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‘Op zoek Naar die gezegende hoop en de heer-
lijke verschijnen van de grote God en onze Hei-
land Jezus Christus.’ (Titus 2:13)

Hallo, kinderen! Ik heb een vraag voor jullie. Heb je 
ooit een andere stad of een nieuw land bezocht? 
Misschien voelde je je een beetje vreemd tijdens 
je verblijf daar, omdat zoveel dingen anders zijn. 
Hun gewoonten, culturen, en zelfs sommige van 
hun wetten lijken misschien vreemd. Maar hoe-
wel het een tijdje plezierig kan zijn, zijn de meeste 
bezoekers meestal erg blij om naar huis terug te 
keren.

Zuster White vertelt ons dat we ‘pelgrims en 
vreemdelingen’ op aarde zijn. (That i may know 
him p.357). De gewoonten en culturen van de aar-
de zijn heel anders dan die van de hemel. Maar, 
omdat we burgers zijn van het hemelse koninkrijk, 
mogen we de manier waarop mensen hier leven 
niet kopiëren. De hemel is ons thuis.

Spoedig, als we trouw zijn, zal Jezus komen en 
ons naar ons hemelse huis brengen. Wanneer zal 
dat zijn? Tijdens deze gebedsweek zullen we leren 
over dingen die zullen gebeuren vlak voordat Je-
zus terugkomt. Als we weten waar we op moeten 
letten, kunnen we zien dat we dichter bij die spe-
ciale dag komen.

Zoals jullie weten is de gebedsweek erg belang-
rijk. Gedurende deze tijd moedigen we je aan om 
minstens drie keer per dag te bidden en je bijbel 
te lezen. Je kunt dit samen doen met je familie, 
vrienden of alleen.

Sabbat, 10 december, zal er een speciale sabbat 
zijn met vasten en bidden. Vasten betekent een 
bepaalde tijd niet eten, zodat onze geest helder 
kan zijn en we dichter bij God kunnen komen. Je 
kunt misschien niet de hele dag zonder eten, maar 
misschien kun je proberen een of twee maaltijden 
niet te eten of alleen fruit eten. Je kan dit samen 
met je ouders bespreken.

Er wordt op sabbat 10 december ook een speciale 
collecte gehouden. Het geld zal worden gebruikt 
om het evangelie over de hele wereld te verkondi-
gen. Het geld stop je in een envelop en op de voor 
of achterkant kun je jouw favoriete bijbeltekst 
schrijven. Na de preek zal er een speciale dienst 
zijn waarin alle bijbelversen, ook die van jou, wor-
den voorgelezen. Het is een goed idee om nu al te 
bedenken hoeveel je kunt geven en welke bijbel-
tekst je gaat opschrijven.

De afdeling onderwijs heeft, in samenwerking met 
het Ministerieel Onderzoeksinstituut, heel hard 
gewerkt om deze gebedsweek voor kinderen te 
maken. Hierin vindt je lezingen en activiteiten om 
je te helpen de boodschap beter te begrijpen. We 
hopen en bidden dat je gezegend zult zijn!

Margie Holmstroem Seely
Directeur van de afdeling Onderwijs  

Introductie
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Hallo, vrienden en vriendinnen! Ik 
begroet jullie met veel vreugde en hoop dat jullie 
klaar zijn om nieuwe lessen te leren tijdens deze 
Gebedsweek. Zijn jullie er klaar voor?

Wist je dat toen God de aarde had geschapen, er 
geen regen bestond? De mensen wisten niet eens 
wat regen was! De Bijbel vertelt dat “de HEERE 
God het niet [had] laten regenen op de aarde; en 
er was geen mens om de aardbodem te bewerken, 
maar een damp steeg uit de aarde op en bevoch-
tigde heel de aardbodem.” (Genesis 2:5-6).

In het begin was er geen regen nodig, want een 
damp of nevel steeg op uit de grond en bewater-
de alles. Deze nevel deed de zaden ontspruiten 
en de planten groeien en vrucht dragen. Maar dat 
veranderde allemaal toen de zondvloed kwam. 
Veertig dagen en veertig nachten lang viel er re-
gen uit de hemel en bedekte de aarde met water. 
Sindsdien is regen een vast onderdeel van ons 
weer.

Wat is regen en waar is het voor nodig?
Regen bestaat uit waterdruppels die snel uit de 
wolken op de grond vallen. Soms zijn de druppels 
heel licht, soms zijn ze zwaarder. Vind je het leuk 
als je regendruppels op je dak hoort kletteren? 
Regen is Gods zegen voor ons omdat het de vruch-
ten en andere gewassen die we eten helpt groei-
en en rijpen. De aarde die “de overvloedige regen 
opneemt en nuttige gewassen oplevert aan wie 
het bewerken, ontvangt Gods zegen.” (Hebreeën 
6:7, NBV21). Maar regen is niet alleen nuttig voor 

het verbouwen van voedsel. Regen maakt ook het 
landschap groen, doet bloemknoppen bloeien, 
reinigt en zuivert de lucht en doet nog veel meer.

Welke soorten regen hebben gewassen nodig? 
Voordat een boer begint om zijn land te beplan-
ten, moet het land worden voorbereid. Op dat mo-
ment wordt de zegen van de regen verwacht om 
het veld te bevochtigen. Na de regen is het veld 
klaar om te worden bezaaid! Een voor een steekt 
de boer de kostbare zaden in de grond, bedekt ze 
met aarde en wacht op meer regen zodat de za-
den zullen ontkiemen. Er zijn twee soorten regen: 
de vroege regen en de late regen. “Wees daarom 
geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. 
Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht 
van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het 
de vroege en late regen zal hebben ontvangen.” 
(Jakobus 5:7).

Wat stelt de vroege regen voor in ons geeste-
lijk leven?
De vroege regen stelt het werk van de Heilige 
Geest in ons leven voor. “De Heer gebruikt deze 
handelingen van de natuur om het werk van de 
Heilige Geest uit te beelden.” –Last Day Events, 
blz. 183. Wanneer wij Jezus in ons hart opnemen, 
geeft Gods Geest ons Zijn speciale hulp, zodat wij 
Zijn Woord kunnen begrijpen, gehoorzaam kun-
nen zijn en Jezus’ voorbeeld kunnen volgen.

Waarom moeten wij de vroege regen ontvangen?
De vroege regen laat ons groeien en maakt ons 

“De vroege regen”Lezing 1
Vrijdag, December 2, 2022 

Door: Sarai Archila, El Salvador 
Uit: “De vroege regen”  
Door: Ellen G. White.
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geestelijk groot en sterk, net als een plant die 
groeit door de regen. 

Lieve vrienden, ieder van jullie is als een zaadje 
dat is geplant op Gods akker. Door de regen van 
Zijn Heilige Geest laat God liefdevol en teder zijn 
waarheid ontkiemen in de grond van je hart. Hij 
zorgt voor je en geeft je wat je nodig hebt, zodat 
je kunt groeien in de kennis van Zijn Woord. “Zo-
als de dauw en de regen eerst worden gegeven 
om het zaad te doen ontkiemen... zo wordt de Hei-
lige Geest gegeven om het proces van geestelijke 
groei van het ene stadium naar het andere voort 
te zetten.” –Last Day Events, blz. 183.

Waarom hebben we de vroege regen nodig?
De vroege regen laat ons groot en sterk groeien 
en geestelijk worden, net als een plant die groeit.

Lieve vrienden, jullie zijn allemaal als een zaadje 
dat geplant is

op Gods veld. Door de regen van Zijn Heilige Geest, 
maakt God liefdevol en teder Zijn waarheid doen 
groeien in de grond van je hart. Hij zorgt voor

jou en geeft je wat je nodig hebt zodat je kunt 
groeien in de kennis van Zijn Woord. “Als de dauw 
en de regen wordt het eerst gegeven om het zaad 
te doen ontkiemen… dus de Heilige Geest is gege-
ven om vooruit te gaan, van de ene fase naar de 
andere in het proces van spirituele groei.” –Last 
Day Events, p. 183.

