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“En juist daarom moet ge alle inzet inbrengen 
en aan uw geloof de deugd toevoegen, 

aan de deugd de Godskennis, aan de Godskennis 
de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing de volharding, 

aan de volharding de vroomheid, aan de vroomheid 
de broeder-en-zusterliefde [Grieks: filadelfia], 

aan de broeder-en-zusterliefde  
de liefde [Grieks: agapè].” 

 2 Petrus 1:5-7, De Naardense Bijbel 2014 
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VVOOOORRWWOOOORRDD  
 

eer een jaar staat op het punt te eindigen. Al meer dan 

100 jaar houdt deze Reformatiebeweging het evangelie 

van Jezus Christus hoog en de behoefte van de zondaar aan 

heiligmaking voor het volk van God en de wereld. Aan het einde 

van elk jaar worden de Gebedslezingen internationaal verspreid. 

Geschreven door predikanten, na veel overdenking en gebed in 

de hoop het geloof van Gods kudde te versterken, behandelt 

deze verzameling artikelen één gemeenschappelijk thema en 

doel. 

In deze Gebedsweek zullen we zeven artikelen lezen met be-

trekking tot Petrus’ ladder van acht treden, genoemd in 2 Petrus 

1:5-7. Het is een geestelijke ladder van heiliging die wij alle-

maal moeten beklimmen om de hemel te bereiken. Jezus is de 

ladder en de acht treden verwijzen naar Zijn heilige deugden, die 

Hij graag weerspiegeld wil zien in Zijn heiligen en uitver-

korenen. Terwijl elke gelovige, door Gods genade, werkt aan het 

doel van toevoeging, stap voor stap de ladder van Petrus beklim-

mend, belooft God de inspanningen van de heiligen samen te 

stellen door te werken aan het doel van vermenigvuldiging. Hij 

zal elke oprechte poging vermenigvuldigen en zegenen om de 

door de apostel Petrus opgesomde heilige eigenschappen over te 

nemen. Het resultaat is een nieuw en symmetrisch karakter dat 

op Jezus Christus gelijkt. 

“En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw 

geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis 

zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de vol-

harding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de 

broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u 

aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvrucht-

baar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.”  

(2 Petrus 1:5-8). 

“ ‘We moeten deze ladder beklimmen, trede voor trede, besef-

fend dat God erboven staat, bereid om ons te helpen bij onze 

W 
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inspanningen. We moeten leven volgens het doel van toevoe-

ging, en God heeft beloofd dat Hij Zijn genade zal vermenig-

vuldigen.’ Vervolgens voegde hij [een grijsharige broeder die een 

getuigenis gaf] er met oprechtheid en enthousiasme aan toe: ‘Laten 

we vandaag beginnen met het beklimmen van de ladder van 

Petrus, en nooit achterom kijken. ...’ ” –The Signs of the Times, 

22 oktober 1885, par. 16. 

“Een nieuw en symmetrisch karakter kan worden gevormd door 

de ene genade en goede daad op de andere te leggen, en zo de 

ladder van Petrus van acht treden in heiligmaking te beklimmen. 

Een op die manier opgebouwd karate zal harmonieus zijn in al 

zijn paden. Geloof zal de werken ondersteunen, want geloof 

werkt door liefde en zuivert de ziel.” –Signs of the Times, 6 mei 

1880, Art. B, par. 10. 

Tijdens de Gebedsweek is het van het grootste belang om in de 

gemeente, thuis of virtueel samen te komen om de hierin opge-

nomen artikelen te lezen. Momenten dienen te worden ingelast 

om te mediteren en commentaar te geven op de naar voren ge-

brachte principes. Ten behoeve van Gods werk behoren korte 

gebeden te worden uitgesproken. 

De laatste Sabbat van de Gebedsweek is een speciale dag. Het is 

een dag van vasten en gebed. Het artikel dat voor die Sabbat is ge-

pland, dient tijdens de eredienst als preek te worden gehouden. 

Aan het einde van de preek behoort voor de Generale Conferentie 

een speciale gave te worden ingezameld. Deze offergave is om het 

werk van God wereldwijd uit te breiden. Alle gevers dienen hun 

geld in een offergave-envelop te doen en op de achterkant van de 

envelop hun favoriete Bijbelvers te noteren. De aanwezige 

diakenen, ouderlingen van de gemeente, of voorgangers horen die 

verzen hardop voor te lezen. De penningmeester dient de som van 

de ingezamelde gaven bij elkaar op te tellen en dit later aan de lo-

kale gemeente te melden. De ontvangen offergaven van de 

Gebedsweek vormen een zeer belangrijk en betekenisvol onder-

deel van de totale uitgaven van de internationale zendings-

uitbreiding van de gemeente. 
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Moge God de lezingen, de gebeden en de overdenkingen van  

Zijn woord zegenen, terwijl we een nieuw jaar ingaan. Moge Zijn 

Geest een ieder die deelneemt aan deze heilige onderneming 

overvloedig zegenen. 

 

– De broeders en zusters 

 van de Generale Conferentie 
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1e lezing – vrijdag, 4 december 2020 

GGEEEESSTTEELLIIJJKKEE  KKEENNNNIISS  

Door zr. E.G. White, Verenigde Staten  

 

icodemus bekleedde een hoge vertrouwenspositie bij het 

joodse volk. Hij was goed ontwikkeld en bezat buiten-

gewone talenten. Ook was hij een geëerd lid van het Sanhedrin. 

Evenals anderen was hij getroffen door de woorden van Jezus. 

Hoewel hij rijk, geleerd en geëerd was, voelde hij zich op 

vreemde wijze aangetrokken tot de nederige Nazarener. De 

lessen uit de mond van de Heiland hadden diepe indruk op hem 

gemaakt en hij wilde graag meer van deze heerlijke waarheden 

weten. [...] 

Hij wilde graag met Jezus spreken, maar durfde Hem niet in het 

openbaar op te zoeken. Voor een overste van de joden zou het te 

vernederend zijn geweest te erkennen dat hij het eens was met 

zulk een onbekende leraar. En als het Sanhedrin van zijn bezoek 

zou horen, zouden zij hem bespotten en veroordelen. Hij besloot 

Jezus in stilte een bezoek te brengen en zich te verontschuldigen 

met te zeggen, dat als hij openlijk zou gaan, anderen wellicht 

zijn voorbeeld zouden volgen. Hij kwam te weten waar de 

Heiland gewoon was Zich terug te trekken op de Olijfberg. Hij 

wachtte tot het in de stad stil was geworden en zocht Hem toen 

op.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 129, 130. 

 

Nicodemus – een product van zijn opleiding 

“In de dagen van Christus ging men ervan uit dat de stad die 

geen voorzieningen trof voor het godsdienstig onderricht van de 

jongeren rustte onder de vloek van God. Het onderwijs was 

echter vormelijk geworden. De overlevering had in grote mate 

de Schriften verdrongen. Ware opvoeding zou de jongeren ertoe 

brengen God te zoeken, of zij Hem al tastend vinden mochten. 

(Handelingen 17:27) Maar de joodse leraars schonken meer 

“N 
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aandacht aan ceremoniële zaken. De geest werd gevuld met 

dingen, die voor de leerling geen waarde hadden en die in de 

school van de hemel niet zouden worden erkend. De ervaring, 

verkregen door een persoonlijk aanvaarden van Gods Woord 

had geen plaats in het opvoedkundig stelsel. De leerling, die in 

beslag genomen werd door de routine van uiterlijke dingen, 

vond geen tijd om alleen met God door te brengen. Hij hoorde 

Gods stem niet tot zijn hart spreken. In het zoeken naar kennis 

wendden ze zich af van de Bron van wijsheid. De voornaamste 

dingen in het dienen van God werden nagelaten. De beginselen 

van de wet werden verdoezeld. Wat als de beste opvoeding werd 

beschouwd, vormde de grootste belemmering voor werkelijke 

ontwikkeling. Onder leiding van de rabbi’s werden de capaci-

teiten van de jongeren onderdrukt. Hun geest werd bekrompen 

en kortzichtig.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 48. 

 

“De kennis en opleiding van Nicodemus werd als 

groot en diep beschouwd, maar Christus liet hem zien 

dat ze bij God geen waarde hadden. Hij moet op-

nieuw geboren worden. Hij moet nieuwe ideeën ont-

vangen.” –This Day with God, blz. 231. 

 

“Ge moogt een goede kennis van de kunst in het algemeen be-

zitten, ge moogt op de hoogte zijn van de wetenschappen, ge 

moogt uitmunten als musicus of auteur, ge moogt prettige 

omgangsvormen hebben, maar wat heeft dit alles te maken met 

een voorbereiding op de hemel? Wat houdt dit alles in om je 

voor te bereiden eenmaal te staan voor het gerecht Gods?” –Uit 

de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 252. 

 

De noodzaak voor geestelijke vernieuwing 

“Nicodemus was tot de Here gekomen om met Hem in discussie 

te treden, maar Jezus legde de grondbeginselen van de waarheid 
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bloot. Hij sprak tot Nicodemus: U hebt meer behoefte aan een 

geestelijke wedergeboorte dan aan verstandelijke kennis. Uw 

nieuwsgierigheid moet niet bevredigd worden, u hebt behoefte 

aan een nieuw hart. 

U moet nieuw leven van boven ontvangen eer u hemelse dingen 

naar waarde kunt schatten. Als die verandering niet plaats vindt 

en alles nieuw maakt, heeft het weinig zin voor u met Mij van 

gedachten te wisselen over Mijn gezag of Mijn zending. 

Nicodemus had de prediking van Johannes de Doper gehoord 

over bekering en doop en had gehoord dat hij wees naar Eén, die 

met de Heilige Geest zou dopen. Hij besefte dat er gebrek aan 

geestelijk leven onder de joden was en dat zij tot op zekere hoogte 

door dweepzucht en wereldse eerzucht werden beheerst. Hij had 

gehoopt op een betere toestand bij de komst van de Messias. Toch 

had de boodschap van de Doper, die tot in de harten doordrong, 

hem niet van zonde overtuigd. Hij was een strenge Farizeeër en 

trots op zijn goede werken. Hij werd overal geacht om zijn wel-

dadigheid en vrijgevigheid bij het ondersteunen van de tempel-

dienst en voelde zich van Gods gunst verzekerd. Hij was erg 

verbaasd bij de gedachte aan een koninkrijk dat zo rein was, dat 

hij het, zoals hij nu was, niet zou kunnen zien.” –Jezus, de Wens 

der eeuwen, blz. 130, 131. 

 

Geestelijke kennis zorgt voor verandering 

“Als opvoeder kent de Bijbel zijns gelijke niet.” –Patriarchen 

en profeten, blz. 548. “Dagelijks vindt er een verandering plaats 

in geest en hart, en de natuurlijke neiging, de natuurlijke wegen, 

worden gevormd naar Gods wegen en Geest. Ze nemen toe in 

geestelijke kennis, en groeien op tot de volledige gestalte van 

mannen en vrouwen in Christus Jezus. In de wereld weerspie-

gelen zij de aard van Christus in de wereld en terwijl zij in Hem 

blijven, en Hij in hen, vervullen zij de missie waarvoor zij 

geroepen waren om kinderen van God te zijn.” –The Youth’s 

Instructor, 25 oktober 1894. 

 



 - 8 - 

“Het ontkiemen van het zaad stelt het begin van het 

geestelijke leven voor, en de ontwikkeling van de plant 

is een beeld van de ontwikkeling van het karakter. Er 

kan geen leven zonder groei zijn. De plant moet óf 

groeien óf sterven.” –Karaktervorming, blz. 105. 

 

“Zoals haar groei in alle stilte, on-

merkbaar, maar aanhoudend zich 

voltrekt, zo is ook de groei van het 

karakter. In elk stadium der ont-

wikkeling kan ons leven volmaakt 

zijn; nochtans wanneer Gods doel 

ten opzichte van ons vervuld wordt, 

zal er een bestendige vooruitgang 

zijn.” –Karaktervorming, blz. 105. 

“Heiligmaking duurt het hele leven. 

Naarmate onze mogelijkheden toe-

nemen, zal onze ervaring vergroten 

en onze kennis toenemen. Wij zullen 

sterk worden, zodat wij verantwoor-

delijkheden kunnen dragen en onze 

wasdom zal in overeenstemming 

zijn met onze voorrechten.” –Lessen 

uit het leven van alledag, blz. 36. 

 

 

“Zo dan, indien iemand in Christus 

is, die is een nieuw schepsel; het 

oude is voorbijgegaan, ziet, het is 

alles nieuw geworden.” 

(2 Korinthe 5:17 [SV77]) 
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Een voorbereiding op de eeuwigheid 

“Dat hemelse karakter moet op aarde verkregen worden, of het 

zal nooit verkregen worden. [...] Zij, die de geest getraind hebben 

zich te verblijden in geestelijke oefeningen, zijn degenen, die het 

onverderfelijke zullen ontvangen, en die niet verpletterd zullen 

worden door de reinheid en de alles overtreffende heerlijkheid des 

hemels.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 252. 

“[Geestelijke kennis] verandert de aangeboren aanleg van de 

mens. De hemel zou voor de vleselijk gezinden niet begeerlijk 

zijn. Hun natuurlijke, ongeheiligde harten zouden zich niet tot die 

reine en heilige plaats voelen aangetrokken, en indien het voor hen 

mogelijk zou zijn daar binnen te gaan, zouden ze er geen geest-

verwanten aantreffen. De neigingen die het natuurlijke hart be-

heersen, moeten door de genade van Christus worden overwonnen 

eer de gevallen mens geschikt is om de hemel binnen te gaan en 

zich in het gezelschap van de reine, heilige engelen te verblijden.” 

