenigt zich alles tezamen en
dan komt satan zelf als de achtste uit de zeven, want dan vaart hij letterlijk in de
mens, die dan de geïncarneerde duivel in het vlees is, wat vreselijk zal zijn. Eerst
komen de tien horens en als die tien er zijn, dan komt daar tussen die kleine horen
en dat is de achtste, en dat is hetzelfde beest, dat er ook was in het verleden; want
die rijken, die er toch geweest waren, waren in de dagen van Johannes er niet meer,
en toch zullen zij weer opkomen als een creatie Van de duivel uit de afgrond, die ten
verderve zal varen. De incarnatie van satan vinden wij ook als een rode draak
getekend met zeven koppen, het laatste wereldbeeld. En wat zijn die zeven koppen?
Zij zijn vol van godslasterlijke namen, want elk van die wezens heeft een bijzondere
godslasterlijke afgoderij in gevoerd in die landen, en die zullen weer herrijzen in zijn
geheel. En dat zien wij ook vandaag gebeuren. De Romeinse en Griekse afgoden
herleven, maar ook de Egyptische en ook de Babylonische. Als wij onze ogen goed
de kost geven, dan zien wij ze overal. Denkt alleen maar aan al die amuletjes en dat
men een teken van de dierenriem moet dragen, wat duidt op sterrenwichelarij, enz
..Wij zien dus wat er gaat verrijzen en wat voor de deur staat, en dat zal met grote
snelheid gebeuren. Alexander de Grote had in luttele jaren zijn hele rijk veroverd. Dat
is zoveel eeuwen geleden, maar nu zal het als uit de afgrond plotseling herrijzen, En
daarom staan grote ernstige dingen voor de deur; maar in dit alles, zien wij dat het
gaat om dat kleine landje te midden daarvan: Israël met zijn hoofdstad Jeruzalem.
Maar God heeft het laatste Woord. Al deze wereldrijken moeten herrijzen, omdat God
ze voor Zijn land oproept, en daar zullen zij veroordeeld worden in de laatste slag
van Armageddon. En daarom zien wij, dat de tijden der heidenen ten einde spoeden.
Wij weten niet, hoe lang het nog zal duren, voordat het rijk van de tien tenen een feit
worden zal. Maar het kan nooit lang meer duren, want zoals nu de wereld is, kan zij
niet lang stand houden, want in geen enkel land, in geen één werelddeel weet men
er raad mee. Want al de satanische machten met zijn zeven duivelse troonengelen
zullen dat rijk gaan beheersen. Het is dus de som van al die Gods vijandige
wereldrijken samen. En dat zal ontzettend zijn, Als wij nu de lijn gaan zien van Israëls
staatkundig herstel, zien wij ook, hoe dat verbonden is met de tijden der heidenen.
God heeft immers de kroon omgekeerd, en de wereldmacht en de heerschappij toen
in de handen der heidenen gelegd, wat blijft, totdat de tijden der heidenen vervuld
zullen zijn. Wij willen nu beginnen met een andere lijn van Israëls herstel, n.l. zijn

geestelijk herstel. En dit is vooral ook voor ons belangrijk, omdat ook de Gemeente
hierbij betrokken is. Wij weten dus, dat Israëls geestelijke roeping, als priesterlijk volk
tijdelijk hun werd ontnomen, toen zij hun Messias verwierpen. Want toen heeft de
Here Jezus de geestelijke roeping tijdelijk van hen afgenomen en gegeven aan de
Gemeente, die Hij daarna uit de heidenen zou roepen, wat wij lezen in Matth. 21 : 42
en 43: "Jezus zeide tot hen (tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën): Hebt gij
nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden afgekeurd hadden, deze
is tot een hoeksteen geworden; van den Here is dit geschied, en het is wonderlijk in
onze ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen
worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.