Wat moeten we doen om de vroege regen te ont-
vangen?
Om de hulp van de Heilige Geest te ontvangen, 
moeten we het volgende doen: 

◊	 Begrijpen dat we Gods hulp nodig hebben. 

◊	 God in geloof vragen ons Zijn speciale hulp te 
sturen. 

◊	 Onze zonden belijden en ze niet meer doen.

◊	 Ons aan God toewijden door dagelijks te bid-
den en de Bijbel te lezen.

Als je hart rein is, dan zal de Heilige Geest erin 
komen wonen!

Zijn er voorbeelden van Bijbelfiguren die de 
vroege regen ontvingen?
Weet je nog dat Jezus twaalf discipelen had? Toen 
Jezus terugkeerde naar de hemel, bleven de dis-
cipelen achter in afwachting van de zegen van de 
vroege regen. Tien dagen lang prezen de discipe-
len God en beleden ze hun zonden. Elke dag ba-
den ze en leerden ze anderen echt lief te hebben. 
Tenslotte vulde een groot suizend geluid als van 
een machtige wind de ruimte en verschenen er 
kleine vlammetjes boven ieders hoofd. De vroege 
regen was begonnen! De Heilige Geest was geko-
men! Door Zijn kracht waren de discipelen in staat 
om talen te spreken die ze nooit hadden geleerd! 
Ook predikten zij over God en Zijn kracht aan gro-
te menigten mensen. En Handelingen 2:41 zegt 
dat drieduizend mensen zich op één dag bekeer-
den. 

Waarom is het belangrijk de vroege regen te 
ontvangen?
Zoals planten regen nodig hebben aan het begin 
en het einde van het groeiseizoen, zo hebben ook 
wij de regen van de Heilige Geest nodig. Als wij 
de vroege regen niet ontvangen, zullen wij niet 
groeien en geen vrucht dragen. In plaats daarvan 
zullen we verdorren en geestelijk sterven. 

Lieve kinderen, willen jullie dat jullie geloof in God 
groot en sterk wordt? Bereid dan je hart voor op 
de Heilige Geest om in je te wonen. Vraag God in 
gebed om je te helpen de vroege en de late regen 
te ontvangen.

Moge God jullie helpen zodat de waarheid in jullie 
opspringt en jullie groeien in geloof door de regen 
van Zijn Heilige Geest. Dan zullen jullie op een dag 
vrucht dragen op het veld van de Heer. Moge God 
jullie rijkelijk zegenen! Amen.
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Hallo jongens en meisjes! Ik wil jullie begroeten 
in de naam van onze Here Jezus. Vandaag leren 
we over de tekenen van de tijd. Je weet dat ieder-
een die op aarde leeft zich afvraagt over de tijd: 

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?  

Zullen er betere tijden komen?

Komt er op een dag een einde aan het lijden?

Wanneer zal de wereld vergaan? 

Wat zijn de tekenen van het einde van de wereld?

Er zijn veel mensen die niet weten waar ze heen 
gaan, ze weten niet waar ze zijn, en ze dwalen vol-
ledig door het leven. 

Let goed op het volgende verhaal: Er was eens 
een jongeman aan het reizen met de trein. Terwijl 
hij zich volledig concentreerde op het boek dat hij 
aan het lezen was kwam plotseling de conducteur 
aan zijn stoel. Mag ik uw kaartje zien? De jonge-
man doorzocht zenuwachtig zijn zakken, maar 
kon het kaartje niet vinden. Uiteindelijk zei de 
conducteur vriendelijk : jongeman maak je geen 
zorgen. Als je het kaartje hebt gevonden kun je 
het naar ons opsturen. Ik weet zeker dat je het 
hebt. De jongeman antwoordde treurig : het pro-
bleem is niet dat ik geen kaartje kan vinden, maar 
ik weet niet waar ik heen ga. De arme jongeman 
was zijn bestemming vergeten.

Dit kan ons ook overkomen. We concentreren ons 
zo op het leven, op wat we elke dag doen, dat we 

echt vergeten waar we heen gaan. We vergeten 
de profetieen die in vervulling gaan, die ons de 
kennis geven van de spoedige komst van Jezus. 

Weet je dat Jezus spoedig komt? Wat gaat er ge-
beuren als we ons niet voorbereiden?

In Mattheus 24:3 wordt ons verteld dat Jezus op 
de Olijfberg zat. De discipelen kwamen naar hem 
toe en vroegen: vertel ons wanneer deze dingen 
zijn, en wat zal het teken zijn van Uw komst? En 
het teken van het einde? 

Jezus antwoordde: ‘En gij zult alle oorlogen dra-
gen en geruchten van oorlogen: zorg dat u niet 
verontrust wordt: want al deze dingen moeten 
gebeuren, maar het einde is nog niet. Want natie 
zal tegen natie opstaan, en koninkrijk tegen ko-
ninkrijk; en er zijn pestilenties en hongersnoden 
en aardbevingen in verschillende plaatsen. En dit 
alles zal het begin van smarten zijn’. (Mattheus 
24:6-8). 

Jongens en meisjes, onze Here Jezus vertelde de 
waarheid in Mattheus 24. Zoals je kunt zien, horen 
we tegenwoordig veel over plagen. We hebben 
het duidelijke voorbeeld van de coronaviruspane-
demie, die wereldwijd veel doden heeft gekost. 

We kunnen ook hongersnoden noemen in veel 
landen en steden. Wist je dat elke zeven secon-
den een kind sterft omdat het niet genoeg te eten 
heeft? 

Lezing 2
Zaterdag, December 3, 2022 

“Tekenen der tijd”
Door: Pr. Danilo Monterroso,  
Guatemala 
Uit: “Tekenen der tijd”  
Door: Pr. Humberto Avellaneda, 
Colombia/USA



 Kindergebedsweek | 9

De vraag is voor jou, ja, voor jou die dit leest, keur 
je het eten af dat mama en papa je thuis geven? 

En nu gaan de kranten over Rusland dat Oekraine 
aanvalt. In deze laatste dagen is de hele wereld nu 
niet gericht op de pandemie, maar op deze landen 
in oorlog. Deze oorlog heeft duizenden mensen 
het leven gekost en miljoenen zijn verhuist naar 
andere landen op zoek naar veiligheid. Dit heeft 
op zijn beurt de mensen in deze landen honger 
en angst gebracht.

Als je opmerkt, jongens en meisjes, Jezus noem-
de deze tekenen die zouden gebeuren in de tijd 
van het einde, en nu zien we dat alles in vervul-
ling gaat. Het volgende stukje uit de geschriften 
vertelt ons: De tekenen van Christus komst zijn te 
duidelijk om te betwijfelen; God nodigt iedereen 
uit om wakker te worden. De scenes van de aardse 
geschiedenis komen snel tot een einde. Grotere 
gevaren wachten op ons, en toch zijn wij niet wak-
ker. J.T.1.89

Al deze tekenen des tijds laten ons zien op welk 
moment in de geschiedenis van onze wereld we 
leven. De wederkomst van onze Here Jezus nadert 
en daarom moeten we zorgvuldig en bidden de 
tekenen bestuderen die voor onze tijd zijn. 

We staan op het punt om weer een jaar af te ron-
den, ik wil de aandacht van ieder van jullie vesti-
ge op de woorden van de Here Jezus in Mattheus 
24:33 : Zo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult 
zien, weet dat Hij nabij is, zelfs aan de deuren. Als 
je het hebt gemerkt, zie je dat de tekenen des tijds 
ons vertellen dat Christus aan de deur staat, en 
dat betekent ook date r nog moeilijkere tijden ko-
men. 

