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it jaar markeert het 500 ste jubileum van het startpunt van 
de Protestantse Reformatie, het moment waarop Maarten 
Luther 95 stellingen spijkerde aan de deur van de slotkerk 
in Wittenberg in Duitsland, die protesteerden tegen de 

on-Bijbelse leerstellingen en praktijken van de gevestigde godsdienst.

Hoewel er de afgelopen vijf eeuwen veel plaats heeft gevonden in de 
godsdienstige wereld, is de vraag voor iedere levende ziel van van-
daag dezelfde als die altijd is geweest: “Wat moet ik doen om zalig te 
worden?” Handelingen 16:30. En verder, “Maar wie zal de dag van Zijn 
komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij 
is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten 
als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en 
hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer 
brengen in gerechtigheid.” Maleachi 3:2, 3.

Het thema van deze inspiratieweek is “De Reformatie Ontmoeten” en 
deze studies zullen inderdaad slechts een korte ontmoeting zijn. Laat 
iedereen die aan deze bijzondere week deelneemt geïnspireerd worden 
om deze onderwerpen veel meer te onderzoeken. De nadruk ligt op het 
evangelie en de vijf “Solas” die voort zijn gekomen uit de Protestantse 
Reformatie; onderwerpen die vandaag de dag belangrijker zijn dan ooit, 
terwijl crises alsmaar verhitter worden op verscheidene vlakken, zoals 
op het gebied van moraliteit, religie, politiek, financiën, het milieu, de 
overheid, sociale aangelegenheden, enzovoorts.

De Heilige Schrift, Gods heilige woord gericht aan de mensheid, is van-
daag meer van toepassing dan ooit; zij laat ons zien hoe iemand veilig 
kan zijn in een steeds onveiligere wereld. Wat willen wij? Ons antwoord 
op deze vraag zal onze daden en ons toekomstig levenslot bepalen. 
“Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing 

I N LE I D I N G

D
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vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo 
zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk 
van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” 2 Petrus 1:10, 11.

Gedachten, vragen, Bijbelteksten en getuigenissen uit de werken van 
Ellen G. White zijn meegenomen in elke studie als discussiepunten. 
Terwijl gedachten worden gedeeld, worden edelstenen uit de onein-
dige Hemelse voorraad van wijsheid en inspiratie gegoten in elk onder-
zoekend hart en verstand, in verhouding tot hoeveel iemand nodig heeft.

De jeugdleider van elke gemeente wordt gevraagd om zoveel mogelijk 
kopieën te drukken van dit boekje, zodat iedere jeugdige zijn eigen 
kopie heeft. Verder is deze Jeugd Inspiratieweek een goed moment 
om aan jonge mensen de gelegenheid te geven om te oefenen in het 
uitleggen van geestelijke concepten en het leiden van discussies. Tevens 
wordt iedere lokale gemeente, ieder veld en elke unie verzocht om de 
Jeugdafdeling van de Generale Conferentie te ondersteunen met regel-
matige gaven.
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MACHT OM VAN DE DOOD TE REDDEN

Bespreek Gods grootste beloften.

Johannes 3:16

Johannes 1:12, 13

Handelingen 16:31-33

Romeinen 1:16, 17; 10:9, 10

Welke keuze dient iedereen te maken volgens Romeinen 6:23?

  

1 -2 september 2017

HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS
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MACHT OM HET KARAKTER TE VERANDEREN

Hoe verandert het evangelie iemands hart en verstand? Schrijf jouw 
ideeën hierover op nadat je de onderstaande Bijbelteksten en ci-
taten gelezen hebt.

2 Korintiërs 3:18

1 Petrus 1:22 

“De genade van Christus heeft een verfijnende, veredelende invloed 
op het karakter. Vele competente, verfijnde en goed opgeleide mannen 
en vrouwen zullen zich volledig inzetten aan de zijde van de Heer. Velen 
zullen zich van vrienden scheiden en hun wereldse belangen opofferen 
om de ondoorgrondelijke rijkdommen van Christus te verkondigen. Hun 
levens zijn aan de wereld een bewijs van de kracht van het christendom. 
Zij getuigen dat het evangelie is wat het bedoeld is om te zijn, de macht 
van God tot zaligmaking. Heldere stralen van waarheid van het evangelie 
worden geschenen op het pad van hen die zich in duisternis bevinden. 
Hun onafkeerbare trouw is opgenomen in de boeken van de Hemel.” – 
Manuscript Releases, deel 20, blz. 44 (Manuscript 51, 1900).

“Zo vervult de levengevende kracht van de Heilige Geest, die van de 
Heiland uitgaat, de ziel, vernieuwt de beweeg redenen en neigingen, 
brengt zelfs de gedachten tot onderworpenheid aan Gods wil, en 
stelt de ontvanger in staat om in de vorm van heilige daden kostelijke 
vruchten te dragen. De Auteur van dit geestelijke leven is onzichtbaar, en 
het ligt buiten de macht van de menselijke verbeeldingskracht om pre-
cies te verklaren hoe dit leven wordt meegedeeld en onderhouden. De 
werkingen des Geestes zijn echter altijd in overeenstemming met het ge-
schreven Woord. Zoals het is in de wereld der natuur, zo is het ook in de 
gees telijke wereld. Het natuurlijke leven wordt van ogenblik tot ogenblik 
door goddelijke macht in stand gehouden. Het wordt echter niet door 
een rechtstreeks wonder onderhouden, maar door gebruik te maken van 
de zegeningen die binnen ons bereik zijn geplaatst. Zo wordt ook het 
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geestelijk leven in stand gehouden door het gebruik van die mid delen 
die de Voorzienigheid heeft verschaft.” – Van Jeruzalem tot Rome, blz. 
207.

GELOOF VERSUS ONGELOOF

Wat beperkt wat God voor een persoon kan doen? Waarom?

Markus 6:4-6  

  
Johannes1:12  

 
Hebreëen 3:19 

   
Matthéüs 9:29  

“Twijfel en ongeloof duiden niet op ootmoed [i.e. nederigheid]. Onvoor-
waardelijk geloof in de woorden van Christus is echte nederigheid en 
zelfovergave.” – Jezus – de Wens der eeuwen, blz. 443.
“God zal nooit alle oorzaken voor twijfel van iemand wegnemen. Zij die 
graag vertoeven in de sfeer van twijfel en redetwistend ongeloof kun-
nen dat trieste privilege verkrijgen. God geeft voldoende bewijs voor 
het oprechte verstand om te geloven; maar hij die zich afkeert van het 
gewicht van dit bewijs omdat er een aantal dingen zijn die hij niet met 
zijn eindige verstandsvermogen helder kan zien, zal staan in de koude, 
beangstigende sfeer van ongeloof en redetwistende twijfels, en zal zijn 
geloof op de klippen drijven.” – Testimonies for the Church, deel 4, blz. 
232, 233.
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GEESTELIJK ZIJN

Bespreek wat het betekent om geestelijk te zijn en waarom dit van 
kritiek belang is.

