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“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van 
onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de 
hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, 
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt 
te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat 
Christus door het geloof in uw harten woont en u in de 
liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou 
kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en 
lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus 
zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld 
zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij 
machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of 
denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” 

Éfeze 3:14-21 
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VVOOOORRWWOOOORRDD  
 

m deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van 

onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de 

hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar 

de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 

door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het 

geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en 

gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met 

alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en 

u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, 

opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem 

nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of 

denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem 

zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle 

geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Éfeze 3:14-21. 

Dit gebed van de apostel Paulus verwijst naar een eenheid als 

geslacht en leden van het gezin van de Heer die zich identificeren 

met en toebehoren aan God, als Vader volgens Zijn naam, aan 

Jezus Christus als Verlosser en aan de Heilige Geest als de 

Aanwezigheid van God in hen. De eigenschappen, volheid en 

grootsheid van de goddelijke zegeningen uitgestort over de mens-

heid overtreffen alle omschrijving, begrip en dimensie.  

Goddelijke genade en onpeilbare rijkdommen van heerlijkheid 

worden gedeeld door en verenigen het ‘gezin in de hemel’ (niet 

gevallen wezens), en het ‘gezin op aarde’ (gevallen mensen). 

Geloof en liefde maken het mogelijk om die zegeningen te 

begrijpen en te ontvangen, want God weet heel goed waar Hij 

mee te maken heeft in de zwakke, zondige menselijke natuur. 

De verheven geestelijke zegeningen in het verbazingwekkende 

gebed van de apostel zijn bedoeld om de mens op Gods niveau te 

brengen. De Schepper wil dat de mens Zijn grote liefde 

doorgrondt in diens breedte, lengte, diepte en hoogte! Woorden 

die we kunnen gebruiken voor de concepten die het gebed omvat, 

zijn ‘krachtig’, ‘grenzeloos’, ‘buitengewoon’ en ‘tijdloos’! Door 

“O 
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de eeuwen heen is de gemeente, het lichaam van Christus, wiens 

doel het is om die reddende liefde te ontvangen, te versterken en 

te delen, gezuiverd en in staat gesteld om de wereld de levende 

hoop van Zijn heerlijkheid, genade en spoedige komst te geven. 

“Door geloof in Christus worden we leden van het koninklijke 

gezin, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus 

Christus. In Christus zijn wij één. Als we in het zicht van Golgotha 

komen en de koninklijke Lijder zien, Die in de menselijke natuur 

de vloek van de wet voor hem droeg, worden alle nationale ver-

schillen, alle sektarische verschillen uitgewist; alle eer van rang, 

alle trots van kaste is weg. Het licht dat van de troon van God op 

het kruis van Golgotha schijnt, maakt voor altijd een einde aan de 

door mensen gemaakte scheidingen tussen klasse en ras. Mensen 

van elke klasse worden leden van één familie, kinderen van de 

hemelse Koning, niet door aardse macht, maar door de liefde van 

God die Jezus overgaf tot een leven van armoede, ellende en 

vernedering, tot een dood van schaamte en doodsangst, opdat Hij 

vele zonen en dochters tot heerlijkheid zou kunnen brengen. 

Het is niet de positie, niet de eindige wijsheid, noch zijn het de 

kwalificaties, noch de gaven van iemand die hem hoog in de ach-

ting van God maakt. Het intellect, de rede, de talenten van men-

sen, zijn de gaven van God om te gebruiken tot Zijn heerlijkheid, 

voor de opbouw van Zijn eeuwig koninkrijk. Het is het geestelijke 

en morele karakter dat van waarde is in de ogen van de hemel, en 

wat het graf zal overleven en glorieus zal worden gemaakt met 

onsterfelijkheid voor de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid. Het 

werelds koningshuis dat door mensen zo hoog wordt geëerd, zal 

nooit uit het graf voortkomen, waarin het binnengaat. Rijkdom, 

eer, de wijsheid van mensen die de doeleinden van de vijand 

hebben gediend, kunnen hun bezitters geen erfenis, geen eer, geen 

vertrouwenspositie in de toekomende wereld brengen. Alleen zij 

die de genade van Christus hebben gewaardeerd, die hen tot 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus heeft ge-

maakt, zullen uit het graf opstaan terwijl zij het beeld uitdragen 

van hun Verlosser. 
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Allen die waardig bevonden worden om tot de leden van het 

gezin van God in de hemel te worden gerekend, zullen elkaar als 

zonen en dochters van God erkennen. Ze zullen beseffen dat ze 

allemaal hun kracht en vergeving uit dezelfde Bron ontvangen, 

zelfs van Jezus Christus die voor hun zonden werd gekruisigd. 

Ze weten dat ze hun karaktergewaden in Zijn bloed moeten 

wassen, om aanvaarding te vinden bij de Vader in Zijn naam, als 

ze in de stralende vergadering van de heiligen zouden zijn, 

gekleed in de witte gewaden van gerechtigheid.” –Review and 

Herald, 22 december 1891. 

De Gebedsweek zou voor de gelovigen een gelegenheid moeten 

zijn om elkaar in de gemeente, thuis of virtueel (online) te 

ontmoeten. Laat elke lezing in beschouwing genomen worden 

met eerbied, bereidheid om te leren en actieve deelname door 

gebed en wisselen van gedachten over het onderwerp. De laatste 

Sabbat zal worden gewijd aan vasten, gebed en het geven van de 

(gebedsdag)gaven. De lezing van die dag dient naar voren te 

worden gebracht als een preek voor de dienst, waarna de jaar-

lijkse inzameling van de gaven zal plaatsvinden. Elke gever 

dient zijn/haar offer in een (open) envelop te stoppen, waarop 

hij/zij een Bijbelvers (voluit) heeft geschreven, waarin hij/zij 

zijn/haar verlangens, ervaringen, dankbaarheid en lof uitdrukt. 

De gaven zullen onder de verantwoordelijkheid van de Generale 

Conferentie worden gewijd aan het openen en in stand houden 

van nieuwe velden. “Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, 

door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. 

Amen” (Éfeze 3:21). 

– De broeders en zusters 

 van de Generale Conferentie 
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1e lezing – vrijdag, 3 december 2021 

““......  DDEE  VVAADDEERR  VVAANN  OONNZZEE  HHEEEERREE  JJEEZZUUSS  

CCHHRRIISSTTUUSS,,  NNAAAARR  WWIIEE  EELLKK  GGEESSLLAACCHHTT  

IINN  DDEE  HHEEMMEELLEENN  EENN  OOPP  DDEE  AAAARRDDEE  

GGEENNOOEEMMDD  WWOORRDDTT””  ÉÉFFEEZZEE  33::1144,,  1155  

Door zr. E.G. White, Verenigde Staten  

 

m deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van 

onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de 

hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar 

de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 

door Zijn Geest in de innerlijke mens.” Éfeze 3:14-16. 

 

“Hij [Christus] zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op 

aarde.’ (Matthéüs 28:18) Het is ons voorrecht, deze onbegrensde 

macht op te eisen. De heerlijkheid van God is Zijn karakter. 

Toen Mozes op de berg was om ernstig voorbede te doen, bad 

hij: ‘Doe mij toch uw heerlijkheid zien.’ God antwoordde: ‘Ik 

zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van de Here 

voor u uitroepen.’ (Éxodus 33:18, 19) 

Toen werd de heerlijkheid van God – Zijn karakter – onthuld: ‘De 

Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig 

en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die 

goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, 

overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij 

zeker niet onschuldig.’ (Éxodus 34:6, 7) Dit karakter werd 

geopenbaard in het leven van Christus. Opdat Hij door Zijn eigen 

voorbeeld de zonde in het vlees zou veroordelen, nam Hij de 

gelijkenis van zondig vlees op Zich. (Romeinen 8:3) Hij hield 

constant het oog gericht op het karakter van God; en Hij 

openbaarde dit karakter voortdurend aan de wereld. Christus 

“O 
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verlangt van Zijn volgelingen, dat zij dit zelfde karakter in hun 

leven openbaren.” –Christus weerspiegelen, blz. 213. 

 

Gods karakter 

“Vandaag is het nog steeds Zijn doel, Zijn gemeente te heiligen 

en te reinigen: ‘door het waterbad met het woord, en zo zelf de 

gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel 

of iets dergelijks.’ (Éfeze 5:26, 27) ... Christus kan Zijn Vader 

geen groter geschenk vragen te schenken aan hen die in Hem 

geloven, dan het karakter dat Hij heeft geopenbaard. Wat een 

grootheid schuilt er in dit verzoek! Welk een voorrecht voor 

iedere volgeling van Christus om deze volheid van genade te 

ontvangen! God werkt samen met hen die Zijn karakter juist 

voorstellen. Door hen geschiedt Zijn wil in de hemel, alzo ook 

op de aarde. (Matthéüs 6:10) Heiligheid doet zijn bezitter 

vruchtbaar zijn, overvloedig in elk goed werk. Hij die denkt 

zoals Christus wordt nooit moe wel te doen. In plaats van te 

hopen op een hogere positie in dit leven, kijkt hij vooruit naar de 

tijd dat de Majesteit in de hemel de heiligen tot Zijn troon zal 

verhogen. ... O, dat we de eer die Christus op ons legt meer 

zouden waarderen! Door Zijn juk te dragen en te leren van Hem, 

worden we zoals Hij in streven, in zachtmoedigheid en nederig-

heid, in vurigheid van karakter. En dan zullen wij ons met Hem 

verenigen in het geven van de hoogste lof en eer en heerlijkheid 

aan God. –Signs of the Times, 3 september 1902.” –Christus 

weerspiegelen, blz. 213. 

“De geestelijke kracht waarover hier wordt gesproken, is iets dat 

we allemaal kunnen verkrijgen; maar hoe komen we eraan? 

Misschien zijn we in duisternis, voelen we ons zwak en ont-

moedigd en hebben het gevoel dat God niet van ons houdt. Als 

dat zo is, moeten we niet toegeven aan gevoelens; gevoel heeft 

er helemaal niets mee te maken. We moeten het Woord van God 

nemen zoals het er staat, de woorden van Christus zoals Hij ze 

heeft uitgesproken. 
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Hoor deze woorden van onze Heiland: ‘Een ieder dan, die deze 

Mijn woorden hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken bij een 

voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; 

En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn geko-

men, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis 

aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots 

gegrond.’ (Matthéüs 7:24, 25). 

Het is het voorrecht van ieder van ons om op de Eeuwige Rots te 

bouwen; dan zullen wij God niet onteren, noch zullen wij door 

onze woorden en daden weg van Christus verstrooid raken....  

Wanneer u zich op de genade van God hebt geworpen en Hem 

op Zijn woord gelooft, en toch komt de vijand en wijst u op uw 

fouten en tekortkomingen, en vertelt u dat u niet beter bent dan 

voordat u de Heer zocht, dan kunt u wijzen op Jezus, en Zijn 

beloften herhalen, en vertel wat Hij voor u heeft gedaan. De 

apostel vervolgt: ‘Opdat Christus door het geloof in uw harten 

wone, en u in de liefde geworteld en gegrond bent; Opdat u ten 

volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en 

lengte, en diepte, en hoogte is, en bekennen de liefde van 

Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot 

al de volheid Gods.’ (Éfeze 3:17-19) 

Hoewel deze goddelijke volheid binnen ons bereik is geplaatst, 

hoe gemakkelijk zijn we tevreden. We zijn eraan gewend ge-

raakt te denken dat het voldoende is kennis van de waarheid te 

hebben zonder haar heiligende kracht. Slechts een klein slokje 

bij de levensfontein lest onze dorst. We komen niet steeds weer 

om te drinken. Maar dit is niet in overeenstemming met Gods 

gedachten. Onze ziel moet voortdurend dorsten naar het water 

des levens. Ons hart zou altijd Christus achterna moeten gaan, 

verlangend naar verbinding met Hem. Het is hongeren en 

dorsten naar gerechtigheid die ons de volle maat van Zijn 

genade zal brengen.” –The Signs of the Times, 18 augustus 1887. 
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Met God gewandeld 

“Henoch ‘wandelde met God’, maar hoe kreeg hij deze zoete 

intimiteit? Het was door voortdurend gedachten aan God voor 

ogen te hebben. Terwijl hij naar buiten ging en hij binnenkwam, 

waren zijn overdenkingen gericht op de goedheid, de volmaakt-

heid en de lieflijkheid van het goddelijke karakter. En terwijl hij 

zo bezig was, werd hij veranderd in het glorieuze beeld van zijn 

Heer; want het is door te aanschouwen dat we veranderd wor-

den.” –The Signs of the Times, 18 augustus 1887. 

“In de gemeente worden dienaren aangesteld als medewerkers 

met God voor de opbouw van het lichaam van Christus. Moeders 

en vaders die doeners van het Woord van God zijn, maken deel 

uit van het lichaam van Christus. Ze voeden en vermanen hun 

kinderen in overeenstemming met Gods Woord en brengen een 

klein leger op de been om onder de banier van Christus te staan. 

Zij zijn Gods getuigen, die aan de wereld laten zien dat zij onder 

leiding van de Heilige Geest staan. Christus is hun voorbeeld en 

zij leiden hun kinderen op om God te leren kennen. 

In het gebed dat Christus voor Zijn discipelen opdroeg vlak voor 

Zijn verraad en kruisiging, zei Hij: ‘En dit is het eeuwige leven, 

dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 

Die U gezonden hebt.’ (Johannes 17:3) Zou niet elk gezin op 

aarde een symbool moeten zijn van het gezin in de hemel? Zou 

er in elk huishouden geen lofliederen en dankzegging gehoord 

moeten worden?” –Manuscript 1, 19 januari 1899. 