Ik kom spoedig zei Jezus. Hij die van deze dingen 
getuigt, zegt: Voorwaar, ik kom spoedig. Amen, ja, 
kom, Here Jezus. (Openbaring 22:20).

Moge God ons helpen om net als Johannes te zeg-
gen: Ja, kom, Here Jezus. 

Amen



10 | Kindergebedsweek

Activiteiten
 

 

 



 Kindergebedsweek | 11

‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn 
hart, beproef mij en ken mijn gedachten.’  
Psalm 139:23 (HSV)

Al Hafed was een rijk man die een grote boerderij 
bezat in het zuiden van centraal India. Op een dag, 
zo gaat het verhaal, vertelde een oude vriend Al 
Hafed over diamanten, de meest waardevolle edel-
stenen ter wereld. Al Hafed raakte zo geobsedeerd 
door het idee om nog rijker te worden dat hij zijn 
boerderij verkocht en de wereld rondreisde op zoek 
naar diamanten. Uiteindelijk, nadat hij elke cent 
had uitgegeven, gaf Al Hafed zijn zoektocht op en 
stierf als een arm en gebroken man.

Ondertussen, terug op het landgoed van Al Ha-
fed, nam de nieuwe eigenaar zijn kameel mee naar 
een beek om water te drinken. Terwijl de kameel 
dronk, zag de eigenaar een glimmende steen in het 
water glinsteren. De man vond hem mooi en nam 
hem mee naar huis, waar hij hem op de schoor-
steenmantel van zijn open haard plaatste. Een 
paar dagen later kwam de oude vriend terug naar 
het landgoed. Toen hij de fonkelende steen op de 
schoorsteenmantel zag, herkende hij deze als een 
grote diamant! Op deze eenvoudige manier werden 
de prachtige diamantmijnen van Golconda ontdekt. 
Vandaag de dag staan de diamanten van Golconda 
bekend als de mooiste ter wereld. Enkele van de 
beroemdste diamanten, waaronder de prachtige 
blauwe Hope diamant, zijn afkomstig uit de mijnen 
van Golconda.

Net als Al Hafed dromen veel mensen ervan een 
echte diamant te vinden of te kopen. Maar er be-
staan veel nagemaakte diamanten. Er zijn ook veel 

edelstenen,	zoals	de	witte	topaas	en	de	saffier,	die	
op diamanten lijken. Als u denkt een diamant te 
bezitten en wilt weten of hij echt is, laat hem dan 
onderzoeken door een diamantexpert. Hij kan ver-
schillende soorten testen uitvoeren die aantonen 
of je een echte diamant hebt. God is ook een dia-
mantexpert die ons test om te zien of wij één van 
Zijn echte diamanten zijn. Hier zijn enkele testen 
die aantonen of een diamant echt is en of jij één 
van Gods echte diamanten bent.   

Test met water
Dit is waarschijnlijk één van de gemakkelijkste ma-
nieren om uit te zoeken of jouw juweel al dan niet 
een echte diamant is. De expert vult een glas met 
water en laat jouw steen erin vallen. Echte diaman-
ten zijn zeer dicht, dus ze zullen snel naar de bo-
dem zinken. Een nagemaakte diamant blijft echter 
drijven. Evenzo zullen de woorden en daden van 
Gods echte diamanten niet dom en gedachteloos 
zijn. In plaats daarvan zal je leven een diepere bete-
kenis hebben. Je zult niet drijven op de oppervlakte 
van de Bijbelse waarheid, maar diep in de diepte 
duiken om Gods schatten te vinden. Gods belofte 
is: “En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn,

verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik 
de Heere ben, Die u bij uw naam roept, De God van 
Israël.” (Jesaja 45:3 HSV).

Een vergrootglas gebruiken
Met een vergrootglas bekijkt een diamantexpert 
zorgvuldig de binnen- en buitenkant van jouw 
juweel. Elke natuurlijke diamant heeft zijn ei-
gen unieke groeipatronen die hem uniek maken.  

Lezing 3
Zondag, December 4, 2022

“De test van  
het geloof”

Door: Manuela Di Franca, Duitsland 
Uit: “De test van het geloof” 
Door: Pr. José Vicente Giner,  
Spanje/Zwitserland 
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Net als sneeuwvlokken zijn geen twee diamanten 
gelijk. Op dezelfde manier zal God jou testen om 
te zien of je echt bent of een goedkope vervalsing. 
Blijf je jezelf vergelijken met andere kinderen, of ac-
cepteer je wie je bent? De beste diamantexpert in 
het universum heeft jou geschapen met een uniek 
stel	ongelooflijke	talenten	en	vaardigheden.	Alleen	
omdat je broer een beter cijfer voor wiskunde heeft 
dan jij, moet je niet het gevoel krijgen dat je niet 
slim bent. Feliciteer hem! Als je vriendin het nieu-
we speelgoed heeft gekregen dat jij wilde hebben, 
moet je niet jaloers zijn. Wees blij voor haar! Alleen 
omdat de buurtkinderen rare dingen doen om cool 
te zijn, hoef jij ze niet na te doen. Herinner jezelf aan 
Gods belofte: “Want U hebt mijn nieren geschapen, 
mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U 
omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; 
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer 
goed.” (Psalm 139:13-14 HSV).  

Gebruik vuur 
Een andere manier om na te gaan of jouw juweel 
echt is, is de steen dertig tot veertig seconden in 
brand te steken en deze dan in koud water te la-
ten vallen. Een valse diamant zal in stukken uit-
eenvallen. Een echte diamant daarentegen zal niet 
breken. Dat komt, omdat zwakkere materialen de 
stress van het uitzetten door de hitte van de vlam 
en het snel samentrekken in het koude water niet 
kunnen overleven. Echte diamanten worden ge-
vormd onder intense druk en hitte. Op dezelfde 
manier zal jouw geloof worden getest om te zien 
of je een echte diamant bent. Het kan zelfs voelen 
alsof je door een stortvloed van problemen of een 
vuurproef gaat. Je klasgenoten kunnen je bijvoor-
beeld plagen, je ouders begrijpen je misschien niet, 
je vrienden kunnen je teleurstellen, of bepaalde 
YouTube-video’s of videospelletjes kunnen je in de 
verleiding brengen. Het overwinnen van deze be-
proevingen maakt je sterker en bereidt je voor op 
iets groters. In het Oude Testament moest het volk 
Israël een soortgelijke test doorstaan. We kunnen 
erover lezen in Deuteronomium 8:2-3 HSV: “Ook 
moet u heel de weg in gedachten houden waarop 

de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn 
geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u 
op de proef zou stellen om te weten wat er in uw 
hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of 
niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden 
en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en 
ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te la-
ten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, 
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond 
van de Heere komt.” 

De schittering van een diamant bekijken  
Een schitteringstest is snel en gemakkelijk uit te 
voeren, omdat de expert enkel zijn ogen nodig 
heeft. Hij houdt jouw juweel onder een lamp en 
kijkt hoe het licht glinstert en weerkaatst. Een ech-
te diamant heeft een uitzonderlijke schittering, 
omdat hij wit licht zeer goed weerkaatst. Als jij een 
echte diamant van God bent, zul jij ook Zijn liefde 
en vriendelijkheid weerkaatsen naar de mensen om 
je heen. Je schittering zal niet van jezelf komen. Je 
familie, vrienden, klasgenoten en buren zullen een 
speciale schittering opmerken die Daniël in de Bij-
bel beschrijft. “De verstandigen zullen blinken als 
de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen 
rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en al-
tijd.” (Daniël 12:3 HSV). Wanneer je God liefhebt en 
gehoorzaamt, zult je steeds beter Gods liefdevol-
le aard weerspiegelen in anderen. Je zult niet toe-
staan dat mensen, dingen of omstandigheden jouw 
glans stelen.