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 199, 200. 

 

Hoe verkrijgen we geestelijke kennis? 

“Onze geestelijke ontwikkeling hangt af van onze kennis van de 

waarheid, van onze toepassing van de goddelijke beginselen er-

van, zoals belichaamd in de voorschriften van de wet en in de leer 

van onze Heer” –The Signs of the Times, 6 april 1891. 

“De Bijbel zit vol kennis, en iedereen die deze bestudeert met een 

hart om het te begrijpen, zal merken dat de geest vergroot wordt 

en de vermogens versterkt om deze kostbare, verreikende waar-

heden te begrijpen. De Heilige Geest zal hen op hun geest en ziel 

beïndrukken.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 449. 

“Er moet echter oprechte studie en nauwgezet onderzoek plaats-

vinden. Een duidelijk begrip van de waarheid zal nooit het loon 

van gemakzucht zijn. Geen enkele aardse zegen kan verkregen 

worden zonder ernstige, volhardende inspanning. Als mensen 

succes willen hebben bij het zakendoen moeten zij doorzettings-

vermogen hebben en geloof bezitten dat resultaten verwacht. Wij 
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kunnen niet verwachten dat wij geestelijke kennis zullen ver-

krijgen zonder ons ernstig in te spannen. Zij die de schatten van 

de waarheid willen bezitten, moeten ernaar graven zoals mijn-

werkers graven naar de schatten, die in de aarde verborgen zijn. 

Een halfslachtig, onverschillig werk zal niets uitwerken. Oud en 

jong moeten Gods Woord niet alleen lezen, maar het met heel hun 

hart bestuderen, terwijl zij bidden en naar de waarheid zoeken als 

naar een verborgen schat. Wie dit doen zullen beloond worden, 

want Christus zal hun verstand verlichten.” –Lessen uit het leven 

van alledag, blz. 61, 62. 

 

“Begin daar dus direct mee. [...] Voed je geest op om 

de Bijbel, de gebedsbijeenkomst, het uur van meditatie 

lief te hebben, en bovenal het uur waarin de ziel met 

God verkeert. Word hemelsgezind, wanneer je je stem 

wilt mengen in de hemelse koren in de hemelse 

woningen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 1, blz. 252, 253. 

 

Een laatste gedachte 

“Ware kennis komt van God en keert terug naar God. Zijn 

kinderen zullen ontvangen opdat zij weer mogen geven. Degenen 

die door de genade van God intellectuele en geestelijke voordelen 

hebben ontvangen, dienen anderen met zich mee te brengen naar 

een hogere uitmuntendheid. En dit werk, gedaan om het welzijn 

van anderen te bevorderen, zal de medewerking krijgen van 

onzichtbare vertegenwoordigers. Terwijl wij het werk getrouw 

voortzetten, zullen we hoge ambities hebben voor rechtvaar-

digheid, heiligheid en een volmaakte kennis van God. In dit leven 

worden we volkomen in Christus, en onze toegenomen bekwaam-

heden zullen we meenemen naar de hoven hierboven ” –Counsels 

to Parents, Teachers, and Students, blz. 18. Amen. GL 
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2e lezing – Sabbat, 5 december 2020 

GGRROOEEIIEENN  IINN  GGEELLOOOOFF  

Door br. Y. Delgado, Peru / Verenigde Staten 

 

ijn geliefde broeders en zusters in het geloof, laten we dit 
interessante onderwerp over groeien in geloof samen 

behandelen, en nadenken over de noodzaak van een veranderende 
ervaring naar Zijn gelijkenis. Het is mijn gebed dat de naam van 
God verheerlijkt mag worden en dat wij door Zijn woord mogen 
worden opgebouwd. Het deelnemen aan de “krans van genade ... 
is even echt als de dampkring rond de aardbol. Allen die 
verkiezen om deze levengevende atmosfeer in te ademen, 
ontvangen het leven en groeien op tot volwassen mannen en 
vrouwen in Christus Jezus.” –Schreden naar Christus, blz. 80, 81.  
Het volgende wat we dienen te overdenken, is onze ervaring in het 
groeien in geloof, “door ons in liefde aan de waarheid te houden”, 
zodat we “in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, 
namelijk Christus.” Éfeze 4:15. 
 
De oorzaak van onze groei 

Laten wij – omdat de ontwikkeling van een plant parallel loopt 
met de groei van een christen in geloof – de illustratie onder-
zoeken van het zaad, opgetekend in Markus 4:26-29, evenals de 
gelijkenis van de wijnstok en zijn takken in Johannes 15. 
“... Alleen door het leven dat van God komt, kan het geestelijk 
leven in het menselijk hart worden gewekt.” –Schreden naar 
Christus, blz. 79. 
Geestelijke groei is niet het resultaat van menselijke deugd. 
Daarom zei Jezus over de man die het zaad zaaide: “Hij slaapt en 
staat op, iedere nacht, iedere dag, en ondertussen kiemt het zaad 
en groeit het op zonder dat hij weet hoe.” (Markus 4:27 [GNB]). 
Zowel ons geestelijke leven alsook het plantenleven groeien met 
kracht uit dezelfde bron. 

M 
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“De planten en bloemen groeien niet als gevolg van hun eigen 
zorg of inspanning, maar door datgene in ontvangst te nemen, 
dat God heeft gegeven om tot hun leven te dienen.” –Schreden 
naar Christus, blz. 80.  
 

“Evenmin kunt u door uw eigen bezorgdheid of 
pogingen uzelf tot geestelijke groei brengen.”  
–Schreden naar Christus, blz. 80. 

 

Uit de illustratie van Johannes 15:5 leren we dat de levenskracht 
niet in de takken zit, maar in de wijnstok. Om deze reden moeten 
de takken een voortdurende verbinding met de wijnstok onder-
houden om de levengevende voedingsstoffen te ontvangen, die de 
wijnstok vrijelijk deelt. Op dezelfde manier is een hechte relatie 
met God essentieel voor geestelijke groei. Hij moet in ons blijven 
en wij in Hem. Dit is geen willekeurige instructie, maar een nood-
zaak tot leven of dood. 
Om wat verwoord werd te bekrachtigen, benadrukken we het vol-
gende: “Het feit dat zij los staan van Christus betekent een onder-
gang, even werkelijk als dit wordt voorgesteld door de dode ran-
ken. ‘Wie in Mij niet blijft,’ zei Christus, ‘is buitengeworpen als 
de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur 
en zij worden verbrand.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 565. 
Het horen bij een gemeente, is geen garantie voor groei in het 
geloof, omdat lidmaatschap slechts een uiterlijke verbintenis is. 
“Zo is het mogelijk dat er eens schijnbare verbondenheid is met 
Christus zonder dat men werkelijk door geloof met Hem verenigd 
is. Mensen worden leden van de gemeente door het belijden van 
hun geloof, maar het karakter en het gedrag laten zien of zij met 
Christus verbonden zijn.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 565. 
Uitsluitend de essentiële verbinding is wat ons zal voorzien van 
een groei in genade, die onze geestelijke vooruitgang zal leiden 
en een voortdurend blijven in het geloof. 
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Vitale verbinding die groei verzekert 

“Als u in Mij blijft … [blijven] Mijn woorden in u.” (Johannes 
15:7). Deze uitdrukking van onze Heiland, Jezus Christus, geeft 
ons de sleutel waarmee we een vitale band met Hem kunnen 
onderhouden. Als we uiteindelijk begrijpen dat de oorzaak van 
onze groei in geloof komt door in Christus te blijven en Hij in 
ons, dan kunnen we leren hoe we deze levengevende verbinding 
kunnen onderhouden. 
De vitale verbinding bestaat uit “steeds meer over Jezus te weten 
komen, door met belangstelling de Bijbel te onderzoeken, en dan 
de weg van de waarheid en van de rechtvaardigheid te gaan, die 
daarin gewezen wordt. Mensen die voortdurend groeien in genade 
zijn standvastig in geloof, en gaan steeds vooruit.” –Boodschappen 
voor jonge mensen, blz. 114. 
“De kennis van God, zoals deze geopenbaard is in Christus, is 
de kennis die een ieder die de zaligheid wil beërven, moet 
bezitten. [...] Waar ze in het leven komt, zal ze de ziel naar het 
beeld van Christus herscheppen. Het is deze kennis die God Zijn 
kinderen aanbiedt, ...” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 348, 349. 
Het geheim van de vitale verbinding is: God kennen door Zijn 
Woord. “Blijf in Mij, en Ik in u.” (Johannes 15:4). “De eenheid van 
de rank met de Wijnstok was volgens Hem het zinnebeeld van de 
band tussen Christus en hen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 564. 
“Christus kwam op aarde om aan de wereld het karakter van Zijn 
Vader te openbaren, en Zijn leven was vol daden van goddelijke 
tederheid en medeleven.” –Patriarchen en profeten, blz. 424. 
“Door de liefde van God en onze Heiland te overdenken, door ons 
te verdiepen in de volmaaktheid van het goddelijke karakter en 
door aanspraak te maken op de rechtvaardigheid van Christus door 
het geloof, worden we veranderd naar hetzelfde beeld.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 360 [zie ook: 
Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 605]. 
Onze verbinding met God voortzetten, vereist een zorgvuldig, 
dagelijks onderzoek van Zijn Woord, en het verheffen van de ziel 
tot God door oprecht gebed en het zich toe-eigenen van de 
gerechtigheid van Christus door geloof. 



 - 14 - 

Bevestiging van onze groei in het geloof 

“Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna 
de aar, daarna het volle koren in de aar.” (Markus 4:28). Het 
wonder van het leven onthult het geheim van onze vooruitgang in 
geloof en tegelijkertijd het onweerlegbare bewijs waarmee we 
kunnen bevestigen of we echt in geloof groeien.  
 

De tekst luidt: “eerst de halm, daarna de aar, daarna 
[de] volle ... aar” Het is onvermijdelijk dat waar leven 
is, groei is; en waar groei is, worden vruchten getoond. 

 

Om groei in geloof te ervaren, moeten we de geïnspireerde in-
structie volgen om de Heer te vragen “om het uzelf te openbaren; 
plaats uw leven onder Zijn onderzoekend oog, en wanneer Hij uw 
zaak vasthoudt, zult u zien dat u ernstige fouten heeft gemaakt, en 
wat u veronderstelde van weinig belang te zijn, was aanstootge-
vend in de ogen van de hemel.” That I May Know Him, blz. 237. 
“Ga tot Hem, hoe besmeurd u innerlijk ook bent. Open de kamers 
van uw hart voor het alziend oog en roep uit met de dichter van de 
Psalmen: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en 
ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij 
op de eeuwige weg.’ (Psalm 139:23, 24).” –Schreden naar 
Christus, blz. 42. “Het leven van de wijnstok zal blijken uit de 
geurige vrucht aan de ranken. ‘Wie in Mij blijft,’ zei Jezus, ‘en Ik 
in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets 
doen.’ Wanneer wij leven door geloof in Gods Zoon zal de vrucht 
des Geestes gezien worden in ons leven. Er zal niet één gemist 
worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 565. 
Het resultaat van groei is vrucht. “Maar dat wij, door ons in liefde 
aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem 
Die het Hoofd is, namelijk Christus.” (Éfeze 4:15). “Het werk van 
heiligmaking gaat door in de ziel, voortdurend vooruitgaand en 
zich uitbreidend.” –Ye Shall Receive Power, blz. 34.  
“In de godsdienstige wereld bestaat een gedachte over heilig-
making die onjuist is, en die een gevaarlijke invloed heeft. In vele 
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gevallen bezitten zij, die beweren geheiligd te zijn, niet de ware 
heiligmaking. Hun heiligmaking bestaat uit praten en het dienen 
van het eigen ik. Zij, die werkelijk zoeken naar een volmaakt 
christelijk karakter, zullen nooit de gedachten koesteren dat ze zon-
deloos zijn. Hun leven mag zonder blaam zijn, ze mogen levende 
getuigen zijn van de waarheid die ze hebben aanvaard, maar hoe 
meer ze hun geest oefenen zich te richten op het karakter van 
Christus, en hoe meer ze gelijken op Zijn goddelijk beeld, des te 
helderder zullen ze Zijn vlekkeloze volmaaktheid ontdekken, en 
des te meer zullen ze zich bewust zijn van hun eigen gebreken.”  
–Het geheiligde leven, blz. 6. 
Het onweerlegbare bewijs van onze groei in geloof is de verande-
ring en verbetering van ons karakter. Volgend citaat betuigt dat de 
geliefde apostel stopte met eerzuchtig, onstuimig en haatdragend te 
zijn. “De kracht van Christus’ liefde [brengt] ... een verandering in 
het karakter teweeg. Dit is het zekere resultaat van eenheid met 
Jezus. Als Christus in het hart woont, wordt iemands aard geheel 
veranderd. De Geest van Christus, Zijn liefde, maakt het hart ge-
voelig, onderwerpt het innerlijk en heft de gedachten en verlangens 
op tot God en de hemel.” –Schreden naar Christus, blz. 87, 88. 
“In elke generatie en in elk land is de ware grondslag voor het bou-
wen aan het karakter dezelfde geweest – en wel de beginselen die 
in het Woord van God liggen besloten. De enige veilige en zekere 
regel is te doen wat God zegt. ‘De wet des Heren is volmaakt’, en 
‘wie zo handelt zal nimmer wankelen.’ (Psalm 19:8; 15:5).” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 349. 
De enige basis die zorgt voor een goede constructie van ons 
karakter en voortdurende groei in geloof is gehoorzaamheid aan het 
Woord van God. 
 