 

Het menselijke gezin 

“Het gezin – waarvan de leden God en elkaar liefhebben, die 

niet geprovoceerd worden, die lankmoedig, verdraagzaam en 

vriendelijk zijn – is een symbool van het gezin hierboven. De 

leden beseffen dat ze deel uitmaken van het grote bedrijf in de 

hemel. Ze worden geleerd door de wetten van wederzijdse 

afhankelijkheid om te vertrouwen op het grote Hoofd van de 

gemeente. Als een van de leden van zo’n gezin lijdt, lijdt de rest. 
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Het lijden van de een brengt het lijden van de ander met zich 

mee. Dit zou de jongeren moeten leren om voor hun lichaam te 

zorgen en te bidden om gezond te blijven, want als ze aan een 

ziekte lijden, deelt het hele gezin mee in hun lijden. 

Die mannen en vrouwen die besloten hebben God te dienen, 

zullen proberen hun gezin te besturen, zodat zij de religie van 

Christus op de juiste wijze kunnen vertegenwoordigen. De kin-

deren zal geleerd worden netjes en nuttig te zijn, de lasten van 

het huis te delen en de ouders geen [last] te laten dragen die zij 

kunnen dragen. Zo wordt het lot van moeder en vader veel 

gemakkelijker gemaakt. De hele familie deelt de zegen van de 

hulpvaardigheid van haar leden. Waarom komen ouders niet 

naar Jezus zoals ze zijn en vragen om Zijn vergevende genade 

en genezende kracht? Waarom pleiten ze er niet voor om 

begiftigd te worden met capaciteiten die hen in staat zullen 

stellen hun huishouden op de juiste manier te besturen? ... 

God wordt beroofd wanneer mannen en vrouwen zich niet op 

zo’n manier met Hem verbinden dat geest, ziel en kracht 

beheerst kunnen worden door de Heilige Geest. Het gezin van 

God hier beneden dient in de meest volmaakte harmonie samen 

te werken met Gods aangestelde vertegenwoordigers bij het 

werk om het menselijke karakter te vormen naar de goddelijke 

gelijkenis. –Manuscript 1, 19 januari 1899. 

“De prijs, die voor onze redding werd betaald, het onmetelijke 

offer van onze hemelse Vader, Die Zijn Zoon gaf om voor ons te 

sterven, behoort ons een verheven begrip te geven van wat wij 

door Christus kunnen worden. 

De geïnspireerde apostel Johannes zag ‘de hoogte, de diepte en 

de breedte’ van de liefde van de Vader voor hen, die verloren 

zouden gaan en hij werd daardoor vervuld met aanbidding en 

ontzag. Bij gebrek aan geschikte woorden om de grootte en de 

tederheid van deze liefde tot uitdrukking te brengen, beperkte hij 

zich ertoe de wereld uit te nodigen om deze liefde te komen 

zien: ‘Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij 

kinderen Gods genoemd worden.’ (1 Johannes 3:1) 
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Hoeveel waarde krijgt de mens hierdoor! Door hun zonden 

werden de mensen onderworpen aan de satan. Maar door geloof 

in het verzoenend offer van Christus kunnen de nakomelingen 

van Adam worden tot ‘kinderen van God’. [Door de menselijke 

natuur aan te nemen, verhief Christus de mensheid. Gevallen 

mensen werden daar geplaatst, waar zij door een verbinding met 

Christus, waardig worden om een ‘kind van God’ genoemd te 

worden.]” –Schreden naar Christus, blz. 17. 

 

Kinderen van God 

“Zo’n liefde is onvergelijkbaar; kinderen van de hemelse Koning! 

Wat een kostbare belofte! Een onderwerp voor de diepste over-

denking! De onmetelijke liefde van God voor een wereld, die 

Hem niet liefhad. Deze gedachte verzacht het hart en brengt de 

mens ertoe zijn geest aan de wil van God te onderwerpen. Hoe 

meer we het karakter van God bestuderen in het licht van het 

kruis, des te meer zien we hoe genade, tederheid en vergevens-

gezindheid samengaan met eerlijkheid en rechtvaardigheid en des 

te duidelijker ontdekken we de ontelbare bewijzen van die onein-

dige liefde en een teder meeleven, dat zelfs het diepste verlangen 

van een moeder naar haar afgedwaald kind overtreft.” –Schreden 

naar Christus, blz. 17, 18. 

“Het hart van God hunkert naar Zijn aardse kinderen met een 

liefde sterker dan de dood. Toen Hij Zijn Zoon gaf, schonk Hij 

de hele hemel in die ene gave. Het leven van de Heiland, Zijn 

dood en Zijn bemiddelingswerk, het werk van de engelen, het 

pleiten van de Geest, de Vader, Die boven en door dit alles heen 

Zijn invloed laat gelden, de onophoudelijke belangstelling van 

de kant van hemelse wezens – dat alles speelt een rol ten 

behoeve van de redding van de mens. 

Laten we dat verbazingwekkende offer, dat voor ons gebracht is, 

overdenken! Laten we de moeite en de inzet van de hemel om het 

verlorene op te eisen en terug te leiden naar het huis van de Vader, 

op waarde schatten. [...] Laten we gebruik maken van de middelen, 
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die er voor ons zijn, opdat we veranderd zullen worden naar Zijn 

beeld, ...” –Schreden naar Christus, blz. 25, 26. 

“Door Christus moest de verborgen heerlijkheid van het heilige 

der heiligen openbaar worden. Hij had de dood ondergaan voor 

ieder mens, en door dit offer zouden de kinderen der mensen 

kinderen Gods worden. De gelovigen zouden met ongedekt ge-

laat, terwijl zij als in een spiegel de heerlijkheid des Heren 

aanschouwden, naar datzelfde beeld worden veranderd van heer-

lijkheid tot heerlijkheid. De genadetroon waarop Gods heerlijk-

heid rustte in het heilige der heiligen is toegankelijk voor allen, 

die Christus aanvaarden als verzoening voor de zonde en door 

middel daarvan worden zij met God in gemeenschap gebracht. 

Het voorhangsel is gescheurd, de scheidsmuren zijn neergewor-

pen, het handschrift, in inzettingen bestaande, teniet gedaan. Door 

Zijn bloed is de vijandschap weggedaan. Jood en heiden kunnen 

door het geloof in Christus deel hebben aan het levende brood 

(Brief 230, 1907).” –Bijbelkommentaar, blz. 353, 354. 

“Het eenvoudige verhaal van het kruis van Christus, Zijn lijden en 

sterven voor de wereld, Zijn opstanding en hemelvaart, Zijn 

bemiddeling ten behoeve van de zondaar voor de Vader, onder-

werpt en breekt het harde en zondige hart, en brengt de zondaar tot 

bekering. De Heilige Geest plaatst de zaak voor hem in een nieuw 

licht, en de zondaar realiseert zich dat zonde een enorm kwaad 

moet zijn om zo een offer te kosten ter verzoening... Hoe afschu-

welijk moet zonde zijn dat geen mindere remedie dan de dood van 

de Zoon van God de mens zou kunnen redden van de gevolgen 

van zijn schuld. Waarom werd dit gedaan ten behoeve van de 

mens? — Het was omdat God van hem hield en niet wilde dat 

iemand verloren zou gaan, maar dat allen tot bekering zouden 

komen, in Jezus als een persoonlijke Verlosser geloven en het 

eeuwige leven hebben.” –The Youth’s Instructor, 19 januari 1893. 

“Godsdienst bestaat uit het doen van de woorden van Christus; 

niet te doen om Gods gunst te verdienen, maar omdat wij, vol-

komen onverdiend, de gave van Zijn liefde hebben ontvangen. 

Christus schenkt het behoud der mensen niet op een belijdenis 
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alleen, maar op een geloof, dat geopenbaard wordt door werken 

der gerechtigheid. Doen en niet alleen zeggen wordt verwacht van 

de volgelingen van Christus. Door daden wordt het karakter 

gebouwd. ‘Want zovelen als er door de Geest Gods geleid 

worden, die zijn kinderen Gods.’ (Romeinen 8:14) Niet zij wier 

harten zijn aangeraakt door de Geest, niet zij die zich nu en dan 

aan de kracht daarvan overgeven, maar zij die door de Geest 

geleid worden, zijn kinderen Gods. Wanneer wij leven door het 

Woord van God, betekent dit, dat we ons gehele leven aan Hem 

onderwerpen.” –The Review & Herald, 31 december 1908. [Zie 

ook: Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 131, 132; 

Maranatha de Here komt, blz. 87] 

“Wij dienen zonen en dochters van God te zijn, uitgroeiend tot 

een heilige tempel in de Heer. ‘Zo bent u dan niet meer vreem-

delingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huis-

genoten Gods; Gebouwd op het fundament der apostelen en 

profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen’ 

(Éfeze 2:19, 20). Dit is ons voorrecht....” –The Review & 

Herald, 19 maart 1895. Amen. GL 

 

 

2e lezing – Sabbat, 4 december 2021 

““HHEETT  GGEESSLLAACCHHTT  IINN  DDEE  HHEEMMEELLEENN””    
ÉÉFFEEZZEE  33::1155  

Door br. A. Di Franca, Italië 

 

De oorsprong in het paradijs 

e oorsprong van het geslacht [lees: gezin] ligt in het paradijs, 

een rijk van vrede, harmonie en geluk. Als zodanig maakt 

het gezin deel uit van de goddelijke schepping en weerspiegelt het 

de idealen van Gods plan en werk. Alle andere wezens werden in 

paren geschapen – mannelijk en vrouwelijk – zodat ze naast 

D 



 - 13 - 

elkaar konden bestaan en zich konden vermenigvuldigen. Nadat 

de Heer hen bij Adam had gebracht om ze namen te geven, zei de 

Heere God “Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem 

een hulp maken, die bij hem past.” Genesis 2:18 [NBG51].  

God had deze helper op dezelfde manier kunnen scheppen als 

Hij de mens uit het stof van de aarde had geschapen. Maar Zijn 

plan was anders; de metgezel van de mens moest van de mens 

zelf komen. “Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam 

vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en 

sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde 

de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij 

bracht haar bij Adam.” Genesis 2:21, 22.  

De tweede mens had dus dezelfde natuur en waardigheid als de 

man. Zij was ook volmaakt en edel en weerspiegelde het heilige 

beeld en de gelijkenis van God. Daarom, toen hij haar zag, “... zei 

Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van 

mijn vlees! Deze zal mannin genoemd  worden, want uit de man 

is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 

verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees 

zijn.” Genesis 2:23, 24. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis vond 

plaats in het aards paradijs, een plaats van grote sereniteit en 

geluk, zodat het gezin ontstond in de ideale omgeving om te ge-

nieten van verbondenheid en wederzijdse dienstbaarheid en om 

het creatieve werk met de dieren voort te zetten. Helaas ver-

anderde de intrede van de zonde niet alleen Gods plan, maar ook 

de natuur zelf van de mensen tot het punt waarop de relatie tussen 

man en vrouw niet altijd werd gekenmerkt door steun en solida-

riteit, maar door verdeeldheid en tegenspoed. Genesis 3:11-13. In 

de loop van de tijd zijn er ook botsingen en problemen ontstaan 

tussen kinderen (Genesis 4) en ook tussen kinderen en ouders. 

Genesis 26:34, 35. Toen was de sfeer in veel gezinnen niet meer 

die van het paradijs. 
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Wat het gezin vertegenwoordigt 

De geschiedenis laat zien dat de hemelse liefde in het hart van de 

mensen bekoelde en werd vervangen door scheiding, echt-

scheiding en zelfs polygamie; maar Gods plan voor het mense-

lijke gezin veranderde niet. In Zijn ogen en in de heilige Schrift 

waren de man, vrouw en kinderen symbolen van God en Zijn 

volk. Er zijn plaatsen in Zijn heilig woord waar God Zichzelf naar 

voren brengt als de Verloofde, of de Bruidegom, die van Zijn 

bruid houdt. “Want zoals een jongeman trouwt met een jonge 

vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruide-

gom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u 

verblijden.” “Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal 

u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goeder-

tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als 

bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.” Jesája 62:5; Hoséa 

2:18, 19. 

Op andere plaatsen beloofde Hij, als de Vader vol liefde voor 

Zijn zoon of zonen: “Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal 

Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van 

hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er 

vóór u was.” “Hij zei tegen mij: Uw zoon Salomo, hij is het die 

Mijn huis en Mijn voorhoven zal bouwen. Ja, Ik heb hem voor 

Mijzelf uitgekozen tot een zoon, en Ik zal hem tot een Vader 

zijn.” “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo 

ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.” 1 Kronieken 

17:13; 28:6; Psalm 103:13. 

Deze illustraties laten de goddelijke liefde, harmonie en bereid-

heid om te dienen en op te offeren zien, die het leven van ons 

gezin moet kenmerken. Is het zo in onze gezinnen, beste broeders 

en zusters? Kunnen we zeggen dat ons leven als vader een 

uitdrukking is van Gods liefde en dat ze inderdaad Gods liefde en 

opoffering vertegenwoordigen? En, geliefde zusters, kunt u zeg-

gen dat uw voortdurende ervaring als echtgenote en moeder de 

liefde weerspiegelt die God voor u heeft? Laten we geen zwakke, 

arme mannen en vrouwen als voorbeeld nemen in de omgang met 
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onze gezinsleden, maar onze Vader in de hemel, wiens liefde 

eeuwig is. “... Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb 

Ik u getrokken met goedertierenheid.” Jeremía 31:3. 

De warme weerspiegelingen van Gods liefde komen niet alleen 

in het Oude Testament voor; soortgelijke opvattingen over het 

christelijke gezin zijn ook te vinden in het Nieuwe Testament. 

De man vertegenwoordigt de Heer en de vrouw is een type van 

de gemeente. 

“Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de 

Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus 

Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 

Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo be-

horen ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te 

zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 

gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 

opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het 

waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor 

Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets 

dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten 

de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. 

Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand 

heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, 

zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn 

lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een 

man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is 

groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 

Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net 

zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor 

haar man.” Éfeze 5:22-33. 

Het is te verheven en mooi om te vergeten dat de leden van Gods 

gezin als verloofde aan Hem worden voorgesteld als een zuivere 

maagd: “Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb 

u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine 

maagd aan Christus voor te stellen.” 2 Korinthe 11:2. In de be-
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schrijving van het paradijs, in het Oude en Nieuwe Testament, en 

ook in het laatste boek van de Bijbel – Openbaring – blijven 

huwelijk en gezin de relatie tussen Christus en Zijn gemeente ver-

tegenwoordigen. “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote 

menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van 

zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, 

is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem 

de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en 

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich 

met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne lin-

nen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” Openbaring 19:6-8.  