“Ik zag een arm uit de hemel neerdalen, die een 
gouden scepter vasthield. Bovenaan de scepter zat 
een kroon bezaaid met diamanten. Elke diamant 
straalde licht uit, helder, duidelijk en mooi. Op de 
kroon stonden deze woorden: ‘Allen die mij winnen 
zijn gelukkig en zullen eeuwig leven hebben.’” (Tes-
timonies for the Church, Vol I, 347).

Wees niet bang om de beproevingen van de laat-
ste dagen te doorstaan. Vertrouw in plaats daarvan 
op God. Hij zal je helpen al deze beproevingen te 
doorstaan en zorgen dat je een echte diamant voor 
Jezus wordt. 
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“Toen ze aan de overkant waren,  
zei Elia tegen Elisa: “Wat wil je dat ik voor je doe, 
voordat ik door de Heer word opgehaald?” Elisa 
zei: “Geef mij een dubbel deel van de Geest die op 
u is!”.” (2 Koningen 2:9).

Koning Achab veegde het zweet van zijn voor-
hoofd en keek opnieuw de hemel in. Er was geen 
wolkje in de lucht te zien. Israël heeft dringend 
regen nodig, maar na drie jaar is er niets naar 
beneden gekomen. De hete zon heeft de planten 
verdroogt en nu is iedereen in Israel aan het ver-
hongeren.

Israël heeft normaal twee regen seizoenen. De 
eerste kwam in de herfst en wordt ook wel de 
vroege regen genoemd. De tweede kwam in de 
lente en wordt de late regen genoemd. Elke sei-
zoen was belangrijk en had elk een eigen rol. De 
vroege regen maakte de grond lekker zacht zodat 
de planten makkelijk geplant kunnen worden en 
snel kunnen groeien. Dan kwam de late regen aan 
het einde van het groeiseizoen. Die regen liet de 
vruchten, groente en granen rijpen, zodat ze wor-
den geplukt en dan verkocht op de markt Maar 
nu, door Israël’s ongehoorzaamheid, viel er geen 
regen of dauw voor drie jaar. 

De bijbel gebruikt een heleboel voorbeelden uit 
de Bijbel, zodat we geestelijke lessen kunnen le-
ren. Wat denk je dat regen en dauw betekenen? 
Regen is een teken van Gods zegeningen op God’s 
volk en dauw is een symbool van de Heilige Geest. 

O die manier leert God ons dat we, om geeste-
lijk te kunnen groeien, dagelijks bewaterd moeten 
worden door de dauw van de Heilige geest en om 
de zegeningen van de vroege en de late regen te 
ontvangen.  

Hoe ontvangen we regen?
Voordat Achab koning werd, had Israël vele groe-
ne tuinen en rijke wijngaarden. Achab’s hart was 
vervuld met trots toen hij de heerser werd van 
deze machtige en welvarende natie. Hij voelde dat 
hij kon doen wat hij maar wilde. En dat deed hij 
ook. Hij trouwde met de dochter van Eth-Baal, de 
koning van Sidon en een priester van Baäl. Achab 
begon meer te luisteren naar de woorden van Je-
zebel dan naar de woorden van God. Na een tijdje, 
gehoorzaamde Achab God niet meer en volgde in 
plaats darvan valse goden. Koningin Jezebel en 
koning Achab gaven een slechte voorbeeld voor 
heel Israël. De Bijbel zegt dat Koning Achab erger 
was dan alle vorige koningen van Israël. 

God was niet tevreden. Hij stuurde meerdere waar-
schuwingen, maar de koning wilde er niet naar 
luisteren. Uiteindelijk stuurde God Elia. Staande 
voor de koning, zeide Elia: “Ik zweer bij de Heer, 
de God van Israël, de God die ik dien, dat er ja-
renlang geen dauw of regen zal vallen, totdat ik 
het zeg.” 1 Koningen 17:1. Omdat Israël God on-
gehoorzaam was, stopte hij de dauw en de regen 
van vallen. De enige manier dat Israël weer regen 
kan ontvangen, is door God gehoorzaam te zijn. 

Lezing 4
Dinsdag, December 6, 2022

“De Late Regen”
Door: Michael Petrovich and Margie 
Seely, USA Bulgaria/EE.UU. 
Uit: “De Late Regen” 
Door: Pr. Anton Salavyov, Bulgarije/USA
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Gehoorzamheid brengt zegeningen met zich mee

De vroege regen
Je kan je bedenken: Wat is belangrijker, de vroege 
of de late regen? De waarheid is, dat we de late 
regen niet kunnen ontvangen, totdat we de vroe-
ge regen eerst ontvangen. De Bijbel zegt ons dat 
de vroege regen viel op de discipelen tijdens pink-
steren. Het gaf hen de kracht om voor duizenden 
mensen te prediken. Maar was je erbij? Heb je het 
ontvangen? Nee? Geen zorgen, de vroege regen 
kan ook in jouw leven vandaag vallen. Onthou, de 
vroege regen helpt je om Jezus in je leven te ont-
vangen en geeft je de kracht om hem te volgen. 

Opgroeien in Christus 
Er was iets aan de hand met Brooke Greenberg, 
maar dokters wisten niet wat ze moeten doen. On-
danks dat ze 20 jaar oud was, was ze nog steeds 
dezelfde grootte, toen ze nog twee jaar oud was. 
Hun ouders droegen haar nog steeds in hun ar-
men. Haar zussen duwden haar nog steeds in een 
kinderwagen. Zij droeg nog steeds pampers en 
kinderkleding. ’s Nachts sliep ze in een kinderbed-
je. Kun je je voorstellen dat je nooit kunt opgroei-
en? Als we niet opgroeien, isn het omdat er iets 
mis is met ons. 

Wanneer je Jezus in je hart accepteert, is dat om-
dat de vroege regen je hart heeft verzacht en 
voorbereid. Je begint je christelijke leven als een 
baby in Christus. Maar dat moet je niet blijven. Als 
je niet groeit, komt dat omdat je christelijke leven 
ziek is. Je wilt niet nog steeds een baby-christen 
zijn, zelfs niet nadat je twintig jaar bent gedoopt! 
De Geest van Profetie zegt: “Als we niet vooruit-
gaan ... we zullen onze ziel verliezen...” (TM 506)

Er zijn drie stappen in het christelijke leven – recht-
vaardiging, heiliging en verheerlijking. Rechtvaar-
diging is wanneer de dauw van de Heilige Geest 
en de vroege regen je hart voorbereiden om Jezus 
te accepteren. De Heilige Geest laat je zien wel-
ke veranderingen je in je leven moet aanbrengen. 
Een ander woord voor ‘verandering’ is ‘bekering’. 

Paulus heeft een aantal zeer slechte dingen ge-
daan. Hij zocht en doodde christenen. Soms ver-
moordde hij zelfs hele families! Maar op een dag 
werd hij bekeerd. Hij accepteerde Jezus in zijn 
leven, vroeg om vergeving en zijn gedrag veran-
derde. In plaats van degenen te doden die in Je-
zus geloofden, werd Paulus een gelovige in Jezus. 
Paulus had de stap van ‘rechtvaardiging’ gezet. 
Hij werd vergeven en zijn leven veranderde.

Maar het is niet genoeg om alleen maar gelovig 
te zijn. De Geest van Profetie zegt ons: “Je kunt 
alle waarheid geloven, maar als de principes ervan 
niet in je leven worden uitgevoerd, zal je beroep je 
niet redden. Satan gelooft en beeft.” (T1 658) We 
moeten ook volgelingen van Jezus worden. Aan-
vankelijk onderrichtten andere christenen Paulus, 
maar hij bestudeerde de Schriften ook voor zich-
zelf. Terwijl hij studeerde, leerde hij anderen wat 
hij had geleerd. 

Deze volgende stap van het bestuderen, groeien 
en onderwijzen van anderen wordt ‘heiliging’ ge-
noemd. Dit deel van het proces duurt de rest van 
je leven. Gedurende deze tijd blijven de dauw van 
de Heilige Geest en de geestelijke zegeningen van 
de vroege regen de grond van je hart zacht hou-
den, zodat God je kan veranderen om op Hem te 
lijken. 