Slot 

In deze wereld kunnen bezigheden en verantwoordelijkheden ver-
schillen, maar de focus is hetzelfde. Iedereen wil groei zien. Een 
moeder bidt voor haar kinderen dat ze goed opgroeien en een 
goede baan krijgen. De zorg van de ondernemer of investeerder is 
dat zijn product of dienst een positieve groeicurve laat zien. 
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Evenzo dient iedere gelovige er voor te zorgen dat “... 
hij zich tot doel stelt, te behoren bij hen die volmaakt 
voor de troon van God komen te staan.”  
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 114. 

 

“Op gelijke wijze krijgt de mens die dood is in overtredingen en 
zonden, leven door het verbonden zijn met Christus. Deze eenheid 
komt tot stand door geloof in Hem als een persoonlijke Verlosser. 
De zondaar verenigt zijn zwakheid met de kracht van Christus, zijn 
leegte met de volheid van Christus, zijn [kwetsbaarheid] met de 
blijvende [macht] van Christus. De menselijkheid van Christus 
heeft zich verbonden met onze menselijkheid en zo is deze verbon-
den met het goddelijke. Op deze wijze krijgt de mens door de 
Heilige Geest deel aan de goddelijke natuur.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 564. 
Broeder en zuster, geliefde in de Heere Jezus Christus, ik neem 
afscheid. Gezien de tijd waarin we leven, nodig ik u uit om een 
beslissing te nemen om in geloof te groeien door de kennis van 
God en Zijn karakter. De geïnspireerde vermaning vertelt ons het 
volgende: “... Tenzij u vooruitgang maakt in de kennis en liefde 
van God, kunt u zelfs het licht dat u nu hebt niet in stand houden. 
Als het licht niet meer en meer gaat schijnen, zal het schemerig 
worden en flikkerend weggaan in de duisternis.” –Daughters of 
God, blz. 136. Amen! GL 
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3e lezing – zondag, 6 december 2020 

WWAAAARR  BBEERROOUUWW  

Door br. E. Mtikama, Malawi 

 

eliefde broeders en zusters, in deze lezing voor de 

Gebedsweek ben ik verheugd het onderwerp ‘berouw’ met u 

te delen. Onze Heere Jezus Christus vertelde een verhaal over 

twee broers die waren aangewezen om te gaan werken in de wijn-

gaard van hun vader. De eerste broer weigerde, maar veranderde 

later van gedachten en deed wat hem gevraagd was. De tweede 

broer aanvaardde het onmiddellijk, maar ging toen niet. Waarom 

veranderde de eerste broer, die aanvankelijk had geweigerd, van 

gedachten? Hij realiseerde zich dat hij verkeerd bezig was om 

zijn vader niet te gehoorzamen en had daar berouw over. 

Wat is berouw? Drie Hebreeuwse woorden worden er in de Bijbel 

voor berouw gebruikt. Het zijn: nacham, wat betekent ‘een gevoel 

van spijt’, ‘zich laten vermurwen’, of ‘herroepen’; shuwb, wat 

betekent ‘omkeren’ of ‘terugkeren’; en teshuvah, wat betekent 

‘terugkeren naar God’. Het woord ‘berouw’ in het Grieks is 

metanoia (met-an'-oy-ah), wat ‘een verandering van gedachten’, 

‘spijt’ of ‘wroeging’ betekent. In de gelijkenis van de twee broers 

zien we dat één broer van gedachten is veranderd. Een interne 

invloed van de Heilige Geest leidde hem tot bekering. 

De Geest der Profetie definieert berouw als het hebben van “spijt 

... van de zonde en dat men de zonde de rug toekeert.” –Schreden 

naar Christus, blz. 27. Dit is het berouw dat op de mens van 

toepassing is. 

Waar berouw vindt plaats in de gedachte van iemand. De geest 

beheerst het hele lichaam en als er waar berouw plaatsvindt, zal 

het lichaam de wil van God gehoorzamen, niet de lust van het 

vlees. “Als de geest onder de directe invloed van de Geest van 

God staat, kan satan hem niet naar believen vormen.” –Geest, 

karakter en persoonlijkheid, blz. 22, 23. 

G 
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“Na van zonde te hebben overtuigd, en aan het verstand de maat-

staf der gerechtigheid te hebben geopenbaard, neemt de Heilige 

Geest de liefde voor de wereldse dingen weg, en vervult Hij de 

ziel met een verlangen naar heiligheid.” –Van Jeruzalem tot 

Rome, blz. 38. 

 

In het begin 

Tijdens de regering van Salomo, van 970 tot 931 v. Chr., werd de 

bouw van de tempel voltooid. Tijdens de inwijdingsdienst knielde 

koning Salomo voor het volk neer en bad: “Wij hebben 

gezondigd en ons misdragen, wij hebben goddeloos gehandeld.”  

(1 Koningen 8:47). Na zijn gebed werden duizenden dieren 

geofferd. Hoewel het bloed van dieren nodig was om vergeving 

van zonden te verkrijgen, heeft God geen behagen in “brandoffers 

en offers” (Hebreeën 10:6). Ze waren slechts een voorstelling van 

het ware offer dat zou komen. “De patriarchen, de profeten, de 

martelaren van de rechtvaardige Abel, keken uit naar een 

komende Heiland en ze toonden hun geloof in Hem door offers 

en offergaven.” –The Signs of the Times, 20 februari 1893. 

In het Oude Testament worden de zinnen “Keert af van het kwaad” 

en “keert tot God” dikwijls gebruikt in de plaats van het woord 

“berouw”. “Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw 

slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het 

land dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft.” (Jeremía 

25:5). “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde.” 

(Jesája 45:22). 

Verzoening door het bloed van dieren was vereist voor zonden. 

Echter, voor de specifieke zonden van godslastering, homo-

seksualiteit, hekserij, Sabbatsovertreding, mensenoffers aan 

Molech, overspel en afval door het aanbidden van andere goden, 

werden mensen gestenigd (Leviticus 20; Éxodus 21:28; 31:15; 

Leviticus 24:16; Deuteronomium 13:10; 22:21, 22). De veroor-

deelde zondaars konden om vergeving vragen, maar hun pleiten 

moest vergezeld gaan van het bloed van offerdieren. 
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Een geschenk van God 

Het ontvangen van een geschenk hangt niet af van iemands 

wensen of handelingen. We willen misschien graag iets ont-

vangen, maar wat er wordt gegeven, hangt af van de gever, en 

niet van de ontvanger. Aan de andere kant zijn alle geschenken 

kostbaar in de ogen van de gever. Veel mensen waarderen niet 

wat ze ontvangen en wensen altijd iets meer. God gaf het kost-

bare geschenk van Zijn eigen Zoon aan onze verloren wereld, 

om ons tot berouw [en bekering] te leiden, maar velen waarde-

ren dat geschenk niet. 

“Bekering, evenals vergeving, is het geschenk van God door 

Christus. Door de invloed van de Heilige Geest worden we 

overtuigd van de zonde en voelen we dat wij vergeving nodig 

hebben. Alleen de berouwvollen worden vergeven; maar het is 

de genade van God die het hart boetvaardig maakt.” –Counsels 

for the Church, blz. 49. Degenen die de gave van berouw 

begrijpen, zullen altijd vergeven. 

In de tijd van Christus gingen de joden, zelfs onder Romeinse 

heerschappij, door met de doodstraffen van het Oude Testament 

voor degenen die door de joden als zondaars werden veroor-

deeld. Stefanus werd gestenigd. (Handelingen 7:59). Paulus 

werd gestenigd. (Handelingen 14:19). Een vrouw die op over-

spel betrapt zou zijn, zou gestenigd zijn, ware het niet dat Jezus 

tussenbeide kwam. (Johannes 8:3-11). Ook Jezus Christus werd 

bedreigd met steniging. (Johannes 8:59). Dit toont aan dat de 

joden de gave van bekering niet volledig begrepen. Het is tegen-

woordig hetzelfde. Als we merken dat een broeder of zuster 

gezondigd heeft, haasten we ons vaak om de zonde aan de ge-

meente te melden, in plaats van de zondaar liefdevol van raad te 

voorzien om berouw te hebben. 
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Wie zou berouw moeten hebben? 

Zondaren worden opgeroepen berouw te hebben. “Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar 

zondaars.” (Lukas 5:32).  

Als we het hebben over berouw [en bekering], denken we meestal 

aan anderen en niet aan onszelf. Dit is niet alleen het denken van 

de wereld, maar ook binnen de gemeente. “Als wij zeggen dat wij 

geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 

in ons.” (1 Johannes 1:8). Dit vers gebruikt de enkelvoudige vorm 

van het woord “zonde”, en verwijst naar “Gods wet overtreden”. 

(1 Johannes 3:4 [NBV]). Vanwege de ongehoorzaamheid van onze 

eerste ouders, Adam en Eva, hebben we hun zondige natuur 

geërfd en ook de gevolgen van zondige praktijken. Dus als we 

zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot een 

leugenaar. Wij mensen zondigen dagelijks door onze fouten en 

misstappen, die in de ogen van God als zonde worden 

beschouwd. Salomo zegt: “Voorzeker, er is geen mens recht-

vaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt.” (Prediker 

7:20). God vermaant ons, echter, om niet door te gaan met 

zondigen. Hoe kunnen we dan stoppen met zondigen? Het is door 

waar berouw en God om leiding vragen, door de hulp van de 

Heilige Geest, die ons onze fouten en misstappen laat zien. 

Satan is niet blij als mensen oprecht berouw hebben. Zacharia’s 

beschrijving van Jozua de hogepriester is een treffende weer-

gave van iedere zondaar voor wie Christus bemiddelt. Satan 

staat aan de rechterhand van de aanklager en verzet zich tegen 

het werk van Christus. Omdat de zondaar satan als heerser had 

gekozen, eist satan die zondaar op als zijn eigendom. “In de 

profetie van Zacharia wordt satans beschuldigend werk, maar 

ook het werk van Christus in het weerstand bieden aan de tegen-

stander van Zijn volk naar voren gebracht.” –Lessen uit het 

leven van alledag, blz. 98, 99. 
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De liefde en goedheid van God 

De liefde van God is zo groot dat Hij, zelfs toen wij nog zondaars 

waren, Zijn Zoon zond om voor ons te sterven. Alleen door de 

goedheid en liefde van God komen mensen tot berouw [en 

bekering]. “Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, 

verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goeder-

tierenheid van God u tot bekering leidt?” (Romeinen 2:4). “Van 

verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige 

liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goeder-

tierenheid.” (Jeremía 31:3). “Als u op uw kinderen zo’n indruk 

kunt maken dat zij ertoe komen dat berouw te tonen dat voor God 

aanvaardbaar is, deze goddelijke droefheid die berouw tot beke-

ring bewerkt, dan zal het werk grondig zijn en de hervorming 

zeker.”  –Hoe leid ik mijn kind, blz. 544. 

Het berouw dat voortvloeit uit de angst voor straf of vergelding 

voor de zonde wordt niet beschouwd als waar berouw. Omdat 

Judas Iskariot het gevolg van zijn zonde vreesde, kreeg hij 

“berouw” en gaf hij dertig zilverstukken terug aan de priesters. 

“Judas wierp zich toen aan de voeten van de Heiland. Hij bekende 

dat Jezus de Zoon van God was en smeekte Hem om Zichzelf van 

Zijn vijanden te verlossen. De Heiland wist dat Judas geen waar 

berouw had voor hetgeen hij had gedaan. De valse discipel 

vreesde dat hij voor deze vreselijke daad straf zou krijgen; maar 

hij voelde geen echt verdriet dat hij de vlekkeloze Zoon van God 

had verraden.” –The Story of Jesus, blz. 121. “De overtuigde 

zondaar dient naast berouw iets te doen; hij moet van zijn kant 

handelen om door God aanvaard te worden. Hij moet geloven dat 

God zijn berouw [tot bekering] aanvaardt, volgens Zijn belofte.” 

–Evangelism, blz. 287. Behalve dat hij geen verdriet had om zijn 

verkeerde daad, geloofde Judas niet dat God zijn berouw zou 

aanvaarden en hing hij zichzelf op. Zijn liefde voor wereldse 

goedkeuring verhinderde hem om tot oprecht berouw te komen. 

“Uw genegenheden gaan uit naar de wereld en zijn gewoonten 

zijn u liever dan gehoorzaamheid aan de hemelse Leraar.”  

–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 354. 
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Vruchten van berouw 

Elke boom staat bekend om zijn vrucht. “Brengt dan vruchten 
voort, de bekering waardig.” (Matthéüs 3:8 [SV77]). In de wereld 
zijn er zowel echte alsook namaakproducten. Het uiterlijk van deze 
producten kan hetzelfde zijn, maar ze verschillen in functie en 
duurzaamheid. Als u niet voorzichtig bent, kunt u gemakkelijk 
worden misleid om de namaak te kiezen. Satan kan mensen ertoe 
brengen berouw te tonen die echt lijkt, maar omdat het door het 
vleselijke hart wordt gedaan, ontvangt de zondaar geen geestelijk 
voordeel. Een vrucht van bekering is het in praktijk brengen van de 
waarheden die we hebben geleerd, waardoor we geestelijk zullen 
groeien. “Soms heb je misschien de wens om je te bekeren. Maar 
tenzij u vastberaden reformeert en de waarheden die u geleerd hebt 
in praktijk brengt, tenzij u een actief, werkend geloof hebt, een 
geloof dat steeds sterker wordt, is uw berouw als de ochtenddauw. 
Het zal de ziel geen blijvende verlichting geven. Berouw [tot 
bekering], veroorzaakt door een krampachtige uitoefening van de 
gevoelens, is een bekering waar men zich van moet bekeren; want 
het is bedrieglijk.” –Selected Messages, boek 1, blz. 108. 
 