Laten we bedenken hoe hoog het gezin en de familiebanden in 

Gods ogen gewaardeerd worden, en laten we door Zijn genade 

bepalen om ze in ons dagelijks leven zo hoog te waarderen. Als 

we dit doen, zal de Heer ons huwelijk en ons gezin beschermen 

tegen de strikken van het kwaad. We zullen niet geconfronteerd 

worden met teleurstellingen en bitterheid of ontrouw, verraad of 

scheidingen; maar we zullen veeleer voorbereid zijn om samen te 

leven in het eeuwige koninkrijk der hemelen. “Het is Gods ver-

langen dat de gezinnen op aarde een symbool zullen zijn van het 

gezin in de hemel. Christelijke gezinnen, gefundeerd en geleid in 

overeenstemming met Gods plan, behoren tot Zijn krachtigste 

middelen ten aanzien van de vorming van het christelijke karakter 

en de vooruitgang van Zijn werk.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 63. 

“De genade van Christus, en die alleen, kan deze instelling maken 

tot wat Gods bedoeling ermee was – een macht tot zegen en ver-

heffing van het mensdom. En zo kunnen de gezinnen op aarde, in 

hun eenheid, vrede en liefde het hemelse gezin uitbeelden.”  

–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 61. 

 

Het gezinslid zal gekend zijn 

Helaas scheiden ziekte en dood dierbare echtgenoten en geliefde 

gezinsleden; maar deze gebeurtenissen zijn niet het einde. De 

dood en de opstanding zullen de identiteit van elke persoon niet 
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veranderen; iedereen zal elkaar en hun gezinsleden herkennen. 

Hierover schrijft de Geest der profetie: “De opstanding van 

Jezus was een zinnebeeld van de laatste opstanding van allen die 

in Hem zijn ontslapen. De discipelen waren vertrouwd met het 

gelaat, het gedrag en de stem van de opgestane Heiland. Zoals 

Jezus uit het graf is opgestaan, zullen zij, die in Hem ontslapen 

zijn, weer opstaan. Wij zullen onze vrienden herkennen zoals de 

discipelen Jezus hebben gekend. Het kan zijn dat zij misvormd, 

ziek of mismaakt zijn geweest in dit sterfelijk leven en dat zij 

opstaan in volmaakte gezondheid en met een volmaakte gestalte; 

maar ook in hun verheerlijkt lichaam blijft hun persoonlijkheid 

volledig bewaard. Dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn. 

(1 Korinthe 13:12)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 668. 

“Toen weerklonk Jezus’ zilveren bazuin, terwijl Hij op de wolk 

nederdaalde, omgeven door vlammen van vuur. Hij sloeg Zijn 

blik op de graven van de slapende heiligen; en Zijn ogen en 

handen naar de hemel opheffende, riep Hij: ‘Waakt op! Waakt 

op! Waakt op! Gij, die in het stof slaapt en staat op.’ Toen ge-

schiedde er een grote aardbeving. De graven werden geopend en 

de doden stonden op, met onsterfelijkheid bekleed. De 144.000 

jubelden ‘Halleluja!’, toen zij hun vrienden herkenden, die de 

dood hun ontrukt had en op hetzelfde ogenblik werden wij ver-

anderd en tezamen met hen opgenomen om de Heer te ontmoe-

ten in de lucht.” –Eerste geschriften, blz. 7, 8. 

“Heilige engelen brengen kleine 

kinderen naar hun moeder 

terug. Vrienden die lange tijd 

door de dood waren ge-

scheiden, worden herenigd om 

nooit meer uit elkaar te gaan en 

varen onder het zingen van 

vreugdeliederen op ten hemel 

naar de Stad Gods.” –De grote 

strijd, blz. 595. 
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De dood ontbindt geen familierelaties 

De opstanding zal de familierelaties niet veranderen; het zal de 

prachtige band die Gods kinderen in het gezin verenigt, niet ont-

binden. De harmonieuze, verenigde familie hier op aarde zal ver-

enigd en gelukkig zijn in de hemel. 

In Israël was er een geloof in de opstanding en de hereniging van 

het huwelijk, maar de Sadduceeën trokken de opstanding in twij-

fel. Zij brachten hun bezwaar bij Jezus naar voren door te verwij-

zen naar het geval van een vrouw die zeven keer getrouwd was 

geweest, omdat haar echtgenoten de een na de ander stierven. “In 

de opstanding dan”, vroegen zij, “van wie van die zeven zal zij de 

vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.” 

Matthéüs 22:28. Jezus antwoordde door bepaalde misvattingen 

recht te zetten, maar Hij leerde niet de ontbinding van de familie-

band. 

We lezen in de Geest der profetie: “Wij zullen voor u en uw dier-

bare kleine kinderen bidden, dat u door geduldig volharden in het 

goed doen, uw gezicht en uw voetstappen altijd naar de hemel 

gericht mag houden. We zullen bidden dat u invloed en succes zult 

hebben bij het begeleiden van uw kleine kinderen, dat u, met hen, 

de kroon des levens mag behalen, en dat in het huis hierboven, dat 

nu voor ons wordt voorbereid, u en uw vrouw en kinderen een 

gezin mogen worden, vreugdevol en gelukkig herenigd, en nooit 

meer gescheiden.” –Selected Messages, boek 2, blz. 262, 263.  

“Het [de Bijbelse instelling van het huwelijk] is een door God in 

het leven geroepen instituut en moet gezien worden als een heel 

plechtige gebeurtenis. Een familieband, die hier op aarde gevormd 

wordt, moet een beeld zijn van de familieband, die de mensen in 

de hemel zullen vormen. Gods eer moet steeds op de eerste plaats 

komen.” –Het Bijbels gezin, blz. 79. 

“Ik waarschuw F. en de rest van de kinderen om zich voor te 

bereiden om Jezus te ontmoeten, en dan zullen ze hun moeder 

weer ontmoeten, om nooit meer gescheiden te worden.” –Selected 

Messages, boek 2, blz. 263. 
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“Wanneer onze vrienden in het graf afdalen, zijn zij in onze ogen 

mooi. Het kan onze vader of moeder zijn die we wegleggen, maar 

wanneer zij dan uit het graf tevoorschijn komen, zijn alle rimpels 

verdwenen, alleen de gestalte is er nog en wij zullen hen her-

kennen...” –Maranatha, de Here komt, blz. 281. 

 

Geen nieuw huwelijk of generatie kinderen 

Het feit dat na de opstanding gezinnen herenigd zullen worden, 

betekent dat de vorige familieband niet wordt ontbonden, maar 

blijft bestaan. Dit mag er echter niet toe leiden dat men denkt dat 

verlosten nieuwe huwelijken zullen blijven sluiten en andere kin-

deren zullen krijgen. In Zijn gesprek met de eerder genoemde 

Sadduceeën maakte de Heer dit duidelijk, want Hij zei: “Want in 

de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten 

huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.” 

Matthéüs 22:30. We lezen hetzelfde in de Getuigenissen. “Er zijn 

tegenwoordig mensen die hun geloof uiten dat er huwelijken en 

geboorten zullen zijn op de nieuwe aarde, maar zij die in de Schrift 

geloven, kunnen zulke leerstellingen niet aanvaarden. De leerstel-

ling dat kinderen op de nieuwe aarde zullen worden geboren, 

maakt geen deel uit van het ‘zekere woord van profetie’. De woor-

den van Christus zijn te duidelijk om verkeerd te worden begrepen. 

Ze zouden de kwestie van huwelijken en geboorten op de nieuwe 

aarde voor altijd moeten oplossen. Noch degenen die uit de dood 

zullen worden opgewekt, noch degenen die zullen worden opge-

nomen zonder de dood te zien, zullen trouwen of ten huwelijk 

gegeven worden. Ze zullen zijn als de engelen van God, leden van 

de koninklijke familie.” –Medical Ministry, blz. 99, 100. 

 

Het gezin in de hemel  

“De verlosten zullen ‘kennen zoals zij gekend zijn.’ (1 Korinthe 

13:12) De liefde en de genegenheid, die God Zelf in ons geplant 

heeft, wordt op de heerlijkste en fijnste manier geoefend. De zui-

vere omgang met heilige wezens. Het harmonieuze contact tussen 
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engelen en gelovigen van alle tijden, die hun gewaden hebben 

gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. De heilige 

banden tussen ‘elk geslacht in de hemelen en op de aarde.’ (Éfeze 

3:15) Dit alles draagt bij tot het geluk van de verlosten.” 

–Het Bijbels gezin, blz. 451. [zie ook: De grote strijd, blz. 623 

Wat dienen wij te doen als we voor altijd verbonden willen 

blijven met onze dierbaren? Welke wederzijdse aandacht en 

tederheid dienen wij dagelijks in praktijk te brengen? Welke 

inspanningen dienen wij te doen om ervoor te zorgen dat de 

sfeer in het gezin die van het hemelse gezin is? “Mannen, heb 

uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad 

heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” “Opdat zij de 

jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te 

hebben, hun kinderen lief te hebben.” “Kinderen, wees je ouders 

gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.” 

Éfeze 5:25; Titus 2:4; Kolossensen 3:20. 

“Alleen de aanwezigheid van Christus kan mannen en vrouwen 

gelukkig maken. God kan al het water van het gewone leven in 

hemelse wijn veranderen. Het gezin wordt dan een paradijs van 

geluk; een prachtig beeld van het gezin in de hemel. [...]  

God wil dat ons gezin symbool staat voor het hemels gezin. 

Ouders en kinderen: denk hier elke dag aan! Ga met elkaar om als 

leden van het gezin van God. Dan is jullie leven een voorbeeld 

voor de wereld, van wat een gezin kan zijn, dat God liefheeft en 

Zijn geboden houdt. Christus wordt dan verheerlijkt. Zijn vrede, 

genade en liefde doortrekken de familiekring als een kostbaar 

parfum. [...] Vaders en moeders, die God in hun gezin de eerste 

plaats geven, die hun kinderen leren, dat het vrezen van de Heer 

het begin van de wijsheid is, verheerlijken God voor engelen en 

voor mensen. Ze tonen de wereld een goed geordend en gedisci-

plineerd gezin – een gezin dat God liefheeft en gehoorzaamt, in 

plaats van opstandig tegen Hem te zijn. Christus is in hun gezin 

geen vreemdeling. Zijn naam is over het gezin uitgeroepen en 

wordt geëerbiedigd en verheerlijkt. Engelen verheugen zich over 

een gezin waar God oppermachtig regeert en waar kinderen leren, 
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het geloof, de Bijbel en hun Schepper te eerbiedigen. Zulke 

gezinnen kunnen aanspraak maken op de belofte: ‘Want die Mij 

eren, zal Ik eren.’ (1 Samuël 2:30 NBG). Wanneer de vader van 

zo’n gezin aan zijn dagelijkse werk gaat, is het met een geest, die 

door de omgang met God zacht en onderworpen is.” –Het Bijbels 

gezin, blz. 22, 13, 14, 22. 

“Wij willen erop voorbereid zijn deze dierbare 

vrienden te ontmoeten, als zij in de opstandings-

morgen te voorschijn komen... Laten we aan de 

hoop vasthouden die ons in het evangelie gegeven 

is, dat we Hem gelijk zullen zijn, want we zullen 

Hem zien als Hij is!” –Maranatha, de Here 

komt, blz. 281. 

Moge de Heer ons Zijn bijzondere genade schenken om alles van 

onze kant te doen om gezinnen te hebben die verenigd zijn, Hem 

trouw zijn en in volledige harmonie, zodat de vreugde en het 

geluk hier beneden niet zullen eindigen, maar voortduren en vol-

ledig zijn in de hemel. Moge Hij ons Zijn Geest van liefde en 

tederheid geven, zodat ons gezin op aarde een beeld mag zijn van 

het gezin in de hemel. Amen. GL 
 
 

3e lezing – zondag, 5 december 2021 

““HHEETT  GGEEZZIINN  OOPP  AAAARRDDEE””  ÉÉFFEEZZEE  33::1155  

Door zr. R. Orce Sotomayor, Spanje / Verenigde Staten 

 

e HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 

familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land 

dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen 

en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal 

zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en 

“D 
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in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” 

Genesis 12:1-3. 

Gods roeping aan Abraham – hoewel specifiek en historisch –  

heeft door de millennia heen weerklonken, niet alleen vanwege 

het belang ervan, maar vooral vanwege de geestelijkheid en 

inspiratie voor ieder persoon en gezin op aarde. Het omvatte een 

bevel, een mentale uitdaging, een zegen, voorspoed en een unieke 

geestelijke ervaring, die allemaal van vitaal belang zijn in een 

doelgericht menselijk bestaan. 

 

Toebehoren 

“Gods boodschap aan Abraham luidde: ‘Ga uit uw land en uit uw 

maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen 

zal.’ Abraham moest zich losmaken uit de omgeving van zijn 

vroege jeugd, zodat God hem geschikt kon maken voor de grote 

taak, de hem toevertrouwde woorden te bewaren. De invloed van 

familie en vrienden zou de opvoeding die de Here Zijn dienst-

knecht wilde geven tegenwerken. Nu Abraham in bijzondere zin 

met de hemel verbonden was, moest hij temidden van vreemde-

lingen vertoeven. Zijn karakter moest verschillen van dat van de 

wereld. Hij kon zelfs geen verklaring geven voor zijn gedrag, 

zodat zijn vrienden hem zouden begrijpen. Geestelijke dingen 

moeten geestelijk onderscheiden worden, en zijn motieven en 

daden werden niet verstaan door zijn afgodische verwanten. 

‘Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoor-

zaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ont-

vangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.’ 

(Hebreeën 11:8) –Patriarchen en profeten, blz. 95, 96. 

Het is veelbetekenend dat Abraham zich moest afscheiden en 

zich zelfs moest ontwortelen van alles en iedereen wat zijn 

trouw en gehoorzaamheid aan God zou kunnen beïnvloeden. 

