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Voorwoord 
 
“Uw hart worde niet ontroerd; u gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het 
huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd 
hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal 
gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot 
Mij nemen, opdat u ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, 
weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot Hem: Heere, wij weten niet, 
waar U heengaat; en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem: Ik 
ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, 
dan door Mij.” Johannes 14:1-6. Verwijzend naar Gods woord zei Hij 
later: “Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” Johannes 
17:17. Dus Jezus en Gods heilig Woord zijn de waarheid; wij hebben 
deze waarheid in onze handen, net zoals Pilatus Jezus had in zijn 
aanwezigheid. Waardeerde de gouverneur voor Zijn uitmuntendheid 
Degene die de waarheid was? En hoe zit het met ons? Welk gebruik 
maken wij van deze grote schat? 
De grote duisternis van dwaling en zonde kennende, die in de wereld 
bestaat, gaf Jezus de grote opdracht aan Zijn volk om te gaan en de 
waarheid van het evangelie te verkondigen.  
“En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie 
aan alle kreaturen.” “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: 
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, 
onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des 
Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u 
geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der 
wereld.” Markus 16:15; Matthéüs 28:18-20. 
Trouw aan dit mandaat kon de apostel Paulus zeggen dat hij “... niet 
achtergehouden ...” heeft “niet zou verkondigd hebben al de raad Gods.” 
De gelovigen onder zijn hoede herhaalde hij “... drie jaren lang, nacht en 
dag, niet opgehouden” te hebben “een ieder met tranen te vermanen.” 
Handelingen 20:27, 31. 
“Voor het uitvoeren van de goddelijke opdracht dienen wij het woord van 
de Heer te bestuderen met alles wat het bevat. De Geest der profetie zegt: 
“Indien we geheiligd worden door middel van een kennis van de 
waarheid die gevonden wordt in het woord van God, moeten we een 
intelligente kennis van Zijn daarin geopenbaarde wil hebben. We moeten 
de Schriften onderzoeken, niet alleen gehaast door een hoofdstuk gaan, 
dat herhalen en geen moeite nemen om het te begrijpen, maar we moeten 
graven naar de parel van de waarheid, die de geest zal verrijken en de ziel 
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versterken tegen de listen en verleidingen van de aartsbedrieger.”  
–Counsels on Sabbath School Work, blz. 19. 
Deze Sabbatschoollessen zijn voorbereid, zodat we “al de raad Gods” 
kunnen begrijpen. Ze omvatten een lijst van onderwerpen die we kunnen 
vinden in onze Geloofsbeginselen. In het laatste halfjaar van 2015 en in 
het eerste kwartaal van 2016 willen wij de principes in volgorde 
bestuderen. Het is onze oprechte wens dat dit zal resulteren in een grote 
zegen voor Gods volk over de hele wereld. 
De waarheid is als het licht; en zoals het licht de duisternis verdrijft, zo 
openbaart en overwint de waarheid dwaling. Meer dan dit, goddelijke 
waarheid heeft het vermogen om te doen transformeren. “De Schrift is het 
grote middel bij de verandering van het karakter. [...] Als Gods Woord 
bestudeerd en gehoorzaamd wordt, werkt het in het hart en neemt elke 
onheilige eigenschap weg. De Heilige Geest komt om te overtuigen van 
zonde en het geloof, dat in het hart ontspringt, werkt door liefde tot 
Christus en verandert in ons lichaam, ziel en geest naar Zijn beeld. Dan 
kan God ons gebruiken om Zijn wil te volbrengen. –Lessen uit het leven 
van alledag, blz. 53, 54. 
Laten we deze schitterende ervaring van verandering meemaken als we 
van Sabbat tot Sabbat de waarheid met diepgang bestuderen, en het niet 
slechts beschouwen als een theoretische boodschap van God. We worden 
aangespoord om nog verder te gaan, door alle waarheid in ons dagelijks 
leven te brengen, want “Hoewel de jeugd verlicht kan zijn door 
Bijbelstudies, is hun natuur zodanig dat tenzij de waarheid, waarvan zij 
kennis hebben, in het dagelijks leven wordt uitgeoefend, iedere poging 
om zich te verhogen en te veredelen vruchteloos zal zijn.” –Counsels on 
Sabbath School Work, blz. 68 
Laten we daarom, geliefde broeders en zusters, deze lessen niet alleen 
bestuderen om de waarheid te kennen en om in staat te zijn het aan 
anderen te brengen, maar met een veel hoger doel – haar te gehoorzamen 
om “in de tegenwoordige waarheid versterkt” te zijn. 2 Petrus 1:12. En 
laten we – versterkt geworden in de waarheid – gereinigd zijn in onze 
“zielen ... in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest”. 1 Petrus 
1:22. 
De Geest der Profetie schrijft: “De Vader schenkt Zijn liefde aan Zijn 
uitverkoren volk dat temidden van de mensen leeft. Zij zijn de mensen die 
Christus heeft verlost met de prijs van Zijn eigen bloed; en omdat zij 
gehoor geven aan de aantrekking van Christus, door de soevereine 
barmhartigheid van God, worden zij uitverkoren om als Zijn gehoorzame 
kinderen te worden gered. In hen is de vrije genade van God 
geopenbaard, de liefde, waarmee Hij hen heeft liefgehad. Iedereen die 
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zich verootmoedigt als een klein kind, die het Woord van God met de 
eenvoud van een kind aanneemt en gehoorzaamt, zal tot Gods 
uitverkorenen behoren...” –Bijbelkommentaar, blz. 535. 
Laten we samen in alle ernst bidden dat dit onze ervaring mag zijn, 
terwijl wij van dag tot dag en van Sabbat tot Sabbat de kostbare waarheid 
bestuderen en uitleven dat de Heer toestaat om op ons pad te schijnen. 
 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie 
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• De sabbatschoollessen worden uitgegeven door: De Generale 

Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day 
Adventist Church Reform Movement 
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. 
e-Mail: info@sda1844.org 
Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095 

• Auteur van dit kwartaal: 
Br. Antonino Di Franca 

• Revisie en supervisie van de inhoud: 
De Predikersafdeling van de Generale Conferentie 

• Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:  
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging. 

 Postbus 16 – 6950 AA – Dieren – Nederland 

e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org 

Tel. +31 (0)313-416 222  –  Fax +31 (0)313-450 661 
Op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u. tot 12.30u. 

• Abonnementen: Jaarlijks wordt in het najaar een bestelformulier uit-
gegeven, waarop u kunt aangeven dat u dat komend jaar de sabbat-
schoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat op 
dat formulier vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een 
factuur, welke u automatisch krijgt toegestuurd vanuit zendingshuis 
‘Rehoboth’. Op het formulier kunt u overigens aangeven of u alles in 
één keer wilt betalen of per kwartaal. 

• Digitale sabbatschoollessen: De Nederlandse versie kunt u te allen 
tijde gratis in pdf-formaat downloaden via de website van het 
Nederlandse veld: www.zdareformatie.org 

 Lessen in het Engels, Spaans en Frans zijn in hetzelfde pdf-formaat 
gratis te downloaden via de officiële website van de Generale 
Conferentie: www.sda1844.org en/of de website van de Amerikaanse 
Unie http://www.sda1914.org/pcat.cl/SabbathSchool 

 Het digitaal pdf-formaat is handig voor het geval u een e-reader 
hebt, of een iPad. Maar u kunt het formaat natuurlijk ook gebruiken 
om de lessen zelf via de computer uit te printen. 
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De extra sabbatschool collecte is bestemd 

voor  de Sabbatwachter 
 

Dat uw gave vrijgevig mag zijn voor deze belangrijke uitgave! 
 

1e Les     Sabbat 2 januari 2016 
                 Sabbatbegin 16.38 u. ↔ 16.39 u. 
 

Een eed afleggen 
 
“Alles wat christenen doen moet zo doorzichtig zijn als zonlicht. De 
waarheid is uit God; bedrog, in elk van zijn tienduizend vormen, is uit 
satan; en een ieder, die op enigerlei wijze afwijkt van de rechte lijn der 
waarheid, verraadt zichzelf en levert zich over aan de macht van de boze. 
Toch is het geen lichte of gemakkelijke taak om de nauwkeurige waar-
heid te spreken. We kunnen de waarheid niet spreken indien wij niet de 
waarheid kennen; en hoe dikwijls verhinderen vooropgezette meningen, 
vooroordelen, een onvolledige kennis of een verkeerd oordeel een juist 
begrip van zaken waarmede wij te maken krijgen! We kunnen niet de 
waarheid spreken, indien niet onze geest voortdurend wordt geleid door 
Hem die de waarheid is.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, 
blz. 63. 

 
Zweren onder bijzondere omstandigheden 

1.  Wat was in het verleden nodig en is dat vandaag de dag nog steeds 
onder bijzondere omstandigheden om een bepaald iemand verant-
woordelijk te houden om de waarheid te spreken of om zich aan 
een belofte te houden? Genesis 21:23, 24; Éxodus 22:11. 

Genesis 21:23, 24 Zo zweer mij nu hier bij God: Zo u mij, of mijn 
zoon, of mijn neef liegen zult! naar de weldadigheid, die ik bij u 
gedaan heb, zult u doen bij mij, en bij het land, waarin u als vreem-
deling verkeert. En Abraham zei: Ik zal zweren. 
Éxodus 22:11 Zo zal de eed des Heeren tussen hen beiden zijn, of 
hij niet zijn hand aan de have [=bezittingen] van zijn naaste geslagen 
heeft; en de heer daarvan zal die aannemen; en hij zal het niet 
teruggeven. 
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“Weest in elke zakelijke overeenkomst strikt eerlijk. Hoe verleide-
lijk ook, bedriegt niet of draait er nooit omheen, niet in het minst. 
Soms zal een natuurlijke impuls u in verzoeking brengen om af te 
wijken van het rechte pad van eerlijkheid, maar wijkt daar geen 
haarbreedte van af. Als u in een bepaalde zaak verklaard hebt wat u 
van plan bent, en later ontdekt dat u iemand begunstigd hebt ten 
eigen nadele, wijkt dan geen haarbreedte af van uw beginselen. 
Voert uw overeenkomst uit. Door te trachten van voornemens te 
veranderen, zou u tonen dat op u geen staat kan worden gemaakt. En 
zou u zich in kleine zaken terugtrekken, zo zou u zich ook in grotere 
zaken terugtrekken. In zulke omstandigheden worden sommigen 
verleid tot bedrog, zeggende, ik werd niet begrepen. Achter mijn 
woorden werd meer gezocht dan ik bedoelde. Het feit is, zij bete-
kenden precies wat zij zeiden, maar verloren de goede impuls en 
wensten zich terug te trekken van de overeenkomst daar deze een 
verlies zou betekenen. De Here eist van ons dat wij recht doen, 
weldadigheid liefhebben, waarheid en gerechtigheid.” –Hoe leid ik 
mijn kind, blz. 178, 179. 
 

2.  Wat wordt met zo’n eed verwacht? Hoe werd in het verleden 
een schending van de eed beschouwd, vooral indien deze was 
gedaan in de naam van de Heer? Psalm 15:4; Jozua 9:18, 19;  
2 Kronieken 36:13. 