Een voorbeeld van hoe dit werkt, werd getoond in 
een speciale droom, een visioen genaamd, die God 
naar Zacharias stuurde.  In dit visioen zag Zacha-
ria een gouden kandelaar met zeven kaarsen tus-
sen twee olijfbomen staan. Gouden olie stroom-
de van elke boom in een gouden kom boven de 
kandelaar en stroomde vervolgens door gouden 
pijpen op elke kaars eronder. Zacharia vroeg wat 
dit visioen betekende. Wil je het weten?

God heeft twee getuigen om ons over Hem te 
onderwijzen. Deze getuigen zijn het Oude en het 
Nieuwe Testament in de Bijbel. Ze zijn geschreven 
met de hulp en zegen van de Heilige Geest. Wan-
neer we Gods Woord lezen, vult de schat van Zijn 
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liefde ons hart en onze geest, net zoals de olie van 
de bomen in de kom stroomt. Net zoals de olie er-
uit stroomt en naar beneden stroomt op de kaar-
sen beneden, kunnen alle prachtige dingen die we 
in de Bijbel leren niet in ons blijven. We kunnen 
onze overtuigingen niet voor onszelf houden. We 
moeten delen wat we geloven met anderen, zodat 
zij ook licht in hun leven kunnen hebben en kun-
nen veranderen om zoals Jezus te worden. 

Verheerlijking
De laatste stap van christelijke groei wordt ‘ver-
heerlijking’ genoemd. Eerst verzacht de vroe-
ge regen ons hart, zodat het evangeliezaad kan 
groeien. Als we dan elke dag de Bijbel bestude-
ren, sterkt de dauw van de Heilige Geest ons. Ten 
slotte geeft deze laatste regen ons de kracht die 
we nodig hebben om de uiteindelijke overwin-
ning op elke zonde te behalen. Ons wordt verteld: 
“Niemand van ons zal ooit het zegel van God ont-
vangen terwijl onze karakters één vlek of vlek op 
[ons] hebben. Het wordt aan ons overgelaten om 
de gebreken in onze karakters te [corrigeren], om 
de zielstempel van elke [zonde] te reinigen. Dan 
zal de laatste regen over ons vallen zoals de vroe-
ge regen op de pinksterdag op de discipelen viel.” 
(CET 189) Op dezelfde manier dat de vroege re-
gen de discipelen kracht gaf om het evangelie te 
prediken in de vroege dagen van de kerk, zal de 
laatste regen kracht geven aan Gods volk om het 
werk in de eindtijd te voltooien.     

Conclusie
Helaas zijn de harten van koning Achab en konin-
gin Izebel nooit veranderd. Noch de vroege regen, 
noch de laatste regen verzachtten ooit hun hart, 
en beiden stierven in hun zonden. We kunnen een 
betere manier kiezen. Het Oude en Nieuwe Testa-
ment zijn onze gidsen. De woorden en leringen 
van Jezus Christus spreken zachtjes tot ons en de 
Heilige Geest laat ons zien welke weg we moeten 
gaan. Als we onze Bijbels elke dag bestuderen en 
onze tijd niet laten opslokken door videogames, 
films	of	andere	afleidingen,	zal	God	ons	een	dub-
bel deel van Zijn zegeningen geven. We zullen de 
vroege en de laatste regen ontvangen. We zullen 
onze zonden overwinnen en de macht hebben 
om het werk voor deze laatste dagen te voltooi-
en. God wil je zegenen. Zal je zijn zegeningen niet 
ontvangen en in Hem opgroeien?
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“Toen zag ik een ander teken in de 
hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen 
met de zeven laatste plagen, want daarin is de 
torn van God compleet” (Openbaring 15:1).

Hallo kinderen! Hebben jullie gehoord over de pla-
gen die God naar Egypte stuurde toen Hij Israel 
uit de slavernij verloste? Wist je dat voordat Jezus 
terugkomt er zeven laatste plagen naar de wereld 
worden gezonden? Het is echt waar! 

Vandaag is Christus in de hemel en pleit voor allen 
die Hem als hun Verlosser aanvaarden en Zijn ge-
boden onderhouden. Maar wanneer Christus da 
twerk voltooid, dan zal de deur van genade sluiten 
en allen die Hem niet al shun Verlosser hebben 
aanvaard en Zijn geboden niet hebben gehouden, 
zullen Zijn toorn ontvangen. Plagen zoals die naar 
Egypte zijn gestuurd, zullen over de hele wereld 
komen. Laten we hier eens meer over gaan leren.

De waarschuwing van een Egyptische schrijver
Ipuwer was een Egyptische schrijver. Toen God de 
tien plagen naar Egypte stuurde, zag Ipuwer dat 
de Nijl veranderde in bloed. Hij voelde ook de kik-
kers in zijn bed springen en hij sloeg de vliegen 
neer die rond zijn oor zoemde. Hij schreef op een 
stuk papyrus hoe verschikkelijk het was.  

—Anne Habermehl, The Ipuwer Papyrus and the 
Exodus, Research Gate, July 2018. Accessed on 
March 29, 2022.

ht tps ://www.researchgate .net/publ icat i -

on/329770320_The_Ipuwer_Papyrus_and_the_
Exodus)

“...de rivier is van bloed, en toch drinken mensen 
ervan. Mannen wenden zich af… en dorsten naar 
water... Egypte is een leegte geworden... het is 
een vernietiging van het land… Graan ontbreekt... 
Echt waar, het lachen is vergaan... er is geen voed-
sel... inderdaad, overal is gerst vergaan.. Het pak-
huis is leeg... De ellende van deze tijd”

Plagen als straf voor het kwaad
Waarom komen er plagen? Toen Adam voor 
het eerst zijn ogen opened, zag hij een perfec-
te wereld. Er was nergens zonde. Leeuwen en 
lammetjes speelde samen. Wolven en herten 
liepen zij aan zij. Zelfs niet één bloem stierf en 
viel op de grond. Maar dat veranderde allemaal 
toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten. 
Door deze zonde begonnen alle problemen die 
we nu in de wereld hebben. Tegenwoordig zeg-
gen wetenschappers en historici dat we meer 
stormen, aardbevingen, droogtes, branden en 
andere natuurrampen hebben dan ooit tevoren!  
— CarlynKranking and Katie Peek, “The Rise of 
the Billion-Dollar Disasters,” Audubon, Winter 
2021, 16-17.

Wanneer mensen de Tien Geboden, Gods gezond-
heidswetten en Zijn natuurwetten niet gehoorza-
men, komen er altijd slechte gevolgen. In het jaar 
net voordat Jezus terug komt, zullen de mensen 
op aarde Gods beker van barmartigheid gevuld 

Lezing 5
Woensdag, December 7, 2022

Door: Jasmine Blass, Mexico 
Uit: “De zeven laatste plagen” 
Door: Pr. Idel Suarez, USA 

“De zeven laatste 
plagen”
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hebben met hun zonde en God zal de zeven pla-
gen naar deze aarde sturen. 

De toorn van God
Vijf van de plagen die op Egypte vielen zullen deel 
uitmaken van de plagen die in de eindtijd op de 
aarde zullen vallen. Wat zijn deze plagen? Laten 
we eens kijken: 

Openbaring 16:2, vertelt ons dat de eerste plaag 
zal vallen op degenen die op zondag naar de kerk 
gaan in plaats van op Gods ware sabbat op de ze-
vende dag. Deze plaag is als de zesde plaag van 
de Egyptenaren. Pijnlijke, jeukende blaren bedek-
ken de huid. Er zal geen genezing zijn. Deze plaag 
zal vooral in Rome en de Verenigde Staten plaats-
vinden. 