"En dat volk is dus de nieuw-Testamentische Gemeente. wij zien dus, dat de
Gemeente van nu, het geestelijk orgaan is voor deze aarde en wereld in de plaats
van Israël. Zagen wij Israëls nationaal bestaan onder het zinnebeeld van de
vijgenboom, zijn geestelijk bestaan wordt uitgedrukt allereerst in de wijnstok. Nu is de
Gemeente met Christus de wijnstok, want Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken.
Israël echter is geestelijk op een zijspoor gezet. Israëls geestelijk bestaan wordt in de
Schrift ook uitgedrukt in de olijfboom; en wij zien naar Rom. 11, wat er mede gebeurd
is, zoals de apostel Paulus het door de Heilige Geest moest zeggen in de verzen 17 :
21 : "Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij (de Gemeente) als
wilde loot daartussen geënt zijt en aan den saprijken wortel van den olijf deel hebt
gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u er tegen beroemt niet gij
draagt den wortel, maar de wortel u "Gij zult dan zeggen: er zijn takken
weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij (Israël) zijn om hun
ongeloof weggebroken en gij (de Gemeente uit de heidenen) staat door het geloof.
Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet
gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen." Later zullen wij zien, dat inderdaad de
heidenen er weer afgebroken zullen worden en dat Israël weer ingeënt wordt op de
edele stam. Nog is het zover niet, maar het staat wel spoedig te gebeuren. Wij zien
dus, dat Israël als geestelijk orgaan wordt uitgedrukt in wijn stok en olijfboom; als
wijnstok, die de edele vruchten moet voortbrengen, en als olijfboom, die bijzonder
olierijk moet zijn, waar dus de gaven en de krachten van Gods Geest door openbaar
moeten worden. De olijfolie was niet alleen bestemd om licht te geven, maar werd in
het Midden-Oosten eigenlijk voor alles gebruik. Vinden Wij nu in de schrift een
aanwijzing, wanneer God weer een aanvang gaat maken met het geestelijk herstel
van Israël? Wij weten uit datzelfde Romeinen 11, dat zolang de nieuwTestamentische Gemeente uit de heidenen hier nog i n deze wereld is, zal Israël
nooit zijn geestelijke roeping terugkrijgen. Want die roeping blijft op de Gemeente.
Zoals ook Israëls staatkundige roeping niet terugkeert, voordat de tijden der
heidenen vervuld zijn, zo zal Israël zijn geestelijke roeping niet terugkrijgen, voordat
de volheid der heidenen, dat is de Gemeente uit de heidenen, vervuld en ingegaan
is. Dat vinden wij in Rom.11 : 25 : 27: "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 binnenga. En aldus zal gans
Israël behouden worden (dat is dus het geestelijk herstel), gelijk geschreven staat :
De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden.
En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem." Zien wij dus dat
zijn staatkundige roeping tot Israël terugkeert als de tijden der heidenen vervult zijn
(dat zijn de wereldmachten), Zijn geestelijke roeping krijgt het terug, als de volheid
der heidenen (dat is de Gemeente uit de heidenen) binnengaat, d.w.z. opgenomen
wordt in de hemelse gewesten. Dus zo lang de ware Gemeente, de

wedergeborenen, niet weggenomen is, zal Israël geen herstel beleven. Nu willen wij
zien, wat de Schrift zegt, hoe dat geestelijke herstel van Israël zal aanvangen. Maar
nu moeten wij dit goed weten: al is het dus zo, dat Israël niet eerder geestelijk
hersteld zal worden, voordat de Gemeente opgenomen is, God zal wel voor die tijd
reeds een aanvang daarmede gaan maken. Dat wil dus zeggen, zoals het ook was,
toen Israël zijn geestelijke roeping tijdelijk verloor bij het kruis van Jezus, zo was de
Here Jezus al drie en een half jaar voor het kruis bezig om Zijn apostelen op te leiden
en klaar te maken, terwijl Israël toen nog het geestelijk orgaan was, Maar als Israël
zijn geestelijke roeping zou verliezen, dan zou er een fundament gelegd zijn, waarop
dat nieuwe heilsorgaan gebouwd kon worden, en dat waren die twaalf apostelen. Iets
dergelijks zien wij nu weer aan het einde van deze tijd, voordat de Gemeente
weggenomen zal zijn, gaat de Heer reeds een begin maken met onder Israël een
toebereidend werk te doen, opdat als de Gemeente weg zal zijn, de aarde weer een
nieuw heilsorgaan zal hebben. Wij willen nu de Schrift opslaan om te zien, waar het
eerst gesproken wordt van een aanvang van een geestelijk herstel van Israël.