“Degenen wier harten met de liefde van Christus vervuld zijn, zullen het 
voorbeeld volgen van Hem die om onzentwil arm werd, opdat wij door 
Zijn armoede rijk zouden worden. Geld, tijd, invloed — alle uit Gods 
hand ontvangen gaven zullen zij slechts op prijs stellen als middelen ter 
bevordering van het evangeliewerk. Zo was het in de eerste gemeente. 
En wanneer in de gemeente van vandaag wordt gezien dat de leden, 
door de kracht des Geestes, hun liefde tot de dingen dezer wereld heb-
ben opgegeven, en dat zij bereid zijn zich opofferingen te getroosten om 
hun medemensen het evangelie te doen horen, zullen de waarheden die 
zij verkondigden, een machtige invloed op de toe hoorders uitoefenen.” 
– Van Jeruzalem tot Rome, blz. 51, 52.
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 ls de hervorming na haar gedeeltelijke succes tot een 
vergelijk was gekomen om in de gunst te staan bij de 
wereld, zou ze God en zichzelf niet trouw zijn geweest en 
op die manier haar eigen onder gang hebben bewerkt. 

Alle generaties na deze edelmoedige hervor mers kunnen een les leren 
uit hun ervaringen. Satans optreden tegen God en zijn woord is niet 
veranderd. Hij is vandaag nog even sterk gekant tegen het feit dat men 
de Schrift als levensgids kiest als in de zestiende eeuw. In onze tijd wijkt 
men erg af van haar leer en haar voorschriften en is het dringend nodig 
terug te keren tot het basisbe ginsel van het protestantisme: De Bijbel en 
de Bijbel alléén is het richtsnoer voor geloof en leven. Satan streeft er 
nog altijd naar de godsdienstvrijheid met alle mogelijke middelen uit te 
schakelen. De anti-christelijke macht die door de protestanten in Spiers 
werd bestre den, probeert nu met vernieuwde kracht haar verloren opper-
gezag te herstellen. Dezelfde onwrikbare trouw aan het Woord van God, 
waar van de hervormers in de crisis van de zestiende eeuw blijk gaven, is 
de enige hoop op een hervorming in onze tijd.–De Grote Strijd, blz. 189. 

ZUIVERE LEER

“Doctrine” betekent “Leer.” Hoe is dit bepaald in het Hemels Konin-
grijk?
Johannes 7:16, 17  

“Zij die er naar zoeken om de waarheid en wil van God te kennen, die 
getrouw zijn aan het licht en ijverig zijn in de  uitvoering van hun dageli-
jkse plichten, zullen zeker de leer kennen; want zij zullen geleid worden in 
alle waarheid.”–Testimonies for the Church, vol. 3, p. 427.

2 -3 september 2017

SOLA SCRIPTURA (Alleen door de Schrift)

A
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Wat kan een persoon er toe brengen de Bijbelse waarheid  af te 
wijzen of te accepteren? 

Jeremia 17:9 

2 Timoteüs 3:12-15 

Titus 1:15, 16 

Hoe kan Bijbelse waarheid herinnerd worden?

Wanneer de Heilige Geest in uw harten zal komen, om de waarheid in uw 
ziel te prenten, zal u het niet makkelijk loslaten. U hebt zo een ervaring 
opgedaan in het zoeken van de geschriften dat elk punt is vastgesteld. 
En het is belangrijk dat u voortdurend de Schriften onderzoekt. U zou het 
verstand moeten vullen met het Woord van God; want het kan zijn dat u 
gescheiden wordt en geplaatst wordt waar u het voorrecht niet hebt om 
de kinderen van God te ontmoeten. Dan wilt u dat de schatten van Gods 
Woord in uw hart verborgen zijn, en wanneer de tegenstand komt, is het 
nodig dat je alles naar de Schrift toe brengt. –Faith and Works, pp. 56, 57

“Zij die het Woord van God liefhebben zijn zij die het, het meest lezen. 
Door het lezen en onderzoeken van Schriftelijke verwijzingen, zal u de 
ketting van waarheid zien, en nieuwe schoonheden in het Woord van 
God zien. Terwijl u de Schriften meer deel maakt van uw studie en meer 
bekend met ze wordt, zal u beter versterkt worden tegen de verleidingen 
van Satan. Wanneer men neigt tot spreken, of verkeerd handelen , zullen 
sommige Schriften u vasthouden en u rechtzetten. Het is niet natuurlijk 
voor het hart om de Bijbel lief te hebben; maar wanneer het vernieuwd 
is door genade, dan zal het verstand feesten op de rijke waarheden en 
beloftes die het Woord van God bevatten.”– An Appeal to Youth, p. 79.
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HOUD JEZELF BUITEN BEELD

Verklaar hoe het ‘eigen ik’ je in de weg staat van het begrijpen van 
de Bijbel. Zie ook 1 Korinte 8:2; Galaten 6:3; Filippenzen 2:3, 4.
 
 

“We moeten het werk niet goedkoop maken door ons gedachten cen-
traal te stellen op onszelf. Denk zo weinig mogelijk over uzelf. Denk over 
niemand kwaad. De volgelingen van Christus moeten in het licht van Zijn 
glorieuze voorbeeld wandelen en tegen welke kosten van arbeid of leed 
dan ook, zij de zuiverheid van de ziel en de geest door de genade van 
Christus handhaven, waarbij zij volledig trouw zijn aan de reformatorische 
leerstellingen van het evangelie van Christus zonder het eigen ik met 
het werk te vermengen. Houdt het eigen ik in toom en houdt Jezus altijd 
opgeheven en breng de triomfen van het kruis van Christus naar voren. 
Laat het uw werk zijn, terwijl het leven de grenzen van Zijn koninkrijk 
zal vergroten en een dagelijks oorlog voeren tegen alle zonde en god-
deloosheid, wat anderen ook van u denken. De kwestie wat anderen van 
u denken, moet in de handen van God worden overgelaten. 

Hij is bekend met de innerlijkheid van elk leven, de motieven van elke 
actie, de fundering van elk karakter. Ons werk is om de hervorming die 
aan ons is toegewijd naar voren te brengen in de geest van onverand-
erlijke vriendelijkheid en tederste liefde. Het eigen ik behoort ten alle 
tijden niet prominent gemaakt te worden; Er hoort geen zoektocht naar 
heerschappij te zijn. God weet dat dit de zuiverheid en het succes van de 
gemeente bijna heeft geruïneerd en de triomf hinderde die we gehad 
zouden kunnen hebben. Hervormers moeten alleen in Jezus werken. 

Het eigen ik hoort niet te verschijnen. ‘Hij moet toenemen, maar ik 
moet afnemen’. We behoren een Christelijke eenvoud te behouden, en 
zuivere, duidelijke, eerlijke werken te manifesteren.”–The Ellen G. White 
1888 Materials, pp. 969, 970.



12  Jeugd Gebedsweek  

GEÏNSPIREERDE PRINCIPES

Onder leiding van de Heilige Geest, wat staat er geschreven over de 
Heilige Schriften?