“Hij specificeerde de vrucht die ze moesten dragen om 
onderdanen van Christus’ koninkrijk te worden; welke 
waren de werken van liefde, barmhartigheid en welwil-
lendheid. Ze moeten deugdzame karakters hebben. 
Deze vruchten zouden het resultaat zijn van ware beke-
ring en geloof.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, blz. 55. 
“Leer dat de vruchten van bekering in het leven te zien 
zijn in daden van rechtvaardigheid. Leer hen om – door 
een leven van geloof en toewijding, en vertrouwen op 
het Woord van God als de grondslag van alle geloof, 
door daden van onzelfzuchtigheid en oprechtheid – de 
reddende genade van Christus bekend te maken.”  
–Review and Herald, 18 februari 1909. 
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Gevaren van het negeren van de oproep tot bekering 

Achan weigerde berouw te hebben en te belijden. Als gevolg 

daarvan werden zowel hij als zijn hele gezin gestenigd. Vervol-

gens werden hun lichamen en al hun bezittingen verbrand. Een 

man zal altijd oogsten wat hij zaait. “Hoewel zij beweerden 

Gods geboden houdend volk te zijn, ontkende hun werken hun 

geloof, en zonder oprecht berouw voor hun zonden zouden ze 

geen deel hebben aan het koninkrijk van Christus.” –Review and 

Herald, 14 januari 1873. 

De apostel Petrus maakte het duidelijk: “De Heere vertraagt de 

belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 

maar dat allen tot bekering komen.” (2 Petrus 3:9). Daarom 

dienen wij te beseffen van waar we zijn gevallen en ons te 

bekeren voordat het te laat is. We behoren niet onheilig of oneer-

biedig te zijn, zoals Ezau, die geen berouw zou hebben. “Laat 

niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die 

voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u 

weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen 

werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen 

vurig en met tranen zocht.” (Hebreeën 12:16, 17).  

Wij behoren niet te strijden tegen de Heilige Geest, terwijl Hij 

ons uitnodigt om ons te bekeren. We zouden niet defensief 

moeten zijn wat betreft onze fouten. Een berouwvol persoon zal 

niet doorgaan met zondigen. 

De genadetijd is spoedig ten einde en we hebben geen tijd te 

verliezen. De tekenen van de wederkomst van onze Heer Jezus 

Christus zijn bijna vervuld. Degenen die de heilige Schrift lezen, 

dienen uit hun sluimering te ontwaken en een vastberaden 

poging doen om de oproep van berouw tot bekering van de 

Heilige Geest te aanvaarden. Moge God ons allen helpen om tot 

waar berouw te komen, zodat de vruchten van ware bekering in 

ons dagelijks leven openbaar zullen worden. Moge God u allen 

zegenen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen! GL 
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4e lezing – dinsdag, 8 december 2020 

MMAATTIIGGHHEEIIDD  

Door br. A. Ngwenya, Zimbabwe 

 
an de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing vol-
harding, aan de volharding godsvrucht.” (2 Petrus 1:6). 

Gods Woord zegt ons duidelijk dat we door genade gered worden 
door het geloof in Jezus Christus. Gods Woord leert ook dat daar 
waar geloof is, er goede werken gevonden zouden moeten wor-
den, en dat goede werken zijn inbegrepen in het gehoorzamen van 
Christus. Het is vanaf het begin het bestudeerde plan van de 
duivel geweest om zaden van zonde in het menselijk lichaam te 
planten, waardoor onze geest door zonde wordt gecorrumpeerd. 
Satan werkt op zo een manier dat de hogere machten van ons 
wezen onderworpen zullen zijn aan de lagere machten van het 
lichaam. Wanneer de lagere machten van het vlees beginnen te 
regeren, handelt men op een manier die de goddelijke rede 
verlaat. Als gevolg daarvan wordt een persoon een slaaf van 
zichzelf, omdat hij onderworpen werd aan wat het vlees hem 
voorschrijft. Het lichaam hoort de geest te dienen, en niet de geest 
het lichaam. 
Het verlossingsplan laat ons zien dat de enige manier om zonde te 
onderdrukken en te overwinnen – en uiteindelijk ook de duivel 
te overwinnen – het beoefenen van matigheid of zelfbeheersing is. 
Onze Heiland heeft ons aan het begin van Zijn dienstwerk laten 
zien dat de enige manier is om succesvol te zijn in het geestelijk 
leven, gematigd te zijn in alle dingen. Zelfs toen Hij aan het kruis 
stierf, was Hij gematigd. Er staat geschreven: “En ook de soldaten 
kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.” (Lukas 
23:36). Hij kon echter niet toestaan dat Zijn lichaam werd ver-
ontreinigd, waardoor Zijn redeneringsvermogen zou worden aan-
getast. Voor onze redding is matigheid een belangrijke sleutel, 
want er staat geschreven: “En iedereen die aan een wedstrijd deel-
neemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke 

“A 
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krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ont-
vangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó 
met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen 
mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet 
misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk 
word.” (1 Korinthe 9:25-27). 
“De mens kan een niveau van zelfbeheersing en waardigheid 
bereiken dat hem boven de slavernij van eetlust en hartstocht zal 
verheffen, waar hij als mens voor God kan staan, en zijn naam 
geschreven staat in de boeken van de hemel.” –Christian 
Temperance and Bible Hygiene, blz. 146. Satan kan alleen een 
onmatig persoon gebruiken en kan de geest van zo iemand in 
elke richting drijven: “Door onmatigheid offeren sommigen van 
hen hun halve, anderen twee derde van hun lichamelijke, men-
tale, en morele krachten op en worden een speelbal in de handen 
van de vijand.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 466. 
 

Gevolgen van onmatigheid 

De wereld is corrupt en vol geweld, ziekte, misdaad en meer; als 
je de drijvende kracht achter dit alles zou traceren, dan zou je 
merken dat het het gebrek aan matigheid, aan zelfbeheersing is. 
Zoals de Geest der Profetie aangeeft: “Onmatigheid is de grond-
oorzaak van het grootste deel van de ziekten van het leven. Ze 
vernietigt jaarlijks tienduizenden. Wij spreken niet alleen van 
onmatigheid als beperkt tot het gebruik van bedwelmende 
dranken, maar geven er een bredere betekenis aan, ook de schade-
lijke toegeeflijkheid van elke eetlust of hartstocht.” –Hoe leid ik 
mijn kind, blz. 466. 
 

Matigheid in alle dingen 

“Matigheid in alle dingen van het leven moet geleerd en toe-
gepast worden. Matigheid in eten, drinken, slapen en kleden is 
een van de grootste beginselen van het godsdienstig leven. 
Waarheid die in het heiligdom van de ziel gebracht wordt, zal 
gids zijn in de behandeling van het lichaam. Niets dat te maken 
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heeft met de gezondheid van het menselijk werktuig, mag met 
onverschilligheid beschouwd worden. Ons eeuwig welzijn hangt 
af van het gebruik dat wij gedurende dit leven maken van onze 
tijd, kracht, en invloed.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 466, 467. 
Het verlossingsplan gaat over het reinigen van zonde en het 
bieden van volledig herstel. Maar het plan van de duivel is om 
door te gaan in de zonde. Wees niet bang. U hebt een Heiland 
die voor u stierf. Hij werd in alle dingen verzocht, inclusief 
onmatigheid, maar Hij weerstond. Bedenk hoe [men toegaf en] 
aflaten door de rooms-katholieke kerk werden verkocht omdat 
priesters beweerden zondaars te kunnen vergeven en te reinigen 
van tijdelijke straf, zelfs na de dood. Velen geven nog steeds toe 
aan hun eet- en drinklust, drugsgebruik en nemen andere 
ongezonde gewoonten aan. 
“Het is een heel moeilijke zaak om de gewoonten die gedurende 
het leven gevormd zijn en tot een onmatige eetlust hebben 
geleid, af te leren. De boze geest van onmatigheid wordt niet 
gemakkelijk overwonnen. Die heeft reusachtige kracht en is 
nauwelijks te overwinnen. Maar laten ouders aan hun eigen 
haardvuur een kruistocht beginnen tegen de onmatigheid, in hun 
eigen gezinnen; laten zij hun kinderen van kleins af de beginse-
len leren; dan mogen zij hopen op succes. ... Het zal lonen, om 
... zich strikt aan de beginselen van matigheid in eten en drinken 
te houden.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 483. 

 

Matigheid gaat vooraf aan heiligmaking 

In de Bijbel wordt ons verteld dat we Jezus dienen te vragen om 

ons te reinigen van alle lichamelijke onzuiverheden en ons te 

heiligen. In onze christelijke levenswandel zouden wij eraan 

moeten denken dat het doel van dit leven heiligmaking is. Velen 

zullen spijt hebben wanneer zij op de laatste dag van het oordeel 

horen: “Ik heb u nooit gekend.” (Matthéüs 7:23). De Geest der 

Profetie waarschuwt: “Gods volk moet de betekenis leren van 

matigheid in alle dingen.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 469. 
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“Alle zelfbevrediging moet uit hun leven weggesneden 
worden. Voor zij werkelijk kunnen verstaan wat de be-
tekenis is van heiliging en van eenvormigheid aan de 
wil van Christus, moeten zij, door samenwerking met 
God, de overwinning behalen over verkeerde gewoon-
ten en praktijken.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 469. 

 

In het eten 

“Ware matigheid leert ons geheel afstand te doen van alles wat 

schadelijk is, en oordeelkundig gebruik te maken van wat gezond 

is. Er zijn er maar weinigen die echt inzien hoeveel hun gewoon-

ten van eten te maken hebben met hun gezondheid, hun karakter, 

hun bruikbaarheid in deze wereld, en hun eeuwige bestemming. 

De eetlust moest altijd onderworpen zijn aan de morele en ver-

standelijke krachten. Het lichaam moest de dienaar van de geest 

zijn, en niet de geest de dienaar van het lichaam. 

Degenen die onmatig en onredelijk eten en werken, praten en 

handelen ook vaak onredelijk. Het is niet nodig om alcoholische 

dranken te gebruiken om onmatig te zijn. De zonde van onmatig 

te eten – te vaak eten, te veel te eten, en te rijk, ongezond 

voedsel tot zich te nemen – vernietigt de gezonde werking van 

de verteringsorganen, treft de gedachten, vertroebelt het oordeel, 

verhindert redelijk, kalm, gezond denken en handelen.” –Hoe 

leid ik mijn kind, blz. 471, 472. 

De eerste stap naar matigheid is het beheersen van onze eetlust. 

Hoe? We moeten ons afvragen: waarom eten en drinken we? En 

ook: wat eten of drinken we? Het lijkt erop dat een groot aantal 

mensen de redenen waarom ze eten en drinken, vergeten is. De 

eetgewoonten van de meeste mensen worden bepaald door 

smaak. Ze vragen zich nooit af: hoe kan ik hier baat bij hebben? 

Maar eerder: hoe smaakt het? Dit is de reden waarom veel 

mensen nooit thuis eten, maar in plaats daarvan voor restaurants 

kiezen, omdat daar het eten over het algemeen wordt gekookt om 
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de smaak te bevredigen, en niet om het lichaam te versterken of 

ter opbouwing van goed bloed. De meeste mensen eten bij-

voorbeeld liever chips of gebakken aardappelen dan gekookte 

aardappelen. Maar gekookte aardappelen zijn gezonder, omdat ze 

gemakkelijk verteerbaar zijn en het lichaam ten goede komen. 

Wat we ook eten en drinken, het moet gezond bloed opbouwen 

om lichaam en hersenen te voeden, om goed te kunnen denken en 

dingen te verrichten. Velen in onze gemeente denken dat het zich 

onthouden van vleeswaren alles is wat met matigheid te maken 

heeft. Maar matigheid betekent niet alleen het zich onthouden van 

alles wat schadelijk is, maar ook het matigen van alles wat 

gezond is. Matigheid is het uitoefenen van zelfbeheersing. 

 

In het werk 

“Wij moesten in ons werk matigheid betrachten. Het is niet onze 

plicht ons te plaatsen waar wij overwerkt raken. Sommigen 

kunnen tijdelijk geplaatst worden waar overwerk nodig is, maar 

dat moet een uitzondering zijn, geen regel. Wij moeten in alle 

dingen matigheid betrachten. Als wij de HERE eren door ons 

deel te doen, zal Hij van Zijn kant onze gezondheid bewaren. 

Wij moesten een verstandige macht over al onze organen 

hebben. Door matig te zijn in eten en drinken, in het kleden, in 

het werk, en in alle dingen, kunnen wij voor onszelf doen wat 

geen arts voor ons kan doen. 

 

Als regel moest de arbeid van de dag niet worden 
voortgezet in de avond... Mij is getoond dat degenen 
die dit vaker doen, meer verliezen dan zij winnen, 
want hun energie raakt uitgeput, en zij werken op 
nerveuze opwinding. Zij realiseren zich de directe 
schade niet, maar zij zijn zeker bezig hun gestel te 
ondermijnen.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 470. 
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We danken God dat Hij ons de rustdag heeft gegeven, de 

Sabbat. We leven in een tijd waarin veel mensen rijkdom 

najagen en nooit rust zoeken, voordat ze rijk geworden zijn. 