Daarvoor gaan wij naar Openb.3 van het zesde zendschrijven, waarin wij ook reeds
lazen van de aankondiging van het begin van Israëls nationaal herstel. Wij lezen in
vers 7: "En schrijf aan den engel der gemeente te Philadelphia: Dit zegt de Heilige,
de Waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent." Die dus ten tijde, dat het
Philadelphia tijdperk van de Gemeente hier nog op aarde zal zijn, het zesde tijdperk
dus, gaat de Here Jezus een aanvang maken met het herstel van de vervallen hut
van David, wat het begin is van het nationaal herstel, en dat, is nauwkeurig vervuld,
wat wij dan ook beleven. Maar in vers 9 van hetzelfde zendschrijven zien wij ook
reeds, dat Jezus een eerste aanvang gaat maken met hun geestelijk herstel, want
daar zegt de Heer'." Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans van hen, die
zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen
komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen, dat Ik u heb liefgehad."
Dat is een wonderbare belofte. De Heer geeft aan de Philadelphia Gemeente
sommigen (niet veel, niet massaal), die uit Israël tot bekering komen in deze tijd uit
de synagoge des satans. Zij zeggen, dat zij Joden zijn, omdat zij van dat geslacht
zijn, maar zij liegen, want,: een Jood. betekent een Godlover, en een Jood, die nog
altijd Jezus verwerpt, is geen Godlover, want hij kan God alleen loven in de Here
Jezus. En daarom zijn zij leugenaars, want de Heer ziet het hart aan. En daarom
zegt Hij: "Zij, die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal
maken, dat zij zullen komen (dat doet de Heer) en zich nederwerpen voor uw voeten,
en erkennen, dat Ik u heb liefgehad." Uit dit woord zien wij al, dat deze Joden ook
door benauwdheid en druk hiertoe gebracht zullen worden. En dat is ook zo. Het
Philadelphia-tijdperk begon ongeveer in 1750, toen er opwekkingen kwamen onder
grote opwekkingspredikers en dat tijdperk duurt nog voort. En wij hebben reeds
gezien, dat aan het eind van de negentiende eeuw de Heer op een machtige wijze,
tijdens dit tijdperk, de sleutel Davids ging gebruiken. Wij denken b.v, aan enige
namen, die bekend zijn geworden in Nederland, b.v. die: van Isaäc da Costa, die een
bekeerde Jood was en ook geloofde in de wederkomst van de Heer, en in
Amsterdam predikingen hield. Maar er waren ook later anderen, zoals b.v. broeder
Trozkianevski, Aeneas Bloem, Abraham Poljak en ook Michelson. Zo zijn er hier en
daar Joden-Christengemeenten ontstaan. Zo had Abraham Poljak, die nu bij de Heer
is, een bijzondere profetische blik en is een machtig getuige voor de Heer geweest.