2 Timoteüs 3:16, 17    

  

Romeinen 10:17    
 

 
2 Timoteüs 3:15    
  

Psalmen 119:9, 11, 105, 160 

Efeze 6:17 

Kolossenzen 3:16 

1 Thessalonicenzen 2:13 



Jeugd Gebedsweek  13

Hebreeën 4:12

1 Petrus 1:25 

Openbaring 3:10  
     
   
   
 
 
“Christus zelf is de parel van grote waarde. In Hem bevindt zich alle 
heerlijkheid van de Vader, de volheid van de Godheid. Hij is het schi-
jnsel van de heerlijkheid van zijn Vader en het evenbeeld van zijn per-
soonlijkheid. De heerlijkheid van Gods eigenschappen komt tot uiting 
in zijn karakter. Iedere bladzijde in de Heilige Schrift is verlicht door zijn 
glans. De gerechtigheid van Christus is al een zuivere, witte parel zonder 
enig gebrek of enige vlek. Geen enkel menselijk werk kan de grote en 
kostbare gaven van God verbeteren. In Christus zijn alle schatten van 
‘wijsheid en kennis verborgen. Hij is ons van God geworden ‘wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.’ Alles wat de noden en verlan-
gens van het menselijk hart kan bevredigen, zowel voor deze wereld als 
voor de eeuwigheid, is te vinden in Christus. Onze Verlosser is de Parel, 
die kostbaar is dat in vergelijking hiermee alles als verlies beschouwd kan 
worden”. –Lessen uit het leven van alledag blz. 65

 “De Hervorming eindigde niet met Luther, zoals velen hadden ver-
ondersteld, maar zal tol het einde van de wereldgeschiedenis worden 
voortgezet. Luther had een belangrijke taak te vervullen. Hij moest de 
kennis die God hem had gegeven aan anderen doorgeven. Hij kreeg 
evenwel niet al het licht dat God aan de wereld zou schenken. Vanaf die 
tijd is er voortdurend nieuw licht blijven schijnen op de Schrift en zijn 
steeds weer nieuwe waarheden ontdekt.” –De Grote Strijd, blz. 137. 
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3-5 september 2017

SOLA GRATIA (Alleen door genade)

ant de bezoldiging der zonde is de dood, maar 
de genadegift Gods is het eeuwige leven, door 
Jezus Christus, onzen Heere..” Romeinen 6:23.
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het 

geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.” Efeze 2:8.

DEFINITIE: De vrije en onverdiende genade van God, zoals geopen-
baard in de redding van de zondaren en in het geschenk van zege-
ningen.

GENADE KOMT ALLEEN VAN GOD
Lees de onderstaande teksten; leg vervolgens kort in jouw eigen 
woorden uit hoe God een persoon redt.

Johannes 1:14, 16, 17 

Romeinen 3:23, 24 

Efeze 1:7; 2:5, 8, 9 

“W
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Timotheus 1:9

Titus 3:5, 7 

Hebreeën 2: 9

“Het is de liefde van God die de ziel naar Christus trekt, om genadig 
ontvangen te worden en aangeboden te worden aan de Vader. Door het 
werk van de Heilige Geest wordt de relatie tussen God en de zondaar 
vernieuwd. De Vader zegt: ‘Ik zal voor hen een God zijn, en zij zullen 
voor Mij een volk zijn. Ik zal vergevende liefde aan hen geven en Mijn 
vreugde. Zij zullen voor mij een speciale schat zijn; want deze mensen, 
die Ik voor Mijzelf heb gevormd, zullen Mij loven. ‘ – (Sanitarium An-
nouncement, 2, 1893) Mind, Character, and Personality, vol. 2, blz. 536, 
537.

In 1512, nog vóór Luther of Zwingli hun hervormingswerk hadden aan-
gevat, schreef Lefèvre: ‘God alleen schenkt ons door het geloof de 
gerechtigheid die ons door zijn genade alleen tot het eeuwige leven 
rechtvaardigt’. Toen hij dieper inging op de verborgenheden van de 
verlossing, riep hij uit: ‘Hoe majestueus is deze ruil: de Zondeloze wordt 
veroordeeld en de schuldige gaat vrijuit. De Zegen draagt de vloeken 
en de vervloekte wordt gezegend. Het Leven sterft en de doden leven. 
De Heerlijkheid wordt gehuld in duisternis en hij die niets anders kende 
dan een beschaamd gezicht wordt met heerlijkheid bekleed’. – De grote 
strijd, blz. 196. 
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GODDELIJKE GENADE WORDT WEERSPIEGELD IN HET GEZIN 

Een persoon die Gods genade ontvangt, wordt een kanaal van die 
genade naar anderen toe. Lees de onderstaande citaten en verklaar 
hoe de genade werkzaam is in het gezin – door de moeder en de 
vader. 

“De moeder is Gods vertegenwoordiger om haar familie te evangelis-
eren. Zij is een voorbeeld van de Bijbelse godsdienst, en laat zien hoe 
de invloed ervan ons beheerst in de dagelijkse taken en plezieren, door 
haar kinderen te leren dat zij alleen door genade gered worden, door 
het geloof, dat een geschenk van God is. Deze voortdurende opvoeding 
over wat Christus is voor ons en voor hen, Zijn liefde, Zijn goedheid, Zijn 
genade - geopenbaard in het grote verlossingsplan - , zal een geheiligde 
indruk op het hart maken.”

“Schelden en ergeren, en het verzamelen van wolken en somberheid 
over de ziel, zullen alleen maar een schaduw en ontmoediging in het 
gezinsleven brengen. Laat geen enkel woord van ergernis, hardheid of 
passie ontsnappen aan je lippen. De genade van Christus wacht op uw 
roep. Zijn Geest zal de controle hebben over uw hart en geweten, en de 
leiding nemen over uw woorden en daden. Verlies nooit uw zelfrespect 
door haastige, ondoordachte woorden. Zie toe dat uw woorden zuiver 
zijn, en uw gesprek heilig. Wees een voorbeeld voor uw kinderen van 
hoe u wenst dat zij zijn.” –Review and Herald, September 15, 1891.

“Onthoud dat u in de gemeente zult zijn, zoals u in uw familie bent. Net 
zoals u uw kinderen behandelt, zo behandelt u ook Christus. Als u een 
niet-Christelijke geest koestert, onteert u God. (…) Positie maakt niet 
de man. Christus vanbinnen maakt een mens waardig om de kroon des 
levens te ontvangen, die niet zal vervallen. God wil dat elke persoon 
thuis begint met het leven naar Christus’ gelijkenis. In de kerk en in elke 
zakelijke afspraak zal een persoon zijn, zoals hij thuis is. Wanneer hij zich 
aan de leiding van de Heilige Geest in het huis onderwerpt, wanneer hij 
zijn verantwoordelijkheid begrijpt om daar met gedachten om te gaan, 
dan zal hij in verantwoordelijke posities dezelfde weg volgen. Door zich 
de tederheid van Christus te herinneren, zal hij dezelfde liefde en teder-
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heid naar anderen uiten.”–Sons and Daughters of God, p. 255.