“Toen zei Jozua tegen heel het volk: Zo zegt de HEERE, de God 

van Israël: Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen 

van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van 

Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden 
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gediend. Toen nam Ik uw vader Abraham van de overzijde van 

de rivier en liet hem door heel het land Kanaän gaan. Ik maakte 

zijn nageslacht talrijk en gaf hem Izak.” Jozua 24:2, 3.  

Gewoonten, invloeden, waarden, prioriteiten, tradities, erfe-

nissen en voorouders beïnvloeden ons leven op een onmerkbare 

en toch omvormende manier, dus het is van cruciaal belang om 

ons af te scheiden van alles wat trouwe gehoorzaamheid aan 

God in de weg staat. De variabelen die de unieke identiteit van 

een individu bepalen, moeten opnieuw worden gedefinieerd om 

het voor hem mogelijk te maken om God toe te behoren als zijn 

Vader in overeenstemming met Zijn goddelijke principes en 

plannen. De apostel Paulus brengt deze noodzaak tot uit-

drukking: “Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 

maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend 

naar wat voor is, ...” Titus 3:3 beschrijft het leven van de zonde, 

waaruit een ontworteling moet plaatsvinden: “Want ook wij 

waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, ver-

slaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slecht-

heid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.” Nadat echter het 

goddelijke toebehoren tot stand is gebracht, wordt gezegd: 

“Maar nu het geloof gekomen is, ... bent [u] allen kinderen van 

God door het geloof in Christus Jezus.” Galaten 3:25, 26. Het 

gevoel God toe te behoren, bevordert de zekerheid dat men deel 

uitmaakt van Gods grote plan en geeft de zin van het leven een 

groot belang en waarde, wat leidt tot geluk, dienstbaarheid aan 

anderen en prachtige zegeningen. “Zo bent u dan niet meer 

vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen 

en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de 

apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen 

is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot 

een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd 

wordt tot een woning van God, in de Geest.” Éfeze 2:19-22. 
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Doel(stelling) 

Een Chinese vrouw die net had leren lezen, bad: “Heer, we gaan 

werken onder veel mensen die niet kunnen lezen. Maak alstublieft 

onze levens open Bijbels, zodat degenen die het Boek niet kunnen 

lezen het in ons kunnen lezen.” 

Wanneer iemands identiteit wordt veranderd in “uit God geboren 

zijn” (Johannes 1:13), wordt een nieuw doel en een belofte een 

deel van zijn wezen: “Ik zal u tot een groot volk maken, u zege-

nen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.” 

Genesis 12:2. Groei, expansie en welwillendheid kenmerken deze 

tweede pijler in het solide bestaan van degene die is opgenomen 

in Gods gezin op aarde, samen met goddelijkheid en oneindig-

heid. 

“Abrahams onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is één van de 

treffendste voorbeelden van geloof en vertrouwen op God, dat in 

het Heilig Verslag te vinden is. Slechts met de enkele belofte, 

dat zijn nakomelingen Kanaän zouden bezitten, en zonder het 

geringste zichtbare bewijs, volgde hij waar God hem leiden zou. 

Hij voldeed volledig en oprecht aan de eisen die aan hem gesteld 

werden, en was vol vertrouwen dat God Zijn woord zou houden. 

De aartsvader ging overal heen, waar de Heer een taak voor hem 

had. Hij trok zonder angst door de woestijn, hij reisde door 

landen die afgoden dienden, en hij had maar één gedachte: ‘God 

heeft gesproken. Ik gehoorzaam Zijn stem. Hij zal me leiden. 

Hij zal me beschermen.’ ” –Christus weerspiegelen, blz. 323. 

Wanneer iemand door geloof gehoorzaamt aan de goddelijke 

oproep tot goddelijk discipelschap, krijgt zijn leven een geheel 

nieuw perspectief en een geheel nieuwe werkelijkheid. Hij wordt 

een deel van een geheel dat veel groter is dan hijzelf en omvat 

Gods wil in zijn leven. Hij heeft ware vreugde en voldoening in 

het verlangen naar goedheid en redding, niet alleen voor zichzelf 

maar ook in dienstbaarheid, toewijding en broederlijke liefde voor 

anderen. “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van 

onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen 

en op de aarde genoemd wordt.” Éfeze 3:14, 15. “Het verstaan 
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van Gods liefde werkt de verzaking van de zelfzucht. Wanneer 

we God onze Vader noemen, erkennen we al Zijn kinderen als 

broeders. We maken allen deel uit van het grote web der 

mensheid, we zijn allen leden van één gezin.” –Gedachten van de 

berg der zaligsprekingen, blz. 93. 

Het begrijpen van de zin van het leven en het doel ervan moti-

veert een persoon om iets te doen of te stoppen om een opperste 

staat van welzijn te bereiken die de hoogste uitmuntendheid 

heeft. “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat 

alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader 

dankt door Hem.” Kolossensen 3:17. 

 

Transcendentie 

Het derde deel van Gods roeping aan Abraham in Genesis 12:3 

leidde hem voorbij tijd, ruimte en omstandigheden. “Ik zal 

zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en 

in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” 

In feite is ‘transcendentie’ een woord dat alles aanduidt dat verder 

gaat dan het menselijke begrip van de drie dimensies – ruimte, 

tijd en materie. Dus, een persoon die in staat is om de zonde te 

overwinnen door de kracht en genade van Christus, transcendeert 

het menselijk begrip – gaat er ver bovenuit. Het verlossingsplan, 

de messiaanse beloften, de menswording van Gods Zoon, de 

uitroeiing van het kwaad en de overwinning van het goede 

worden allemaal door het geloof begrepen. Door geloof dat door 

liefde werkt, wordt de mens in staat gesteld om verder te denken 

dan zijn natuurlijke afkomst of verleden – en zelfs zijn bestaan in 

het heden – en houdt vast aan ware hoop. 

“Deze hoop op verlossing door de komst van Gods Zoon als 

Verlosser en Koning is nooit uit het hart van de mens ver-

dwenen. Van het begin af zijn er mensen geweest wier geloof 

over de tijd waarin ze leefden, reikte naar de werkelijkheden van 

de toekomst. Adam, Set, Henoch, Methuselach, Noach, Sem, 

Abraham, Isaak en Jakob, – door deze en andere geloofshelden 

heeft de Here de kostbare openbaringen van Zijn wil bewaard. 
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Op deze wijze kregen de Israëlieten, het uitverkoren volk door 

wie de beloofde Verlosser aan de wereld gegeven zou worden, 

van God een kennis aangaande Zijn wet, en van de zaligheid, die 

hun deel zou worden door het verzoenend offer van Zijn ge-

liefde Zoon. 

De hoop van Israël was samengevat in de belofte, gedaan in de 

tijd waarin Abraham werd geroepen, en later herhaaldelijk door-

gegeven aan zijn nakomelingen: “Met u zullen alle geslachten 

des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:3) Toen Gods 

plan voor de verlossing van het mensdom aan Abraham werd 

ontvouwd, bescheen de Zon der gerechtigheid zijn hart, en de 

duisternis werd verdreven. En toen de Heiland ten slotte Zelf 

onder de mensen leefde en sprak, getuigde Hij bij de Joden van 

de hoop, die bij de aartsvader levend was op verlossing door de 

komst van een Verlosser.” –Profeten en koningen, blz. 420. 

Felix Carey en zijn metgezellen, de eerste baptistenzendelingen 

naar Indochina, moesten zeven jaar lang heel hard werken, 

voordat de eerste bekeerling werd gedoopt. Toen de kerken die 

deze zendelingen steunden zagen dat er na zoveel jaren werk 

weinig van de gewenste vrucht was, raakten ze ontmoedigd en 

probeerden ze hun financiële steun in te trekken. Maar Adoniram 

Judson stuurde de volgende boodschap naar deze kerken: “Ik 

smeek de kerken die mij steunen, een beetje geduld te hebben.” 

Deze missie begon in 1814 en in 1870 waren er meer dan 

honderdduizend bekeerlingen. 

 

Verhaal 

Abram was 75 jaar oud (Genesis 12:4) toen hij Haran verliet. 

Daarna vonden op verschillende plaatsen belangrijke gebeurte-

nissen plaats tijdens zijn pelgrimstocht in Kanaän. Hij verbleef 

in Sichem, Bethel, Ai en Negev. En toen ging hij naar Egypte 

vanwege de hongersnood. Bovendien ervoer hij de scheiding 

van Lot, de strijd tegen de vier koningen van Sodom, de ont-

moeting met Melchizédek, en vervolgens het verbond tussen 

God en hem, evenals een tijdprofetie. 
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“Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in 

een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw 

Loon zeer groot. Toen zei Abram: Heere, Heere! wat zult U mij 

geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van  

mijn huis is deze Damaskener Eliëzer? Voorts zei Abram: Zie, mij 

hebt U geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn 

erfgenaam zijn! En ziet, het woord des Heeren was tot hem, 

zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf 

voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem 

uit naar buiten, en zei: Zie nu op naar de hemel, en tel de sterren, 

indien u ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En 

hij geloofde in de Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. 

Voorts zei Hij tot hem: Ik ben de Heere, Die u uitgeleid heb uit Ur 

der Chaldeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.” 

Genesis 15:1-7 [SV77] 

Na bijna tien jaar – want Abram was volgens Genesis 16:3 

ongeveer 85 jaar oud – sprak hij met God over zijn vooruit-

zichten om nageslacht te krijgen. Hij geloofde dat zijn dienaar 

zijn erfgenaam zou zijn, want hoewel hij zich de goddelijke 

beloften herinnerde, was er meer geloof voor nodig om ze te 

geloven. Dus God verduidelijkte en legde hem geduldig uit hoe 

de dingen in de toekomst zouden zijn; Hij illustreerde zelfs Zijn 

woorden door de patriarch een transcendent [bovenzinnelijk] 

uitzicht op de hemel te geven en hem te vertellen de sterren te 

tellen. Verheven, menselijk onmogelijke concepten daagden 

Abrams geestelijke visie op zijn komende nakomelingen uit. Het 

is heel belangrijk in onze religieuze ervaring om de beloften, 

ervaringen, herinneringen en richting van onze wandel met God 

te herinneren en te herbevestigen en zo die religieuze principes te 

versterken en in ons hart en gedachten te graveren die onze 

ervaringen boven alle beproevingen, spijt of gewone gebeurte-

nissen verheffen. 

 “Verleidingen zullen aanvallen, zorgen en duisternis zullen ver-

drukken. Als hart en vlees op het punt staan te bezwijken, wie 

slaat dan Zijn eeuwige armen om ons heen? Wie past de kost-



 - 28 - 

bare belofte toe? Wie brengt ons in herinnering de woorden van 

zekerheid en hoop? Wiens genade wordt in rijke mate gegeven 

aan hen die in oprechtheid en waarheid daar om vragen? Wie is 

het die ons Zijn gerechtigheid toerekent en ons van de zonde 

verlost? Wiens licht rolt de mist en nevel weg en brengt ons in 

de zonneschijn van Zijn aanwezigheid? O, wie anders dan 

Jezus? Heb Hem dan lief en prijs Hem dan.” –Selected 

Messages, vol. 2, blz. 245. 

Het herinneren en gedenken van ervaringen met God versterken 

ons gevoel bij Jezus te horen. Ze duiden ook de tijd aan waarop 

God onze aandacht trok en benadrukken de ervaringen die de 

vooruitgang in ons christelijke leven onthulden, het doel van ons 

bestaan intensiveert en de banden met onze medegelovigen 

versterken. Bovendien zijn dankbaarheid, broederschap en gees-

telijke ervaringen prachtige resultaten van de gedeelde, toe-

nemende religieuze rijpheid van Gods gezin op aarde. 

Er wordt gezegd dat de koning van Pruisen ooit een school op 

het platteland bezocht, waar de kinderen een uitleg naar voren 

brachten dat alles tot een van de drie koninkrijken behoort: 

mineraal, plantaardig en dierlijk. De koning vroeg toen: “En ik? 

Tot welk koninkrijk behoor ik?” Hoe moest die vraag worden 

beantwoord? Een hartelijk meisje loste de moeilijkheid op door 

te antwoorden: “U behoort tot het koninkrijk van God.” De 

vlotte reactie van het meisje behaagde de koning en was diep 

ontroerd door de waarheid die zij uitte. 

“ ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de 

mensen een welbehagen.’ Lukas 2:14 O, dat vandaag de dag het 

menselijke gezin dit lied kon herkennen! De verklaring die toen 

werd afgelegd, de noot die toen werd aangeslagen, de melodie 

die toen begon, zal aanzwellen en zich uitstrekken tot het einde 

der tijden, en weerklinken tot aan de uiteinden van de aarde. Het 

is ere aan God, het is vrede op aarde, en een welbehagen [van 

Hem] in de mensen. Wanneer de Zon der Gerechtigheid zal 

opgaan met genezing onder Zijn vleugels, zal het lied dat toen in 

de heuvels van Bethlehem begon, weerklinken door de stem van 
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een grote menigte, als de stem van vele wateren, zeggende: 

‘Halleluja: want de Heere God almachtig regeert.’ Openbaring 

19:9 [KJV]” –Selected Messages, boek 1, blz. 250. Amen. GL 

 

 

4e lezing – dinsdag, 7 december 2021 

““DDEE  RRIIJJKKDDOOMM  VVAANN  ZZIIJJNN  HHEEEERRLLIIJJKKHHEEIIDD””  

ÉÉFFEEZZEE  33::1166  
Door br. A. Fontes, Brazilië / Portugal 

 

lle rijkdom die we bezitten komt van God, en Paulus legt 

ons in zijn brief aan de Efeziërs twee van de grootste rijk-

dommen voor: genade en heerlijkheid. 

Waarop is het woord ‘rijkdom’, dat Paulus voortdurend gebruikte, 

van toepassing? Op overvloed, zodat alle mensen zullen horen en 

begrijpen dat Gods genade onuitputtelijk is. 