Psalm 15:4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert 
hen, die de Heere vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, even-
wel verandert hij niet. 
Jozua 9:18, 19 En de kinderen Israëls sloegen ze niet, omdat de over-
sten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God 
Israëls; daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de over-
sten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: Wij hebben 
hun gezworen bij de Heere, de God Israëls; daarom kunnen wij hen 
niet aantasten. 
2 Kronieken 36:13 (HSV) Bovendien kwam hij in opstand tegen 
koning Nebukadnezar, die hem een eed had laten afleggen bij God. 
Hij was halsstarrig,en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet be-
keerde tot de HEERE, de God van Israël. 
  
“Strikte beginselen van eerlijkheid moesten gehandhaafd worden in 
iedere detail van het leven. ... Afwijking van volmaakte oprechtheid 
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in zaken mag nietig schijnen naar de mening van sommigen, maar 
onze Verlosser ziet dit niet zo. Zijn woorden in dit opzicht zijn dui-
delijk en beslist: ‘Hij die in het minste getrouw is, is ook in het grote 
getrouw.’ Iemand die zijn buurman op kleine schaal beetneemt, zal 
ook op grote schaal beetnemen als de verleiding zich hiervoor 
voordoet. Een valse weergave in kleine zaken is in Gods ogen een 
even groot bedrog als een valsheid in een grotere zaak. 
Eerlijkheid moest het stempel zijn op iedere handeling in ons leven. 
Hemelse engelen doorzoeken het werk dat in onze handen gelegd 
wordt; en waar sprake is van afwijking van de beginselen van eer-
lijkheid, wordt in de registers ‘Gebrekkig, onvoldoende’ geschre-
ven.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 179. 
 

Misbruik en bedrog 

3.  Wat staat er in de Bijbel opgetekend aangaande mensen die de 
eed en beloften lichtvaardig namen en Gods naam misbruikt 
hebben? Maléachi 3:5; Jesája 48:1. 

Maléachi 3:5 En Ik zal tot u ten oordeel naderen; en Ik zal een snel 
Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen 
hen, die vals zweren, en tegen hen, die het loon van de dagloner met 
geweld inhouden, die de weduwe, en de wees, en de vreemdeling het 
recht verdraaien, en Mij niet vrezen, zegt de Heere der heerscharen. 
Jesája 48:1 Hoort dit, u huis van Jakob, die genoemd wordt met de 
naam van Israël, en uit de wateren van Juda voortgekomen bent! die 
daar zweert bij de Naam des Heeren, en vermeldt de God Israëls, 
maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. 
 
“Door de apostel Paulus vraagt Christus van ons: ‘Uw spreken zij te 
allen tijde aangenaam.’ ‘Geen liederlijk woord kome uit uw mond, 
maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, 
opdat zij, die het horen, genade ontvangen.’ Kolossensen 4:6; Éfeze 
4:29. 
In het licht van deze teksten zien we, dat de woorden van Christus op 
de berg schertsende, spottende en onkuise gesprekken veroordelen. 
Zij eisen dat onze woorden niet alleen waar, maar ook rein zijn. 
Zij die geleerd hebben van de wil van Christus zullen ‘geen deel’ 
hebben ‘aan de onvruchtbare werken der duisternis.’ Éfeze 5:11. In 
hun woorden zowel als in hun leven zullen zij eenvoudig, rechtuit 
en waar zijn; want zij bereiden zich voor op de gemeenschap met de 
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heiligen in wier mond ‘geen leugen gevonden’ is. Openbaring 14:5.” 
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 64. 
 

4.  Welke duidelijke verboden maakten deel uit van de wet om 
zulke zonden te voorkómen? Wie werd onteerd wanneer een eed 
niet werd nageleefd? Leviticus 6:3; 19:12; Éxodus 20:7. 

Leviticus 6:3; 19:12 Of dat hij het verlorene gevonden, en daarover 
gelogen, en met valsheid gezworen zal hebben; over iets van alles, 
wat de mens doet, daarin zondigende. [...]  U zult niet vals bij Mijn 
Naam zweren; want u zoudt de Naam van uw God ontheiligen; Ik 
ben de Heere. 
Éxodus 20:7 U zult de Naam van de Heere uw God niet ijdel ge-
bruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam 
ijdel gebruikt. 
 
“Dit gebod verbiedt niet slechts meineden en lastertaal, maar ook 
het gebruiken van Gods Naam op lichtzinnige of gedachteloze 
wijze, zonder over de ontzagwekkende betekenis ervan na te den-
ken. Door het onnadenkend noemen van Gods Naam in het dagelijks 
gesprek, door in onbelangrijke zaken Hem aan te roepen, en door 
talrijke en gedachteloze herhalingen van Zijn Naam, onteren we 
Hem. ‘Heilig en geducht is Zijn Naam.’ Psalm 111:9 Allen zouden 
moeten nadenken over Zijn majesteit, Zijn reinheid en heiligheid, 
opdat het hart een besef heeft van Zijn verheven karakter; en Zijn 
heilige naam behoort met eerbied en ernst genoemd te worden.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 271. 
“Eerbied zou ook getoond moeten worden voor de Naam van God. 
Nooit zou die naam lichtvaardig of gedachteloos mogen worden uit-
gesproken. Zelfs in gebed dient het vaak of onnodig herhalen ervan 
vermeden te worden.” –My Life Today, blz. 282. 
 

5.  Wat was er gaande in Jezus’ tijd met betrekking tot zweren, niet 
alleen onder het volk, maar ook onder de schriftgeleerden en de 
Farizeeën? Matthéüs 23:16-22. 

Matthéüs 23:16-22 Wee u, u blinde leidslieden, die zegt: Zo wie ge-
zworen zal hebben bij de tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen 
zal hebben bij het goud van de tempel, die is schuldig. U dwazen en 
blinden, want wat is meer, het goud, of de tempel, die het goud 
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heiligt? En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; 
maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is 
schuldig. U dwazen en blinden, want wat is meer, de gave, of het 
altaar, dat de gave heiligt? Daarom wie zweert bij het altaar, die 
zweert daarbij, en bij al wat daarop is. En wie zweert bij de tempel, 
die zweert daarbij, en bij Hem, Die daarin woont. En wie zweert bij 
de hemel, die zweert bij de troon Gods, en bij Hem, Die daarop zit. 
 
“De Joden begrepen dat het derde gebod verbood, de naam Gods op 
profane wijze te gebruiken; maar zij meenden, dat zij de vrijheid 
hadden om andere eden te gebruiken. Het zweren van eden was 
algemeen onder hen. Door Mozes was hun verboden vals te zweren; 
zij hadden echter vele vonden om zich te ontdoen van een verplich-
ting die door een eed op hen rustte. Zij vreesden niet zich over te 
geven aan wat werkelijk profaan was, en zij schrokken ook niet terug 
voor meineed, zolang die maar bedekt was door een technisch 
ontwijken van de wet.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, 
blz. 62. 
 

Wat Jezus onderwijst met betrekking tot het afleggen van een eed 

6.  Wat onderwees Jezus met betrekking tot dergelijk misbruik als-
ook het dikwijls gezweer in het algemeen? Wat is de reden hier-
voor? Matthéüs 5:33-36. 

Matthéüs 5:33-36 Wederom hebt u gehoord, dat tot de ouden ge-
zegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult de Heere uw eden 
houden. Maar Ik zeg u: Zweert in het geheel niet, noch bij de hemel, 
omdat hij is de troon van God; Noch bij de aarde, omdat zij is de 
voetbank van Zijn voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad 
van de grote Koning. Noch bij uw hoofd zult u zweren, omdat u niet 
één haar wit of zwart kunt maken. 
 
“Als reden voor dit gebod wordt gegeven: Wij mogen niet zweren; 
‘bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet 
omdat zij de voetbank Zijner voeten niet; bij Jeruzalem niet, omdat 
het de stad van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet 
zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart.’ 
Alle dingen komen van God. Wij bezitten niets wat we niet ont-
vangen hebben; en wat meer is, we hebben niets dat niet voor ons 
gekocht is door het bloed van Christus. Alles wat wij bezitten draagt 
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het stempel van het kruis, het is gekocht met het bloed dat kost-
baarder is dan wij kunnen schatten, omdat het het leven Gods is. 
Daarom is er niets waarop wij kunnen pleiten, alsof het ons toe-
behoorde, voor de bekrachtiging van ons woord.” –Gedachten van 
de berg der zaligsprekingen, blz. 61, 62. 
 

7.  Verbood Jezus de gerechtelijke eed, vereist door de autoriteiten? 
Hoe reageerde Hij toen Hem werd verplicht een dergelijke eed af 
te leggen? Matthéüs 26:63, 64. 

Matthéüs 26:63, 64 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 
antwoordende, zei tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U 
ons zegt, of U bent de Christus, de Zoon van God? Jezus zei tot 
hem: U hebt het gezegd. Doch Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon 
des mensen zien, zittende ter rechterhand van de kracht Gods, en 
komende op de wolken des hemels. 
 
“Jezus veroordeelde hun gebruiken, en verklaarde dat hun gewoonte 
van zweren een overtreding was van het gebod Gods. Onze Heiland 
verbood echter niet het gebruik van de rechterlijke eed, waarbij God 
plechtig tot getuige wordt aangeroepen dat datgene wat de getuige 
gezegd heeft, de waarheid en niets dan de waarheid is. Jezus Zelf bij 
Zijn verhoor voor het Sanhedrin, weigerde niet onder ede te getui-
gen. De hogepriester zeide tot Hem: ‘Ik bezweer U bij de levende 
God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.’ 
Jezus antwoordde: ‘Gij hebt het gezegd.’ Matthéüs 26:63, 64. Indien 
Christus in de bergrede de gerechtelijke eed veroordeeld had, dan 
zou Hij bij Zijn verhoor de hogepriester berispt hebben, en zo, ter-
wille van Zijn toehoorders, Zijn leer hebben bekrachtigd. [...] 
Maar indien er iemand is, die voortdurend onder ede kan getuigen, dan 
is het de christen. Hij leeft voortdurend als in de tegenwoordigheid 
Gods, wetende dat iedere gedachte open staat voor de ogen van Hem 
met wie wij te doen hebben; en wanneer het van hem verlangd wordt 
dit te doen op een wettige wijze, is het goed wanneer hij God tot 
getuige aanroept, dat wat hij zegt de waarheid en niets dan de waarheid 
is.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 62, 63. 
 

8.  Welk principe zou – om alle twijfel en misverstanden te voor-
kómen – moeten gelden voor ons spreken, met inbegrip van de 
dagelijkse communicatie? Matthéüs 5:37; Jakobus 5:12. 
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Matthéüs 5:37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat 
boven deze is, dat is uit de boze. 
Jakobus 5:12 Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, 
noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed; maar 
uw ja, zij ja, en het neen, neen; opdat u in geen oordeel valt. 
 
“Jezus ging verder door een beginsel te geven, dat het zweren on-
nodig maken zou. Hij leert dat nauwkeurige waarheid de wet van 
ons spreken moet zijn. ‘Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, 
neen; wat daar bovenuit gaat, is uit de boze.’ […]  
“Deze woorden veroordelen al die zinsneden en stopwoorden die 
geen betekenis hebben en grenzen aan het profane. Zij veroordelen 
bedrieglijke complimenten, het ontwijken van de waarheid, vleiende 
zinnetjes, de overdrijvingen en de verkeerde voorstellingen die in de 
handel gegeven worden, en die gebruikelijk zijn in de maatschappij 
en in de zakenwereld. Zij leren dat iemand, die tracht te zijn wat hij 
niet is, of wiens woorden niet het ware gevoelen van het hart tot uit-
drukking brengen, niet eerlijk genoemd kan worden.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 63. 
 