KANALEN VAN GENADE

De ontvangers van de goddelijke genade delen met anderen het 
kostbare cadeau dat zij hebben ontvangen. Markeer in de volgende 
paragrafen de ideeën die voor jou het meest indrukwekkend zijn en 
presenteer deze aan de groep.

“Wanneer wij het kostbare geschenk van genade ontvangen, moeten wij 
dit ook aan anderen schenken. Zo tonen wij dat we één zijn met Chris-
tus. God en de mens werken samen in harmonie. De mens ontvangt 
de genade van Christus, en van hem vloeit dit voort door vriendelijke 
woorden en daden naar medemensen.–Signs of the Times, May 2, 1900.

De talenten moeten gebruikt worden, hoe weinig het er ook mogen zijn. 
De vraag die voor ons het meeste zegt is niet: Hoeveel heb ik gekregen? 
maar: Wat doe ik met wat ik gekregen heb? Onze eerste verplichting is 
het ontwikkelen van al onze krachten. Dit zijn wij God en onze mede-
mensen schuldig. Niemand die niet dagelijks groeit in mogelijkheden 
en bruikbaarheid, beantwoordt aan het doel van het leven. Als wij ons 
geloof in Christus belijden, beloven wij onszelf dat wij alles zullen worden 
wat wij kunnen als werkers voor de Meester. Wij moeten elke bekwaam-
heid ontwikkelen tot de hoogste mate van volmaaktheid, zodat wij zoveel 
mogelijk goed kunnen doen.
“De Heer heeft een groot werk dat gedaan moet worden, en Hij zal in de 
toekomst het meeste geven aan hen die het getrouwst werken in dit lev-
en. De Here kiest zijn eigen werktuigen en elke dag geeft Hij hun onder 
andere omstandigheden een kans in zijn arbeidsplan. In elke poging die 
van harte wordt gedaan om zijn plan uit te werken kiest Hij werktuigen, 
niet omdat zij volmaakt zijn, maar opdat zij door met Hem verbonden 
te zijn de volmaaktheid mogen bereiken. “– Lessen uit het leven van al-
ledag, blz. 199, 200. 
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HET GODDELIJKE DOEL

Lees Éfeze 2:10 en Titus 3:8 om het doel te vinden waarvoor God 
iedereen redt die gered zal worden.
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4-6 september 2017

SOLA FIDE (Alleen door geloof)

aar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en 
zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem 
geen behagen” Hebreeën 10:38.
De Protestante Reformatie wordt beter ge-
definieerd door bovenstaand Bijbelvers dan door 

menig ander vers. In de laatste eeuwen heeft het niks van zijn kracht 
verloren. Lees onderstaande Bijbelverzen en discuseer wat ‘recht-
vaardiging door geloof’ betekent.

Hebreeën 11:1*, 6  

Lukas 18:13, 14 

Handelingen 13: 38 – 39

Romeinen 3:28 (zie ook de verzen 24-27)

“M
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Romeinen 5:1, 9

Leg uit op basis van de volgende alinea wat het belangrijke verschil 
is tussen geloof en gevoel. Vertel daarna een ervaring die jij hierover 
hebt gemaakt.

“Ik heb menigmaal gezien dat de kinderen des Heren het gebed ver-
waarlozen, voornamelijk het stil gebed; dat velen niet dat geloof oe-
fenen, hetwelk hun voorrecht en plicht is te oefenen, menigmaal wach-
tende op dat gevoel, dat het geloof alleen brengen kan. Gevoel is geen 
geloof; de twee zijn verschillende dingen. Het is aan ons om geloof te 
oefenen, maar het is aan God om een blij gevoel en de zegen te geven. 
De genade Gods komt tot de ziel door het kanaal van het levend geloof 
en het staat in onze macht om dat geloof te oefenen.”–Eerste geschrif-
ten, blz. 72.

HOE GELOOF WERKT

Gebruik weer Romeinen 10:17 en de volgende twee paragrafen. 
Geef hierbij jouw ideeën over hoe geloof werkt.

“Het overwinnen van het kwaad kan gedaan worden door geloof. De-
gene die de strijd aangaan, zullen ondervinden dat zij de gehele wapen-
rustig van God moeten aantrekken. Het schild van geloof zal hun verde-
diging zijn en zal hen tot meer dan overwinnaars maken. Niets anders 
zal iets bereiken dan dit– geloof in de Here der heerscharen, en gehoor-
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zaamheid aan Zijn bevelen. Grote legers die van alle gemakken voorzien 
zijn, zullen niks bereiken in de grote strijd. Zonder geloof, kan een engel 
niet helpen. Levendig geloof alleen zal ze onoverwinnelijk maken en ze in 
staat stellen om op te staan tegen de zonde. Om zo standvastig, onbe-
wegelijk en zelfverzekerd te blijven, stevig vasthoudend aan het begin 
van hun overtuiging, tot het einde toe.”–Counsels to Parents, Teachers 
and Students, blz. 182, 183.

““Het is het geloof dat de ziel bekend maakt met het bestaan en de 
aanwezigheid van God. Als we leven met het oog op Zijn glorie, zullen 
we meer en meer de schoonheid van Zijn karakter kunnen onderschei-
den. Onze zielen worden sterk in geestelijke kracht; want wij ademen 
de atmosfeer van de hemel in en realiseren ons dat God aan onze zijde 
staat, zodat wij niet bewogen kunnen worden. Geloof maakt ons bewust 
dat God getuige is van elk woord en daad en  dat alles heel erg duidelijk 
is aan Hem met wie wij te doen hebben. Wij moeten leven alsof we in de 
aanwezigheid van de Oneindige zijn.” –Review and Herald, January 24, 
1888 

WAAR BEPROEVINGEN VOOR ZIJN

Het christelijke leven is een school zonder einde. Op school, geven 
leraren toetsen om je voor te bereiden op de testen, die laten zien 
of je een bepaald onderwerp hebt begrepen. Het is een positief ding 
dat studenten de vragen onthouden/herinneren die ze fout hebben 
gemaakt. Lees het volgende Bijbelvers en leg uit waarom God Zijn 
kinderen constant toetst en testen geeft.

Spreuken 3:11, 12 

Johannes 15:2
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Jesaja 30:20, 21 (Hint; beproevingen zijn leraars)

Hoe hebben zulke testen effect op ons geloof? Vind de antwoorden 
in deze alinea’s.