Dikwijls kwamen zij op wonderlijke wijze tot het geloof in de Heer. Maar dezen, die tot
het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, zijn toegevoegd aan de nieuwTestamentische Gemeente, die het Lichaam van de Here Jezus is, en behoren dus

ook tot de Bruid." Maar waar zal nu het geestelijk herstel gaan beginnen, in welke
tijdsperiode zal Israël zich als volk gaan bekeren? Wij slaan daartoe op de profeet
Zacharis, wiens profetieën een heel bijzondere plaats innemen, betreffende het
herstel van Israël. De profeet Zacharia trad op direct bij de beëindiging van de
zevenjarige ballingschap, toen voornamelijk de twee stammen terugkeerden uit de
zeventigjarige Babylonische ballingschap om voor een deel in hun land hersteld te
worden. Onder de vrome Joden van die dagen, waar dus ook Daniël bij behoorde,
was nu de gedachte gerezen, dat na die zeventigjarige ballingschap het volledig
herstel met de komst van de Messias zou beginnen, waardoor het Rijk Gods
opgericht zou worden. Want God had immers beloofd, dat na de zeventigjarige
ballingschap Hij hen zou terugbrengen. Maar aan Daniël is geopenbaard geworden,
dat het volk wel terug zou keren, maar dat het staatkundig niet eerder hersteld zou
worden, voordat de tijden der heidenen geheel vervuld zullen zijn. Zacharia had iets
anders gezien, n.l. het geestelijk herstel, niet na de zeventigjarige ballingschap, maar
na de grote ballingschap, de diaspora. De naam Zacharia is veel betekenend, want
zij betekent "Jahweh gedenkt Zijn beloften", en d.w.z. Zijn beloften aangaande Israël.
En dat is belangrijk! Het eerste gezicht, dat Zacharia ontving. lezen wij in hoofdstuk
1 : 7-12: "Op den vier en twintigsten dag van de elfde maand, dat is de maand Sebat,
in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot den profeet Zacharia,
den zoon van Berechja, den zoon van Iddor: Dezen nacht heb ik een gezicht gehad:
zie, een man, gezeten op een rood paard, en staande tussen de mirten in de diepten,
en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Toen vroeg ik: "Wat betekent dat,
mijn heer? en de engel die met mij sprak, zeide tot mij: Ik zal u tonen, wat dit
betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide: Dit zijn
zij, die de Here heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En zij antwoordden den
Engel des Heren, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben de aarde
doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de Engel des
Heren het woord en zeide: Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij zonder
erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop Gij nu reeds
zeventig jaren toornig zijt?" De profeet Zacharia kreeg hier een gezicht van paarden
met hun ruiters, die klaar stonden om de aarde te doorkruisen; en hem werd gezegd,
dat deze paarden met hun ruiters bijzondere machten zijn, die God uitzendt over de
aarde. En zij doorkruisten toen de aarde en toen zij de aarde doorkruist hadden,
meldden zij in vers 11: "Wij hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde
verkeert, in volkomen rust." De gehele volkerenwereld was dus nog in volkomen rust;
maar dan komt daar direct op in vers 12: "Toen nam de Engel des Heren( Jezus
Christus) het woord en zeide: Here der heerscharen hoe lang nog zult Gij zonder
erbarmen zijn over Jeruzalem. Wat leren wij hier uit? Dat zolang de volkerenwereld.
nog in een zekere rust verkeert, kan het uiteindelijke herstel van Israël nog. niet
aanvangen. Maar als de volkerenwereld in een geweldige onrust en opstand gaat
komen, dan zendt de Heer die paarden uit, en dan grijpt God in, en die vier paarden
vinden wij in Openb. 6 terug. Maar dan gaat ook het herstel van Israël komen. Maar
de fijne details hiervan, die er aan het eind zullen zijn, werden pas geopenbaard aan
Johannes op Patmos. Daarom is het boek de Openbaring, de openbaring van al
deze profetieën. Want God heeft ervoor gezorgd, dat de massale volkerenwereld als
het ware in een soort winterslaap bleef. Denkt u maar gaan de bomen, immers Jezus
neemt het beeld van de vijgenbomen al de bomen, die uit zullen botten op een
gegeven moment, m.a.w. zij zijn eeuwenlang in een winterslaap geweest, net als die
kolos China. Ook is immers de hele Aziatische wereld onder het kolonialisme in een
winterslaap geweest.

WORDT VERVOLGD.