Voor verdere studie 

1 Samuël 24:22, 23. 
 
1 Samuël 24:22, 23 Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo u mijn zaad na 
mij zult uitroeien, en mijn naam zult uitdelgen van het huis van mijn 
vader! Toen zwoer David aan Saul; en Saul ging in zijn huis, maar David 
en zijn mannen gingen op in de vesting. 
 
“Degenen die in een verbondsrelatie met God zijn gebracht, doen de 
belofte om op de meest respectvolle en eerbiedige manier over Hem 
spreken.... 
Zweren, en alle woorden in de vorm van een eed gesproken, onteren God. 
De Heere ziet, de Heere hoort, en Hij zal de overtreder niet onschuldig 
houden. Hij zal niet bespot worden. Degenen die de naam van de Heer 
ijdel gebruiken, zullen het als iets vreselijks ervaren om in de handen van 
de levende God te vallen.” –My Life Today, blz. 282. 
“Indien men acht zou slaan op deze woorden van Christus, zou daardoor 
het uitspreken van boze vermoedens en van onvriendelijke kritiek 
beëindigd worden; immers, wie kan, wanneer hij commentaar levert op 
de daden en motieven van anderen, zeker zijn dat hij de absolute 
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waarheid spreekt? Hoe dikwijls kleuren trots, hartstocht of persoonlijke 
wrok de indruk die gegeven wordt. Een blik, een woord, zelfs een 
stembuiging kan een leugen inhouden. Zelfs feiten kunnen zodanig 
worden weergegeven, dat ze een verkeerde indruk geven. En ‘wat’ boven 
de waarheid, ‘uitgaat, is uit de boze.’ ” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 63. 
 

 
_____ 

 
 
 

2e Les     Sabbat 9 januari 2016 
                 Sabbatbegin 16.46 u. ↔ 16.48 u. 
 

Het aardse en het hemelse heiligdom 
 
“De tabernakel was het symbool van Gods plan, dat door Christus in 
vervulling zou gaan. Het heerlijke bouwsel met wanden van blinkend 
goud – de kleuren van de regenboog weerkaatsend – de gordijnen waarin 
engelenfiguren waren ingeweven – de geur van de gedurig brandende 
wierook doortrok de gehele ruimte – de priesters gekleed in smetteloos 
wit – de verborgenheid van het binnenste vertrek – de heerlijkheid van 
het Heilige der heiligen, de shekina boven het verzoendeksel tussen de in 
aanbidding knielende engelen. In dit alles wenste God dat Zijn volk zou 
leren wat Zijn plan was voor de menselijke ziel. Eeuwen later bracht de 
apostel Paulus ditzelfde plan naar voren, gedreven door de Heilige 
Geest.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 192. 

 
Bevel om een gewijd heiligdom te bouwen 

1.  Wat heeft God bevolen met betrekking tot het bouwen van een 
heiligdom voor Hem? Wat was het doel daarvan? Éxodus 25:8, 9. 

Éxodus 25:8, 9 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het 
midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld van deze 
tabernakel, en een voorbeeld van al zijn gereedschap wijzen zal, 
juist alzo zult u dat maken. 
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“Tijdens zijn verblijf op de berg ontving Mozes aanwijzingen voor 
de bouw van een heiligdom waarin Gods tegenwoordigheid op 
bijzondere wijze gemanifesteerd zou worden. ‘Zij zullen Mij een 
heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen’ Éxodus 25:8, 
luidde Gods bevel.” –Patriarchen en profeten, blz. 278. 
“God had Mozes geboden voor Israël: ‘Zij zullen Mij een heiligdom 
maken en Ik zal in hun midden wonen.’ (Éxodus 25:8)  Hij 
vertoefde in het heiligdom te midden van Zijn volk. Gedurende heel 
hun moeitevolle omzwervingen in de woestijn was het zinnebeeld 
van Zijn tegenwoordigheid bij hen. Zo heeft Christus Zijn tent 
opgeslagen midden in ons kamp. Hij heeft Zijn tent geplaatst naast 
de tenten van de mensen, om onder ons te kunnen wonen en ons 
vertrouwd te kunnen maken met Zijn goddelijk karakter en leven. 
‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en 
wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van 
de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.’ 
(Johannes 1:14).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 14. 
 

2.  Welke andere naam werd het gegeven, en waarom? Waar ging 
het volk heen om de Heere te zoeken? Éxodus 29:42, 43; 33:7. 

Éxodus 29:42, 43; 33:7 Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw 
geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het 
aangezicht des Heeren; aldaar zal Ik met u komen, dat Ik aldaar met 
u spreek. En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij 
geheiligd worden door Mijn heerlijkheid. [...]  En Mozes nam de tent, 
en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende; en 
hij noemde ze de Tent der samenkomst. En het geschiedde, dat al 
wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten 
het leger [=kamp] was. 
 
“Van nu af zou het volk geëerd worden door de blijvende aan-
wezigheid van hun Koning. Ik zal in het midden van de Israëlieten 
wonen en Ik zal hun tot een God zijn, ‘en zij zullen door Mijn heer-
lijkheid geheiligd worden’ (Éxodus 29:45, 43), luidde de verzeke-
ring die aan Mozes gegeven werd. Als symbool van Gods gezag en 
de belichaming van Zijn wil kreeg Mozes een afschrift van de 
Decaloog, door de vinger van God Zelf op twee stenen tafelen ge-
graveerd (Deuteronomium 9:10; Éxodus 32:15, 16), om bewaard te 
worden in het heiligdom, waar het, als dit gereed was, een zichtbaar 
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middelpunt van de aanbidding van het volk zou zijn.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 278. 
 

Dagelijkse offerandes 

3.  Welke offers werden dagelijks – iedere ochtend en avond – 
voorgelegd? Wat was het doel van de Heer voor het heiligdom 
en zijn diensten? Éxodus 29:38, 39, 45, 46. 

Éxodus 29:38, 39, 45, 46 Dit nu is het, wat u op het altaar bereiden 
zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des daags, gedurig. Het ene 
lam zult u des morgens bereiden; maar het andere lam zult u 
bereiden tussen de twee avonden. [...]  En Ik zal in het midden van de 
kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen 
weten, dat Ik de Heere hun God ben, Die hen uit Egypteland 
uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben 
de Heere, hun God. 
 
“De dagelijkse dienst bestond uit het morgen- en het avondoffer, het 
wierookoffer op het gouden altaar en de speciale offeranden voor 
persoonlijke zonden. Dan waren er nog de offeranden voor de 
sabbatten, nieuwe maan en andere feesten. 
Elke morgen en elke avond werd een éénjarig lam op het altaar ver-
brand, samen met het daartoe aangewezen spijsoffer, waarmee de 
dagelijkse toewijding van het volk aan de Here en hun voortdurende 
afhankelijkheid van het verzoenend bloed van Christus werd aange-
duid. Nadrukkelijk leerde God dat elk offer voor de dienst in het 
heiligdom ‘gaaf’ (Éxodus 12:5) moest zijn. De priesters moesten elk 
dier dat als een offer werd gebracht onderzoeken, en moesten elk dier 
afwijzen dat één of ander gebrek vertoonde. Alleen een vlekkeloos 
offer kon een symbool zijn van de volmaakte reinheid van Hem, die 
Zich zou opofferen als ‘een onberispelijk en vlekkeloos lam.’  
(1 Petrus 1:19) 
De apostel Paulus wijst op deze offerande als een illustratie van wat 
de volgelingen van Christus moeten worden. Hij zegt: ‘Ik vermaan u 
dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw 
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: Dit 
is uw redelijke eredienst.’ (Romeinen 12:1) Wij moeten onszelf 
geven aan de dienst van God, en we moeten deze offerande zo 
volmaakt mogelijk doen zijn. God is niet tevreden met minder dan 
het beste dat we geven kunnen. Zij die Hem met geheel hun hart 



15 
 

liefhebben, zullen ernaar streven Hem het beste deel van hun leven 
te wijden, en zich geheel en al in overeenstemming te brengen met 
de wetten die hun mogelijkheden om Zijn wil te volbrengen, doen 
toenemen.” –Patriarchen en profeten, blz. 315, 316. 
 

De jaarlijkse verzoening 

4.  Welke bijzondere dienst vond plaats – naast vele andere offerandes 
aangeboden tijdens verschillende gelegenheden voor het welzijn 
van het individu en het volk als geheel – op de Grote Verzoendag? 
Wat was het doel van deze dienst? Leviticus 16:15, 16, 20-22. 

Leviticus 16:15, 16, 20-22 Daarna zal hij de bok van het zondoffer, 
die voor het volk zal zijn, slachten, en zal zijn bloed tot binnen in de 
voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, zoals hij met het bloed 
van de var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel, 
en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de 
onreinheden van de kinderen Israëls, en vanwege hun overtredin-
gen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan 
de tent der samenkomst, die met hen woont in het midden van hun 
onreinheden. [...]  Als hij nu zal geëindigd hebben met het heilige, en 
de tent der samenkomst, en het altaar te verzoenen, zo zal hij die 
levende bok toebrengen. En Aäron zal zijn beide handen op het 
hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtig-
heden van de kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al hun 
zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd van de bok leggen, en 
zal hem door de hand van een man, die voorhanden is, naar de 
woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden 
in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal die bok in de 
woestijn uitlaten. 
 
“Eenmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, ging de (hoge)priester 
in het heilige der heiligen om het heiligdom te reinigen, ‘in rechte 
staat te herstellen’. De dienst die dan werd verricht, sloot de jaar-
lijkse cyclus van de bediening af. Op de Grote Verzoendag werden 
er twee bokken aan de ingang van de tabernakel gebracht en werd 
het lot over hen geworpen; ‘één lot voor de HERE, en één lot voor 
Azazel’ (vers 8). De bok waarop ‘het lot voor de HERE’ viel, moest 
als zondoffer voor het volk worden geslacht. De hogepriester moest 
zijn bloed in het heilige der heiligen brengen, het óp en vóór het 
verzoendeksel sprenkelen. Het bloed moest ook op het reukoffer-
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altaar, dat vóór het voorhangsel stond, worden gesprenkeld.”  
–De grote strijd, blz. 392, 393. 
 

Het ware offer voor de zonde 

5.  Naar wie wezen alle zondoffers heen? Wat gebeurt er door de 
goddelijke verzoening met de zonde van de mens? Jesája 53:7; 
Johannes 1:29; Hebreeën 5:8-10. 

Jesája 53:7 Toen deze geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch 
Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting 
geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van zijn 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
Johannes 1:29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich 
komende, en zei: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt! 
Hebreeën 5:8-10 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaam-
heid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijn-
de, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige 
zaligheid geworden; En is door God genaamd een Hogepriester, 
naar de ordening van Melchizédek. 
 
“Christus was het Lam, geslacht vanaf de grondlegging der wereld. 
Voor velen is het een mysterie geweest waarom er zoveel offers wer-
den geëist onder het oude verbond, waarom zoveel bloedende slacht-
offers naar het altaar werden geleid. Maar de grote waarheid, die de 
mensen voor ogen moest worden gehouden en die op verstand en hart 
indruk moest maken, was deze: ‘Zonder bloedstorting is er geen ver-
geving.’ In elk bloedend offer werd ‘het Lam Gods, dat de zonden der 
wereld wegneemt’, afgebeeld.” –Bijbelkommentaar, blz. 597. 
 