“Heiligheid is geen opgetogenheid: het is een algehele overgave aan 
de wil van God. Het is leven naar ieder woord dat van de mond Gods 
uitgaat. Het is het doen van de wil van onze hemelse Vader. Het is op 
God vertrouwen in beproeving, in de duisternis zowel als in het licht. Het 
is wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Het is een zich op 
God verlaten met een onvoorwaardelijk vertrouwen, en een blijven in Zijn 
liefde …”
“God verhindert de intriges van boze mensen niet, maar Hij leidt het zó, 
dat hun plannen ten goede werken voor hen die onder beproeving en 
strijd hun geloof en trouw behouden. Dikwijls doet de evangeliedienaar 
zijn werk onder stormen van vervolging, tegenstand en onrechtvaardige 
verwijten. In zulke tijden moet hij eraan denken, dat de ervaring die ver-
kregen wordt in de oven van beproeving en verdrukking, de pijn waard Is 
die ze met zich brengt. Zo brengt God Zijn kinderen dichter tot Zich, op-
dat Hij hen hun zwakheid en Zijn kracht kan tonen. Hij leert hen dat ze op 
Hem moeten steunen. Zo bereidt Hij hen voor op onvoorziene gebeur-
tenissen, op het vervullen van posities van vertrouwen, en het bereiken 
van het grote doel waartoe ze hun krachten kregen”.–Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 37,38,  419.

GELOOF IN JEZUS WEERHOUDT ZIJN KINDEREN VAN ZONDE

Lees Johannes 15:5 en 1 Johannes 3:8 -10, en de onderstaande 
citaten en deel jouw ideeën over hoe geloof iemand weerhoudt 
van het begaan van zonden en dat het iemands geloof en zijn vast-
beradenheid in Christus versterkt als hij zondigt.
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“Elke zoon en dochter van God, als ze een standvastige Redder heb-
ben, zullen Christus uitwerken. Elke ziel die niet de standvastige Redder 
heeft, zal dit laten zien in een onchristelijk karakter. Liefde wordt niet 
gekoesterd of in werk gebracht of uitgeoefend. ‘Prijs Hem, de opgestane 
Redder,’ in onze woorden, in onze gesprekken en in het omgaan met het 
zondige.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 283, 284.

“God heeft ruimschoots voorzieningen getroffen voor Zijn volk; en als 
men op Hem vertrouwt, zal het nooit ten prooi vallen aan de omstan-
digheden. De zwaarste verzoeking is geen verontschuldiging voor de 
zonde. Hoe groot de druk ook mag zijn op de ziel, overtreding is onze 
eigen daad. Geen macht op aarde kan iemand ertoe dwingen zonde te 
doen. Satan valt ons aan op onze zwakke punten, maar we behoeven ons 
niet te laten overweldigen. Hoe zwaar of onverwacht de aanvechting ook 
mag zijn, God heeft Zijn hulp beschikbaar gesteld, en in Zijn kracht kun-
nen we de overwinning behalen.”–Patriarchen en Profeten, blz. 382.

“Hij, die geleidt is door zuivere en heilige principes zal snel de kleinste 
smet van zonde herkennen, omdat hij Christus gebruikt als zijn voor-
beeld. Het diepste berouw bij het ontdekken van verkeerd handelen zal 
zorgen voor een directe correctie van elke stap waarbij hij verwijderd 
raakte van de waarheid. Het betekent een constant en ernstig streven 
naar een hogere kundigheid van het christelijk leven. Het betekent an-
deren helpen te klimmen naar de hemel. Het betekent houvast zoeken 
bij Christus door levens geloof en het weerstaan tegen het kwaad tot 
bloedens toe, strijdend tegen de zonde.”–In Heavenly Places, blz. 260.

Bespreek de volgende gedachten met oog op het oprechte geloof.
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“Het bloed van Christus was vergoten om verzoening te doen en om de 
zondaar te reinigen. We moeten beslag leggen op de verdiensten van 
het bloed van Christus en geloven dat wij leven door Zijn naam. Laat het 
bedrog van Satan je niet misleiden, je bent gerechtvaardigd door het 
geloof alleen. Maar geloof in Christus spreekt je niet vrij van de verplicht-
ing je te houden aan de onveranderlijke wet van God, die zo heilig is als 
Zijn troon. Geloof is essentieel, maar de bezitter van oprecht geloof zal 
in staat worden gesteld de vruchten des Geestes te dragen –Signs of the 
Times, March 24, 1890.

Lees Matthéüs 13:12, en leg uit hoe we ons geloof vermeerderen of 
laten verdwijnen door onze woorden.
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aar wij ook mogen zijn, overal moeten wij uitzien 
naar een gelegenheid om met anderen te spreken 
over de Heiland. Als wij het voorbeeld van Chris-
tus navolgen in het goed doen, zullen harten zich 

voor ons openen zoals dat met Hem het geval was. Wij kunnen hen niet 
abrupt, maar met een tact, geboren uit goddelijke liefde, vertellen van 
Hem die ‘de voornaamste is onder tienduizend’. Dit is het belangrijkste 
werk waarin wij de gave van de spraak kunnen gebruiken. Deze gave is 
ons gegeven om Christus bekend te kunnen maken als de Heiland die 
zonden vergeeft.” –Christ’s Object Lessons, p. 339.

VERLIEFD OP JEZUS

Door de jaren heen, vooral tijdens de Middeleeuwen en de protes-
tantse reformatie, waren er mensen van hoge en lage rangen uit de 
maatschappij bereidt om hun leven te geven voor Jezus. Waarom? 
Lees de volgende bijbel-teksten en deel je ideeën hierover.

Johannes 3:16

Handelingen 4:12

Kolossenzen 1:27, 28

5-7 september 2017

CHRISTUS ALLEEN
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1 Corinthiërs 1:23, 24

Hebreëen 12:1, 2

Openbaring 4:11; 5:12, 13; 7:11, 12  

In Mattheüs 28:18 staat “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, 
zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Ook, 
“Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem 
tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.” Hebreeën 
7:25 dus, wat denk je dat mensen die van Jezus houden doen? Ar-
ceer de antwoorden op deze vraag in de volgende stukken tekst.

“Het volledige werk van genade is een onafgebroken dienst van liefde, 
zelfverloochening en zelfopoffering. Tijdens elk uur van Christus’ verblijf 
op deze aarde vloeide de liefde van God uit onbedaarlijke stromen van 
Hem. Eenieder die voltrokken is van Zijn Geest zullen liefhebben zoals 
Hij liefhad. Precies dezelfde grondbeginselen die de aandrijfveer voor 
Christus waren zullen de aandrijfveer zijn voor hen in al hun werken van 
eenieder met de ander.

“Deze liefde is het bewijs van hun discipel schap…. Wanneer   men 
samen verbonden is, niet door kracht of zelfinteresse maar door liefde, 
laten zij de invloed zien dat boven ieder menselijk invloed gaat. Waar 
deze eenheid bestaat, is het bewijs dat het beeld van God wordt her-
steld in de mensheid, dat een nieuw beginsel van leven is ingeplant. Het 
laat zien dat er kracht is in de goddelijke natuur om de supernatuurlijke 
agentschappen van het kwaad te weerstaan en dat de genade van God 
de wortelen van zelfzucht verplettert in het natuurlijke hart.