Maar de ironie is dat als ze eindelijk beginnen te rusten, zij 

sterven en hun eeuwige leven samen met de aardse rijkdommen 

verliezen. Waarom verliezen ze beide werelden? Het komt door 

onmatigheid in het werken. “Daar is er een, en geen tweede; hij 

heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is aan al zijn arbeid 

geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom, 

en zegt niet: Voor wie arbeid ik toch, en doe mijn ziel gebrek 

hebben aan het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een 

moeilijke bezigheid.” (Prediker 4:8). 

 

In de kleding 

“In alle opzichten moest de kleding gezond zijn. ‘Boven alle 

dingen,’ wenst God dat wij ‘gezond zijn’ – gezond naar lichaam en 

ziel. En wĳ moeten werkers zĳn tezamen met Hem voor de 

gezondheid van zowel ziel als lichaam. Beide worden bevorderd 

door gezonde kleding. Die moest bevallig zijn, keurig, en passende 

natuurlijke eenvoud bezitten. Christus heeft ons gewaarschuwd 

voor de ijdelheid van het leven, maar niet tegen natuurlijke 

bevalligheid en schoonheid.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 471. 

Een andere oorzaak van ziekte vandaag de dag is het onjuist 

gekleed zijn. Mensen zijn slaven van de mode geworden. De 

mode van vandaag kent de weersgesteldheid niet. De meeste 

kleding bedekt de ledematen niet goed en ze blijven blootgesteld 

aan hitte of kou. Het gevolg is ziekte. Weinigen beseffen dat wat 

ze dragen hun fysieke, mentale en geestelijke gezondheid 

beïnvloedt. 

Satan werkt onvermoeibaar om de voedsel- en kledingindustrie 

te corrumperen, en daarin opent hij mogelijkheden voor de 

bevrediging van het eigen-ik en winst, zodat christenen het einde 

van de wereld volledig vergeten. 
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Matigheid is een beginsel van het godsdienstige leven 

“Matigheid in alle dingen van het leven moet geleerd en toe-

gepast worden. Matigheid in eten, drinken, slapen en kleden is 

een van de grootste beginselen van het godsdienstig leven. 

Waarheid die in het heiligdom van de ziel gebracht wordt, zal 

gids zijn in de behandeling van het lichaam. Niets dat te maken 

heeft met de gezondheid van het menselijk werktuig, mag met 

onverschilligheid beschouwd worden. Ons eeuwig welzijn hangt 

af van het gebruik dat wij gedurende dit leven maken van onze 

tijd, kracht, en invloed.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 466, 467. 

Geliefde broeders en zusters, laten we niet vergeten dat ons hier 

slechts één leven verleend is; en het onderzoek bij een ieder zou 

moeten zijn: Hoe kan ik mijn leven investeren, zodat het de 

grootste winst oplevert? Hoe kan ik leven tot eer van God? 

Laten we aan het einde van het jaar ons leven bekijken, 

nadenken over hoe we de race in 2020 hebben gelopen en welke 

veranderingen er nog kunnen worden aangebracht, nu er nog 

genadetijd is. Wees gezegend. Amen. GL 
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5e lezing – woensdag, 9 december 2020 

VVOOLLHHAARRDDIINNGG  

Door br. D. Francis, Sri Lanka / India / Verenigde Staten 

 

elnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, 

die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 

wedloop lopen die voor ons ligt.” (Hebreeën 12:1). 

Als kinderen van God leven we met de grote hoop het huis van 

onze Vader te bereiken. Op deze levensreis worden we gecon-

fronteerd met veel problemen en beproevingen die de hele mens-

heid gemeen heeft, terwijl andere uniek zijn voor de kinderen van 

God. Velen worstelen met interne conflicten, terwijl anderen 

angsten bestrijden die voortkomen uit de omgeving waarin ze 

leven. Ons leven is een wandtapijt van doelwitten, doelstellingen 

en dromen, verweven met angsten, twijfels en teleurstellingen. Al 

deze negatieve aspecten beïnvloeden onze geestelijke reis en groei. 

In Hebreeën 6:19 lezen we: “Deze hoop hebben wij als een anker 

voor de ziel, ...” De christelijke reis is een combinatie van geloof en 

hoop. Het leven is niet alleen een sprint of een korte afstandsrace, 

maar een lange afstand marathon. “Weet u niet dat zij die in de 

renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs 

ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.” (1 Korinthe 9:24). We 

dienen standvastig te zijn en deze race met veel volharding en 

geduld te leiden, ook al worden we onderweg met veel tegenslagen 

geconfronteerd. 

 

Volharding gedefinieerd 1 

Het Engelse werkwoord voor volharden, ‘persevere’, (in het 

Nederlands ‘persevereren’) komt van het Latijnse persevereus, 

                                                 
1  Noot van de vertaler: Gedefinieerd vanuit het Engelse begrip 

‘perseverance’:  persevereren, oftewel volharden. 

“W 
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wat betekent ‘standvastig doorgaan, blijven volhouden’, en dat 

woord komt van twee andere woorden: per voor ‘zeer / veel’ en 

severus voor ‘streng / strikt’.1 

Het woord “volharding” wordt in de Bijbel niet vaak gebruikt. In 

plaats daarvan worden veel synoniemen gebruikt. 

De Merriam-Webster Dictionary definieert perseverance 

(volharding) als de “voortdurende inspanning om iets te doen of 

te bereiken, ondanks moeilijkheden, mislukking of tegenstand; 

standvastigheid.” Het wordt in de Cambridge Dictionary 

gedefinieerd als “voortdurende inspanning en vastberadenheid”. 

Door deze definities komen we tot een beter begrip van ons 

concept. 

In de Bijbel, alsook in de Geest der Profetie, vinden we enkele 

synoniemen voor “volharding”, zoals onder andere: ijver, 

uithoudingsvermogen, toewijding, vastberadenheid, doorzettings-

vermogen, vasthoudendheid en standvastigheid. De Geest der 

Profetie gebruikt soms ook verschillende synoniemen.  

“Wanneer wij ijverig werken tot redding van onze medemensen, 

zal God al onze pogingen zegenen.” –Getuigenissen voor de 

gemeente, deel 9, blz. 87. 

Volharding: de sleutel tot het behalen van geestelijke groei en 

succes. 

“Echt succes op welk gebied ook is niet het gevolg van toeval of 

voorval of voorbestemming. Het is het gevolg van Gods voor-

zienigheid, het loon van geloof en bescheidenheid, van deugd en 

volharding. [...] God biedt mogelijkheden; succes is afhankelijk 

van het gebruik dat we ervan maken.” –Profeten en koningen, 

blz. 292. 

Ons succes hangt af van ons vermogen om onze door God 

gegeven talenten ten volle te benutten. In dit proces spelen 

volharding en zelfmotivatie een cruciale rol. Geestelijke, 

mentale en fysieke groei, sociaal-economische prestaties en 

algeheel succes in het leven zijn het resultaat van de eerste 

                                                 
1 https://www.vocabulary.com/dictionary/persevere 

 (geraadpleegd op 21 juni 2020). 
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toepassing van volharding of vastberaden inspanning, in samen-

werking met ons geloof in God en Zijn voorzienigheid. 

Over het algemeen hebben wij, mensen, de neiging bang te zijn 

om te falen. In de “gelijkenis van de talenten” zei Jezus dat 

degene die bang was om te falen en het hem gegeven talent 

verborg, uiteindelijk alles verloor. We moeten bereid zijn 

risico’s te nemen in het leven om ons geloof te behouden en 

succes te behalen, net zoals Jezus Christus dat voor ons heeft 

gedaan. “Om de mens te redden, nam hij het eeuwige risico.”  

–Signs of the Times, 5 januari 1915. Ga met geloof voorwaarts 

in Christus. 

De meesten van ons vertoeven graag in bepaalde comfortzones. 

We zijn te bang of te lui om daaruit te stappen. Soms houden we 

niet van de gebeurtenis, persoon of beslissing, die ons uit die 

zone weghaalt. Maar we dienen voorwaarts te gaan. Elke dag 

moeten we vooruitgaan in ons geestelijke leven – met voor-

zichtigheid. “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht 

zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ont-

vluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” 

(Lukas 21:36). 

 

Volharding: het brengt fysieke, mentale en geestelijke groei 

“Het hele systeem heeft de versterkende invloed van beweging 

in de open lucht nodig. Elke dag een paar uur handwerk zou 

helpen om de lichamelijke stevigheid te vernieuwen en de geest 

te laten rusten en zich te laten ontspannen.” –Geest, karakter en 

persoonlijkheid, blz. 120. 

Een zwakke geest kan gemakkelijk door de vijand worden 

beïnvloed in de richting van ontmoediging, nietsdoen en ver-

keerde gewoonten. Een gezond dieet, geschikte lichaams-

beweging, voldoende hydratatie, voldoende slaap, gebedsleven 

en goede gewoonten zullen ons helpen de negativiteit in ons te 

bestrijden. Aan de andere kant zullen al deze dingen ook onze 

volharding en vastberadenheid vergroten om ons naar de vol-

gende niveaus van mentale en geestelijke groei te brengen. “U 
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dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon over-

eenkomstig uw werk.” (2 Kronieken 15:7). 

Wij, als christenen, dienen een positieve houding te ontwik-

kelen, die ons zal helpen betere persoonlijkheden te ontwikkelen 

en uiteindelijk onze invloed in de samenleving zal vergroten. 

Als we positieve hoop, verwachtingen en overtuigingen hebben, 

zal dat geloof opbouwen dat onze volharding zal voeden. Onze 

trouwe reacties en geestelijke benaderingen zullen veel interne 

en externe conflicten oplossen. Ook zullen onze evenwichtige 

houdingen ons helpen onze invloedscirkel te verruimen bij het 

zaaien van Gods Woord onder ongelovigen. Dit zal op zijn beurt 

ook voor vooruitgang in het leven zorgen. Maar onthoud dat 

wanneer we met mensen omgaan, we vaak worden geconfron-

teerd met teleurstellingen, kritiek, conflicten en soms misluk-

kingen. De vraag blijft: gaan we opgeven of gaan we voor-

waarts? 

Zoals Dr. Martin Luther King jr. zei: “Als je niet kunt vliegen, 

ren dan. Als je niet kunt rennen, loop dan. Als je niet kunt lopen, 

kruip dan, maar wat je ook doet, je moet vooruit blijven gaan.”1 

Wij dienen te allen tijde onze doelen in gedachte te houden. We 

hebben allemaal doelen in het leven, of die zouden we moeten heb-

ben. Ons leven moet doelgericht en goed gefocust zijn. God is 

doelgericht. De meeste profetieën tonen Gods doelen of bedoe-

lingen. Bij elke stap die we zetten, alles wat we doen, alles wat we 

willen doen, dienen we ons af te vragen: “Waarom doe ik dit?” 

Deze vraag zal ons helpen onszelf weer op het goede spoor te 

zetten. “Opdat de beproeving van uw geloof – die van groter 

waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd 

wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus.” (1 Petrus 1:7). Ons primaire doel 

zou moeten zijn om onze Heiland te ontmoeten wanneer Hij komt. 

 

                                                 
1 https://www.enotes.com/homework-help/ 

 you-cant-fly-then-run-you-cant-run-then-walk-you-343193 

 (geraadpleegd op 6 september 2020). 
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“Wijd je gedachten aan geestelijke dingen. Zorg ervoor 

dat uw gedachten niet bij uzelf blijven stilstaan. Ont-

wikkel een tevreden, opgewekte geest. U praat te veel 

over onbelangrijke dingen. Hier krijgt u geen geeste-

lijke kracht van. Als de kracht die u tijdens het praten 

besteedt, zou wijden aan het gebed, zou u geestelijke 

kracht ontvangen en zou u een melodie maken in uw 

hart voor God.” –Testimonies for the Church, vol. 2, 

blz. 434. 

 

Volharding: Christus het beste Voorbeeld 

Denkt u dat Jezus, de Schepper van het universum, moest vol-

harden zoals wij? Hij werd in deze wereld geboren als honderd 

procent mens, met alle mogelijkheden om verleid, ontmoedigd, 

aangevallen en wat meer te worden. Indien Jezus niet zoals wij 

verleid had kunnen worden, zou satan zijn tijd niet hebben ver-

spild aan het voortdurend verleiden van Jezus. Jezus stond voor 

meer uitdagingen dan wie dan ook ooit. Vanaf het moment dat Hij 

werd geboren, probeerden Zijn vijanden Hem te doden. Zijn eigen 

gemeenschap geloofde Hem niet (zie Johannes 7:5). De religieuze 

leiders bekritiseerden Hem en verwierpen Zijn leer. Uiteindelijk 

werd Hij verraden door een van Zijn eigen discipelen. Jezus moest 

dus tot het einde toe volharden met het oorspronkelijke plan tot 

oplossing. Hij is het beste Voorbeeld van volharding. Zijn kracht 

was Zijn gebedsleven. 