De Hogepriester in de hemel 

6. Wie is nu onze Hogepriester? Waar doet het ware Lam van God 
en volmaakte Hogepriester dienst? Hebreeën 9:11, 12; 8:1, 2. 

Hebreeën 9:11, 12; 8:1, 2 Maar Christus, de Hogepriester der 
toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en vol-
maaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit 
maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn 
eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige ver-
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lossing teweeggebracht hebbende. [...]  De hoofdsom nu der dingen, 
waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanige Hogepriester, Die 
gezeten is aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de 
hemelen: Een Bedienaar van het heiligdom, en van de ware 
tabernakel, welke de Heere heeft opgericht, en geen mens. 
 
“Christus zit nu als priester met de Vader op Zijn troon. (Openbaring 
3:21). Op de troon met de Eeuwige, die Zijn bestaan in Zichzelf vindt, 
zit Degene, die, ‘onze ziekten op zich heeft genomen, en onze smar-
ten heeft gedragen’, die ‘in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is 
verzocht geweest, doch zonder te zondigen’, die in staat is ‘hun, die 
verzocht worden, te hulp te komen.’ ‘En als iemand gezondigd heeft, 
wij hebben een voorspraak bij de Vader.’ (Jesája 53:4; Hebreeën 4:15, 
2:18; 1 Johannes 2:1). Hij pleit voor ons met Zijn doorstoken en 
verbrijzeld lichaam en met Zijn onberispelijk leven. De doorboorde 
handen, de doorstoken zijde, de verminkte voeten pleiten voor de ge-
vallen mens, voor wiens verlossing zo’n hoge prijs is betaald.” –De 
grote strijd, blz. 390. 
 

Voortdurende bemiddeling 

7.  Hoe is Jezus aan het dienen ten behoeve van de mens sinds Zijn 
terugkeer naar de hemel na Zijn dienstwerk en het grote offer 
op aarde? Waartoe wordt een ieder uitgenodigd om in vol ver-
trouwen te doen? Hebreeën 7:25; 4:16. 

Hebreeën 7:25; 4:16 Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken 
degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor 
hen te bidden. [...]  Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en 
genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
 
“Jezus staat in het Heilige der heiligen om nu ten onzen behoeve voor 
Gods aangezicht te verschijnen. Daar vertegenwoordigt Hij zonder 
ophouden Zijn volk dat in Hem volmaakt is. Maar omdat wij aldus bij 
de Vader worden vertegenwoordigd, mogen wij niet veronderstellen 
dat wij aanmatigend Zijn barmhartigheid mogen opeisen en zorge-
loos, onverschillig en zelfvoldaan worden. Christus is geen dienaar 
van de zonde. Wij zijn alleen volmaakt in Hem, aanvaard in de 
Geliefde, als wij door geloof in Hem blijven (ST 4 juli, 1892).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 598, 599. 
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“Laat uw gedachten zich niet met uzelf bezighouden. Denk aan Jezus. 
Hij is in Zijn heiligdom, niet in een eenzame en grootse plaats, maar 
omringd door tienduizend maal tienduizenden hemelse wezens die 
klaar staan om de wil van hun Meester te doen. En Hij zegt hen, dat 
zij heen moeten gaan om te werken voor de zwakste heilige die op 
God vertrouwt. Hoog en laag, rijk en arm, voor allen is dezelfde hulp 
beschikbaar (Brief 134, 1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 599. 
 

Voor verdere studie 

“ ‘En Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen 
en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredin-
gen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en 
die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten 
brengen. Zo zal die bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een 
onvruchtbaar land.’ Pas wanneer de bok was weggezonden, beschouwde 
het volk zich als vrij van zonde. Ieder moest zich onderzoeken terwijl het 
verzoeningswerk plaatsvond. Alle zaken moesten blijven rusten, en de 
gehele vergadering van Israël bracht de dag door in plechtige ootmoed 
voor het aangezicht van God, onder bidden, vasten en zelfonderzoek des 
harten.” –Patriarchen en profeten, blz. 319. 

 
 

_____ 
 
 
 

3e Les     Sabbat 16 januari 2016 
                 Sabbatbegin 16.56 u. ↔ 16.58 u. 
 

De 2300 avonden en morgens 
 
“Maar onderwerpen als het heiligdom in verband met de 2300 dagen, de ge-
boden van God en het geloof van Jezus, zijn volkomen berekend om de 
vroege Advent beweging te verklaren en te tonen, welke positie wij thans 
innemen, en het geloof van de twijfelmoedigen te bevestigen, en zekerheid 
te geven aan de heerlijke toekomst. Ik heb herhaaldelijk gezien, dat dit de 
voornaamste onderwerpen zijn, die de boodschappers moeten behandelen.” 
–Eerste geschriften, blz. 66. 
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Het vernietigende werk van de kleine hoorn 

1.  Welke macht werd de profeet Daniël in een visioen voorgesteld? 
Welk vernietigend, heiligschennend werk zou deze tijdens zijn 
bestaan volgens de profetie uitvoeren? Daniël 8:9-12. 

Daniël 8:9-12 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, die 
uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en 
tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het heer [=leger] 

des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk van de 
sterren, ter aarde neer, en hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot 
tegen de Vorst van dat heer, en van Hem werd weggenomen het 
gedurig offer, en de woning van Zijn heiligdom werd neergeworpen. 
En het heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer; 
en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel. 
 
“De kleine horen symboliseert Rome gedurende haar gehele ge-
schiedenis, dus gedurende het heidense en pauselijke tijdperk.”  
–Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 164. [zie ook: 
Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 
Openbaring, blz. 138] 
“Eén van de belangrijkste oorzaken die tot de scheiding tussen de 
ware gemeente en Rome hadden geleid, was de haat van Rome tegen 
de Sabbat van de Bijbel. Zoals in de profetieën was voorzegd, wierp 
de pauselijke macht de waarheid neer. 
Gods wet werd met voeten getreden, terwijl menselijke overleverin-
gen en gebruiken werden geëerd. De kerken die onder het gezag van 
het pausdom stonden, werden al vroeg verplicht de zondag te heili-
gen. Door de heersende dwalingen en het bijgeloof raakten velen, 
zelfs onder het ware volk van God, zó in de war dat ze wel de 
Sabbat heiligden, maar ’s zondags ook niet werkten. Maar daar 
waren de rooms-katholieke leiders niet mee tevreden. Ze eisten niet 
alleen dat de zondag gevierd werd, maar ook dat de Sabbat zou 
worden ontheiligd. Ze veroordeelden iedereen die de Sabbat hei-
ligde in de felste bewoordingen. Men kon Gods wet alleen in vrede 
gehoorzamen als men voor de roomse macht vluchtte.” –De grote 
strijd, blz. 61, 62. 
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Het reinigen van het hemels heiligdom 

2.  Hoe lang zou de kleine hoorn zijn werkzaamheden uitvoeren? 
Wat zou er aan het einde van de 2300 profetische dagen gebeuren 
in het hemelse heiligdom? Daniël 8:13, 14. 

Daniël 8:13, 14 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige 
zei tot de ongenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht 
van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel 
het heiligdom als het heer ter vertreding zal overgegeven worden? 
En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd avonden en 
morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 
 
“Aan het einde van de 2300 avonden en morgens in 1844 was er al 
eeuwenlang geen heiligdom meer op aarde. De profetie ‘Twee 
duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in 
rechte staat hersteld worden’, verwees naar het heiligdom in de 
hemel. [...] Maar moet er iets in de hemel gereinigd worden? Het 
negende hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën zegt duidelijk dat 
zowel het aardse als het hemelse heiligdom moeten worden gerei-
nigd. ‘En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd 
en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk 
moesten dus hiermede [het bloed van dieren] de afbeeldingen van de 
hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met 
betere offeranden dan deze’ (Hebreeën 9:22, 23), namelijk het kost-
bare bloed van Christus.” –De grote strijd, blz. 391. 
 

Het één dag voor één jaar beginsel 

3.  Hoe geven Bijbelverzen het profetisch beginsel weer van “één 
dag voor één jaar” – één dag in profetie staat gelijk aan één jaar 
in de vervulling ervan. Hoe lang zouden volgens dit principe de 
2300 dagen duren? Numeri 14:34; Ezechiël 4:6. 

Numeri 14:34 Naar het getal der dagen, in welke u dat land verspied 
hebt, veertig dagen, elke dag voor elk jaar, zult u uw ongerechtig-
heden dragen, veertig jaren, en u zult gewaar worden Mijn afbreken. 
Ezechiël 4:6 Als u nu deze voleindigen zult, lig ten andere male 
neer op uw rechterzijde, en u zult de ongerechtigheid van het huis 
van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elke dag voor elk 
jaar. 



21 
 

“Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde 
vast dat één dag in een symbolische profetie gelijkstaat met één jaar 
in werkelijkheid. (Numeri 14:34; Ezechiël 4:6). Hij kwam tot de 
conclusie dat de periode van de 2300 profetische dagen of evenveel 
letterlijke jaren veel verder reikte dan het einde van de oud-
testamentische bedeling en dat die periode dus ook niet doelde op 
het heiligdom van het Oude Testament.” –De grote strijd, blz. 305. 
 

Het begin van de 2300 jaren 

4.  Met welke profetische periode begon de lange tijdspanne van 
2300 jaar? Wie moest aan het einde van de zeventig profetische 
weken gezalfd worden? Daniël 9:24. 

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw 
heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzege-
len, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige ge-
rechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en de profeet te ver-
zegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 
 
“Het woord dat vertaald is door ‘bepaald’ betekent letterlijk ‘afge-
sneden’. Zeventig weken of 490 jaar zijn volgens de engel afgesneden 
voor het Joodse volk. Maar waarvan zijn ze afgesneden? Daar er in 
hoofdstuk 8 alleen sprake is van één periode, moeten de zeventig 
weken daarvan afgesneden zijn. De zeventig weken zijn dus een stuk 
van de 2300 avonden en morgens en de twee periodes hebben het-
zelfde beginpunt. De engel zei dat de zeventig weken begonnen op het 
ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te herstellen en te her-
bouwen. Als men die datum kon vaststellen, had men meteen ook het 
begin van de 2300 avonden en morgens.” –De grote strijd, blz. 306. 
 

5.  Wat was de begindatum voor de zeventig weken, en dus ook 
voor de 2300 jaren? Wanneer werd het bevel uitgevaardigd om 
Jeruzalem te herstellen? Daniël 9:25; Ezra 7:6-8. 

Daniël 9:25 Weet dan, en versta: van dat het woord uitging, om te doen 
weerkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messías, de Vorst, zijn 
zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen 
weer gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 
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Ezra 7:6-8 Deze Ezra trok op uit Babel; en hij was een vaardig 
schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God Israëls, 
gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand van de Heere, 
zijn God, over hem, al zijn verzoek. Ook sommigen van de kinderen 
Israëls, en van de priesters en de Levieten, en de zangers, en de 
poortwachters, en de Nethínim, trokken op naar Jeruzalem, in het 
zevende jaar van de koning Arthahsasta. En hij kwam te Jeruzalem 
in de vijfde maand; dat was het zevende jaar van deze koning. 
 