De tweede en derde plaag zijn als de eerste plaag 
van Egypte die de rivier de Nijl in bloed verander-
de. Openbaring 16:3 zegt dat de zee zal worden 
“als het boed van een dode man; en elk levend 
wezen in de zee” zal sterven. Veel walvissen, dol-
fijnen,	 haaien,	 schildpadden	 en	 allerlei	 soorten	
vissen zullen langs de kusten van de oceanen drij-
ven. 

Deze plagen worden gezonden omdat de heersers 
van deze wereld een doodvonnis hebben bevolen 
dat iederen die Gods sabbat gehoorzaamt, moet 
worden gedood. 

Tijdens de vierde plaag zal de hitte van de zon he-
ter worden dan ooit tevoren. Mensen zullen ster-
ven door hittebroerte, zonnesteek en bosbran-
den. De Egyptenaren aanbaden de zonnegod Ra. 
In de eindtijd zullen velen die zeggen dat ze van 
God houden, bang zijn voor het doodsvonnis en 
de dag van de zon eren door op zondag te aan-
bidden. 

De vijfde plaag brengt verschrikkelijke duisternis 
die veel zal lijken op de plaag van de duisternis 
die over Egypte kwam. Exodus 10:22 zegt, “…drie 
dagen was er een dikke duisternis in het hele land 
Egypte. Ze zagen elkaar niet, en niemand stond 

op van zijn plaats voor drie dagen lang…” Waarom 
zal God duisternis zenden? Omdat Jezus “het licht 
(dat) in de wereld kwam, en de mensen de duis-
ternis meer liefhadden dan het licht, omdat hun 
daden slecht waren” (Johannes 3:19).

De kikkers die tijdens de tweede plaag door heel 
Egypte zijn gesprongen, zullen weer verschijnen 
tijdens de zesde plaag net voordat Jezus komt. 
Maar deze ‘kikkers’ zijn anders. Het zijn boze 
geesten die ervoor zorgen dat de leiders van deze 
wereld de grootste oorlog voeren die deze wereld 
ooit gekend heeft. Deze zesde plaag is de slag van 
Armageddon.

Maar het is de laatste plaag die het ergst is. “De 
zevende engel giet zijn schaal uit in de lucht …” 
(Openbaring	16:17).	Donder	buldert,	bliksem	flitst	
door de lucht. Grote broken ijs met een gewicht 
van ongeveer 50 tot 70 pond (23 tot 31 kilogram) 
vallen neer op de aarde. Dan zegt God: “Het is ge-
beurd.” Hierna schudt een grote aardbeving de 
wereld. Bergen storten in en eilanden verdwijnen 
onder de golven. Mensen rennen overal door el-
kaar, schreeuwend en vloekend naar God. Maar 
het is deze aardbeving die de graven openbreekt 
van degenen die in de Heer waren gestoren, en zij 
zullen opstaan.  

Wees niet bang    
De zeven laatste plagen kunnen eng zijn om over 
te lezen en degenen die God niet gehoorzamen 
zullen veel lijden. Gods volk za look vervolgd wor-
den, kou en honger lijden. Maar God zal hen niet 
alleen laten. Dezelfde God die voor Elia zorgde, zal 
engelen sturen om voor Zijn volk te zorgen.— The 
Great Controversy, page 613.

Zoals je kunt zien, zijn de enige die echt veilig zul-
len zijn degene die God liefhebben en Zijn geboden 
onderhouden. Jezus heeft elk kind lief, en degene 
die nu hand in hand met Hem wandelen zullen aan 
het einde veilig zijn. Als je nu leert om op Jezus te 
vertrouwen, zal Hij samen met jou wandelen door 
de engste tijd van de geschiedenis.  
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Lieve kinderen, wisten jullie dat toen Je-
zus aan het kruis stierf, Zijn werk niet klaar was? 
Dat klopt! Nadat Jezus was opgestaan, keerde Hij 
terug naar de hemel om dienst te doen in het he-
mels heiligdom. In 1844 ging Hij van het Heilige 
naar het Heilige der Heiligen. Hier luistert Jezus 
naar onze gebeden en pleit Hij voor ons of verde-
digt Hij ons tegen de beschuldigingen van satan. 
Wanneer wij onze zonden belijden, is dit de plaats 
waar Jezus aan de Vader vraagt ons te vergeven. 
Hoewel Jezus al meer dan 2000 jaar in het hemels 
heiligdom dienstdoet, zal Hij daar niet eeuwig blij-
ven. Op een dag zal Hij het heiligdom verlaten en 
naar de aarde komen om Zijn volk te verzamelen. 
Als we bij Hem willen wonen, moeten we voorbe-
reid zijn als Hij komt. 

Om dit beter te begrijpen, wil ik je een voorbeeld 
geven. Stel dat een moeder boodschappen moet 
doen in de stad. Ze laat haar oudste kind Anna 
thuis met de drie jongere broertjes en een lijst met 
klusjes. Ze moeten het hele huis schoonmaken 
en opruimen, de afwas doen, de bedden opma-
ken, de vloeren vegen of stofzuigen, de meubels 
afstoffen, de was opvouwen en al het speelgoed 
opruimen. Alles moet klaar zijn voor moeder te-
rugkomt. Vlak voor ze vertrekt, zet moeder de be-
veiligingscamera’s in huis aan. Ze belooft aan de 
kinderen dat als ze alle klusjes op de lijst gedaan 
hebben, ze hen meeneemt naar hun favoriete 
vakantieplek. Anna wil net vragen wanneer haar 
moeder terugkomt, maar de moeder vertrekt al 
voordat Anna het kan vragen. 

Wat denk je dat er zal gebeuren? Laten we eens 

kijken naar de mogelijke uitkomsten.  

1) Moeder komt thuis en treft een puinhoop aan 
en niets van de takenlijst is gedaan. Sterker nog, 
als ze de camerabeelden terugkijkt ziet ze dat 
Anna al haar tijd aan haar telefoon besteedde ter-
wijl haar broers speelden. Twee van de jongens 
vochten en één sloeg zijn broer op het hoofd met 
een speelgoed vrachtwagen. De moeder is erg 
verdrietig en neemt de kinderen niet mee op va-
kantie. 

2) Moeder komt thuis en ziet dat sommige klusjes 
zijn gedaan. De afwas is gedaan, de vuile kleren 
zijn in de wasmand gedaan en de vloeren zijn ge-
veegd. Maar wanneer moeder de vuile sokken on-
der Anna’s bed vindt, de etensresten in de oven 
en afval achter de meubels, gaat de vakantie niet 
door.  

3) Moeder komt thuis op een moment dat ze niet 
verwacht wordt. Meteen ziet ze dat alle kinderen 
hard gewerkt hebben en dat alles schoon en net-
jes is. Ze kijkt onder de bedden, in de keuken en 
achter de banken, maar ze vindt niets dat niet op 
orde is. Als ze de camerabeelden bekijkt, ziet ze 
dat alle kinderen vrolijk hebben samengewerkt. 
En dan valt haar iets anders op. Naast de voor-
deur staan vier koffers netjes op een rij, allemaal 
ingepakt en klaar om te vertrekken. Tevreden 
gaat ze naar haar kinderen en zegt ze met een 
grote glimlach: ‘Lieve, lieve kinderen, zodra papa 
thuiskomt gaan we op reis!’. 