Geen van deze schadelijke elementen of uitdagingen kon Jezus 

ervan weerhouden het doel van het kruis te bereiken. “Dagelijks 

omringd door verzoeking, voortdurend tegengewerkt door de 

leiders van het volk, wist Christus dat Hij Zijn menselijkheid 

moest versterken door gebed. Om mensen tot zegen te zijn, moet 

Hij met God in verbinding staan, door van Hem energie, volhar-

ding en standvastigheid te verkrijgen.” –Gospel Workers, blz. 255. 
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In de hof van Gethsemané was Jezus erg verontrust door de 

zwaarte van de zonde die Hij zou moeten dragen. Hij bad vurig 

tot de Vader en smeekte om hulp. Niemand die zich rondom 

Jezus bevond, kon Hem helpen. Hij vroeg de discipelen om te 

bidden, maar in plaats daarvan sliepen zij. Menselijk gesproken, 

was de vraag voor Jezus: “Ga Ik deze missie opgeven?” Ook wij 

komen tot specifieke beslissingspunten, zoals Jezus mee gecon-

fronteerd werd. Als mens had Jezus op dit moment externe hulp 

nodig. De hemel bood Jezus steun als gevolg van Zijn oprecht 

gebed. “Hij wil Zich niet van Zijn zending laten afhouden. Hij 

zal de verzoening worden van een mensdom dat de zonde heeft 

gewild. Zijn bede kent nu slechts één onderwerping: ‘Indien 

deze beker niet kan voorbijgaan tenzij dan dat Ik die drinke, Uw 

wil geschiede.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 575. 

Met de hulp van Zijn Vader toonde Jezus Zijn volharding. Op 

aarde was Jezus een gebedsstrijder. Jezus onderwierp Zijn wil aan 

de wil van Zijn Vader. Hij concentreerde Zich op Zijn ultieme 

missie. Telkens wanneer Zijn menselijke neigingen Zijn missie 

dreigden te dwarsbomen, zocht Hij hulp bij God, de Vader. Jezus 

is ons Voorbeeld. 

 

Volharding: een essentieel ingrediënt van gebed  

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met 

dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de 

deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus 

te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit 

geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.” 

(Kolossensen 4:2-4). 

We kunnen vijf hoofdelementen van gebed identificeren in de 

bovenstaande Bijbelverzen. Ten eerste vroeg de apostel Paulus 

aan de Kolossensen om standvastig te zijn, of door te gaan in 

gebed. Ze moesten niet opgeven, maar vasthouden aan hun geloof 

in Jezus. Ten tweede noemt hij waakzaamheid in onze gebeden. 

Ten derde vinden we dat onze gebeden onze oprechte 

dankzegging zouden moeten bevatten. Ten vierde vinden we dat 
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we zouden moeten bidden dat ons hart ontvankelijk zal zijn voor 

het woord van God, en ook dat Zijn woord met anderen dient te 

worden gedeeld. Ten vijfde zien we dat de apostel Paulus ver-

zoekt om gebeden voor zijn missie, en daarom dienen wij te 

bidden voor alle missies en zendelingen. Standvastig blijven, of 

volharden in gebed, rekening houdend met alle elementen van 

gebed, zal ons allen tot zegen zijn. 

“Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt 

in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen.” (Éfeze 6:18).  

Wanneer we denken aan volharding in gebed, herinneren we ons 

misschien de gelijkenissen die Jezus in de evangeliën onderwees. 

We vinden voornamelijk de gelijkenis over een man die smeekte 

om brood om zijn hongerige vriend te voeden, die hem ’s nachts 

een verrassingsbezoek had gebracht. (Lukas 11:5-8). Dit verhaal 

staat in het boek Lukas vlak na het Onze Vader. Het is dus 

duidelijk dat volharding essentieel is. Verderop in hetzelfde 

hoofdstuk lezen we deze woorden van de Heiland: “En Ik zeg u: 

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er 

zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; 

wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 

worden.” (Lukas 11:9, 10). 

We vinden nog een andere bekende gelijkenis van Jezus over de 

weduwe en de onrechtvaardige rechter in Lukas 18:1-8. De reden 

of het doel van deze gelijkenis is: “Om zijn leerlingen duidelijk te 

maken dat ze moesten blijven bidden, dat ze het nooit moesten 

opgeven, vertelde Jezus hun deze gelijkenis:” (Lukas 18:1, 

[GNB]). Opnieuw haalt Jezus het gevolg van volharding aan. “En 

de Heer vervolgde: ‘Hoor, wat die onrechtvaardige rechter zegt. 

Zou God dan de mensen die hij zelf heeft uitgekozen en die dag 

en nacht tot hem roepen, hun recht niet geven? Zou hij hen laten 

wachten? Neem van Mij aan: hij zal ze heel snel hun recht geven. 

Maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst wel geloof op aarde 

vinden?’ ” (Lukas 18:6-8, [GNB]). Hier zien we dat Jezus geloof 

en volharding verbindt met verlossing. 



 - 38 - 

Volharding: de verheerlijkten volharden tot het einde 

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 

door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de 

toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij 

staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.” 

(Romeinen 5:1, 2).  

Mijn geliefde broeders en zusters, wij naderen wederom het 

einde van een jaar. Dit jaar was een zeer uitdagend jaar voor 

velen van ons. Veel mensen verloren hun dierbaren vanwege de 

COVID-19-pandemie, terwijl anderen sociaal en economisch 

werden getroffen. Maar toch hielp God ons dit jaar door te 

komen met veel innige hoop op Zijn glorieuze verschijning. In 

het boek Openbaring noemt de schrijver, Johannes, de uitverko-

renen “heiligen”. Terwijl wij het proces van rechtvaardiging en 

heiligmaking doorlopen, verwachten wij verheerlijkt te worden 

bij de verschijning van de Heer. Nogmaals, we moeten onszelf 

deze vraag stellen: “Gaan we deze race opgeven, of zullen we 

volharden tot het einde?” 

“Christus heeft Zijn opdracht gegeven ‘Gaat heen in de gehele 

wereld.’ (Markus 16:15). Iedereen moet de waarschuwings-

boodschap horen. Een prijs van de hoogste waarde wordt hen 

voorgehouden die in de christelijke renbaan lopen. Zij die ge-

duldig lopen, zullen de kroon des levens ontvangen die niet ver-

gaat.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 132. 

 

Volharding: praktische lessen van een visionair 

De legendarische dr. King was de Mahatma Gandhi van de 

Verenigde Staten. Hij volgde de blauwdruk van Gandhi’s 

“Ahimsa Satyagraha”, de niet-gewelddadige protesten, die de 

weg baanden naar de verlangde vrijheid van burgerrechten. 

“Dr. Martin Luther King, Jr., oorspronkelijke naam Michael 

King, Jr., (geboren 15 januari 1929, Atlanta, Georgia, VS – over-

leden op 4 april 1968, Memphis, Tennessee), Baptistenprediker 

en sociaal activist die de burgerrechtenbeweging in de Verenigde 
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Staten leidde vanaf het midden van de jaren vijftig tot zijn dood 

(door moord) in 1968. Zijn leiderschap was van wezenlijk belang 

voor het succes van die beweging in het beëindigen van de juri-

dische segregatie van Afro-Amerikanen in het zuiden en andere 

delen van de Verenigde Staten. King kreeg nationale bekendheid 

als hoofd van de burgerrechtenorganisatie Southern Christian 

Leadership Conference, die geweldloze tactieken promootte, 

zoals de massale mars naar Washington (1963), om burgerrechten 

te verkrijgen. Hij werd in 1964 beloond met de Nobelprijs voor 

de Vrede. 

Op 3 april (1968) was King terug in Memphis, waar het stads-

bestuur had verzocht om een gerechtelijk bevel om te voorkómen 

dat hij een andere mars zou leiden. ... Doodsbedreigingen waren 

King niet onbekend, maar die waren toegenomen sinds hij zijn 

tegenstand benadrukte in de Vietnamoorlog. Voor zijn vertrek 

naar Memphis had hij zelfs zijn vrouw en ouders ingelicht dat er 

vermoedelijk een prijs op zijn hoofd was gezet. ... 

Die avond was er een bijeenkomst gepland bij Bishop Charles 

Mason Temple, een Pinkstergemeente in Memphis. King was 

uitgeput, had een zere keel, en voelde zich ziek. Er woedde een 

onweersbui, en daardoor werd een lage opkomst verwacht. Hij 

stuurde daarom zijn beste vriend en hoofdluitenant, eerwaarde 

Ralph Abernathy, om in zijn plaats te spreken. Toen Abernathy 

bij de kerk arriveerde, trof hij daar een grotere menigte dan 

verwacht, gonzend van opwinding bij het vooruitzicht om King 

te horen spreken. Abernathy belde King op, en vroeg hem te 

komen. Hij beloofde dat hij het grootste deel van de toespraak 

zou doen, en King slechts enkele woorden zou laten spreken. 

King ging daarmee akkoord. 

Tijdens het evenement sprak King meer dan 40 minuten bijna 

volledig uit de losse pols, verzamelde hij energie en gaf hij 

energie aan het publiek toen hij wegging. Per saldo hield 

hij een van zijn meest emotioneel verheven en retorisch bril-

jante toespraken. 
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Uiteindelijk, toen hij afsloot, werd zijn toespraak profetisch: ‘We 

hebben een aantal moeilijke dagen voor de boeg. Maar het maakt 

mij nu niet meer uit, want ik ben op de bergtop geweest ... Zoals 

iedereen zou ik graag een lang leven willen leiden. Een lange 

levensduur heeft zijn plaats. Maar daar maak ik me nu geen 

zorgen over. ... En ik heb het Beloofde Land gezien. Ik kom er 

misschien niet met jullie. Maar ik wil dat jullie vanavond weten 

dat wij, als volk, het Beloofde Land zullen bereiken! ... Ik maak 

me nergens zorgen over. Ik ben voor niemand bang! Mijn ogen 

hebben de heerlijkheid van de komst van de Heere gezien!”1 

Tegenwoordig hebben miljoenen Afro-Amerikanen in de 

Verenigde Staten hun vrijheid van burgerrechten te danken aan 

de volhardende inspanningen en offers van mensen zoals dr. King. 

Door Gods genade zullen bedreigingen, ziektes, beloningen of 

tijdelijke tegenslagen niet een doelgericht persoon tegenhouden, 

die de volharding en de toewijding heeft om door te gaan. 

Ter afsluiting: “De kracht die verkregen wordt door gebed tot 

God, samen met een volhardend trachten de geest te oefenen in 

bedachtzaamheid en zorg, maakt een mens geschikt voor zijn 

dagelijkse plichten, en bewaart onder alle omstandigheden de 

vrede voor zijn geest.” –Gedachten van de berg der 

zaligsprekingen, blz. 77. 

“En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op 

de volharding van Christus.” 2 Thessalonicensen 3:5. Amen. GL 

 

 

 

                                                 
1
 Aangepast vanuit de Encyclopedia Britannica, artikels geschreven 

 door David L. Lewis en Clayborne Carson 

 (https: //www.britannica.com/biography/Martin Luther King jr) 

 en door Jeff Wallenfeldt  

 (https://www.britannica.com/event/ 

 assassination-of-Martin-Luther-King-Jr/The-Mountaintop-Speech) 

 https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/ive-been-mountaintop 

 (geraadpleegd op 6 september 2020). 
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6e lezing – vrijdag, 11 december 2020 

OOVVEERRGGAAVVEE  

Door br. P. Hunger, Argentinië / Verenigde Staten 

 
ls je de zin ‘I surrender all’ [‘k Geef mijzelf aan U volkomen] 
hoort, komt zeker de herinnering aan een melodie in u op. 

‘I Surrender All’ is een loflied geschreven door Judson Van 
DeVenter en wordt vandaag de dag in verschillende talen ge-
zongen. Van DeVenter werd geboren op 5 december 1855 in 
Michigan, in de Verenigde Staten, en werd leraar en kunstsupervi-
sor in de openbare scholen van Pennsylvania, tevens was hij een 
actieve muzikant in zijn lokale kerk. Toen zijn vrienden zijn talen-
ten zagen, moedigden zij hem aan zich volledig in te zetten voor 
evangelisatie. Vijf jaar lang woedde er in zijn geest en hart een 
conflict tussen doorgaan als leraar of zich wijden aan het evangeli-
satiewerk. Judson zei zelf: “Ik zat een tijdje in tweestrijd om mijn 
talenten op het gebied van kunst te ontwikkelen, of om voltijds te 
gaan evangeliseren. Uiteindelijk kwam het cruciale uur van mijn 
leven en gaf ik mijzelf volkomen over. Een nieuwe dag luidde  
mijn leven in. Ik werd evangelist en ontdekte diep in mijn ziel een 
tot nu toe onbekend talent. God had een lied in mijn hart verborgen 
en door een teder akkoord aan te raken, zorgde Hij ervoor dat ik 
ging zingen.”1 Judson deelde het goede nieuws van het evangelie 
in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland en Schotland, bracht 
hij woorden van hoop met zijn boodschap en liederen. 
We bereiken het einde van 2020, een jaar vol gebeurtenissen die 
duidelijke tekenen zijn dat het einde nabij is. Vanaf begin 2020 
zagen we de ene ramp na de andere volgen: branden, aard-
bevingen, de Coronavirus-plaag, oorlogen, crises in de wereld-

                                                 
1 Hawn, Michael. “History of Hymns – I Surrender All.” 

 DiscipleshipMinistries.com. 

 https://www.umcdiscipleship.org/resources/ 

 history-of-hymns-i-surrender-all 

 (geraadpleegd op 28 juni 2020). 

A 
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economie, hongersnood, tornado’s enzovoort. Duizenden mensen 
kwamen om het leven tijdens deze eindtijdgebeurtenissen. Net 
zoals Van DeVenter zijn vrienden hem aanspoorden om God te 
dienen, nodigt de Heer ons uit om alles over te geven en zo zowel 
ons leven als dat van de mensen om ons heen te redden. Het is tijd 
om een beslissing te nemen en het goede nieuws te verkondigen 
aan een wereld die diep in duisternis is. 
De Heere zegt ons: “Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen 
mijn wegen bewaren.” (Spreuken 23:26 [SV77]). De Heer wil ons 
niet alleen zegenen, ons vrede geven en ons leiden in het nieuwe 
jaar, maar Hij nodigt ons ook uit om onszelf in Zijn handen te 
leggen, zodat we ons volkomen geven voor Zijn dienst. 
 