“Men heeft begrepen dat de 2300 dagen begonnen zijn met het bevel 
van Arthaxerxes om Jeruzalem te herstellen en op te bouwen, en dat 
dit bevel werd uitgevoerd in de herfst van het jaar 457 voor Christus. 
En als men deze datum aanneemt als het beginpunt, is er een vol-
maakte overeenstemming met de vervulling van de voorzegde gebeur-
tenissen volgens de verklaring van dit tijdperk in Daniël 9:25-27.”  
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 208. 
 

Het einde van de 2300 avonden en morgens en de reiniging van het hemels heiligdom 

6.  In welk jaar zou de profetische periode van de 2300 avonden en 
morgens voltooid zijn, beginnend in 457 jaar v. Chr.? Wat begon 
er in die tijd in het hemels heiligdom en zou uiteindelijk Jezus’ 
middelaarswerk tot een einde brengen? Daniel 8:14; Hebreeën 
9:22, 23. 

Daniël 8:14 En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd avonden 
en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 
[Noot van de vertaler: Vergelijk ‘King James vertaling’ en ‘Petrus 
Canisius-vertaling’: … Dan zal het heiligdom gereinigd worden]  
Hebreeën 9:22, 23 En alle dingen worden bijna door bloed 
gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen 
vergeving. Zo was het dan noodzaak, dat wel de afbeeldingen der 
dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, 
maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. 
 
“Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het 
heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle 
gelovigen. Door Zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en 
werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de 
boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst ‘verzoe-
ning moest worden gedaan’ op het einde van een jaar, moet er vóór 
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Christus’ werk tot verlossing van de mens wordt afgesloten, ook 
verzoening worden gedaan om de zonden uit het heiligdom in de 
hemel te verwijderen. Deze dienst begon aan het einde van de 2300 
avonden en morgens. Toen ging onze Hogepriester … het heilige der 
heiligen binnen om het laatste gedeelte van zijn plechtige taak – ‘het in 
rechte staat herstellen [het reinigen (King James vertaling)] van het 
heiligdom’ – te vervullen.” –De grote strijd, blz. 394. 
“Het bloed van Jezus, dat door Hemzelf in het hemelse heiligdom 
geofferd zou worden, was toen vergoten. Evenals de priester het hei-
lige der heiligen eenmaal in het jaar binnenging om het aardse heilig-
dom te reinigen, zo is Jezus het heilige der heiligen van het hemelse 
heiligdom ingegaan, aan het einde van de 2300 dagen van Daniël 8, in 
1844, om een uiteindelijke verzoening te doen voor al degenen, die 
door Zijn tussenkomst gebaat konden worden, en om op die wijze het 
heiligdom te reinigen.” –Eerste geschriften, blz. 303. 
 

Een profetie voor de tijd van het einde 

7.  Welke bevestiging hebben wij dat deze profetie van de 2300 profe-
tische dagen en de reiniging van het heiligdom voor onze tijd 
geldt? Hoe brengt de profetie dit naar voren? Daniël 8:17, 26. 

Daniël 8:17, 26 En hij kwam naast de plaats, waar ik stond; en toen 
hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn aangezicht. Toen zei hij tot 
mij: Versta, u mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot de tijd van 
het einde. [...]  Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, 
is de waarheid; en u, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele 
dagen toe. 
 
“De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. 
Het leed dan ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457 
v. Chr. begonnen en in 34 na Chr. eindigden. Het is dan niet 
moeilijk te bepalen wanneer ‘de tweeduizend driehonderd avonden 
en morgens’ eindigden. De zeventig weken of 490 dagen waren 
afgesneden van het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus 
nog 1810 dagen over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt 
men in 1844. Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze 
periode ‘het heiligdom in rechte staat hersteld worden’. Zo was het 
tijdstip van de reiniging van het heiligdom, dat naar men algemeen 
aannam bij de wederkomst van Christus zou plaatsvinden, ook vast-
gesteld.” –De grote strijd, blz. 307, 308. 
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Voor verdere studie 

Lukas 13:32, 33. 
 
Lukas 13:32, 33 En Hij zei tot hen: Gaat heen, en zegt die vos: Zie, Ik 
werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage 
word Ik voleindigd. Doch Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag 
reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten 
Jeruzalem. 
 
“Achttien eeuwen lang geschiedde dit werk van de tempeldienst gedurig in 
het eerste vertrek van het Heiligdom. Het bloed van Christus pleitte ten 
gunste van berouwvolle gelovigen, stelde hun vergiffenis zeker en hun 
aanneming door de Vader, maar hun zonden bleven geboekt in de hemelse 
registers. Evenals er in de schaduwdienst een verzoening plaatsvond bij de 
afsluiting van het jaar, evenzo moet er een verzoeningswerk gedaan worden 
namelijk het verwijderen van de zonde uit het Heiligdom, voordat het 
verlossingswerk van de mens door Christus wordt voltooid. Dat is de dienst 
die aan het einde van de 2300 dagen begon. Op dat moment ging onze 
Hogepriester in het Heilige der Heiligen, om het laatste deel van Zijn 
plechtige werk te volbrengen namelijk de reiniging van het Heiligdom in de 
hemel...” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 207. 

 
 

_____ 
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4e Les     Sabbat 23 januari 2016 
                 Sabbatbegin 17.08 u. ↔ 17.10 u. 
 

Het verkondigen van het Evangelie 
 
“Het wezen van elk rechtgeaard geloof is, het doen van de juiste dingen 
op de juiste tijd. God is de grote Meester Werker, en door Zijn voorzie-
nigheid bereidt Hij de weg voor om Zijn werk te volbrengen. Hij schept 
gelegenheden en opent kanalen waardoor Hij kan werken. Als Zijn volk 
waakzaam let op de aanwijzingen van Zijn voorzienigheid en gereed staat 
om te werken, zullen zij zien dat een groots werk volbracht wordt. Als 
hun pogingen op de juiste wijze worden aangewend, zal dit een honderd-
voudig groter resultaat boeken dan met dezelfde middelen en mogelijk-
heden zou zijn bereikt via een ander kanaal, waarin God niet zo klaarblij-
kelijk werkte. Ons werk is hervormend, en het is Gods bedoeling dat de 
uitmuntendheid van het werk op alle vlakken een aanschouwelijke les 
voor de mensen is.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 24, 25. 

 
Het begin van het evangelie  

1. Hoe heeft Johannes de Doper Zijn missie volbracht in de 
woestijn van Judéa? Welke activiteit kenmerkte vanaf het eerste 
begin van Jezus’  dienstwerk   Zijn werk? Matthéüs 3:1, 2; 4:17. 

Matthéüs 3:1, 2; 4:17 En in die dagen kwam Johannes de Doper, 
predikende in de woestijn van Judéa, En zeggende: Bekeert u; want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen [...]  Van toen aan heeft 
Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.  
 
“Bekeert u, bekeert u, was de boodschap, geroepen door Johannes 
de Doper in de woestijn. Christus’ boodschap tot de mensheid was, 
‘Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen evenzo vergaan.’ Lukas 
13:5. En de apostelen werden opgedragen om het evangelie overal te 
brengen zodat men zich zou bekeren.” –Evangelism, blz. 179. 
“Zijn werk hier was reeds enkele maanden gevorderd toen de berg-
rede werd uitgesproken. De boodschap die Hij had verkondigd in 
het gehele land: ’Het koninkrijk der hemelen is nabij,’ (Matthéüs 
4:17), had de aandacht getrokken van alle klassen van mensen, en 
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had de vlam van hun eerzuchtige verwachtingen nog verder aange-
wakkerd. De roem van de nieuwe Leraar verspreidde zich tot buiten 
de grenzen van Palestina, en niettegenstaande de houding van de 
priesters was de indruk wijd verspreid, dat dit de Bevrijder waarop 
zij hoopten zou kunnen zijn. Grote scharen volgden de schreden van 
Christus, en de geestdrift van het volk laaide hoog op.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 8. 
 

Het zenden van Zijn discipelen om het evangelie te verkondigen 

2. Welke dringende noodzaak zag Jezus wanneer Hij naar de 
geestelijk rijpe velden keek, die klaar waren voor de oogst? 
Nadat hij Zijn discipelen geschoold had, op welke missie stuurde 
hij hen? Matthéüs 9:36-38; 10:5-7. 

Matthéüs 9:36-38; 10:5-7 En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk 
met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 
waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. Toen zei Hij tot Zijn 
discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinig; 
Bidt dan de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst 
uitstote. […]  Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gege-
ven, zeggende: U zult niet heengaan op de weg der heidenen, en u 
zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Maar gaat veel 
meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heen-
gaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij ge-
komen. 
 
“Tijdens Zijn bediening had Jezus voortdurend Zijn discipelen het 
feit voor ogen gehouden, dat zij, in Zijn werk tot bevrijding van de 
wereld uit de slavernij der zonde, met Hem één moesten zijn. Toen 
Hij de twaalve en later de zeventig uitzond om het Koninkrijk Gods 
te verkondigen, gaf Hij hun te kennen dat het hun taak was datgene 
aan anderen mede te delen wal Hij hun had bekendgemaakt. Steeds 
was Hij bezig hen te bekwamen tot zelfstandig werken, om het werk 
uit te breiden naarmate hun aantal toenam en om uiteindelijk de 
uiterste delen der aarde te bereiken. Het laatste onderricht dat Hij 
Zijn volgelingen gaf, was dat aan hen de blijde boodschap van 
verlossing voor de wereld was toevertrouwd.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 23.  
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3. Terwijl het aantal van Jezus’ discipelen groeide, voor welk werk 
leidde Hij hen op? Wat maakten zij mee? Lukas 10:1, 17. 

Lukas 10:1, 17 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, 
en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad 
en plaats, waar Hij komen zou [...]  En de zeventig zijn weergekeerd 
met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onder-
worpen in Uw Naam. 
 
“Jezus riep de twaalf tot Zich en gaf hun bevel twee aan twee door 
de steden en dorpen te gaan. Niemand werd alleen uitgezonden. 
Broeder vergezelde broeder, vriend ging met vriend. Zo konden zij 
elkaar helpen en bemoedigen, elkaar raad geven en samen bidden, 
waarbij de kracht van de een de zwakheid van de ander zou 
aanvullen. Op gelijke wijze zond Hij later de zeventig uit. De be-
doeling van de Heiland was dat de boodschappers van het evangelie 
op deze wijze met elkaar verbonden zouden zijn. In onze tijd zou het 
evangelisatiewerk veel meer succes hebben als dit voorbeeld meer 
zou worden opgevolgd.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 283, 284.  
 

De evangelieboodschap om de gehele wereld te bereiken 

4. Hoe ver dient het prediken van de eeuwige boodschap te reiken 
volgens de grote voorspelling van de Redder? Met welke 
uitnodiging wordt dit vergeleken? Matthéüs 24:14; 22:9, 10. 

Matthéüs 24:14; 22:9, 10 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal 
in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken; en dan zal het einde komen. [...]  Daarom, gaat op de uit-
gangen der wegen, en zovelen als u er zult vinden, roept ze tot de 
bruiloft. En die dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergader-
den allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft 
werd vervuld met aanzittende gasten. 
 