“Wanneer je ik is samengesmolten met Christus, zal de liefde uit vrij wil 
ontspringen. De volkomenheid van het christelijke karakter is te behalen 
wanneer de impuls om andere te helpen en te zegenen constant vanbin-
nen opborrelt, wanneer de zonneschijn van de hemel het hart vult en is 
openbaart in het aanzien.
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“Het is niet mogelijk voor het hart waarin in Christus verblijft om doo-
darm te zijn van liefde. Als wij God liefhebben omdat Hij ons eerst lief 
had, zullen we iedereen liefhebben voor wie Christus is gestorven. We 
kunnen niet in contact komen met de Godheid zonder eerst in contact 
te komen met de mensheid; voor in Hem die op de troon zit van het 
universum, is Godheid en Mensheid samengevoegd. Verbonden met 
Christus, wij zijn verbonden met onze mede mensen door de gouden 
linkjes op de ketting van liefde. Dan zal het medelijden en de compassie 
gemanifesteerd worden in ons leven…. Het zal als natuurlijk zijn voor ons 
om bewindsman te zijn voor hen die nodig hebben en lijden, als het was 
voor Christus te gaan over goed doen.

“De wet van God vereist dat men god liefheeft boven alles en zijn naaste 
als zichzelf. Wanneer dit perfect is gedaan door de liefde van onze God 
Jezus Christus, zullen wij één zijn in Christus.” -God’s Amazing Grace, blz. 
145.
(Zie ook Johannes 15:5-8; Lukas 6:47-49; Spreuken 15:27; Romeinen 1:17.)

Maar wat zullen zij niet doen volgens de tekst hierbeneden?

“Bemoedig nooit mensen om naar u toe te gaan voor wijsheid. Wanneer 
men naar u komt voor raad wijs ze dan naar de Enige die alle redenen 
van ieder hart kent…. Geen enkel persoon moet zich voor doen als 
belijder; geen enkel mens moet verhoogd worden als superieur. Ons 
werk is zelfnederig om Christus te verhogen voor alle mensen. Na Zijn 
opstanding had de Redder belooft dat Zijn kracht met eenieder is die in 
Zijn naam gaat. Laat deze kracht en naam verhoogd worden.” -Selected 
Messages, book 2, blz. 170. 

ALLEEN ÉÉN WARE RELIGIE

Wat zijn de dominante gedachtes betreffende redding in de werelds 
vier religies, gesymboliseerd in Openbaring 16:13, 14; 12:1?
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DRAAK (Heidendom): gered door werken (iets moet gedaan worden 
zoals het brengen van offers in voedsel, bloemen, etc., om kwaad aft-
eschrikken en/ het bedaren van een boze god) 

BEEST (Katholicisme): redding door geloof en werken (men moet 
geloven in Jezus Christus en men moet een boetedoening doen om te 
betalen voor hun zonden) 

VALSE PROFEET (Valse Protestantisme): alleen gered door geloof (geen 
actie hoeft ondernomen te worden behalve het geloof in Jezus Christus 
erkennen.)

DE VROUW (De Ware Gemeente): …het geloof, door de liefde werk-
ende. Galaten 5:6b

Hoe zien elk van deze religies God?

DRAAK (Heidendom): boos, veeleisend, arbitrair, beangstigende au-
toriteit (beeld van satan zelf)

BEEST (Katholicisme): één die afgekocht kan worden, zolang een per-
soon weet dat die de goede actie kan doen/ of betalen voor zijn over-
tredingen 

VALSE PROFEET (Valse Protestantisme): een wezen die geeft om een 
persoon behalve zijn erkenning of geloof

DE VROUW (De Ware Gemeente): een liefdevolle schepper in wiens 
aanwezigheid kwaad niet kan bestaan, daarom heeft Hij Zijn enige Zoon 
gestuurd om Zijn leven te geven voor alle zondaren. Hij is persoonlijk 
actief in ieders leven en zal iedereen heilig maken wie verlangt met heel 
zijn hart om Zijn eeuwig koninkrijk te beërven.

JEZUS MAAKT ZIJN MENSEN HEILIG

Lees de volgende verzen die gaan over God’s beloftes om de mens 
heilig te maken. Ga in gesprek over de beginselen van het hemels 
koninkrijk.

Johannes 6:57, 58  
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Hebreëen 8:10; 10:16; 17, 21-24

“Heiligheid is geen trance: het is een volledige overgeving naar de wil 
van God; het is leven naar ieder woord dat komt uit de mond van God; 
het is de wil doen van onze hemelse Vader; het is vertrouwen op God 
tijdens beproevingen, duisternis, als in het licht; het is lopen door geloof 
en niet door zicht; het is vertrouwen op God met een onaantastbare 
hoeveelheid zekerheid, en rusten in zijn liefde.” -God’s Amazing Grace, 
blz. 120.
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reek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van 
Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, 
Hij heeft Jeruzalem verlost. De HEERE heeft Zijn 
heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heiden-

volken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God” – Jesaja 
52:9, 10.

GOD OP DE EERSTE PLAATS

Lees en bespreek de volgende Bijbelteksten die uitleggen hoe je 
God op de eerste plaats kunt zetten en welke beloften hieraan ver-
bonden zijn.

Psalmen 33:19, 20

Matthéüs 22:37-40

Matthéüs 6:33

Matthéüs 12:50

6-8 september 2017

SOLI DEO GLORIA (Alleen God de eer)
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Romeinen 8:28

1 Corinthiërs 8:3

Spreuken 8:17,21

Johannes 14:21, 23

Openbaring 22:14, 17

GOD EN ZIJN PRINCIPES ZIJN ÉÉN
Lees de onderstaande uitleg en bespreek waarom een natie (Gods 
uitverkoren volk daarbij inbegrepen) geen voorspoed kan hebben 
zonder Zijn leiding.

“Israël had naar hun eigen hart een monarchie verlangd en verkregen, 
ondanks dat Samuël hen had verteld dat de Heer in Zijn oneindige 
genade bereid was hen te vergeven en hen te helpen, als zij Hem al-
leen zouden vrezen en Hem in de waarheid dienen. De vraag van het 
omzetten van Israël naar het koninkrijk van God kon besloten worden. 
Zou het Israël van God, met hun koning aan het hoofd, God uitdrukke-
lijk gehoorzamen of niet? Of Israël moet ophouden het volk van God te 
zijn, of de principes waarop de monarchie is opgericht, moeten gees-
telijk worden, en de natie moet door een goddelijke macht geregeerd 
worden. Als Israël geheel en al voor de Heer zou zijn, dan zou de Heer 
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een koninkrijk vormen waarin de wil van het menselijke en het aardse 
onderworpen zou zijn aan de wil van God, en hierdoor zou het verbond 
dat God de heerser van Israël vormde, worden behouden. De vraag lijkt 
weinig gevolgen te hebben voor onze eindige gedachten; maar het was 
verre van dat. Zou de koning die Israël heeft gekozen, luisteren naar de 
Heerser van alle koningen? Zou hij zijn wil overgeven en de wil van de 
Vader doen die in de hemel is? Geen monarchie in Israël, die in al zijn 
wegen niet de hoogste autoriteit van God erkende, zou voorspoedig 
kunnen zijn. Zolang het volk van Israël zich als ondergeschikt aan God 
zou onderhouden, zo lang zou Hij hun bescherming en verdediging 
zijn.”–Signes of the Times, 1 juni 1888.