Sluit vriendschap met God en kom je geloften na 

Gods oproep is als volgt: “Gewen je toch aan Hem en heb vrede; 
daardoor zal het goede over je komen. [...]  Ja, dan zul je vreugde 
scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen. 
Je zult vurig tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren; en je zult je 
geloften nakomen.” (Job 22:21, 26, 27). 
Er zijn twee kanten die strijden voor het hart van de mens: Jezus 
en satan. Aan de ene kant biedt satan ons een overvloed aan ver-
maak en genoegens. Hij veroorzaakt echter ook rampen die tot 
vernietiging en dood leiden. Aan de andere kant laat Jezus ons een 
ander pad zien, een pad dat naar het eeuwige leven leidt. Een 
halfslachtige overgave geeft ons niet de vrijheid die we nodig 
hebben uit de handen van satan. Alleen wanneer we besluiten ons 
volledig aan Gods leiding te geven, zullen we vrede ervaren door 
vergeving en bevrijding van de ketens van de zonde. Deze totale 
overgave hangt samen met een toewijding om God te dienen. In de 
tekst staat “geloften nakomen”. Wat zijn deze geloften? Dit zijn 
niets anders dan de geloften van loyaliteit en dienstbaarheid. 
Het probleem met de integriteit van de gemeente zit in het idee dat 
het christendom voor velen betekent dat we Christus aan ons leven 
toevoegen, maar niet dat wijzelf afstand nemen van de zonde. Met 
andere woorden, het is een verandering van gedachten, maar niet 
van gedrag. Het ware christendom betekent totale overgave aan 
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God; en dat houdt in opwekking en hervorming, een volledige en 
totale verandering in onze interesses en activiteiten. 
Josef Tson, een Roemeense predikant en voormalig voorzitter van 
het Roemeense Zendingsgenootschap die jaren van vervolging en 
ballingschap onder een wrede communistische regering heeft 
overleefd, werd ooit gevraagd naar zijn perceptie van het 
Amerikaanse christendom. Josef zei dat in het hedendaagse 
christendom het sleutelwoord “commitment”1 is. Maar toen voegde 
hij eraan toe dat dit niet klopt. “In feite,” zei hij, “werd het woord 
‘commitment’ pas in de jaren zestig van de 20e eeuw in de Engelse 
taal veel gebruikt. Wanneer een nieuw woord in gebruik komt, 
wordt er in het algemeen een oud woord weggedrukt. Ik begon te 
studeren en vond het oude woord dat ‘commitment’ had 
vervangen: het woord ‘surrender’ [overgave]’.  
“Wat is het verschil tussen ‘commitment’ [toewijding] en 
‘surrender’ [overgave]? Als je een verbintenis [‘commitment’] 
aangaat, heb je nog steeds de controle, ongeacht hoe nobel ook 
datgene is waar je je aan verbonden hebt [als commitment]. Men 
kan zich ertoe verbinden om te bidden, de Bijbel te bestuderen, zijn 
geld te geven, of zich te committeren aan betalingen voor de 
automobiel, of om af te vallen. Wat hij ook kiest om te doen, hij 
verbindt zich ertoe. Maar overgave is anders. Als iemand een 
pistool vasthoudt en aan u vraagt om uw handen in de lucht te 
steken als teken van overgave, vertelt u die persoon niet waar u 
zich voor inzet. U geeft zich gewoon over en doet wat u wordt 
gezegd ... [Mensen] houden van toewijding omdat ze dan nog 
steeds de controle hebben. Maar het sleutelwoord is ‘overgave’. 
Wij dienen slaven te zijn van de Heere Jezus Christus.”2 

                                                 
1 Noot van de vertaler: hier is geen goed Nederlands equivalent voor. 

 Het dichtst in de buurt komt ‘toewijding’, maar dekt niet de 

 volledige lading. 
2 Cheong, Christian. “Commitment vs. Surrender.” 

 SermonCentral.com.  

 https://www.sermoncentral.com/sermon-illustrations/81687/ 

 commitment-vs-surrender-by-christian-cheong 

 (geraadpleegd op 28 juni 2020). 
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In werkelijkheid is de perceptie van Josef Tson wereldwijd te 

zien. Velen nemen alleen de naam van christenen aan, maar in 

hun leven is er geen totale overgave aan de transformerende 

kracht van het evangelie. Waar is de transformatie van levens 

door de kracht van God? Waar is de erkenning van zonde en het 

zich afkeren van het kwaad? Waar is de heilige wijding aan de 

dienst van de Heer? Het ware christendom is geen sentimentele, 

sociale of oecumenische toewijding, zoals we tegenwoordig in 

onze wereld zien, maar een totale overgave aan de wil van God. 

“Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding 

ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen 

en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.” 

(Lukas 18:22). 

De rijke jongeling dacht dat hij een aan God toegewijd leven 

leidde, maar zijn hart was niet gewijd aan dienstbaarheid. Alles 

verkopen betekent je volledig overgeven aan God. We leven niet 

meer voor onszelf. Ik weet niet wat God u vertelt wat nog mist in 

uw leven, maar vandaag is het tijd om uw eigen gevoel van 

rechtvaardigheid en uw aardse afgoden te ‘verkopen’ en de 

vreugde van deze verandering, de eeuwige schatten, te delen met 

degenen die God niet kennen. 

 

We mogen niet worden verdeeld 

De Psalmist zegt ons: “Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht 

nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, Ik zoek U met heel 

mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.” (Psalm 

119:2, 10). 

God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen welk pad we 

willen volgen, en Hij zal onze stappen nooit forceren. Hij wil dat 

we met heel ons hart naar Hem zoeken. Gezegend is hij die zich 

geheel aan deze richting geeft, want hij zal waar geluk vinden. 
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“Berouw is pas echt als het hervorming tot stand 

brengt. De gerechtigheid van Christus is geen dek-

mantel voor onbeleden en nog niet nagelaten zonden. 

Het is een beginsel dat het karakter verandert en het 

leven bestuurt. Heiligheid betekent volkomen zijn in 

Gods oog. Het betekent algehele overgave aan het in-

wonen van de hemelse beginselen.” –Jezus, de Wens 

der eeuwen, blz. 457, 458. 

 

 

Dienen met het gehele hart en ziel 

“Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de 

HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te 

hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en 

met heel uw ziel.” (Deuteronomium 10:12). 

Als het hart zich verheugt in de Heer, zal het zich verheugen in 

het dienen van anderen. De christen dient niet uit verplichting, 

maar omdat zijn leven blijft groeien als hij anderen gelukkig ziet. 

Het brengen van een boodschap van hoop geeft niet alleen kracht 

aan degenen die moe en belast zijn door de moeilijkheden van het 

leven, maar geeft ook vreugde en kracht aan de boodschapper om 

zijn best voor de Meester te blijven doen. 

Zich totaal overgeven betekent een leven leiden met agape liefde, 

waarover de Heer Jezus ons onderwezen heeft. Hij heeft alles 

gegeven, zelfs Zijn eigen leven, om ons te redden, zonder een 

beloning te verwachten. Hij deed het simpelweg omdat Hij van ons 

houdt. 

“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 

zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13).  

Zich totaal overgeven betekent onszelf overgeven, onze eigen ver-

langens, onze smaak, om onze naasten te dienen. Dit is levende 

agape liefde. 
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Daarom herhaalde Jezus in Matthéüs 22:37 die gedachte op-

nieuw: “... U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, 

met heel uw ziel en met heel uw verstand.” 

God is getrouw. Het is waar dat als we ons volledig aan Hem 

geven, we bepaalde verliezen en/of nadelen zullen ervaren. De 

Heer weet echter wat ieder van ons nodig heeft, omdat Hij degene 

is die een ieder van ons de gave van het leven gegeven heeft. God 

laat niet toe dat er iets ontbreekt aan hetgeen noodzakelijk is. “En 

zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw 

hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede 

woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, 

onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel 

woord ervan is onvervuld gebleven.” (Jozua 23:14). 

 

Ik geef het op! 

Begin jaren zestig waren de redacteuren van Time Magazine be-

zorgd over de dalende verkoop. In de hoop het aantal abonnemen-

ten te vergroten, ontwierpen ze een advertentiecampagne die aan-

biedingen naar een groot aantal potentiële lezers zou sturen. Op dat 

moment werd de IBM-computer net geïntroduceerd in de zaken-

wereld. Enthousiast om gebruik te maken van de allernieuwste 

technologie, coördineerden de marketingdirecteuren van het tijd-

schrift met IBM een geautomatiseerd programma om de adverten-

ties te verzenden. Zoals wel vaker gebeurt bij computers, was er 

echter een technische storing opgetreden. Als gevolg daarvan ont-

ving een verbaasde boer in Wyoming 12.634 abonnements-

aanbiedingen voor Time Magazine. De boer, die bijna nooit post 

ontving, las de ene brief na de andere, waarbij hij in de advertentie 

telkens hetzelfde aangeboden kreeg. Nadat hij enkele tientallen 

advertenties had doorgenomen, schreef hij een cheque uit voor het 

abonnementsgeld van 6 dollar, en stuurde het naar Time Magazine 

met een handgeschreven briefje waarop stond: “Ik geef het op”. 

Het jaar 2020 stond vol met boodschappen van God voor u, en 

riepen u met tedere liefde. U leeft nog steeds uitsluitend door de 

genade van de Heer. Maak van 2021 een gelegenheid om God te 
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dienen. Geef al uw talenten en kracht over aan de dienst van de 

Heer en bereid u voor op Zijn spoedige komst. God zegene u! 

Amen! GL 

 

 

 

7e lezing – Sabbat, 12 december 2020 

BBRROOEEDDEERRLLIIJJKKEE  VVRRIIEENNDDEELLIIJJKKHHEEIIDD  

EENN  LLIIEEFFDDEE  

Door br. Tzvetan Petkov, Bulgarije / Verenigde Staten 

 
n de Bijbel vinden we veel belangrijke onderwerpen, maar niets 
wordt zo sterk benadrukt als de aanwezigheid van liefde in het 

leven en karakter van de gelovige. De apostel Petrus plaatste broe-
derlijke vriendelijkheid en goddelijke liefde bovenaan zijn ladder.  

I 
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“Aan de godsvrucht broederliefde en aan de 

broederliefde liefde voor iedereen.” 2 Petrus 1:7. 

Broederlijke liefde 

Broederlijke liefde wordt vertaald vanuit het Griekse woord 

φιλαδελφία, philadelphia. Broederlijke vriendelijkheid weerspie-

gelt de relatie die we hebben met onze gezinsleden, maar nog 

meer met onze geestelijke familie binnen de gemeente. Jezus ging 

zelfs nog verder en stelde broederlijke vriendelijkheid voor als 

een eigenschap die gelovigen niet alleen tegenover hun vrienden, 

maar ook tegenover hun vijanden dienen te tonen. Om het belang 

en de aard van broederlijke liefde te begrijpen, moeten we ver-

schillende aspecten en toepassingen van deze liefde onderzoeken 

zoals die in de heilige Schrift naar voren worden gebracht. 

 

Als een gebod 

De apostel Johannes bracht broederlijke liefde naar voren als een 

gebod dat de Heer Jezus Christus aan Zijn volgelingen heeft 

gegeven. “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar lief-

hebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” 

(Johannes 13:34). Dit betekent dat de liefde die als philadelphia 

wordt voorgesteld niet alleen een emotionele gehechtheid van 

persoon tot persoon is, maar het is ook een principe dat gelovigen 

in hun dagelijks leven behoren toe te passen. We begrijpen ook 

dat, omdat de Heer broederlijke liefde als een gebod naar voren 

bracht, het in praktijk brengen ervan dus niet optioneel is. Onze 

Heer heeft de Tien Geboden vereenvoudigd tot twee: liefde voor 

God en liefde voor onze naaste. (Matthéüs 22:36-40). Dit betekent 

dat de Tien Geboden dus geboden van liefde zijn, en alleen door 

het principe van liefde in praktijk te brengen, kunnen we aan de 

eisen van de wet voldoen. “Het op één na belangrijkste gebod” is 

liefde voor onze naaste. Liefde voor God wordt in onze dagelijkse 

praktijk extern uitgedrukt als liefde voor onze naaste. “En dit 
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gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn 

broeder moet liefhebben.” (1 Johannes 4:21). 

 

Als een vrucht 

Broederlijke liefde zit niet van nature in onze aard. Sinds de zonde-

val hebben egoïsme, hebzucht en afgunst ons zondige hart in bezit 

genomen. Om op natuurlijke wijze broederlijke liefde te hebben en 

tot uitdrukking te brengen, dienen wij de vrucht van de Geest te 

ontvangen en deel te hebben aan de goddelijke natuur. “Wat nu de 

broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u 

bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.”  

(1 Thessalonicensen 4:9). 

We kunnen deze vrucht ontvangen door geloof in Jezus. Als we 

wedergeboren zijn, zal de Heilige Geest ons hart in bezit nemen; en 

liefde voor onze naasten zal op natuurlijke wijze voortkomen. 

“Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 

ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief 

wie uit Hem geboren is.” (1 Johannes 5:1). 

De werkelijke essentie van liefde is God Zelf. De enige manier 

om liefde te uiten, is door God in ons hart te hebben. Het is een 

schitterend voorrecht dat wij, door de genade van onze Heer, dit 

geschenk mogen ontvangen en God in ons karakter kunnen weer-

spiegelen. “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief-

hebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt gewor-

den.” (1 Johannes 4:12). 