Maar waarom vertel ik je dit verhaal? Op dit mo-
ment doet Jezus een speciaal werk in het Heilige 

Lezing 6
Vrijdag, December 9, 2022

“De tijd van de 
angst van Jacob”

Door: Lorena Ajucum Sanchéz, USA 
Uit: “De tijd van de angst van Jacob” 
Door: Pr. Henry Dering, USA
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der Heiligen. Het heet het verzoeningswerk en is 
vergelijkbaar met wat er gebeurde in dit verhaal. 
De heilige engelen zijn als de ‘camera’ die alles op-
nam wat er gebeurde terwijl de moeder weg was. 
Op dezelfde manier nemen de engelen alles op 
wat we doen en zeggen. Als je een leugen vertelt, 
als je iets steelt, als je slecht over iemand spreekt, 
wordt dat allemaal opgeschreven in de boeken 
van de hemel. Daarna spreekt de Heilige Geest 
tot ons geweten en helpt ons in te zien wat we 
verkeerd hebben gedaan. Om onze zonden uit de 
boeken te wissen, moeten we deze toegeven en 
via Jezus aan God om vergeving vragen. We moe-
ten ook onze excuses aanbieden aan de persoon 
die we gekwetst hebben. 

Jezus bekijkt de boeken in het Heilige der Heili-
gen sinds 1844. Net zoals Anna en haar broers 
hun rommel niet konden verbergen voor moeder, 
kunnen wij niets verbergen voor Jezus. Net zoals 
moeder het hele huis zorgvuldig controleerde, 
controleert Jezus zorgvuldig elke naam. Hij kijkt 
of we al onze zonden hebben beleden en over-
wonnen. Zelfs één onbeleden zonde achter onze 
naam zal ons uit de hemel houden. Dit klinkt mis-
schien moeilijk, maar maak je geen zorgen. God is 
almachtig en als het nodig is, zal Hij het hele leger 
van de hemel sturen om ons te helpen elke zonde 
te overwinnen en elke verleiding te weerstaan.  

Aangezien Jezus Zijn werk al lang voordat iemand 
van ons geboren werd is begonnen, zal Zijn werk 
binnenkort klaar zijn. Daarom moeten we snel aan 
het werk gaan om de taken die Hij ons heeft gege-
ven af te maken voordat Hij terugkomt. 

Wat moeten we doen?

1) We moeten onze geest en hart reinigen van alle 
boze dingen en perfect worden, net zoals Jezus 
perfect is. 

2) We moeten de mensen om ons heen met liefde 
dienen, zelfs degenen die niet aardig voor ons 

3) We moeten anderen over Jezus vertellen, zodat 
zij Hem ook kunnen leren kennen. 

“Als de levensboeken in het oordeel worden geo-
pend, komen de levens van al degenen, die in Je-
zus hebben geloofd, voor het oog van God. Onze 
Advocaat stelt iedereen voor. Hij begint met dege-
nen die het eerst op aarde hebben geleefd, daar-
na de opeenvolgende generaties en Hij sluit met 
de levenden. Iedere naam wordt genoemd, ieder 
geval wordt nauw gezet onderzocht. Er worden 
namen aangenomen, er worden namen verwor-
pen. Wanneer sommige mensen nog zonden in de 
levensboeken hebben staan, die niet zijn beleden 
en niet zijn vergeven, zullen hun namen uit het 
boek des levens worden uitgewist, en hun goede 
daden die in Gods boek ter gedachtenis staan, 
zullen daaruit worden weggeschrapt.” – Het ge-
loof waardoor ik leef, blz. 212. 

Wanneer Jezus klaar is met het nakijken van alle 
boeken in het Heilige der Heiligen, zal Hij Zijn 
werk als Hogepriester van het heiligdom verla-
ten. Hij zal Zijn priesterlijk kleed uitdoen en Zijn 
koninklijke kleren aantrekken om als Koning naar 
de aarde te komen. Deze tijd tussen het moment 
waarop Jezus het heiligdom verlaat en wanneer 
Hij op de wolken van de hemel komt, wordt de 
“tijd van Jakobs benauwdheid” genoemd. Het is 
een korte tijd waarin Gods volk moet leven zonder 
een bemiddelaar (iemand die degenen verdedigt 
die ervan worden beschuldigd iets verkeerd te 
hebben gedaan). 

Toen Jakob Ezau misleidde om zijn geboorterecht 
op te geven, beging Jakob een verschrikkelijke 
zonde. Hoewel hij zijn zonde met tranen beleed, 
kon hij niet ontsnappen aan de gevolgen. Hij 
moest vluchten van huis om te ontsnappen aan 
de woede van zijn broer en hij zag zijn moeder 
nooit meer. 

Toen Jakob uiteindelijk hoorde dat Esau zou ko-
men om Jakob en zijn familie te vermoorden, bad 
hij tot God en smeekte hij om genade. Als Jakob 
zijn zonde niet al lang daarvoor had beleden, 
zou God Jakob niet hebben gered. De “tijd van 
benauwdheid” is een tijd van strijd zoals Jakobs 
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strijd die nacht. Gods volk weet dat ze verkeerde 
dingen hebben gedaan. Ze weten dat ze het niet 
waard zijn om gered te worden. Maar omdat al 
hun zonden al beleden zijn en hun geest en hart 
werkelijk rein zijn, kunnen ze zich geen een van 
hun zonden herinneren. Net als Jakob kunnen ze 
alleen in tranen om Gods genade smeken. 

De Bijbel vertelt ons dat deze tijd van benauwd-
heid erger zal zijn dan alles wat we ooit hebben 
gezien. Weet je nog hoe lastig het was tijdens 
de covid-19 pandemie? We waren bang voor het 
virus. We waren bezorgd voor onze families. We 
waren bang om de straat op te gaan vanwege de 
protesten en het geweld. We maakten ons zorgen 
omdat er niet genoeg eten in de winkels was. Maar 
deze tijd van moeilijkheden zal veel erger zijn dan 
we ons kunnen voorstellen. 

We moeten ons echter geen zorgen maken of 
bang zijn. God heeft beloofd Zijn engelen te 
sturen om Zijn volk te helpen. “In de tijd van be-
nauwdheid, net voor de wederkomst van Christus, 
zullen de rechtvaardigen worden beschermd door 
de hulp van hemelse engelen.” – Last Day Events, 
blz. 265. 

Lieve kinderen, we mogen nu geen tijd verspillen 
bij de voorbereiding op de wederkomst van Chris-
tus. Net als in het verhaal over de moeder aan het 
begin van deze lezing, wil Jezus ons meenemen 
op een prachtige reis naar de hemel. Maar eerst 
moeten we de taken afkrijgen die Hij ons gegeven 
heeft. Hoe kunnen we dit doen? Door Gods belof-
ten te bestuderen, Zijn Woord te gehoorzamen, 
trouw te zijn aan Zijn geboden en alles te doen 
wat Hij van ons heeft gevraagd.

Als je elke zonde belijdt die achter je naam in de 
hemelse boeken staat geschreven dan zal Jezus, 
wanneer Hij terugkomt, je meenemen naar de 
hemel waar geen pijn en dood meer zal zijn. De 
hemel is een prachtige plek vol met de hoogste 
groen bomen en de mooiste bloemen. Daar zullen 
we God ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, 
zingen met de engelen, praten met onze vrienden 
en geliefden en knuffelen met de dieren die ooit 
wild waren op deze aarde. Ik wil daar graag zijn, 
jij ook?
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Blauwe golven rolden over de Egeïsche 
Zee en sloegen tegen de kust van het eiland Pat-
mos. De wind blies rond dit rotsachtige fort. In 
een	stoffige	grot	ging	de	apostel	Johannes	zitten	
om te schrijven. De meeste mensen zouden niet 
denken dat een oude man die op een rotsachtig 
eiland woont, gelukkig zou kunnen zijn. Maar als 
discipel van Jezus die het langst had geleefd, had 
Johannes geleerd vreugde te vinden waar hij ook 
ging. Het maakte hem niet uit of hij in een knus 
huis woonde of in een rotsachtige grot. Hij wilde 
alleen God gehoorzamen.