“De wijngaard omhelst de gehele wereld, en ieder gedeelte ervan 
dient bewerkt te worden. Er zijn plaatsen die nu een morele wilder-
nis zijn, en deze dienen als de tuin van de Heer te worden. De puin-
hopen van de aarde moeten worden gekweekt, zodat ze kunnen 
ontluiken en bloeien als een roos. Nieuwe gebieden moeten worden 
bewerkt door mensen die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. 
Nieuwe kerken moeten worden opgericht, nieuwe gemeenten geor-
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ganiseerd. In deze tijd moeten er vertegenwoordigers van de tegen-
woordige waarheid in elke stad en in de afgelegen delen van de 
aarde zijn. De hele aarde dient te worden verlicht met de heerlijk-
heid van Gods waarheid. Het licht moet schijnen in alle landen en 
tot alle volkeren. En degenen die het licht hebben ontvangen, dienen 
weer het licht verder te laten schijnen. De morgenster is over ons 
opgegaan, en we dienen haar licht te laten schijnen op het pad van 
degenen die zich in de duisternis bevinden. 
Een crisis bevindt zich recht voor ons. We moeten nu door de kracht 
van de Heilige Geest de grote waarheden voor deze laatste dagen 
verkondigen. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen de waar-
schuwing zal hebben gehoord en dan zijn beslissing hebben maakt. 
Dan zal het einde komen.” –Testimonies for the Church, vol. 6,  
blz. 24. 
 

De grootste opdracht voor de Gemeente 

5. Welke opdracht – in overeenstemming met de voorgaande 
voorspelling – vertrouwde Jezus Zijn discipelen en de gemeente 
voor altijd toe? Wat zal er gebeuren in de allerlaatste fase van 
de boodschap? Matthéüs 28:18-20; Markus 16:15-18. 

Matthéüs 28:18-20 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, 
zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan 
heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, 
en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden 
alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de 
voleinding der wereld. Amen. 
Markus 16:15-18 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, 
predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, 
zal verdoemd worden. En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze 
tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met 
nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is 
het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op 
kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. 
 
“De evangelieboodschap is de grote zendingsoorkonde van Christus’ 
koninkrijk. De discipelen moesten met toewijding arbeiden om zielen 
te winnen, aan allen de uitnodiging van genade brengend. Zij moesten 
niet wachten tot het volk naar hen toekwam; zij moesten zelf met hun 
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boodschap naar de mensen gaan.” –Van Jeruzalem tot Rome,  
blz. 20, 21.  
“De opdracht, aan de discipelen gegeven, is ook aan ons gegeven. 
Heden zoals toen, moet een gekruisigde en verrezen Heiland worden 
voorgehouden aan hen die zonder God en zonder hoop in de wereld 
zijn. De Here vraagt om predikanten, leraars en evangelisten. Van 
deur tot deur moeten Zijn dienstknechten de boodschap des heils 
verkondigen. Aan alle natie en geslacht en taal en volk moet de 
blijde boodschap van vergiffenis door Christus worden gebracht. De 
boodschap moet niet gebracht worden op een kleurloze, levenloze 
manier, maar op een heldere, vastberaden, opwekkende toon. 
Honderden wachten op de boodschap om hun leven te redden. De 
wereld moet in de christenen een bewijs van de kracht van het 
Christendom zien. Niet slechts in enkele plaatsen, maar in de gehele 
wereld zijn boodschappers der genade nodig.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 3, blz. 212. 
 

De zegen van de evangelieprediker 

6. Welke grote belofte is verbonden aan het verkondigen van de 
reddende boodschap? Handelingen 2:16-18; 1:8. 

Handelingen 2:16-18; 1:8 Maar dit is het, wat gesproken is door de 
profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw 
ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op 
Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, 
en zij zullen profeteren. […] Maar u zult ontvangen de kracht des 
Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen 
zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het 
uiterste der aarde. 
 
“De gezichten van Gods boodschappers zullen stralen van heilige 
toewijding. Ze zullen van de ene plaats naar de andere gaan om de 
boodschap van de hemel te verkondigen. De waarschuwing zal door 
duizenden stemmen aan de hele aarde worden gebracht. Er zullen 
wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en de gelovigen 
zullen tekenen en wonderen meemaken. Satan zal ook actief zijn 
met zijn bedrieglijke wonderen en hij zal zelfs ‘vuur uit de hemel 
doen nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen’ 
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(Openbaring 13:13). De bewoners van de aarde zullen dan verplicht 
zijn partij te kiezen.” –De grote strijd, blz. 565. 
“God Zelf voorziet voor elke ziel, die zich tot de Heer wendt, om 
Zijn onmiddellijke medewerking te ontvangen. De Heilige Geest 
wordt Zijn doelmatigheid. Het is de kracht van de Geest die we 
nodig hebben. Deze kan meer voor ons doen in een minuut dan wat 
wij ooit kunnen bereiken door te spreken.” –My Life Today, blz. 47. 
 

7. Welke vreugde zullen diegenen, die het goede nieuws ver-
spreiden en zielen naar Christus leiden, ervaren? Jesája 52:7; 
Psalm 126:5, 6; Daniël 12:3. 

Jesája 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem, die 
het goede boodschapt, die de vrede doet horen; van hem, die goede 
boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; van hem, die 
tot Sion zegt: Uw God is Koning.  
Psalm 126:5, 6 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die 
het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar 
voorzeker zal hij met gejuich weerkomen, dragende zijn schoven. 
Daniël 12:3 De leraars nu zullen blinken, als de glans van het uit-
spansel, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en 
eeuwig. 
 
“De bekeerde ziel woont in Christus. Zijn duisternis verdwijnt, en 
een nieuw en hemels licht schijnt in zijn ziel. ‘Wie zielen vangt, is 
wijs’ (Spreuken 11:30) ‘De leraren [KJV: Die wijs zullen zijn] nu zullen 
blinken, als de glans van het uitspansel, en die er velen rechtvaardi-
gen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig.’ (Daniël 12:3) Wat er ge-
daan wordt door de samenwerking tussen mensen en God is werk 
dat nooit verloren zal gaan, maar zal voortduren door de eeuwige 
tijden. Hij die God tot zijn wijsheid maakt, die opgroeit tot de volle 
wasdom van een man in Christus Jezus, zal voor koningen staan, 
voor de zogenaamde grote mannen van de wereld, en zal de lofzan-
gen laten zien van Hem, Die hem vanuit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht.” –Fundamentials of Christian 
Education, blz. 199.  
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Voor persoonlijke studie 

“ ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 
schepping’. (Markus 16:15). Niet dat allen geroepen zijn om prediker of 
zendeling te worden in de gewone zin van het woord, maar allen mogen 
Zijn medearbeiders zijn in het brengen van de ‘blijde boodschap’ aan hun 
medemensen. “Aan allen, groot en klein, geschoolden en niet-geschoolden, 
aan jong en oud wordt het bevel gegeven.” –Karaktervorming, blz. 266. 
“Christus wacht met groot verlangen op de openbaring van Zichzelf in 
Zijn gemeente. Als het karakter van de Zaligmaker volkomen in Zijn volk 
wordt weergegeven, zal Hij komen om aanspraak op de Zijnen te maken. 
Het is het voorrecht van iedere christen om niet alleen naar Hem uit te 
zien, maar ook de komst van onze Here te verhaasten. Zouden allen die 
Zijn naam belijden vruchten tot Zijn heerlijkheid dragen, hoe snel zou 
dan de gehele wereld met het zaad van het evangelie bezaaid zijn! De 
laatste grote oogst zou dan snel tot rijpheid gebracht zijn en Christus zou 
kunnen komen.” –Maranatha, de Here komt, blz. 112. 

 
 

_____ 
 
 
 

5e Les     Sabbat 30 januari 2016 
                 Sabbatbegin 17.21 u. ↔ 17.22 u. 
 

Middelen om het evangelie te verspreiden 
 
“God heeft de mens aangesteld als Zijn rentmeester. De goederen die Hij 
hun in handen heeft gegeven, zijn de middelen die Hij nodig heeft voor 
de verkondiging van het evangelie. Aan hen die zich getrouwe rentmees-
ters tonen, zal Hij meer toevertrouwen. De Here zegt: ‘Wie Mij eren, zal 
Ik eren.’ 1 Samuël 2:30. ‘God heeft de blijmoedige gever lief’ 2 Korinthe 
9:7, en als Zijn volk met dankbare harten hun gaven en offeranden brengt, 
niet met tegenzin, of gedwongen, zal Zijn zegen op hen rusten, zoals Hij 
beloofd heeft. ‘Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er 
spijze zij in Mijn huis; beproefd Mij toch daarmede, zegt de Here der 
heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en 
zegen in overvloed over u uitgieten.’ Maléachi 3:10.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 480. 
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Bron van alles 

1. Aan wie behoort de aarde en alles wat erin is toe? Welk 
voorrecht heeft Hij met Zijn grote liefde en gulheid aan de 
mensheid gegeven? Deuteronomium 10:14; Psalm 24:1; 8:7-9. 

Deuteronomium 10:14 Ziet, van de Heere, uw God, is de hemel, en 
de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is. 
Psalm 24:1; 8:7-9 De aarde is des Heeren, alsook haar volheid, de 
wereld, en die daarin wonen. [...]  U doet hem heersen over de werken 
van Uw handen; U hebt alles onder zijn voeten gezet; Schapen en 
ossen, die alle; ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des 
hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën door-
wandelt. 
  
“Hoewel de hele wereld nu bijna helemaal in het bezit is van slechte 
mensen, behoort zij met haar rijkdommen en schatten toe aan God. 
‘De aarde is des Heeren, alsook haar volheid.’ ‘ Mijn is het zilver, 
en Mijn is het goud, spreekt de Heere der heerscharen.’ ‘Want al het 
gedierte des wouds is van Mij, de beesten op duizend bergen. Ik ken 
al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. Zo Mij 
hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en 
haar volheid.’ O moge christenen zich steeds meer en nog vollediger 
realiseren dat het hun voorrecht en plicht is, terwijl ze de juiste 
principes koesteren, om voordeel te halen uit elke gelegenheid door 
de hemel gezonden om Gods koninkrijk in deze wereld te bevor-
deren.” –Christian Service, blz. 168. 
“ ‘Daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.’ De Here 
zegt: ‘Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op de 
bergen.’ ‘Van Mij is het zilver en van Mij is het goud.’ God is het, 
Die de macht geeft om rijkdom te verkrijgen. Handelingen 17:25; 
Psalm 50:10; Haggaï 2:9; Deuteronomium 8:18.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 476. 
 

De tienden gereserveerd voor Gods werk 

2. Welk gedeelte van het inkomen van Zijn volk heeft God vanaf 
het begin gereserveerd als heilig voor Zichzelf? Met welk doel 
werden de tienden gebruikt in de tijd van het oude Israël? 
Leviticus 27:30, 32; Numeri 18:21. 
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Leviticus 27:30, 32 Ook alle tienden van het land, van het zaad des 
lands, van de vrucht van het geboomte, zijn des Heeren; zij zijn de 
Heere heilig. [...]  Aangaande al de tienden van runderen en klein 
vee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal de Heere 
heilig zijn. 
Numeri 18:21 En zie, aan de kinderen van Levi heb Ik alle tienden 
in Israël tot een erfenis gegeven, voor hun dienst, die zij bedienen, 
de dienst van de tent der samenkomst. 
 