Bespreek hoe dit principe van toepassing is, zowel in ieders persoon-
lijk leven als in de gemeente.

 

Welke woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 4:14-18 zijn in 
het bijzonder geschikt voor jonge mensen die in het einde der tijd 
leven? 

WAT DE WERELD NU NODIG HEEFT

Lees de volgende verzen en citaten om te bepalen wat er in het bi-
jzonder nodig is in de wereld vandaag de dag. Bespreek hoe je een 
onderdeel kan zijn van Gods oplossing voor de behoefte van deze 
wereld.

Lukas 23:47
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Johannes 14:13, 14; 15:8

Handelingen 13:46-47

1 Petrus 4:14

Openbaring 14:6

“Streeft in alle ernst naar eenheid. Bidt daarom, werkt daarvoor. Ze zal 
geestelijke gezondheid, verheffing van gedachte, karakteradel, een 
hemelse gezindheid verschaffen en u in staat stellen om zelfzucht en 
kwaaddenken te overwinnen, en meer dan overwinnaars te zijn door 
Hem Die u liefhad en Zichzelf voor u gaf. Kruisigt het eigen-ik; acht de 
anderen beter dan uzelf. Zo zult u tot een eenheid met Christus ge-
bracht worden. Voor het hemelse universum, en voor de gemeente en 
de wereld zal aan u duidelijk te zien zijn dat u Gods zonen en dochteren 
bent. God zal verheerlijkt worden door het voorbeeld dat u geeft.

“De wereld heeft het nodig het wonder te zien gebeuren dat de harten 
van Gods volk samenbundelt in Christelijke liefde. Zij wil ’s Heeren volk 
zijn, bijeenzittende in de heilige plaatsen in Christus. Wilt u in uw leven 
geen blijk geven van wat de waarheid Gods kan doen voor hen die Hem 
liefhebben en dienen? God weet wat u kunt zijn. Hij weet wat Goddelijke 
genade voor u kan doen wanneer u de Goddelijke natuur deelachtig wilt 
worden.” – Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 399, 400. 
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Leg uit dat je door minder je best te doen met alles, heerlijkheid van 
God steelt.
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AAR DE WERELD MEE BEZIG IS

Terwijl Gods volk de protestante principes ziet als 
een sterk fundament voor hun geloof en de Heilige 

Schrift als de weg naar het leven door Jezus Christus, wat promoten 
de populaire kerken? Lees onderstaande citaten die honderd jaar 
geleden  warden geschreven, en discussieer hun betekenis in het 
licht van de gebeurtenissen van vandaag de dag. 

“Een van de beginselen die Luther met de grootste nadruk verdedigde, 
was dat men nooit een beroep mocht doen op de burgerlijke overheid 
om de hervorming te steunen en geen wapens mocht gebruiken om de 
reformatie te verdedigen. Het verheugde hem dat de vorsten van het rijk  
het evangelie hadden aangenomen, maar toen zij een defensief verbond 
wilden sluiten, verklaarde hij dat “het evangelie door God alleen verde-
digd moet worden. … Hoe minder de mens zich met het werk bemoeide, 
des te opvallender zou de tussenkomst zijn van God zijn. Volgens hem 
waren alle voorgestelde politieke maatregelen ingegeven door hun on-
beschaamde vrees en hun zondige gebrek aan vertrouwen.’ …

“In protestantse landen wordt terecht beweerd dat er niet meer zo’n 
groot verschil is tussen het protestantisme en het katholicisme, zoals 
vroeger wel het geval was. Er heeft zich een verandering voorgedaan, 
maar niet in het pausdom. Het katholicisme lijkt inderdaad veel op het 

6-8 september 2017

REFORMATIE VANDAAG
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moderne protestantisme, omdat het protestantisme, sinds de tijd van de 
hervormers, zo verschrikkelijk verwatert is.

“De protestantse kerken willen op goede voet staan met de wereld. 
Daarom zijn ze verblind door hun valse liefde. Ze willen niet inzien, dat 
het niet juist is , als men gelooft dat alle kwaad goed is.  Het onvermi-
jdelijke gevolg daarvan zal zijn dat ze op den duur gaan denken dat al 
het goede slecht is. In plaats dat ze het geloof verdedigen dat eens aan 
de heiligen is overgeleverd, bieden ze als het ware Rome nu hun veronts-
chuldigingen aan, omdat ze zo liefdeloos tegen haar zouden zijn gewe-
est en vragen vergiffenis voor hun fanatisme.”–De Grote Strijd, blz. 192, 
525.

Welke houding zal Gods mensen helpen om de bewegingen voor de 
eenheid van alle religies onder leiding van de Rooms-katholieke kerk 
te weerstaan? Krijg ideeën uit de volgende alinea’s.

“Christus zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij ge-
zonden heeft.’ (Johannes 7:16); Paulus verklaarde dat hij vervloekt zou 
zijn als hij een evangelie verkondigde dat afweek van hetgeen hij had 
ontvangen. Galaten 1:8. ‘Waar halen anderen dan het recht vandaan 
naar eigen goeddunken dogma’s te formuleren en die aan anderen 
op te leggen als iets wat noodzakelijk is voor de verlossing?, vroeg de 
hervormer’ –Wylie, b. 10, ch. 4. Hij toonde aan dat de decreten van de 
kerk van nul en generlei waarde zijn als ze in strijd zijn  met de geboden 
van God en verdedigde het grondbeginsel van het protestantisme: “De 
Bijbel en de Bijbel alleen”  is de norm voor geloof en leven.

“De protesterenden hadden ... hun recht uitgesproken om hun over-
tuigingen van de waarheid vrijelijk uit te spreken. Ze zouden niet slechts 
geloven en gehoorzamen, maar ook leren wat Gods woord zegt, en 
ze ontkenden aan priesters of wereldlijke overheden het recht van het 
daarin te hinderen. Het protest te Spiers was een plechtige verklaring 
tegen godsdienstige onverdraagzaamheid, en een bewering van het re-
cht van alle mensen om God te aanbidden volgens de inspraak van hun 
eigen geweten  .”–De Grote Strijd, blz. 188, 229.
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“Terwijl de protestantse wereld door haar houding concessies doet aan 
Rome, moeten wij wakker worden om de situatie te doorzien en het 
strijdtoneel dat zich voor onze ogen afspeelt juist in te schatten. Laten 
de wachters nu hun stem verheffen en de boodschap verkondigen die 
de tegenwoordige waarheid voor deze tijd is.”–Getuigenissen voor de 
gemeente, deel. 5, blz. 583. (zie ook: Schatkamer der getuigenissen, deel 
2, blz. 341).