Er zijn mensen op deze planeet die zo rijk zijn dat ze de enorme 

omvang van hun fortuin niet kunnen berekenen; en ze zouden de 

honger op de planeet kunnen uitroeien, iedereen in de wereld kun-

nen kleden, hele landen kunnen kopen en overal de politiek 

kunnen veranderen. Maar Paulus richt zich tot slechts één klasse 

mensen: degenen die knielen en tot God bidden. Volgens de rijk-

dom van Zijn heerlijkheid is Hij de Schepper van alles – van alle 

planeten, sterrenstelsels en alles wat bestaat. Dat is Gods rijkdom. 

Éfeze 3:16. 

We hebben een God die Heere der heren, Koning der koningen, 

Schepper en Eigenaar van alles is! “Maar mijn God zal u, over-

eenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in 

heerlijkheid, door Christus Jezus.” Filippensen 4:19. 

Daarom, geliefden, zullen we ons niet door de vijand laten bero-

ven van deze zekerheid, dat we een God hebben die medelijden 

heeft met Zijn kinderen in deze wereld, die door deze weelde van 

heerlijkheid in al onze behoeften voorziet. En wat zijn deze 

A 
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behoeften in iemands leven en in het leven van zijn gezin? Het 

kan wijsheid, gunst, gezondheid, financiën, liefde, vergeving, 

eenheid, etcetera zijn; en we worden beloond naar Gods wel-

daden, zoals goedheid, geduld en lankmoedigheid. Veel van de 

behoeften die Hij in ons leven voorziet, worden niet eens erkend 

in onze gebeden, ook al schenkt Hij ze ons elke dag in Zijn goed-

heid en genade. We worden verrast door Gods voorzienigheid ten 

behoeve van ons – dingen die we ons vaak niet eens kunnen 

voorstellen. Letten we op en erkennen we deze rijkdommen? 

 

Gods twee grootste rijkdommen 

We hebben het voorrecht om twee van Gods grote rijkdommen 

te ontvangen, zoals ik al aangaf: genade en heerlijkheid. God 

schenkt ons dus veel meer dan welke rijkdom dan ook in deze 

wereld, ook al verdienen we het niet. 

Ten eerste is er de rijkdom van genade, “in Hem hebben wij de 

verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de over-

tredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” “Opdat 

Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn 

genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 

Christus Jezus.” Éfeze 1:7; 2:7. Niets is te vergelijken met Gods 

genade en onvoorwaardelijke liefde. Het is onze grootste rijkdom. 

Wij zijn door Hem verlost, naar de rijkdom van Zijn genade. Hij 

voorzag in het bloed van Jezus om ons te bevrijden van de 

macht van de zonde en om ons door de vertegenwoordiging van 

Christus naar het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon te brengen. 

Hieronder volgt een lijst van verschillende aspecten van Gods 

genade: Redding is door Zijn genade; de erfenis in de hemel is 

door de genade van God; het feit dat we kinderen van het 

koninkrijk zijn, is genade; Gods beschermende zorg die we elke 

dag ontvangen, is genade; een huis hebben is genade; het werk 

van Christus in ons en voor ons is Zijn genade; en regeren met 

Christus in heerlijkheid is genade. “Want uit genade bent u zalig 

geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 

God.” Éfeze 2:8. Zo kunnen we categorisch stellen dat Christus 
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de genade van God is voor een wereld van zonde en zondaars. 

Kijk naar deze geïnspireerde woorden: “Wanneer uw ziel smacht 

naar God, zult u meer en meer van de onnaspeurlijke rijkdom van 

Zijn genade ontdekken. Terwijl u over deze rijkdommen nadenkt, 

zullen ze in uw bezit komen, en zullen ze de verdiensten van het 

offer van de Heiland, de bescherming van Zijn gerechtigheid en 

de volheid van Zijn wijsheid openbaar maken, om u aan de Vader 

voor te stellen, ‘onbevlekt en onberispelijk.’ (2 Petrus 3:14)”  

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 412. 

Ten tweede is er de rijkdom van Gods heerlijkheid. “... Verlichte 

ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping 

is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de 

heiligen.” “Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijk-

heid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inner-

lijke mens.” Éfeze 1:18; 3:16. Door de kracht van God zien we de 

heerlijkheid van Hem die ons ondersteunt en wonderen doet in 

ons leven. Er is geen grotere rijkdom dan deze heerlijkheid te aan-

schouwen. 

Als we spreken over Gods heerlijkheid, hebben we het over 

God Zelf. Hij is niet zichtbaar voor menselijke ogen, dus wordt 

Zijn aanwezigheid herkend als de manifestatie van Zijn heer-

lijkheid. Habakuk beschrijft Zijn pracht en majesteit als Zijn 

heerlijkheid, heiligheid en uniekheid. “God kwam van Teman, 

en de Heilige van de berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte 

de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. En er was een 

glans als van het licht, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar 

was Zijn sterkte verborgen. Voor Zijn aangezicht ging de 

pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten heen.” 

Habakkuk 3:3-5 [SV77]. 

De profeet Jesaja beschrijft de heiligheid en heerlijkheid van God 

die hij in een visioen zag: “In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag 

ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen 

van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. 

Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met 

twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep 
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tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de leger-

machten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” Jesája 6:1-3. 

God manifesteerde Zich ook te midden van het volk van Israël 

in de sjechina, wat “de woning of aanwezigheid van God” bete-

kent. Het was de zichtbare manifestatie van Gods aanwezigheid 

en heerlijkheid onder Zijn volk. Wat een vreugde voor Mozes! 

“Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar Hij zei: 

Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw 

aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik 

zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij 

ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. Hij zei verder: U zou 

Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien 

en in leven blijven. Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats 

bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, 

als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de 

rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik 

voorbijgegaan ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij 

van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien 

worden.” Éxodus 33:18-23. 

In het allereerste begin schiep God de mens om een deelhebber 

te zijn in Zijn heerlijkheid en zo te worden zoals Hij; maar Hij 

liet de mens ook vrij om te kiezen of hij al dan niet deel wilde 

nemen aan die heerlijkheid. 

 

Rechtvaardigheid en genade 

Hij scheidde zich van God af door het goddelijke gebod niet te 

gehoorzamen. Adam gebruikte zijn vrijheid om toe te geven aan 

de zonde door Gods wet te overtreden! Het geïnspireerde woord 

legt uit dat God niet kan samenspannen met de zonde. “Christus’ 

gerechtigheid zal geen enkele zonde die men blijft koesteren 

bedekken. Iemand kan in zijn hart een wetsovertreder zijn. 

Wanneer hij echter geen zichtbare overtreding begaat, kan hij 

door de wereld beschouwd worden als iemand van grote op-

rechtheid. God ziet echter wat in het hart leeft. Elke daad wordt 

beoordeeld naar het motief voor die daad. Alleen wat in over-
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eenstemming is met de beginselen van Gods wet, kan in het 

oordeel bestaan.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 194. 

Het is onmogelijk voor een zondig persoon om de aanwezigheid 

van de heilige God te verdragen. Hij is rechtvaardig en de zon-

dige toestand van de mens maakte het hem onmogelijk deel te 

nemen aan de goddelijke heerlijkheid, want hij verkocht zichzelf 

aan de zonde en werd de dienaar van satan. 

Waarom kan een slaaf zichzelf niet redden? Omdat hij zichzelf 

verkocht en gekocht zou moeten worden. Hoe mogelijk zou het 

zijn voor een slaaf om zijn vrijheid te kopen als alles wat hij 

heeft van zijn meester is? Welk recht heeft hij? Geen. De per-

soon die uit Adam is verwekt, ontvangt de zonde als zijn mees-

ter. Bovendien beloont de zonde – als meester  – zijn slaven met 

de dood; dit is de realiteit. 

En dat is niet alles. De mens heeft meer dan één onrechtvaardige 

daad tegen God begaan. God is rechtvaardig en Hij kan niet 

leven met ongerechtigheid. In feite was het niet genoeg voor 

Hem om de mens te kopen; hij moest de ongerechtigheid her-

stellen. Deze illustratie laat zien dat het voor de mens altijd on-

mogelijk was – en nog steeds is – om zichzelf te redden. 

Het was Jezus die dit volbracht. Hij zette Zijn heerlijkheid opzij, 

werd verwekt door de Heilige Geest in de maagd Maria, werd 

mens en werd beproefd zoals alle mensen. Als mens moest Hij 

ook in de Vader geloven en Hem gehoorzamen, want ongeloof 

was de zonde die Adam beging; hij geloofde niet en hij gehoor-

zaamde God niet. Uiteindelijk, toen de tijd daar was, stierf Jezus 

voor de zondige mens; Hij vergoot Zijn bloed en Hij legde Zijn 

Eigen leven af als losprijs voor de mensheid. “In Hem hebben 

wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 

overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” 

Éfeze 1:7. 

Aan Zijn gemeente heeft Christus ruimschoots mogelijkheden ge-

geven, opdat Hij grote heerlijkheid van Zijn bezit, dat Hij verlost 

en gekocht heeft, kan ontvangen. De gemeente begiftigd met de 

gerechtigheid van Christus, is Zijn bewaarplaats, waarin de rijk-
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dom van Zijn barmhartigheid, Zijn liefde, Zijn genade, volledig 

en definitief zal verschijnen. De verklaring in Zijn voorbede, dat 

de liefde van de Vader even groot is voor ons als voor Hemzelf, 

de eniggeboren Zoon, en dat wij met Hem zullen zijn waar Hij is, 

voor altijd één met Christus en de Vader, is een wonder voor de 

hemelse menigte, en het is hun grote vreugde. De gave van Zijn 

Heilige Geest, rijk, vol en overvloedig, zal voor Zijn gemeente 

zijn als een allesomvattende muur van vuur, waartegen de mach-

ten van de hel niet zullen zegevieren. In hun smetteloze zuiver-

heid en vlekkeloze volmaaktheid beschouwt Christus Zijn volk 

als de beloning van al Zijn lijden, Zijn vernedering en Zijn liefde, 

en de toevoeging van Zijn heerlijkheid – Christus, het grote mid-

delpunt van waaruit alle heerlijkheid uitstraalt. ‘Zalig zijn zij, die 

geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam’ 

(Openbaring 19:9)” –Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, blz. 18. 

 

Overvloedige genade 

Als iemand zijn leven geeft voor een rechtvaardig man, is het 

genade; maar Christus gaf Zijn leven voor zondige mannen en 

vrouwen, en liet zo de oneindige rijkdom zien van Zijn genade. De 

apostel Paulus spreekt over de rijkdom van goddelijke genade in 

het meervoud. 

Als Jezus Zijn troon van heerlijkheid had verlaten en naar deze 

wereld was gekomen om als een koning te worden behandeld, 

zou dat al verbazingwekkende genade zijn geweest; maar nee, Hij 

deed veel meer dan dat! Hij kwam naar deze wereld als een 

dienaar. Hij kwam om degenen te dienen die zichzelf vrijwillig 

als slaaf hadden verkocht. Hij kwam om te dienen, en niet alleen 

degenen die gevangen zaten. Jezus kwam om de slaven van de 

zonde te redden! 

“Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij 

omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u 

door Zijn armoede rijk zou worden.” 2 Korinthe 8:9. 
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“De vooruitstrevende christen heeft genade en liefde die kennis te 

boven gaat, want goddelijk inzicht in het karakter van Christus 

grijpt diep in diens genegenheid. De heerlijkheid van God die 

boven de ladder wordt geopenbaard, kan alleen worden gewaar-

deerd door de vooruitstrevende klimmer, die steeds hoger wordt 

aangetrokken, tot edelere doelen die Christus openbaart.”  

–Manuscript 13, 1884.  

God zij dank voor het sturen van Zijn Zoon en het vervullen van 

Zijn missie. Genade is in Hem en het kwam door Hem. Hij is een 

en al genade. Moge God ons helpen deze genade te aanvaarden en 

ons daarin te verheugen! 

We sluiten af met de inspirerende woorden uit Romeinen  

11:33, 36: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van 

kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en on-

naspeurlijk Zijn wegen! [...] Want uit Hem en door Hem en tot 

Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwig-

heid.” Amen. GL 

 

 

5e lezing – woensdag, 8 december 2021 

““MMEETT  KKRRAACCHHTT  GGEESSTTEERRKKTT  

DDOOOORR  ZZIIJJNN  GGEEEESSTT””  ÉÉFFEEZZEE  33::1166  

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

 

Mysteriën 

et Nieuwe Testament brengt verschillende concepten naar 

voren over “mysteriën” en het boek Éfeze vormt hier geen 

uitzondering op. Het Griekse woord mystêrion komt volgens 

bijbelanalisten achtentwintig keer voor in het Nieuwe Testament, 

waarvan zes keer in het boek Éfeze. Eén mysterie gaat over de 

verbinding tussen hemel en aarde, die door Christus werd 

overbrugd. 

H 
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“Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in 

Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend-

maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles 

weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als 

wat op de aarde is.….” Éfeze 1:9, 10.  

Met de oorspronkelijke mentaliteit en opvoeding van een radicale 

joodse Farizeeër toonde de apostel Paulus het grote mysterie van 

een extreme verandering in zichzelf in zijn streven om de heide-

nen en de joden te verbinden met Christus. Het centrale thema 

van zijn prediking in Éfeze was hoe de heidenen, door de verzoe-

ning van Christus, zijn aangenomen als kinderen van God en 

verenigd als één lichaam samen met de joden in de gemeente. 

Hier is de kracht van het evangelie en het werk van de Heilige 

Geest. In Éfeze werd dit mysterieuze concept een culturele 

revolutie. 

 

De kracht van zijn geest in het evangelie 

“Bij zijn aankomst te Éfeze trof Paulus twaalf broeders aan, die 

evenals Apollos discipelen van Johannes de Doper waren 

geweest en die, evenals hij, een onvolmaakte kennis hadden 

opgedaan van het leven en de missie van Christus.... 

Deze discipelen [in Éfeze] wisten niets over de zending van de 

Heilige Geest, die Jezus aan Zijn gelovig volk beloofde om het 

leven en de kracht van de gemeente te zijn. Toen Paulus hun 

vroeg of zij de Heilige Geest hadden ontvangen, antwoordden 

zij: ‘Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heilige Geest is.’ 