Maar waarom was Johannes hier? Patmos was 
een eiland voor gevangenen, en veel andere ge-
vangenen waren verrast om zo’n vriendelijke oude 
man te zien die ook naar dit eiland was gestuurd. 
Johannes was daar echter niet naartoe gestuurd 
omdat hij een crimineel was, maar omdat de Ro-
meinse keizer hem wilde tegenhouden om men-
sen over Jezus te vertellen. Johannes wilde God 
gehoorzamen. Zelfs op Patmos vertelde Johannes 
liefdevol aan iedereen die hij ontmoette over Je-
zus. ‘In Patmos maakte hij vrienden en bekeerde 
hij de mensen’ (Uit Trials to Triumph, pagina 300).

Johannes was in veel opzichten anders dan de 
andere gevangenen, maar er was één ding dat 
hij deed waardoor iedereen nieuwsgierig werd. 
Hij bracht vele uren door met schrijven. Maar 
wat schreef hij precies? Klaagde hij over de kei-
zer? Was hij zijn levensverhaal aan het schrijven? 

Maakte hij poëzie?

Als jonge man was Johannes een discipel van 
Jezus geweest. Nadat Jezus naar de hemel was 
teruggekeerd, bracht Johannes de rest van zijn 
leven door met het vertellen van mensen over Je-
zus. En God had een speciaal werk voor Johannes 
te doen, ook al was hij oud en zwak. Kijk, terwijl 
Jezus hier op aarde was, beloofde Hij dat Hij een 
plaats in de hemel zou voorbereiden waar Zijn 
volgelingen voor altijd met Hem zouden kunnen 
leven. Maar hoe konden ze zonder hulp de hemel 
bereiken? Ze zouden speciale instructies nodig 
hebben om hen door moeilijke tijden te leiden. 
Ze zouden aanmoediging nodig hebben, zodat ze 
hun geloof niet zouden verliezen. Ze hadden bor-
den en markeringen nodig om te laten zien dat ze 
op de goede weg waren.

God zette Johannes op Patmos om een heel be-
langrijk boek te schrijven vol profetieën en belof-
ten. Het wordt “De Openbaring” genoemd omdat 
het ons de waarheid onthult of laat zien over hoe 
Jezus zal komen en hoe de hemel zal zijn. Het was 
het laatste boek van de Bijbel dat werd geschre-
ven, en daarin vertelt God ons wat er zal gebeuren 
vlak voordat Jezus terugkeert.

Hoe zal Jezus komen?
Toen Jezus als baby naar de aarde kwam, kwam 
Hij stilletjes en onopvallend. Slechts een paar her-
ders zagen Hem. Maar wanneer Jezus terugkeert, 

Lezing 7
Zaterdag, December 10, 2022

“Jezus komt!”
Door: Margie Seely, USA 
Uit: De wederkomst van Christus” 
Door: Pr. Tzvetan Petkov,  
Bulgarije/USA
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zal dit niet stil en onopvallend zijn! I Korinthiërs 
15:51 vertelt ons dat “de bazuin zal klinken.” I 
Thessalonicenzen 4:16 zegt dat “de Heer ... zal uit 
de hemel neerdalen met een gejuich ....” En Open-
baring 1:7 vertelt ons dat “elk oog Hem zal zien”. 
In Marcus 13:26 lezen we dat we Jezus zullen zien 
komen “op de wolken met grote kracht en heer-
lijkheid.” Het zal de helderste en luidste gebeur-
tenis zijn die iemand ooit heeft gezien; groter dan 
de grootste vuurwerkshow. Elke persoon op aarde 
zal Jezus zien! 

Wat zal er gebeuren als Jezus komt?
Terwijl Jezus in de wolken blijft, stuurt Hij Zijn en-
gelen in alle richtingen – noord, zuid, oost en west 
– om alle gelovigen uit alle landen van de wereld 
te verzamelen (Marcus 13:27). De prachtige stem 
van Jezus zal de graven openen en leven geven 
aan	alle	gelovigen	die	slapen	in	hun	stoffige	bed-
den. Adam en Eva, Abraham en Sara, Jozua, Ruth, 
David en nog veel meer zullen hun ogen openen 
om Jezus te zien!

Beschermengelen staan naast de graven van de-
genen die ze beschermden. Die engel die hen in 
hun leven beschermde en hun begraafplaats mar-
keerde, leidt hen nu vreugdevol naar boven om 
Jezus te ontmoeten. Er zijn ook levende gelovi-
gen op aarde. Zij zullen ook komen om zich bij 
de groep heiligen te voegen die zich in de lucht 
verzamelt.

Rond deze tijd gebeurt er iets wonderbaarlijks. 
Iedereen verandert! Paulus schreef: “Zie! … We 
zullen allemaal veranderd worden ….” (I Korintiërs 
15:52). Wat is deze verandering precies? Het is 
de verandering van sterfelijkheid naar onsterfe-
lijkheid. De oude worden weer jong en de zieken 
worden gezond. Dood, ziekte, angst en ouderdom 
worden voor altijd vernietigd. Heel Gods volk zal 
vreugdevol zeggen: “O dood, waar is uw prikkel? 
O graf, waar is uw overwinning?” (I Korintiërs 
15:55).

Als gelovigen elkaar in de lucht ontmoeten, begin-
nen ze bekende gezichten te herkennen. Kinde-
ren knuffelen hun ouders. Mannen omhelzen hun 
vrouw. Vrienden knuffelen elkaar. “Je bent hier!” 
roept iemand. “Ik heb je zo erg gemist!” zegt een 
ander. “Ik ben zo blij!” een kind giechelt. Zeven da-
gen lang reist deze groep langs planeten, sterren, 
kometen en sterrenstelsels totdat ze de poorten 
van de hemel bereiken.

Hoe zal de hemel zijn?
Paulus zegt: “Het oog [heeft] niet gezien, noch 
het oor heeft gehoord, noch is het in het hart 
van een mens opgekomen, wat God [heeft] bereid 
voor hen die hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9). 
De hemel is zo geweldig dat we het ons niet eens 
kunnen voorstellen.

Maar God heeft ons enkele aanwijzingen gegeven. 
Je kunt ze lezen in het boek dat Johannes schreef 
toen hij op Patmos was. Openbaring vertelt ons 
dat de hemel een gelukkige plaats zal zijn zonder 
droevige tranen of pijn (21:4). Niemand zal ooit 
honger, dorst of moe worden (7:16; 22:5). En dan 
is er het nieuwe Jeruzalem. Het is de mooiste stad 
die je ooit zult zien (21:2).

Het nieuwe Jeruzalem is een perfect vierkant met 
drie poorten aan elke kant (Openbaring 21:13). 
Elke poort is gemaakt van één enorme parel 
(Openbaring 21:21), en de straten in de stad zijn 
geplaveid met puur goud (Openbaring 21:21). 
Rondom de stad zijn er muren van goud waar 
je zo gemakkelijk doorheen kunt kijken als glas 
(Openbaring 21:18).

Maar het beste van alles is.. dat we hier Gods troon 
kunnen vinden. En vanaf Zijn troon naar beneden 
spetterend, stroomt een rivier die zo helder is dat 
hij op kristal lijkt (Openbaring 22:1). De Boom de 
Levens strekt zich uit over deze rivier. De stam is 
in twee delen gesplitst, waarbij elk deel aan een 
andere kant van de rivier groeit. Twaalf soorten 
fruit groeien uit de takken van deze boom - een 
vrucht met een andere smaak voor elke maand 
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van het jaar (Openbaring 22:2).

Vijf laatste woorden
Op Patmos schreef Johannes trouw elk detail op. 
Elk visioen, elk symbool, elke belofte werd zorg-
vuldig geschreven door de hand van Johannes. 
Zijn hart bonsde van de prachtige taferelen die 

zich voor zijn ogen afspeelden, maar hij voegde 
er geen enkele van zijn eigen gedachten aan toe. 
Helemaal aan het einde van Openbaring lezen we 
uiteindelijk de wens van Johannes. “Ja Kom toch, 
Heere Jezus” (Openbaring 22:20). Is dit ook jouw 
wens? Ik hoop het.
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