VOORBEREIDING

Zoek de volgende Bijbelverzen op, en discussieer welke voorberei-
ding nodig is bij elke Christen die toegewijd is om de hemelse princi-
pes van heiligheid hoog te houden. 
Matthéüs 20:22  

Lukas 16:10

Filippenzen 1:29 

Efeze 6:12-18  

Jezus zei in Matthéüs 10:34, “Meent niet dat ik gekomen ben, om 
vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te 
brengen, maar het zwaard.” Wat denk je dat hij hiermee bedoelde, 
want zijn we niet gekomen om te streven naar eenheid en vrede? 

“De apostelen bouwden de gemeente van God op het fundament dat 
Christus zelf heeft gelegd.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 433.
“Wanneer deze eerste Christenen werden verbannen naar de bergen 
en de woestijnen, werden achtergelaten in gevangenissen om van de 
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honger, kou en marteling te sterven, wanneer martelaarschap de enige 
uitweg leek uit hun noodsituatie, verheugden zij zich dat zij waardig be-
schouwd werden om te lijden voor Christus, die voor hen was gekruisigd. 
Hun waardige voorbeeld zal een opluchting en bemoediging zijn voor 
het volk van God, die komen in de tijd van benauwdheid, zoals er nooit 
een is geweest.”–Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, 
p. 188.

HET GROTE MIDDELPUNT

Terwijl de wereld één wordt om een beeld van het beest te maken, wat 
moet Gods volk doen om een openbaring van Jezus in de wereld te zijn ?

Efeze 4:3, 13  

Handelingen 3:19

DE FOCUS HOUDEN OP HET HEMELSE

Discussieer de belangrijkheid van Lukas 16:10 (“Die getrouw is in het 
minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onre-
chtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.”), alsmede van 
vertrouwen, in deze tijd van de geschiedenis.  Zie de alinea’s hierna 
voor enkele gedachten.
   
“Onze hemelse Vader heeft duizenden wegen om in onze noden te 
voorzien, waar wij niets van afweten. Zij die het ene beginsel — de dienst 
van God boven alles te stellen — accepteren, zullen ontdekken dat alle 
verschrikkingen verdwijnen in een effen pad dat voor hun voeten ligt.
“De getrouwe uitvoering van de dagelijkse plichten is de beste voor-
bereiding voor de komende moeilijkheden. Verzamel niet alle mogeli-
jkheden en zorgen van morgen om bij de lasten van heden te voegen. 
“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Mattheus  6:34.” –De 
weg tot gezondheid , blz. 287.

“Wanneer de verlosten voor het aangezicht van God staan, zien zij hoe 
kortzichtig zij waren in hun conclusies over de vraag wat de hemel als 
succes registreert. Als zij hun streven naar succes terugzien, dan zullen 
zij zien hoe stom ze waren in hun plannen, hoe kleinzielig hun zogen-
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aamde beproevingen en hoe onredelijk hun twijfels waren. Zij zullen 
zien hoe vaak ze hebben gefaald in hun werk door God niet op Zijn 
Woord te nemen. En één waarheid zal in duidelijke woorden opvallen: 
dat maatschappelijke positie een mens niet voorbereidt om de hemelse 
hoven binnen te gaan.  Zij zullen ook zien, dat de eer, gegeven aan de 
mensen, behoort alleen God toe, naar Hem behoort al de glorie toe.” –
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 28.

WAT WILLEN WIJ?

De dag komt waarbij iedereen een keuze moet maken voor zichzelf 
zonder aardse steun. Studeer de gedachten in onderstaande alinea’s, 
en discussieer hoe de verlangens die iemand vandaag de dag volgt, 
zijn of haar acties in de toekomst zullen bepalen.

 
“God wil dat we afhankelijk worden van Hem, niet van de mensen. Hij 
verlangt van ons een nieuw hart. Hij wil ons onthullingen van licht geven 
vanuit de troon van God. Wij moeten worstelen met elke moeilijkheid, 
maar wanneer tegensprekende woorden worden gepresenteerd, ga 
jij dan naar de mens om zijn mening te horen en dan jouw conclusies 
vergelijken met die van hem? Nee, ga tot God. Vertel hem wat je wilt; 
neem je Bijbel en zoek als naar verborgen schatten.”–Selected Mes-
sages, book 1, p. 415.

“In bescheidenheid en in dankbaarheid, is hij , die een nieuw hart heeft 
gekregen, afhankelijk van de hulp van Christus. Hij toont in zijn leven 
de vruchten van gerechtigheid aan. Hij hield eerst van zichzelf. Werelds 
plezier was zijn vreugde. Nu is de afgod onttroont en God regeert. De 
zonden waarvan hij eerst hield, haat hij nu. Krachtig en resoluut volgt hij 
het pad der heiligheid.”–The Youth’s Instructor, September 26, 1901.

“U, die claimt de waarheid te geloven, door te wachten op de komst op 
onze Heer, die komt op de wolken des hemels, wachtende om overgezet 
te worden naar de woningen die Christus heeft gegeven met Zijn leven, 
hoeveel, vraag ik u, houdt u van Zijn komst? Hoeveel zet u hemelse din-
gen boven aardse dingen? Net zoveel als uw daden laten zien, en niets 
meer.”–Review and Herald, December 7, 1886.
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“Wanneer het zuurdesem van de waarheid in het hart is opgenomen, zal 
het onze wensen regelen, onze gedachten zuiveren en het leven aange-
naam maken. De hoedanigheden van het verstand en de energie van 
het hart worden verlevendigd. De mogelijkheid om te voelen en lief te 
hebben wordt vergroot. ….“Deze liefde beheerst elke andere drijfveer 
en verheft zijn bezitter boven de verderfelijke invloed van de wereld.”–
Lessen uit het leven van alledag, blz. 54.
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“Aan een vriend van de hervorming schreef Luther: Wij kunnen 

noch door studie, noch door verstandelijke ontwikkelingen inzicht 

in de schriften verkrijgen. Daarom moet uw eerste plicht zijn, met 

gebed te beginnen. Smeek de Heer, om u naar zijn rijke 

barmhartigheid genadiglijk een waar begrip van zijn woord te 

schenken. Er is geen andere uitlegger van het Word Gods, dan de 

Schrijver van dat woord zelf, zoals Hij gezegd heeft: Ze zullen allen 

van God geleerd zijn. Verwacht niets van uw eigen werk, van uw 

eigen verstand: vertrouw alleen op God, en de invloed van de 

Geest. Neem dit aan op het gezegde van de mens, die de zaak op 

de proef gesteld heeft. Hier is het uiterste belangrijke les voor hen, 

die gevoelen, dat God hen geroepen  heeft om de ernstige 

waarheden voor deze tijd aan anderen te brengen. Deze waarheden 

zullen de vijandschap doen ontbranden van satan, en van hen, die 

de fabelen, welke hij verzonnen heeft, liefhebben. In de strijd met 

de boze machten is er meer nodig dan kracht van verstand en 

menselijke wijsheid.”  

“Wanneer de vijanden zich beriepen op gebruiken en 

overleveringen, of de beweringen en het gezag van de paus, 

ontmoette Luther hen met de bijbel en de bijbel alleen.” –De Grote 

Strijd.  Blz. 122. 