Paulus vroeg: ‘Waarin bent u dan gedoopt?’ En zij zeiden: ‘In 

de doop van Johannes.’ Toen begon de apostel hun de grote 

waarheden, die de grondslag zijn van de hoop van de christen, 

voor te leggen.” –Sketches from the Life of Paul, blz. 129. 

Wat zou ons antwoord zijn op de vraag van de apostel Paulus – ‘of 

zij de Heilige Geest hadden ontvangen’ – als deze vandaag gesteld 

zou worden? De ervaring van de bekeerlingen en de zending van 

de apostel bevatten grote lessen voor ons vandaag, want ook wij 

zijn in de wereld geplaatst om de heidenen te dienen. 
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De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:13: “Ook wij allen 

immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat 

wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij 

allen zijn van één Geest doordrenkt.” We zijn gedoopt in het 

lichaam van Christus, de gemeente. Er is geen scheiding of ver-

deeldheid meer onder ons. We zijn zowel met elkaar als met 

Christus verenigd. Kaste, geloofsovertuiging, stam, taal, ras, 

tradities en gebruiken zullen ons niet langer scheiden. De ervaring 

van de apostel Paulus in de bediening is een bemoediging voor 

ons in deze tijd als we mensen proberen te bereiken die voor-

namelijk heidenen waren.  

 

De Geest kwalificeert de volgelingen van Christus 

“De discipelen luisterden met grote belangstelling en dankbare, 

verwonderde vreugde naar de woorden van Paulus. Door geloof 

grepen zij het verzoenend offer van Christus aan en erkenden 

Hem als hun Verlosser. Zij werden toen gedoopt ‘in de naam 

van Jezus’; en toen Paulus zijn handen op hen legde, ontvingen 

zij ook de doop van de Heilige Geest, waardoor zij de talen van 

andere volken konden spreken en profeteren. Zo werden deze 

mannen gekwalificeerd om als zendelingen op te treden in het 

belangrijke gebied van Éfeze en omgeving; ook om vanuit dit 

centrum het evangelie van Christus te verspreiden in Klein-

Azië.” –Sketches from the Life of Paul, blz. 130. 

De Geest der profetie herhaalt dat het ontvangen van de doop of 

de zalving van de Heilige Geest een van de belangrijkste kwali-

ficaties is om een zendeling te zijn. De wonderbaarlijke 

aanwezigheid van de Heilige Geest was duidelijk in de vroeg-

apostolische gemeente. 

 

Het grote mysterie begrijpen: de Heilige Geest 

“Het is voor ons niet noodzakelijk om precies te kunnen om-

schrijven wat de Heilige Geest is. Christus zegt ons dat de Heilige 

Geest de Trooster is, ‘de Geest der waarheid, die van de Vader 
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uitgaat.’ Duidelijk is aangaande de Heilige Geest verklaard, dat 

bij Zijn werk om de mensen in al de waarheid te leiden. ‘Hij niet 

uit Zichzelf spreken zal.’ (Johannes 15:26; 16:13)” –Van 

Jeruzalem tot Rome, blz. 38. 

Zoals de apostel Paulus in zijn brieven – vooral in zijn brief aan 

de Efeziërs – verschillende mysteries heeft voorgesteld, zo wordt 

ook de Heilige Geest als een mysterie getoond. Er is geen nood-

zaak voor ons om argumenten aan te voeren om de aard van de 

Heilige Geest te omschrijven. Toch dienen wij het belang van 

Zijn aanwezigheid en werk te begrijpen.   

 

Zijn natuur en volmaakte werk 

“Het wezen van de Heilige Geest is een verborgenheid. Mensen 

kunnen het niet verklaren, want God heeft het hun niet geopen-

baard. Mensen met fantastische denkbeelden kunnen verschillende 

passages uit de Schrift samenvoegen en een menselijke uitlegging 

eraan geven, maar het aanvaarden van deze voorstellingen zal de 

gemeente niet versterken. Wat zulke verborgenheden betreft, die 

te diep zijn voor het menselijk begrip, is zwijgen goud.  

De werking van de Heilige Geest is duidelijk aangegeven in 

Christus’ woorden: ‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtui-

gen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.’ Johannes 

16:8. Het is de Heilige Geest, die van zonde getuigt. Indien de 

zondaar aan de bezielende invloed van de Geest gehoor geeft, 

zal hij tot berouw worden geleid, en ertoe gebracht worden om 

de belangrijkheid van het gehoorzaam zijn aan de goddelijke 

eisen te zien.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 38. 

 

Zijn Geest geeft kracht en verandert de innerlijke mens 

Jezus legde uit hoe God de Vader degenen zou zegenen die om 

de Heilige Geest vragen. “Als u die slecht bent, uw kinderen dus 

goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse 

Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” 

Lukas 11:13. De Heilige Geest is een geschenk van God aan 
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degenen die in Hem geloven om hen de extra kracht te geven die 

ze nodig hebben om Zijn wil te gehoorzamen, om veranderingen 

aan te brengen in de innerlijke mens en om hen te verenigen met 

de hemel. 

Wanneer de zondaar zich bekeert, in Christus gelooft en zich laat 

dopen, wordt hij door de Heilige Geest naar de volste waarheid 

geleid. Hij zal Gods wil doen – Zijn geboden gehoorzamen als 

onderdeel van de hemelse familie. Dit is in feite hoe de eenheid 

met het hemelse gezin tot stand komt, dankzij de verzoening van 

de Heiland. 

Door de kracht van de Heilige Geest verenigt de berouwvolle 

zondaar zich met de Zoon en vervolgens met de Vader. Deze 

eenheid met Christus stelt hem in staat de goddelijke wil uit te 

voeren om getuigen op aarde te zijn, iemands inherente slechte 

karakter te transformeren in het karakter van Christus en het 

evangelie te delen door de kracht van Zijn Geest. In Handelingen 

1:8 lezen we: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ont-

vangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel 

in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 

van de aarde.” “En de apostelen legden met grote kracht 

getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was 

grote genade over hen allen.” Handelingen 4:33. De aanwezig-

heid van de Heilige Geest gaf de discipelen eenheid, gehoor-

zaamheid en bekrachtiging, wat leidde tot een aanzienlijke trans-

formatie van hun karakter.  

 

De Heilige Geest voedt karaktervorming 

De Heilige Geest wordt vergeleken met de olie in de kandelaar 

in het Heilige van het heiligdom. Hij is de bron van licht voor 

iedereen. In de Schrift wordt Hij ook vergeleken met en gesym-

boliseerd door een duif, regen, vuur en wind. Hij is de basis en 

de essentie van kracht. Hij heeft lief, beredeneert, helpt, leidt, 

onderwijst, brengt tot nieuw leven en berispt. 

“De belofte van de Heilige Geest is niet beperkt tot een bepaald 

tijdperk of tot een bepaald ras. Christus verklaarde dat de godde-
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lijke invloed van Zijn Geest tot aan het einde met Zijn volgelin-

gen zou zijn.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 36. 

Hij zal de gelovigen van vandaag kracht geven als we Hem maar 

vragen. Als we pleiten voor de inwoning van de Geest, zullen 

we ervaren dat het mysterie van God in ons woont en controle 

over ons leven krijgt. “Namelijk de Geest van de waarheid, Die 

de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent 

Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u 

zijn.” Johannes 14:17.  

Zoals veel mensen weten, heeft elke luchthaven tegenwoordig 

rolpaden, die het lopen gemakkelijker maken en ons tijd be-

sparen. Op soortgelijke manier brengt de aanwezigheid van de 

Heilige Geest ons soepel en sneller voort op onze geestelijke 

reis, net als een bewegende loopbrug. “Maar ik zeg: Wandel 

door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet 

volbrengen. [...] Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u 

niet onder de wet.” Galaten 5:16, 18.  

Wij mensen hebben de neiging om aangetrokken te worden naar 

de zonde en zondige wegen. Dit is de zondige menselijke 

natuur, of de kwade begeerte van de mens. Maar de Heilige 

Geest ontwikkelt het karakter van de christen, zodat hij deze 

vleselijke verlangens – die zo tegengesteld zijn aan Gods wil en 

karakter – kan overwinnen. De definitie van zonde is de over-

treding van de wet van God. 1 Johannes 3:4. Sommige zonden 

kunnen worden onderverdeeld in zinnelijk, bijgelovig of sociaal. 

Sommige van onze daden kunnen ons ervan weerhouden te 

voelen dat we Gods wet overtreden, omdat we van die zonden 

houden en onze vleselijke verlangens zijn afgestemd op de 

wereldse cultuur, gewoonten, omgeving en omstandigheden. Het 

zijn echter geen geldige excuses. De Heilige Geest geeft ons een 

duidelijk inzicht over zulke situaties. 

De Heilige Geest waarschuwt ons ook en geeft ons signalen. Als 

we naar Hem luisteren, is het voor ons mogelijk om een omweg 

te maken op onze geestelijke reis en deze zondige verlangens te 

omzeilen. Op deze reis helpt de Heilige Geest ons ook om de 
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“vrucht van de geest”, die gevonden wordt in het boek Galaten, 

te ontwikkelen. 

 

Als wij Christus liefhebben, zullen wij Zijn Geest uitnodigen 

Wij kunnen onze geestelijke toestand van vandaag vergelijken 

met die van de discipel Petrus, weergegeven in Lukas 22. 

Christus stelde de noodzaak vast voor verandering in Petrus’ 

hart, zodat hij zijn medebroeders kon helpen. Gezien het concept 

van bekering, is een onbekeerd persoon van geen nut voor Gods 

gemeente. Het is van cruciaal belang dit te begrijpen en zich te 

bekeren. Wij weten dat de discipel Petrus met Christus was en 

Hem vergezelde waar Hij ook naar toe ging. Hij leerde van 

Christus en had een gewillig hart om Hem te dienen. Petrus’ 

innerlijke leven moest echter veranderen en dit is wat Jezus 

verlangde. Hij wist dat een onbekeerde leider geen vooruitgang 

zou maken in Zijn gemeente en zei dus tegen Petrus: “Simon, 

Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de 

tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. 

En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw 

broeders.” Lukas 22:31, 32.  

Maar Petrus zei in vers 33 tot Hem: “Heere, met U ben ik bereid 

om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan.” Was Petrus hier 

klaar voor? Nee, helemaal niet. Hij wilde oprecht een volgeling 

van Christus zijn, maar hij kende zichzelf niet en reageerde 

volgens zijn aangeboren inzicht. 

We kunnen gedoopt zijn en denken dat we bekeerd zijn. We gelo-

ven dat we met Christus zijn en we nemen deel aan alle gemeente-

bijeenkomsten. De vraag is echter: hebben wij de bekering door-

gemaakt die Christus van ons verlangt? Begrijpen we wat het 

betekent om een echte volgeling van Christus te zijn, om werkelijk 

bekeerd en gehoorzaam te zijn? Als we gezegend zijn door Zijn 

Geest, zal er geen farizeïsch wetticisme of liberalisme zijn in onze 

gehoorzaamheid. Het zal niet gebaseerd zijn op angst of gewoon 

een beetje nadenken over de vraag om gered worden; maar in 

plaats daarvan zullen we er altijd naar verlangen om gezegend te 
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worden, wat uit de grond van ons hart komt met een oprecht 

verlangen om God te behagen. Toen hij bij Christus was, was 

Petrus volkomen onwetend van de missie en boodschap van de 

Heiland, zelfs nadat hij bijna drie jaar bij Hem had doorgebracht. 

Maar toen ontving diezelfde Petrus zoals beloofd de Heilige Geest 

na Christus’ hemelvaart, en de Trooster bracht de verandering in 

Petrus aan. Het misverstand van de discipel verdween over het 

evangelie, de transformatie van karakter en de ware betekenis van 

een volgeling van Christus zijn. Hij veranderde de discipel Petrus 

in de apostel Petrus. Het was een belangrijke verandering! We 

lezen in zijn brief, 1 Petrus 1:21-23: “Door Hem gelooft u in God, 

Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid 

gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u 

dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de 

waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar 

vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit 

vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God.” 

Dit is dezelfde bekering die we nodig hebben, door de kracht van 

de Heilige Geest. Jezus Christus bad voor hem, en daarna sterkte 

de apostel Petrus veel van Christus’ volgelingen. Zijn geschriften 

in het Nieuwe Testament versterken de gelovigen vandaag de dag 

nog steeds. Bovendien zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Als u iets 

vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als u Mij liefhebt, 

neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en 

Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid,” Johannes 4:14-16.  

Het ‘eigen-ik’ moet in ons sterven als we ons willen identifi-

ceren met het leven dat God voor ons verlangt. Als we Zijn in-

wonende kracht zoeken, en met heel ons hart kiezen om Zijn 

geboden te gehoorzamen, en bereid zijn ons leven naar Zijn wil 

te veranderen, zullen we overvloedig worden gezegend. Gehoor-

zame discipelen worden geleid en verlicht door de Heilige 

Geest. Onze prioriteiten zijn zeker belangrijk.  
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Slot 

Jezus zette Zijn goddelijke natuur opzij en kwam als mens naar 

deze wereld. Hij deed wonderen en overwon verleidingen door 

de Heilige Geest. Hij gebruikte Zijn goddelijke kracht nooit 

voor Zijn eigen voordeel. Dit laat zien wat er met de menselijke 

natuur gebeurt wanneer deze volledig afhankelijk is van de 

Heilige Geest. Ook wij moeten volledig op de Heilige Geest 

vertrouwen. We dienen de opdracht van Jezus te vervullen door 

de kracht van de Heilige Geest door ervoor te kiezen een instru-

ment in Zijn handen te zijn met totale toewijding. Laten we 

Moody’s biografie 

Dwight L. Moody aanvaardde Christus en werd als jongeling 

in Chicago bekeerd. Hij behoorde lange tijd tot de Young 

Men’s Christian Association (YMCA). Uiteindelijk werd hij 

een uitstekend zakenman en verdiende een aanzienlijke hoe-

veelheid geld. Tijdens zijn eerste bezoek aan Groot-Brittannië 

en Ierland hoorde Moody de woorden die hem deden 

hongeren en dorsten naar een diepere christelijke ervaring en 

die een nieuw tijdperk in zijn leven inluidden. Hij sprak 

toevallig met Henry Varley – de alom bekende evangelist uit 

de 19e eeuw – in Dublin, Ierland. Zijn worsteling werd of hij 

alles aan de Heer moest geven of niet. Biografen citeerden 

Moody als volgt: “De wereld moet nog zien wat God zal doen 

met en voor en door en in en via de mens die volledig aan 

Hem is toegewijd.” –http://kenwytsma.com/moody-biography/ 

(geraadpleegd 31 oktober 2021). Hij dacht een ogenblik na en 

beloofde toen: “Met Gods genade zal ik die man zijn.”  