 

Als een getuigenis 

Er is geen getuigenis krachtiger dan de uitdrukking van liefde. 

Jezus zei “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: 

als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13:35). Opnieuw zien 

wij dat het uiten van broederlijke liefde niet optioneel is, maar een 

natuurlijk gevolg is van de aanwezigheid van de Heer in ons 

leven. Als we deze broederlijke liefde niet hebben, bedriegen we 

onszelf en hebben we een denkbeeldig geloof of een denkbeeldige 
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godsdienstige ervaring. De aanwezigheid van broederlijke liefde 

is niet alleen een getuigenis voor de buitenwereld, maar ook een 

manier om onszelf te onderzoeken. “Als iemand zou zeggen: Ik 

heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leuge-

naar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij 

God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?” (1 Johannes 4:20). 

Alle offerandes in het Oude Testament werden met zout geofferd, 

wat betekent dat onze dienst aan God alleen aanvaardbaar zal zijn 

als er liefde aanwezig is. (zie Leviticus 2:13). 

 

Als loyaliteit en ethiek 

Broederlijke liefde wordt ook in de Schrift uitgedrukt als loyali-

teit aan God, Zijn gemeente op aarde en Zijn geboden. De 

apostel Paulus was een van de meest succesvolle zendelingen. 

“Gedurende zijn gehele predikambt had Paulus tot God opgezien 

voor directe leiding. Terzelfder tijd was hij erop bedacht geweest 

te handelen in overeenstemming met de besluiten van de alge-

mene vergadering te Jeruzalem; met als gevolg dat de gemeenten 

‘werden bevestigd in het geloof en dagelijks in zielental toe-

namen.’ (Handelingen 16:5) En nu vond hij, niettegenstaande dat 

hij van sommigen het gemis aan medeleven ondervond, troost in 

het bewustzijn dat hij zijn plicht had gedaan door in zijn bekeer-

lingen een geest van trouw, edelmoedigheid en broederlijke liefde 

aan te moedigen, zoals bij deze gelegenheid openbaar werd in de 

overvloedige bijdragen die hij aan de Joodse oudsten kon af-

dragen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 294. 

Als we in de voetsporen van de apostelen willen treden en onze 

missie in de wereld willen vervullen, moeten we de ethische 

principes van liefde, eenheid en loyaliteit toepassen. Het lasteren 

van mede-predikanten of leiders, het verspreiden van valse be-

schuldigingen over hen en anderen, is het vernietigende werk van 

de vijand. Een korte observatie van het niveau van de Generale 

Conferentie laat zien dat de voornaamste reden waarom leden de 

gemeente verlaten niet onenigheid in de leer is, maar veeleer per-

soonlijk conflict en onopgeloste kwesties onder de broeders en 
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zusters. We moeten ook christelijk leiderschap gebruiken in onze 

gemeenten, daarbij het voorbeeld en advies volgend van de apostel 

Paulus. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.” 

(Filippensen 2:3). Wanneer leiders en leden met broederlijke vrien-

delijkheid zijn verbonden, zal de vijand hulpeloos zijn in zijn po-

gingen om onze ziel te vernietigen en onze redding weg te nemen. 

 

Als een kennis van God 

We zijn gewend prioriteit te geven aan theoretische kennis van de 

Schrift als middel om God te kennen. Door de eeuwen heen 

hebben veel theologische discussies over de leer plaatsgevonden. 

Door de geschiedenis heen zijn veldslagen en oorlogen uitge-

vochten om bepaalde overtuigingen te vestigen of te elimineren. 

Soms introduceren gelovigen – die hun zelfzuchtige verlangens 

volgen om te verschijnen als grote ontdekkers van “nieuwe 

waarheid” – vreemde leringen die verdeeldheid creëren onder 

gemeenteleden. Dit is het tegenovergestelde van broederlijke 

liefde. De Bijbel zegt dat indien wij de gave van God niet bezitten 

en deze uitdrukken in liefde voor onze naaste, wij God niet 

kennen. “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefheb-

ben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit 

God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want 

God is liefde.” (1 Johannes 4:7, 8). Gezien de geschriften van de 

apostelen, kunnen we zeggen dat het bereiken en uitdrukken van 

liefde het laatste, meest verheven en ultieme doel van het christe-

lijk geloof is. Alle andere leerstellingen zijn slechts een middel tot 

dat doel. “Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen 

spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of 

een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van 

de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis 

bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou 

verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.”  

1 Korinthe 13:1, 2. 
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Het gebrek aan broederlijke liefde 

Aangezien de apostel Petrus broederlijke vriendelijkheid en naas-

tenliefde bovenaan zijn ladder heeft afgebeeld, kunnen we de in-

druk krijgen dat liefde iets is dat in de toekomst of aan het einde 

van onze christelijke ervaringen kan worden bereikt. In de heilige 

Schrift zien we echter dat te allen tijde het gebrek aan broederlijke 

liefde wordt veroordeeld. “Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de 

dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn 

broeder niet liefheeft, blijft in de dood.” (1 Johannes 3:14).  

Wij worden gered “uit genade” “door het geloof”, maar niet door 

werken (Éfeze 2:8); maar, indien de genade en de verlossing – die 

wij vrijelijk ontvangen van Christus – niet de geestelijke gave van 

broederlijke liefde in ons voortbrengt, dan geloven we niet echt in 

Christus en hebben we Zijn genade nog niet door geloof ontvan-

gen. De heilige Schrift beschrijft deze toestand als onszelf mis-

leiden, en het wordt duidelijk uitgedrukt in de boodschap aan de 

gemeente van Laodicéa in Openbaring 3:17. Bovendien vergeleek 

de apostel Johannes de afwezigheid van liefde, of de aanwezig-

heid van haat, als gelijk aan moord. 

“Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen 

moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.” (1 Johannes 

3:15). We kunnen niet alleen de Tien Geboden overtreden met 

onze fysieke handelingen, maar de atmosfeer van onze dromen, 

verlangens, motieven en gedachten is ook onderworpen aan 

goddelijk oordeel. Het concept van broederlijke vriendelijkheid 

hoort een serieuze kwestie te zijn van overdenking en zelfonder-

zoek en een aandachtspunt van het dagelijks gebed. 

 

Goddelijke liefde 

Charitas (liefdadigheid) is de vertaling uit het Grieks van het woord 

ἀγάπη, agape. Agape betekent goddelijke liefde en beschrijft 

zowel onze liefde voor God alsook de liefde die God heeft voor 

ons. Soms is het moeilijk onderscheid te maken tussen agape 

(goddelijke liefde) en philadephia (broederlijke vriendelijkheid), 
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omdat goddelijke liefde in ons dagelijks leven vaak wordt uitge-

drukt als liefde voor onze broeders. De Schrift verschaft echter 

enige informatie die ons zal helpen de grootsheid en pracht van 

goddelijke liefde te begrijpen. 

 

Geen vrees 

Goddelijke liefde overtuigt ons van het bestaan van God, Zijn 

redding en Zijn voorzienigheid, zodat de dood of iets anders de 

gelovige niet langer zal kwellen. “Er is in de liefde geen vrees, 

maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers 

straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.” (1 Johannes 

4:18). 

Angst maakt deel uit van ons menselijk instinct en manifesteert 

zich in verschillende situaties op verschillende manieren. Vaak zijn 

we misschien bang om het evangelie met anderen te delen, ervan 

uitgaande dat we worden afgewezen of belachelijk gemaakt. Wat 

als het tonen van ons geloof ten koste gaat van het leven, en we een 

beslissing moeten nemen om Gods geboden te overtreden of te 

sterven? Wat zou jij kiezen? Christus beantwoordde deze vraag:  

 “Want wie zijn leven zal willen behouden, die 

zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verlie-

zen om Mij, die zal het vinden.” Matthéüs 16:25.  

De pioniers van onze gemeente kozen ervoor om als martelaren te 

sterven in plaats van de geboden te overtreden. Agape-liefde is ver-

bonden met ongelooflijke kracht en de aanwezigheid van de 

Heilige Geest. De beschrijvingen van de executies van veel marte-

laren zijn indrukwekkend, in ogenschouw genomen hoe ze hun 

dood tegemoet traden met liederen en lofprijzingen op hun lippen. 

Velen volgden het voorbeeld van onze Meester en baden ook voor 

hun vijanden: “Heere, reken hun deze zonde niet toe.” 

(Handelingen 7:60). 
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Volmaaktheid 

In verschillende religies en culturen wordt volmaaktheid op andere 

wijze voorgesteld. Sommige hindoe-goeroes die ‘volmaaktheid’ 

willen bereiken, beginnen bovennatuurlijke krachten te vertonen, 

zoals onder andere levitatie. Volgens de Bijbel houdt het bereiken 

van geestelijke volmaaktheid geen verband met het bezit van bo-

vennatuurlijke krachten, maar veeleer met de weerspiegeling van 

het bovennatuurlijke goddelijke karakter. “En kleedt u zich boven 

alles met de liefde [agape], die de band van de volmaaktheid is.” 

(Kolossensen 3:14). 

Volgens de apostel Paulus zijn alle andere gaven van de Geest 

tijdelijk en dienen ze de gelovigen alleen om het evangelie te 

verspreiden en om de weerspiegeling van het goddelijke karak-

ter in hun leven vollediger te bewerkstelligen. 

“De liefde [agape] vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij 

zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, 

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.” (1 Korinthe 13:8). 

 

Zelfopoffering 

Een van de bewijzen van goddelijke liefde is iemands leven ge-

ven ten behoeve van anderen. “Niemand heeft een grotere liefde 

[agape] dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 

vrienden.” (Johannes 15:13). 

Egoïsme daarentegen zal vechten om iemands eigen belangen te 

behouden en te verdedigen. Het voorbeeld van zelfopoffering en 

bereidheid om verlies te lijden ten voordele van iemand anders is 

het ultieme bewijs dat zelfzucht wordt overwonnen, dat de Geest 

van God onze geest en emoties volledig onder controle heeft 

gekregen. Het perfecte voorbeeld van goddelijke liefde onder 

mensen is onze Heer Jezus Christus. “Ik ben de goede Herder; de 

goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11). 

De Schrift vertelt ons echter dat Zijn volgelingen dezelfde gave 

van agape-liefde bezaten. Stefanus liet dit zien in zijn leven en 

dood. De apostel Paulus predikte aan het einde van zijn leven 
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tot zijn beulen. “Maar ook de geharde soldaten, die hem [de 

apostel Paulus] begeleidden, luisterden naar zijn woorden, en vol 

verbazing zagen ze hoe hij opgeruimd, en zelfs blijmoedig was 

met de dood voor ogen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 372. 

Aan het einde van de tijd zullen ware christenen deze liefde ook 

tonen in hun karakter en gedrag. 

 

Neemt de schuld van anderen aan 

Een andere manifestatie van goddelijke liefde is, bereid te zijn de 

schuld van iemand anders aan te nemen. Toen Adam en Eva in 

zonde vervielen, was de eerste uitdrukking van hun gevallen men-

selijke natuur het verdedigen van zichzelf en het beschuldigen van 

iemand anders. Eva wees naar de slang, Adam wees naar Eva en 

indirect gaven beiden God de schuld van hun eigen ongehoor-

zaamheid. Dit is de toestand van de menselijke natuur tot op de dag 

van vandaag. Alleen de aanwezigheid van de bovennatuurlijke, 

goddelijke natuur in ons maakt het mogelijk om goddelijke liefde 

tot uitdrukking te brengen en ten toon te spreiden. 

 

Eén ladder voor iedereen 

De ladder heeft een diepe symbolische en geestelijke betekenis. 

De Geest der Profetie legt uit dat het een symbool is van de 

Heiland Jezus Christus. 

“Christus, die de aarde met de hemel verbindt, is de ladder. De 

ladder staat onwankelbaar vast op de aarde door Zijn menselijk-

heid. De top reikt tot aan de troon van God in de hemel door Zijn 

goddelijkheid. De menselijkheid van Christus omarmt de gevallen 

mensheid, terwijl Zijn goddelijkheid beslag kan leggen op de 

troon van God.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 147 [zie 

ook: Maranatha, de Here komt!, blz. 84]. 

Vele andere Bijbelverzen beschrijven de ervaring van het aan-

vaarden van onze Heer Jezus Christus als een persoonlijke Redder 

als de belangrijkste, die ons inderdaad verbindt met het hemelse 

koninkrijk en onze redding verzekert uit genade door het geloof 
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in onze Heer Jezus Christus. Laten we eens 2 Timótheüs 1:9 

beschouwen: “Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een 

heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar over-

eenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is 

in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.”  

Verlossing is een geschenk dat Jezus Christus ons al voor onze 

geboorte heeft gegeven. Het lijdt geen twijfel dat Christus en Hij 

alleen de enige weg tot verlossing is. “En het zal zo zijn dat 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal 

worden.” (Handelingen 2:21). 

Op het moment dat we onze Heer Jezus Christus aanvaarden en 

de Geest van God bezit neemt van ons hart, hebben we de 

mogelijkheid om ons geloof te belijden. De belofte van onze Heer 

gaat onmiddellijk in. Alle treden van Petrus’ ladder worden ons 

toegerekend door het geloof in Jezus, omdat Hij onze vertegen-

woordiger wordt voor het hemelse oordeel. Laten we op Jezus 

zien omdat Hij de Alfa en de Omega is, het begin en het einde, 

onze Heiland en Voorspraak. Amen. GL 

 

 

 

 