“De Hebreeën zonderden een tiende deel van hun inkomen af om de 
openbare eredienst van God te onderhouden.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 476. 
“Gods plan in het tiendestelsel is prachtig in zijn eenvoud en 
gelijkheid. Allen kunnen daaraan vol geloof en moed deelnemen, 
want het is goddelijk van oorsprong. Men vindt daarin een combi-
natie van eenvoud en bruikbaarheid en men behoeft helemaal niet 
geleerd te zijn om het te begrijpen en toe te passen. Allen kunnen 
aanvoelen dat ze mogen delen in de volvoering van dit kostelijke 
werk der zaligheid. Elke man en vrouw, ook reeds in hun jonge 
jaren, kan een penningmeester des Heren worden en kan meehelpen 
het benodigde in de kas te brengen. Zo zegt de apostel: ‘Een iegelijk 
van u legge iets bij zichzelven weg … naar dat hij welvaren verkre-
gen heeft.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 379. 
“Als bewijs van erkentelijkheid dat alle dingen van Hem komen, 
had God bevolen dat een deel van de overvloed aan Hem zou wor-
den teruggegeven in de vorm van tienden en gaven tot onderhoud 
van Zijn eredienst.” –Patriarchen en profeten, blz. 476. 
 

Het tiendensysteem bevestigd 

3. Hoe bevestigden Jezus en de apostelen het principe van tienden 
en gaven teruggeven aan de Heer? Matthéüs 23:23; Hebreeën 
7:1, 2, 4, 8. 

Matthéüs 23:23 Wee u, u Schriftgeleerden en Farizeeën, u ge-
veinsden, want u vertient de munt, en de dille, en de komijn, en u 
laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhar-
tigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere 
niet nalaten.  
Hebreeën 7:1, 2, 4, 8 Want deze Melchizédek was koning van 
Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet 
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ging, toen hij weerkeerde van het slaan der koningen, en hem ze-
gende; Aan wie ook Abraham van alles de tienden deelde; die voor-
eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was 
een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes; [...]  
Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan wie ook Abraham, de 
patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit. [...]  En hier nemen wel 
tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt die ze, van wie 
getuigd wordt, dat hij leeft. 
 
“Met deze woorden veroordeelt Christus nogmaals het misbruiken 
van heilige verplichtingen. Hij zet de verplichting zelf niet opzij. God 
had het tiendenstelsel ingesteld en van de vroegste tijden af was het in 
acht genomen. Abraham, de vader der gelovigen, gaf de tienden van 
alles wat hij bezat. […] Alles wat God gebiedt is belangrijk. Christus 
erkende het geven van de tienden als een plicht, maar Hij liet zien dat 
dit geen verontschuldiging was voor het verwaarlozen van andere 
plichten. De Farizeeën waren heel nauwgezet in het betalen van 
tienden van tuinkruiden, zoals munt, dille en  komijn. Dit kostte hen 
weinig en bezorgde hen tegelijk de naam dat ze nauwgezet en heilig 
waren. Tezelfdertijd zetten hun nodeloze beperkingen het volk onder 
druk en vernietigden de eerbied voor het heilig stelsel dat God Zelf 
had gegeven. Zij hielden de gedachten van de mensen bezig met 
onbelangrijke verschillen en wendden de aandacht af van de belang-
rijkste waarheden. De gewichtigste dingen van de wet, oordeel, barm-
hartigheid en waarheid, werden veronachtzaamd. ‘Dit moest men 
doen,’ zei Christus, ‘en het andere niet nalaten.’ (Matthéüs 23:23).”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 510, 511.  
 

Steun voor het evangelisch dienstwerk 

4. Wat is er nodig in de periode van het Nieuwe Testament om het 
evangelie te verkondigen? 1 Korinthe 9:13, 14; 2 Korinthe 11:8, 9. 

1 Korinthe 9:13, 14 Weet u niet, dat zij, die de heilige dingen 
bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, met 
het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd voor hen, die 
het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. 
2 Korinthe 11:8, 9  Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging 
[=een vergoeding] van hen nemende, om u te bedienen; en toen ik bij u 
tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. 
Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedónië 
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kwamen; en ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren, 
en zal mij nog alzo houden. 
 
“De apostel herinnerde hier aan de verordening van de Here voor het 
onderhoud van de priesters die in de tempel dienden. Zij die tot deze 
heilige dienst waren afgezonderd, werden door hun broeders die zij 
met geestelijke zegeningen dienden, onderhouden. ‘Nu hebben zij, die 
uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel 
de opdracht tienden te heffen van het volk.’ (Hebreeën 7:5) De stam 
van Levi was door de Here verkozen om de heilige diensten van de 
tempel en het priesterschap te verrichten. Over de priester staat 
geschreven: ‘De Here, uw God, heeft hem ... uitverkoren, opdat hij 
voor de Here zou staan en dienst zou doen in Zijn naam.’ 
(Deuteronomium 18:5) Een tiende van alle inkomens werd door de 
Here als Zijn eigendom gevorderd, en het achterhouden van het tiende 
deel werd door de Here als roof beschouwd. En naar dit onder-
steuningsplan van het predikambt verwees Paulus toen hij zei: ‘Zo 
heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel 
gesteld, dat zij van het evangelie leven’. En later, in zijn brief aan 
Timótheüs, zei de apostel: ‘De arbeider is zijn loon waard.’  
(1 Timótheüs 5:18).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 248, 249. 
 

De eerstelingen en offerandes 

5. Wat wordt ons geleerd in het Heilige Schrift aangaande het 
geven van eerstelingen en offerandes aan God? Spreuken 3:9; 
Psalm 96:8; 1 Korinthe 16:1. 

Spreuken 3:9 Vereer de Heere van uw goed, en van de eerstelingen 
van al uw inkomsten. 
Psalm 96:8 Geeft de Heere de eer Zijns Naams; brengt offer, en 
komt in Zijn voorhoven  
1 Korinthe 16:1 Aangaande nu de inzameling, die voor de heiligen 
geschiedt, zoals ik aan de gemeenten in Galátië verordend heb, doet 
ook u alzo. 
 
“De Heer eist niet alleen de tienden als Zijn eigendom op, maar leert 
ons ook, hoe we die voor Hem apart moeten leggen. ‘Vereer de 
HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.’ 
(Spreuken 3:9, NBG) Daaruit leren we niet, dat we ons geld voor 
onszelf mogen besteden, en het overschot aan de Heer moeten bren-
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gen, zelfs niet als dat overschot een eerlijke tiende is. Leg eerst Gods 
aandeel opzij. De aanwijzingen, die de Heilige Geest gaf over giften 
via de apostel Paulus, leren een grondregel, die ook op tienden van 
toepassing is. ‘Laat ieder van u op elke eerste dag van de week bij 
zichzelf iets opzijleggen.’ (1 Korinthe 16:2) Dat geldt voor ouders en 
kinderen.” –Het Bijbels gezin, blz. 320.  
“God is het die de mensen met goederen zegent. Hij doet dit om hen 
in staat te stellen voor de voortgang van Zijn werk te kunnen geven. 
Hij geeft zonneschijn en regen. Hij doet de planten groeien. Hij 
schenkt gezondheid en de bekwaamheid om middelen te vergaren. 
Al onze zegeningen komen van Zijn milde hand. Hij wil dat mannen 
en vrouwen op hun beurt dankbaarheid tonen door Hem een deel in 
tienden en gaven, in dankoffers, in vrijwillige offers en in zoen-
offers, terug te betalen. Zouden de middelen in de schatkist vloeien 
in overeenstemming met dit goddelijk vastgestelde plan – een tiende 
van alle inkomsten, en milde offergaven – dan zou er overvloed zijn 
voor de bevordering van het werk des Heren.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 54. 
 

Beloftes van zegeningen 

6. Welke grote zegeningen worden beloofd aan diegenen, die trouw 
de tienden en offerandes teruggeven aan de Heer? Wat gebeurde 
er wanneer de mensen blijmoedig hun eerstelingen, tienden, en 
offerandes gaven aan de Heer? Maléachi 3:10-12. 

Maléachi 3:10-12  Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er 
spijs is in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der 
heerscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, 
en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En 
Ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands 
niet verderft; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voort-
brengen, zegt de Heere der heerscharen. En alle heidenen zullen u 
gelukzalig noemen; want u zult een land der lust zijn, zegt de Heere 
der heerscharen. 
 
“De Hebreeën moesten ruim een vierde deel van hun inkomsten 
geven voor godsdienstige en liefdadige doeleinden. Men zou ver-
wachten, dat zulk een zware belasting op het bezit van het volk hen 
tot de bedelstaf brengen zou; maar de getrouwe waarneming van 
deze geboden was juist één van de voorwaarden voor hun welvaart. 
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Op voorwaarden van hun gehoorzaamheid had God hen beloofd: 
‘Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van 
uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet 
zonder vrucht zij... En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat 
gij een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen.’ 
Maléachi 3:11,12.” –Patriarchen en profeten, blz. 477.  
 

7. Wat ligt er ten grondslag aan het goddelijk principe dat het zali-
ger is om te geven dan te ontvangen? Wat zal er gebeuren met 
diegenen die overvloedig zaaien? Handelingen 20:35; 2 Korinthe 
9:6, 7. 

Handelingen 20:35 Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo 
arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woor-
den van de Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te 
geven, dan te ontvangen. 
2 Korinthe 9:6, 7  En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook 
spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zege-
ningen maaien. Een ieder doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet 
uit droefheid, of gedwongen; want God heeft een blijmoedige gever 
lief. 
 
“Degenen die hun afhankelijkheid van God beseffen, zullen voelen 
dat zij eerlijk moeten zijn tegen de medemens en boven alles, moeten 
zij eerlijk zijn tegen God, van wie alle zegeningen in het leven komen. 
De ontduiking van de positieve geboden van God aangaande de 
tienden en offers, staan geregistreerd in de hemelse boeken als het 
beroven van Hem.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 176, 177.  
“Dit is geen verzoek van de mensheid; het is een van Gods 
verordeningen, waardoor Zijn werk  kan worden ondersteund en ver-
der kan worden gebracht in de wereld. God, help ons berouw te heb-
ben. ‘Keert weer tot Mij, en Ik zal tot u weerkeren.’ Mensen, die de 
wens hebben om hun plicht te doen, hebben het allemaal in duidelijke 
regels opgeschreven in dit hoofdstuk. Niemand kan zichzelf ont-
trekken aan het betalen van de tienden en offerrandes aan de Heer.”  
–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 307.  
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God geeft voortdurend 

8. Als we het hemelse principe van geven volgen, welke andere 
grote gaven heeft de Heer geschonken naast het leven en 
materiële zaken? 2 Petrus 1:3; Johannes 3:16; Romeinen 8:32. 

2 Petrus 1:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het 
leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis 
van Hem, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. 
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verderve [=verloren gaat], maar het eeuwige leven heeft. 
Romeinen 8:32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar 
heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem 
niet alle dingen schenken?  
 
“Het zou aan de jonge en tedere geesten voorgehouden dienen te 
worden, dat God voortdurend Zijn zegen geeft aan Zijn afhankelijke 
kinderen, in zonneschijn en regenbuien, die ervoor zorgen dat de ve-
getatie gedijt, en de aarde haar schatten overhandigt, zodat de mens-
heid ze kan gebruiken. Deze zegeningen worden niet aan ons ge-
schonken om onze egoïstische aard te stimuleren, doordat wij de 
schatten van Gods overvloed behouden, en onze aandacht op hen 
richten, maar opdat wij aan de Gever, de gaven en de offerandes 
teruggeven. Dit is de minste uiting van dankbaarheid en liefde, die we 
kunnen teruggeven aan onze welwillende Schepper.” –Counsels on 
Sabbath School Work, blz. 140. 
 