– https://siena.org (geraadpleegd 31 oktober 2021). Die beslissing 

veranderde de richting van zijn leven, inclusief een herschik-

king van zijn prioriteiten. Daarna werd Moody de meest 

succesvolle Amerikaanse evangelist van de negentiende eeuw. 

Wat zal onze beslissing zijn? 
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vandaag van richting veranderen. Laten we bidden zonder op-

houden en steeds vaker om de Geest van God vragen. Op deze 

manier zullen we in Christus blijven, in de Geest, net als 

Henoch. Dan zal ons leven worden versterkt met de kracht van 

Zijn Geest, zullen we slagen in onze missies en zullen we ons 

karakter vormen naar het volmaakte ontwerp van Jezus’ karak-

ter. We hebben de zalving van Zijn Geest nodig, de doop met 

vuur, de doop met de Heilige Geest. Laten we dit onze prioriteit 

maken tijdens deze Gebedsweek en in de dagen die komen. 

Laten we ons als Zijn vertegenwoordigende familie op aarde 

verenigen met de familie in de hemel. “Hij Die van deze dingen 

getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. 

Amen.” Openbaring 22:20, 21. GL 

 

 

6e lezing – vrijdag, 10 december 2021 

““OOPPDDAATT  CCHHRRIISSTTUUSS  DDOOOORR  GGEELLOOOOFF  

IINN  UUWW  HHAARRTTEENN  WWOOOONNTT””  ÉÉFFEEZZEE  33::1177  

Door br. H. Avellaneda, Colombia / Verenigde Staten 

 

eliefde broeders en zusters in de hele wereld, het is voor mij 

een grote vreugde om deze boodschap uit Gods woord met 

jullie te delen tijdens deze Gebedsweek. Ik bid dat de Heer uw 

harten zal versterken aan het einde van dit jaar 2021. Een jaar dat 

verbazingwekkende gebeurtenissen bracht die aantoonden dat de 

komst van Christus spoedig zal zijn. Ik bid dat we allemaal voor-

bereid zullen zijn op de eeuwigheid. 

Éfeze 3:17 is de basis van onze lezing voor vandaag: “Opdat 

Christus door geloof in uw harten woont;...” Dit is een zeer inte-

ressante zin, vooral in verband met het geestelijk leven; laten wij 

even teruggaan in de geschiedenis en nadenken over de grote 

genade die God door alle tijden heen voor Zijn volk heeft gehad. 

G 
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Toen de majestueuze tempel die Salomo in Jeruzalem bouwde, 

voltooid was, knielde hij op de inwijdingsdag voor Jehova’s 

altaar en bad hij voor de hele gemeente met zijn handen ten 

hemel opgeheven. Hij stelde de Heer een vraag: “Maar zou God 

werkelijk bij de mensen op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, 

de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit 

huis dat ik gebouwd heb!” 2 Kronieken 6:18. 

Het Bijbelse verslag (2 Kronieken 7:1, 3) vertelt dat in antwoord 

op Salomo’s vraag Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid 

gemanifesteerd werden en het hele huis vulden. “Toen alle 

Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de HEERE over het 

huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde, 

op de vloer, bogen zich neer en loofden de HEERE, ...” Wat een 

kracht en manifestatie waren dat; het was een zaak van luister 

voor het volk van Israël, omdat God Zijn belofte hield in de 

tempel, boven de ark van het verbond. 

De Schrift vermeldt echter dat in de tweede tempel de aanwezig-

heid van de Heer van aangezicht tot aangezicht en volledig was 

op die plaats, toen de grote Wens van alle eeuwen kwam en per-

soonlijk onderwees, wonderen verrichtte en predikte. 

Christus ging toen niet alleen de tempel binnen, maar ook ver-

schillende huizen, waar Hij goed werd ontvangen; en vanaf dat 

moment was niets meer hetzelfde, want alles veranderde radicaal 

in Zijn aanwezigheid. Als voorbeeld kunnen wij enkele van de 

wonderbaarlijke gebeurtenissen opsommen die Zijn leven op 

aarde kenmerkten: Toen Hij het huis van Zachéüs binnenging, 

werd zaligheid voor hem en zijn gezin aangekondigd; er was 

leven in het huis van Jaïrus toen zijn dochter weer tot leven werd 

gewekt; en hetzelfde gebeurde toen Jezus in het huis van Martha 

en Maria was, nadat de opstanding van hun broer Lazarus zijn 

familie en vrienden vreugde en troost bracht. Deze eenvoudige 

voorbeelden laten zien dat overal waar Christus woont, er red-

ding, leven, herstel en verandering is. 

Lieve broeders en zusters, laten wij teruggaan naar de uitgangs-

tekst, waar gezegd wordt dat Christus in onze harten wil wonen. 
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In zijn gebed doet de apostel vier specifieke verzoeken namens de 

gelovigen in Éfeze. Hij bad: “Opdat Christus door geloof in uw 

harten woont. ...” Dit houdt in dat je de gedachten van de Heer 

kent. Het impliceert ook een relatie van kameraadschap, gemeen-

schap, kennis en Gods wil voor het leven van Zijn volk. Daarom 

kon de apostel in Galaten 2:20 zeggen: “… niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij:…” 

 

Bezoeker of familielid 

Door alle tijden heen, en vooral vandaag, is Christus niet voor 

slechts een kort bezoek gekomen. In Johannes 15:4 zei Hij tegen 

de Zijnen: “Blijf in Mij en Ik in u.” Hij is gekomen om 

permanent bij ons te wonen door de Heilige Geest in ons leven. 

En in Johannes 15:5 zei Hij: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; 

wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u niets doen.” 

“Wanneer het hart wordt gereinigd van zonde, wordt Christus op 

de troon geplaatst die ooit door genotzucht en liefde voor de 

aardse schatten in beslag was genomen. Het beeld van Christus 

wordt gezien in de uitdrukking van het gelaat. Het werk van 

heiliging wordt in de ziel voortgezet. Eigen gerechtigheid wordt 

verbannen. Daar wordt het aandoen van de nieuwe mens gezien, 

die na Christus geschapen is in gerechtigheid en ware heilig-

heid.” –Review and Herald, 11 september 1900. 

Het begrip “op de troon geplaatst” betekent dat Christus geen 

toevallige bezoeker is; Hij woont in het hart van de christen om 

altijd een onuitputtelijke bron van kracht te zijn die de ziel 

verlicht en reinigt. Hij beloofde: “Als iemand Mij liefheeft, zal 

hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem lief-

hebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek 

nemen.” Johannes 14:23. 

Hoe prachtig! De woorden zeggen: “Wij zullen naar hem toe 

komen en bij hem intrek nemen.” niet, we zullen langskomen en 

hem bezoeken. Nee! Het gaat over Hun persoonlijk verblijf en het 

maken van Hun thuis daar! 
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Wie zal verblijven? 

Wanneer een christen de plechtige doophandeling ondergaat, 

hechten de drie hoogste machten in het heelal – de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest – hun goedkeuring aan deze daad, en 

verplichten Zij zich om Hun macht tot zijn hulp aan te wenden, 

omdat hij tracht God te eren. Hij wordt begraven in de gelijkenis 

van de dood van Christus, en wordt opgewekt in gelijkenis met 

Zijn opstanding. ... 

De drie grote machten in de hemel verplichten Zichzelf ertoe, de 

christen alle ondersteuning te bieden die hij nodig heeft. De Geest 

verandert het hart van steen in een hart van vlees. En door ge-

meenschap te hebben met het Woord van God, ervaren christenen 

de gelijkenis met God. Wanneer Christus door geloof in zijn hart 

woont, is de christen een tempel van God. Christus woont niet in 

het hart van de zondaar, maar in het hart van diegene, die 

ontvankelijk is voor invloed vanuit de hemel.” –Christus 

weerspiegelen, blz. 106. 

Het woord “verblijven” heeft niet alleen de betekenis van in een 

huis zijn, wat voor het onderwerp dat we bestuderen het hart van 

de gelovige is, maar om daar te zijn als thuis, volledig omarmd als 

een permanent lid van het gezin, niet als een vreemdeling of 

indringer. Bovendien kan Christus niet wonen in een hart dat zich 

niet vreugdevol onderwerpt aan de voorwaarden van de hemel. 

Het is nodig dat de Heilige Geest het hele leven van de gelovige 

bestuurt, want Christus is thuis. 

 

Wat doet hun aanwezigheid voor ons? 

“Als Christus bij ons blijft, zullen wij zowel thuis als daarbuiten 

christenen zijn. Hij die een christen is, zal vriendelijke woorden 

hebben voor zijn familieleden en metgezellen. Hij zal aardig, 

hoffelijk, liefdevol, sympathiek zijn en zal zichzelf opleiden voor 

een verblijf bij de familie hierboven. Als hij lid is van de konink-

lijke familie, zal hij het koninkrijk vertegenwoordigen waar hij 

naartoe gaat. Hij zal zachtmoedig tot zijn kinderen spreken, want 
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hij zal beseffen dat ook zij erfgenamen van God zijn, leden van 

het hemelse hof. Onder de kinderen van God woont geen geest 

van hardheid; ...” –Review and Herald, 20 september 1892. 

“Jonge man omhelst de moordenaar van zijn broer in een buiten-

gewoon gebaar van vergeving.” Dit was de kop in een krant in de 

VS in oktober 2019. Het proces tegen een van moord beschul-

digde politievrouw uit Texas had een buitengewoon einde toen de 

broer van het slachtoffer haar in de rechtbank omhelsde als een 

gebaar van vergiffenis. “Als het je echt spijt, ... vergeef ik je”, zei 

de broer van Botham Jean tegen Amber Guyger. “En ik weet dat 

als je het God vraagt, Hij je zal vergeven.” 

Deze ontroerende scène vond plaats aan het einde van het proces 

tegen Amber Guyger, een 31-jarige blanke politieagente die in 

2018 haar zwarte buurman in Dallas neerschoot, nadat zij het 

verkeerde appartement was binnengegaan, in de veronderstelling 

dat het haar eigen appartement was. 

Het is tegenwoordig zeer zeldzaam om iemand te vinden met een 

hart die bereid is iemand te vergeven die hem pijn heeft gedaan, 

omdat de wereld waarin we leven een andere manier heeft om 

dingen te zien. Er wordt gezegd: “Oog voor oog, tand voor tand; 

[...] U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar 

Ik zeg u:  Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe 

goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u 

vervolgen.” Matthéüs 5:38, 43, 44. 

We leven echter niet van nature op deze manier en hebben zo niet 

lief. Het is over het algemeen erg moeilijk voor ons om te praten 

over het liefhebben van onze vijanden, zoals Christus ons heeft 

opgedragen, terwijl wij in feite soms niet eens op zo’n manier van 

onze vrienden en gemeenteleden kunnen houden. Dat is de reden 

waarom wij vandaag – meer dan ooit – Christus nodig hebben om 

door geloof in ons hart te wonen. Het is dringend nodig dat de 

Heilige Geest in ons woont, zodat wij de wereld door getuigenis 

kunnen laten zien dat wij tot de familie van de hemel behoren. 

Alleen wanneer de Geest in ons leven wordt uitgenodigd, kan Hij 
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meer in ons leven doen dan wij ooit voor mogelijk hadden 

gehouden, net als de broer van Botham Jean. 

Nu wil ik u een ander verhaal vertellen, over het leven van een 

man genaamd Lukas. Hij was Bijbelarbeider voor een pro-

testantse kerk in een moeilijke regio van de wereld, waar evan-

gelisatie niet altijd gemakkelijk is en veel christenen worden 

vervolgd vanwege hun geloof. 

Volgens het verhaal hebben Lukas en zijn vrouw een motor-

ongeluk gehad terwijl zij op reis waren. Het gebeurde toen zij 

aan de kant van de weg stopten; een dronken motorrijder kwam 

en reed hen aan. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond, maar 

beide motoren waren wel ernstig beschadigd. 

De man die het ongeval veroorzaakte, bleek het opperhoofd van 

een nabijgelegen stadje te zijn. En hoewel Lukas heel weinig 

geld had, vroeg hij in plaats van boos te worden over dit ongeluk 

aan de man: “Hoe gaan wij dit probleem oplossen?” Heel grof 

antwoordde de dader: “Jij moet mijn motorfiets repareren!” En 

hoewel het ongelooflijk lijkt, heeft Lukas zonder een woord te 

zeggen de motorreparaties betaald. Maar daar bleef het niet bij. 

Later ging hij naar het dorp om dit opperhoofd te bezoeken en 

begon verschillende manieren te bedenken om hem en zijn gezin 

te helpen, waaronder het aanbieden om naar buiten te gaan en 

zijn veld te ploegen. 

Lukas deed zoveel dingen voor het opperhoofd en zijn gezin dat 

de mensen van het dorp het niet konden laten om te merken wat 

er aan de hand was. “Ons opperhoofd is een heel taaie man”, zei 

iemand op een dag tegen Lukas. “Waarom ben je zo aardig voor 

hem? Niemand heeft vriendschap met hem kunnen sluiten!” 

Lukas antwoordde op deze verrassende uitspraak door te zeg-

gen: “Omdat ik van Jezus houd en ik Zijn liefde aan anderen wil 

bekendmaken.” 

Korte tijd later vroegen enkele dorpelingen aan Lukas om hen 

meer over Jezus te leren. Het duurde niet lang voordat Lukas 

Bijbelstudies begon te geven bij verschillende dorpelingen, en 

sommigen van hen werden gedoopt. 
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Het meest verbazingwekkende aan dit wonder is dat dit stadje in 

een gebied lag dat Lukas eerder had geprobeerd binnen te gaan 

om het evangelie te verspreiden, maar zijn inspanningen waren 

nooit succesvol geweest. Nu, door zijn vriendelijkheid jegens 

het opperhoofd, kon hij daar een open deur hebben. Denk hier 

even over na. Als Lukas op het ongeluk had gereageerd zoals de 

meesten van ons zouden hebben gedaan, zou hij de dorpelingen 

nooit hebben kunnen bereiken met het evangelie van Christus. 

Kunt u zich voorstellen hoe anders de dingen zouden zijn in 

onze wereld, onze gezinnen en zelfs onze gemeente als wij een 

extra stap zouden zetten en elkaar zouden dienen met dezelfde 

onbaatzuchtige nederigheid, zelfs als wij gekwetst waren? Om 

dit te laten gebeuren, moet Christus door geloof in ons hart 

blijven; het is nodig dat Hij Degene is die dat werk in ons uit-

voert voor de redding van vele zielen. 

“Wij kunnen het ons niet veroorloven ons op te winden over 

enig werkelijk of vermeend onrecht, ons aangedaan. Het eigen-

ik is de vijand die wij het meest moeten vrezen. Geen vorm van 

ondeugd heeft een meer onheilbrengend effect op het karakter 

dan de menselijke hartstocht die niet onder beheersing van de 

Heilige Geest is gebracht. Geen andere overwinning die wij 

zouden kunnen maken is zo waardevol als de overwinning over 

onszelf. Wij moeten ons niet zo snel gekrenkt voelen. Wij 

moeten niet leven om onze gevoelens te bewaken of onze repu-

tatie, maar om onze ziel te redden.” –De weg tot gezondheid, 

blz. 416. 

 

Noodzakelijker dan ooit tevoren 

Broeders en zusters, wij kunnen vaststellen dat toen de apostel 

Paulus zei dat Christus in de gelovigen moest wonen, Hij verwees 

naar de ervaring van heiliging. De kracht van christenen ligt in het 

genieten van de aanwezigheid van Christus op zo’n manier dat 

alle gebieden van hun leven tot in het diepst van hun ziel gevuld 

zijn met Zijn geur. 
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Stel deze beslissing niet uit, maar laat door het geloof Christus in u 

wonen. Het is tijd om een schoon huis te hebben, zodat Hij in uw 

hart kan wonen en zich welkom voelt. Bedenk dat u het niet bent, 

maar Hij die in u leeft en, belangrijker nog, uw leven regeert. Door 

zo’n ervaring kun u Hem uit liefde dienen. 

“De laatste stralen van het licht der genade, de laatste genade-

boodschap die aan de wereld moet worden gebracht, is een 

openbaring van Zijn karakter vol liefde. Gods kinderen moeten 

Zijn heerlijkheid openbaren. In hun eigen leven en karakter 

moeten zij laten zien wat Gods genade voor hen heeft gedaan.”  

–Lessen uit het leven van alledag, blz. 257. 

Beste broeders en zusters over de hele wereld, vandaag moeten 

wij meer dan ooit deze ervaring elke dag persoonlijk beleven. Wij 

moeten Jezus oprecht vragen om in ons hart te komen wonen, 

zodat wij door ons getuigenis kunnen laten zien dat wij de familie 

van de hemel op deze aarde vertegenwoordigen. 

De tijd die wij nog hebben, is kort. Wat wij nu meemaken, vertelt 

ons dat Jezus spoedig komt. Vraag Hem door geloof in uw hart te 

wonen. Het leven wordt gezegend wanneer Gods aanwezigheid 

en heerlijkheid naar voren komen en het huis vullen. Ik bid op-

recht dat dit onze ervaring is, voordat wij het nieuwe jaar begin-

nen. Christus komt spoedig! Maranatha! Amen. GL 

 

 

7e lezing – Sabbat, 11 december 2021 

““GGEEWWOORRTTEELLDD  EENN  GGEEFFUUNNDDEEEERRDD  

IINN  DDEE  LLIIEEFFDDEE””  ÉÉFFEEZZEE  33::1177,,  1188  

Door br. T. Petkov, Bulgarije / Verenigde Staten 

 

oen de Heere Jezus op aarde was, gebruikte Hij ter illustratie 

verschillende keren de uitdrukking “geworteld en gefun-

deerd”. Wortels zijn het ondergrondse deel van planten dat zorgt 

voor de stabiliteit, voeding en water die de plant nodig heeft om 

T 
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te overleven en te groeien. “Opdat Christus door het geloof in uw 

harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de 

breedte en lengte en diepte en hoogte is.” Éfeze 3:17, 18.  

In dit Bijbelvers wordt geworteld zijn naar voren gebracht als de 

voorwaarde voor het begrijpen van de waarheid in haar drie 

dimensies. Het gevolg is dat anders iemands begrip beperkt, 

onvolledig of gedeeltelijk zal zijn. 

“Geloof en gebed zijn nodig om de diepe dingen van God te 

kunnen aanschouwen. Onze geest is zo gebonden aan bekrom-

pen ideeën, dat we maar een beperkt beeld krijgen van de er-

varing die wij als voorrecht mogen hebben.” –Review and 

Herald, 17 november 1891. 

 

De misleiding 

Volgens de beroemde psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) 

is religie slechts een verzinsel van de menselijke geest en 

verbeelding. Is religie echt slechts een theorie of verbeelding? 

Waar is het einde van de verbeelding en het begin van de echte 

ervaring? De apostel Paulus schrijft: “En als er geen opstanding 

van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als 

Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, 

en zonder inhoud is ook uw geloof.” 1 Korinthe 15:13, 14. 

De profeet Jesája nam dit religieuze fenomeen ook waar. Hij 

schreef Gods bevel: “Ga naar dit volk toe en zeg: Met het 

gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u 

zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is 

vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun 

ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met 

de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart 

begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.” 

Handelingen 28:26, 27. 

Hoe gaat men van het abstracte naar de realiteit, van kennis naar 

begrip, van theorie naar actie? 
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“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is 

door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, 

niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” Hebreeën 11:3. Geloof is 

een prachtig, mysterieus geschenk dat God geeft door de aan-

wezigheid van Zijn Heilige Geest. In onze perceptie van geloof 

vinden we echter een verschil tussen levend geloof en dood 

geloof. De illusie van de geest kan zo overtuigend zijn dat velen 

zich voorstellen dat ze geloof hebben, terwijl ze in werkelijkheid 

verre van diens ware aard zijn. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in 

het Koninkrijk der hemelen, ...” “Zo zullen de laatsten de eersten 

zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar 

weinigen uitverkoren.” Mattheüs 7:21; 20:16. Gods definitie van 

geloof en religieuze ervaring is anders dan die van de mens. De 

apostel Jakobus waarschuwde de volgelingen van Christus dat: 

“Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong 

niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst 

zinloos.” Jakobus 1:26. 

O, hoe droevig zal het einde zijn voor mensen die leven in een 

illusie van geloof! We lezen over het Joodse volk “Want ook aan 

ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het ge-

predikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met 

geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.” Hebreeën 4:2. 

 

Geworteld door het doen van Gods wil 

Als we aan wortels denken, is de gelijkenis van Christus over het 

zaad dat op verschillende bodems valt, rijk aan betekenis. “En een 

ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde 

had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van 

aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en 

doordat het geen wortel had, verdorde het.” Markus 4:5, 6. Jezus 

legde de betekenis hiervan uit aan Zijn discipelen. “Maar bij wie 

op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort 

en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel 

in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er ver-



 - 54 - 

drukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij 

meteen.” Matthéüs 13:20, 21. 

Gods Geest kan geleidelijk in het leven van de gelovige werken. 

We moeten beginnen met Hem samen te werken in onze kleine 

dagelijkse inspanningen. Getrouwheid in de kleine plichten 

helpt ons om de stem van God te horen en klaar te zijn voor 

grotere beproevingen. “Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, 

goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” 

Mattheüs 25:21. 

Een prachtig voorbeeld in de Bijbel is de ervaring van de 

getrouwe Job. Hij was geworteld in de waarheid door elk onder-

deel ervan in praktijk te brengen. “Zie, je hebt velen onderwezen, 

en je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die 

struikelde, opgericht, en de knikkende knieën heb je sterk ge-

maakt.” Job 4:3, 4. Het lijden dat door satan werd aangericht, 

schokte Jobs vertrouwen en geloof. Hij begreep niet waarom hem 

zoveel kwaad overkwam. Waarom liet God het toe? In zulke 

moeilijke tijden hielp zijn eerdere ervaring met het dagelijks 

uitoefenen van de waarheid hem erin gegrondvest te worden. Hij 

hield vast aan de beloften van God en volhardde. “Ik weet echter: 

mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.” 

Job 19:25. 

Dit geloof is het echte geloof dat ons helpt om geestelijk te 

groeien en ons uiteindelijk in staat stelt de “lengte en diepte en 

hoogte” te begrijpen van dat wat goddelijk is. Jobs praktische, 

levende geloof hielp hem niet alleen om in moeilijke tijden de 

overwinning te behalen, maar ook om een diepere kennis van 

God te verkrijgen. “Alleen door het horen met het oor had ik U 

gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.” Job 42:5. Job 

ontwikkelde van een abstract begrip, gebaseerd op horen, naar 

een driedimensionaal begrip van de waarheid. 
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Geworteld in ervaring 

Soms staat God ons toe om wonderbaarlijke ervaringen te maken 
die ons helpen te ontwikkelen van theorie naar werkelijkheid en 
te worden gegrondvest in de waarheid. “Maar opdat u zult weten 
dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te ver-
geven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op 
en ga naar uw huis.” Mattheüs 9:6. 
De God van de Bijbel bestaat werkelijk. Hij spreekt, hoort, ant-
woordt en is alomtegenwoordig. We zien Hem niet, maar we 
kunnen Zijn aanwezigheid zien in de beweging van de elementen. 
Net als de wind zien we Hem niet, maar we zien de bomen 
bewegen onder diens invloed. 
Een indrukwekkend verhaal uit Mexico dient als passend voor-
beeld bij deze gedachten. Een gezin dat was geïnteresseerd in de 
waarheid, bestudeerde al enige tijd de Bijbel met predikant 
Martín Lagunas, maar ze aarzelden om het besluit te nemen zich 
te laten dopen. 
Op een zondagmiddag pakten ze hun pick-up truck om vanuit 
hun woonplaats naar de stad te gaan. Ze zagen donkere wolken 
en maakten zich zorgen over een mogelijke regenbui; maar 
omdat ze geen andere keuze hadden, bereidden ze zich voor op 
hun reis. Hun gebeden waren intens, want de laadbak achterin 
zat vol met bagage en mensen. De echtgenoot zat in de cabine, 
maar de rest van het gezin – zijn vrouw en kinderen – zaten in 
de open laadbak achterin.  
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In Mexico is dit volgens de daar geldende verkeersregels 
toegestaan. 
Enige tijd later, terwijl ze op de snelweg reden, begon het te 

regenen en er stak een storm op. Het regende hevig en de bestuur-

der had de ruitenwissers op de hoogst mogelijke snelheid inge-

steld. Er viel echter geen enkele druppel water in de laadbak 

achterin! De zuster en haar kinderen keken met ontzag en vreugde 

naar het wonder, want hun gebeden werden verhoord. Ze legden 

het uit dat er een onzichtbare barrière rondom de laadvloer van de 

truck was. De zuster geloofde dat ze droomde en meerdere keren 

vroeg ze haar kinderen of ze hetzelfde zagen. Toen stak ze haar 

hand buiten de laadbak van de truck en haar hand werd nat en ze 

voelde de regen en wind. Het was geen droom maar werkelijk-

heid. 

Gedurende de hele reis van enkele uren hield de regen aan. Op 

de snelweg passeerde een bus met passagiers de pick-up. De 

passagiers merkten het fenomeen op en begonnen anderen te 

roepen om te komen kijken. Toen ze ’s avonds aankwamen, riep 

de familie alle gemeenteleden op om het wonder te komen aan-

schouwen, omdat de auto overal nat was, behalve de laadvloer 

waar alles nog droog was. Kort daarna werd het gezin gedoopt 

en tot op de dag van vandaag zijn ze trouwe leden. Hebt u een 

ervaring met God gehad? Als dat zo is, onthoud het dan. Zo niet, 

bid dan voor een ervaring! 

 

Geworteld in de liefde 

De apostel Paulus adviseerde de gelovigen om geworteld en ge-

fundeerd te zijn in de liefde. Hij schrijft: “De liefde 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. “De kerk is het door God 

aangewezen werktuig om mee te werken aan de redding van de 

mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het 

evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan is het Gods 
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bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid 

door Zijn gemeente naar de wereld zullen worden weerkaatst. De 

leden van de kerk, die Hij uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn 

wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen. De 

gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus’ 

genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle 

uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan 

‘de overheden en machten in de hemelde gewesten.’ Éfeze 3:10”  

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9. 

De geest van dienstbaarheid, gehoorzaamheid en liefde is de 

Geest van Christus. Hij toonde goddelijke liefde door Zijn 

hemelse voorrechten achter Zich te laten en naar de aarde te 

komen om de mensheid te dienen. Hij verwacht dat Zijn volgelin-

gen Hem op aarde vertegenwoordigen zoals Hij hen zal vertegen-

woordigen in de hemelse hoven. 

“Want wie zich voor Mij en Mijn woorden 

geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des 

mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in 

Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die 

van de heilige engelen.” “Maar als iemand God 

liefheeft, is hij door Hem gekend.” Lukas 9:26;  

1 Korinthe 8:3.  

Door liefde te beoefenen, mogen we “ten volle ... begrijpen, met 

alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is.” 

Éfeze 3:18. Amen! GL 
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– Ruimte voor notities – 
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