Voor verdere studie 

2 Kronieken 31:10. 
 

2 Kronieken 31:10 En Azária, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, 
sprak tot hem en zei: Van dat men deze heffing begonnen heeft tot het 
huis des Heeren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, 
ja, over te houden tot overvloed toe; want de Heere heeft Zijn volk 
gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is. 

 
“In vele gevallen toetst God de mens door zegeningen en wanneer ontrouw 
wordt gemanifesteerd in het teruggeven aan Hem van tienden en gaven, 
houdt Hij Zijn zegen in. ‘Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk 
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maaien’. 2 Korinthe 9:6. Door de genade van Christus en de rijkdommen 
van Zijn goedgunstigheid, en ter ere van de waarheid en de godsdienst, 
smeken wij u, die navolgers van Christus zijt, uzelf en uw bezit opnieuw 
aan God te wijden. Ziende op de liefde en het mededogen van Christus, die 
Hem de hemelse hoven deed verlaten om zelfverloochening, vernedering 
en dood te ondergaan, laat een ieder zich dan afvragen: ‘Hoeveel ben ik 
mijn Here schuldig?’ en laat dan uw dankbare gaven in overeenstemming 
zijn met uw waardering van de grote gave des hemels in Gods dierbare 
Zoon.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 584, 585. 
“Het enige middel dat God toepast om Zijn werk te doen groeien, is de 
mensen een zegen te geven op hun arbeid. Hij geeft hun zonneschijn en 
regen; Hij brengt het gezaaide tot kiem en vrucht; Hij schenkt gezondheid 
en bekwaamheid om zich middelen te verschaffen. Nu wil Hij van Zijn 
kant dat mannen en vrouwen hun dankbaarheid tonen door Hem een 
gedeelte terug te geven in tienden en offeranden – in dankoffers, vrijwil-
lige offers en zoenoffers.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, 
blz. 37, 38. 

 
 

_____ 
 
 
 

6e Les     Sabbat 6 februari 2016 
                 Sabbatbegin 17.33 u. ↔ 17.35 u. 
 

De drievoudige engelboodschap 
 
“Er was een grondige hervorming nodig om een volk voor te bereiden dat 
zou kunnen staan op ‘de dag des Heren’. God zag dat velen, die zich Zijn 
kinderen noemden, niet werkten voor de eeuwigheid en heeft in Zijn ge-
nade een waarschuwingsboodschap gezonden om hen uit hun roes te 
wekken zodat ze zich op Christus’ wederkomst kunnen voorbereiden. Deze 
waarschuwing vinden we in Openbaring 14: een drievoudige boodschap 
wordt door engelen verkondigd en wordt onmiddellijk gevolgd door de 
komst van de Zoon des mensen om ‘de oogst van de aarde’ binnen te 
halen.” –De grote strijd, blz. 292, 293. 
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De eerste boodschap 

1.  Wie zag Gods dienaar vliegen in het midden van de hemel? Welke 
grote boodschap verkondigde de eerste engel? Openbaring 14:6. 

Openbaring 14:6 En ik zag een andere engel, vliegende in het 
midden van de hemel, en hij had het eeuwige evangelie, om te verkon-
digen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, 
en taal, en volk. 
 
“Johannes voorzegt in de Openbaring de verkondiging van de evan-
gelieboodschap kort voor de wederkomst van Christus. Hij ziet een 
engel vliegen in het midden des hemels met ‘een eeuwig evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan 
alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: 
Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is ge-
komen.’ (Openbaring 14:6, 7)  
In de profetie wordt deze waarschuwing voor het oordeel met de 
boodschappen die daarbij horen gevolgd door de komst van de Zoon 
des mensen op de wolken des hemels. De verkondiging van het oor-
deel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. 
Deze verkondiging wordt ‘het eeuwig evangelie’ genoemd. Zo 
wordt duidelijk gemaakt dat de prediking van Christus’ wederkomst 
een noodzakelijk onderdeel is van de evangelieboodschap.” –Lessen 
uit het leven van alledag, blz. 135. 
 

2.  Welke dringende uitnodiging brengt hij uit tot de inwoners van 
de aarde? Welk uur heeft de geschiedenis van deze aarde 
bereikt? Openbaring 14:7. 

Openbaring 14:7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft 
Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aan-
bidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der 
wateren gemaakt heeft. 
 
“De eerste engel roept de mensen op om ‘God te vrezen en Hem eer 
te geven’, Hem te aanbidden als de Schepper van hemel en aarde. Om 
dit te doen, moeten ze Zijn wet gehoorzamen. De Prediker zegt: 
‘Vrees God, en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle 
mensen’. Prediker 12:13. Men kan God niet welgevallig zijn als men 
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Hem aanbidt zonder Zijn geboden te gehoorzamen. ‘Want dit is de 
liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren’. ‘Wie zijn oor afwendt 
van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.’ 1 Johannes 
5:3; Spreuken 28:9. We moeten God dienen omdat Hij de Schepper is 
en omdat alle andere levende wezens hun bestaan aan Hem te danken 
hebben.” –De grote strijd, blz. 406, 407. 

De tweede boodschap 

3. Welk schokkend bericht had deze boodschapper te verkondigen? 
Welke kracht kan worden geïdentificeerd als ‘Babylon’, dat alle 
volken heeft laten drinken van haar wijn? Openbaring 14:8. 

Openbaring 14:8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij 
is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de 
wijn van de toorn van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt [=laten 

drinken]. 
 
“In Openbaring 14 wordt de eerste engel gevolgd door een tweede, 
die uitroept: ‘Gevallen, gevallen, is het grote Babylon, dat van de 
wijn van de hartstocht zijner  hoererij al de volkeren heeft doen 
drinken.’ Openbaring 14:8. De term ‘Babylon’ is afgeleid van 
‘Babel’ en betekent ‘verwarring’. Deze naam wordt in de Schrift 
gebruikt om verschillende vormen van valse of afvallige godsdienst 
aan te duiden. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld door 
een vrouw – een beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt als het sym-
bool van een gemeente; een deugdzame vrouw stelt een reine ge-
meente voor en een onreine vrouw stelt een afvallige gemeente 
voor.” –De grote strijd, blz. 356. 
“Ik zag dat sedert de tweede engel de val van de kerken aangekondigd 
had, deze meer en meer verdorven geworden waren. Zij dragen de 
naam van Christus’ volgelingen te zijn, en toch is het onmogelijk om 
ze te onderscheiden van de wereld.” –Eerste geschriften, blz. 328. 
 

De derde boodschap 

4.  Is er een verschil tussen het aanbidden van God en het aanbid-
den van het beest? Wat zullen degenen ontvangen, die het aan-
bidden van het beest en zijn beeld steunen? Openbaring 14:9. 
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Openbaring 14:9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met 
een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, 
ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. 
 
“De derde engel vliegt in het midden des hemels, ... [...] Dit is het volk 
dat de bres in Gods wet herstelt. Zij zien dat de Sabbat van het vierde 
gebod is vervangen door een valse sabbat, een dag die geen goed-
keuring vindt in Gods Woord. Onder grote tegenstand worden zij 
trouw aan God, en nemen hun plaats in onder de banier van de derde 
engel.” –Bijbelkommentaar, blz. 244.  
“De waarschuwing van de derde engel luidt: ‘Indien iemand het beest 
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn 
hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap’. 
‘Het beest’ van deze tekst, wiens aanbidding door ‘het beest met de 
twee horens’ wordt opgelegd, is het eerste beest, ‘een luipaard gelijk’, 
van Openbaring 13 en stelt het pausdom voor.” –De grote strijd,  
blz. 413, 414. 
 

5.  Wat zal het gevolg zijn als men in Babylon blijft en haar 
merkteken aanvaardt? Openbaring 14:10, 11. 

Openbaring 14:10, 11 Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn 
van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van Zijn 
toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige 
engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in 
alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest 
aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam 
ontvangt. 
 
“De wereld en de kerken overtreden Gods wet, en de waarschuwing 
moet worden gegeven: ‘Indien iemand het beest aanbidt en zijn 
beeld, ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. 
Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die onge-
mengd ingeschonken is in de drinkbeker van Zijn toorn’. Met een 
dergelijke vloek die boven de hoofden van de overtreders van Gods 
heilige Sabbat hangt, dienen we dan niet meer ernst, meer ijver te 
laten zien? Waarom zijn we zo onverschillig, zo egoïstisch, zo 
geheel in beslag genomen door tijdelijke belangen? Is onze interesse 
zo afgedwaald van Jezus? […]  Iedereen dient een levend geloof te 
hebben – een geloof dat door liefde werkt en de ziel reinigt. Mannen 
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en vrouwen zijn bereid alles te doen om zichzelf in de watten te 
leggen, maar des te minder zijn ze bereid iets te doen voor Jezus en 
voor hun medemensen, die verloren gaan door het gemis van de 
waarheid!” –Counsels on Stewardship, blz. 51. 

6.  Terwijl het beest mensen zal dwingen om te drinken van zijn 
beker, wie zullen weigeren om dat te doen? Wat zullen ze stand-
vastig vasthouden, ondanks de vervolging? Openbaring 14:12; 
Openbaring 12:17. 

Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn 
zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 
Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging 
heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de 
geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus 
hebben. 
 
“De derde engel, die in het midden van de hemel vliegt, kondigt de 
geboden van God en het geloof van Jezus aan. Dit vertegenwoordigt 
het werk dat moet worden uitgevoerd in deze laatste dagen. De bood-
schap verliest niets van haar kracht in haar verdere vlucht. Johannes 
ziet het werk steeds meer in kracht toenemen totdat de hele aarde is 
gevuld met de glorie van God. De boodschap, ‘Vreest God en houdt 
Zijn geboden, want het uur van Zijn oordeel is gekomen’, moet 
uitgaan met een luide stem. Met verhoogde ijver en energie dienen de 
mensen het werk van de Heer verder uit te dragen. Thuis, op school 
en in de gemeente zullen mannen, vrouwen en jongeren bereid zijn 
om de boodschap aan de wereld te geven… Nu, juist op dit moment 
hebben we Kalebs en Jozua’s nodig. We hebben sterke, toegewijde, 
zelfopofferende jonge mannen en jonge vrouwen nodig, die op de 
voorgrond treden.” –Sons and Daughters of God, blz. 207. 

7.  Wat wordt gezegd van de mensen die vanaf nu sterven in de 
Heer? Welke zegen zullen degenen die deze grote strijd doorstaan 
en de overwinning behalen, ontvangen? Openbaring 14:13; 21:7. 

Openbaring 14:13; 21:7 En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot 
mij zei: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu 
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en 
hun werken volgen met hen. […]  Die overwint, zal alles beërven; en 
Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 



44 
 

“Op aarde leven mensen die ouder dan 90 jaar zijn geworden. De 
natuurlijke gevolgen van de ouderdom zijn zichtbaar in hun zwak-
heid. Maar zij geloven in God en God heeft hen lief. Zij dragen Gods 
zegel en zij zullen deel uitmaken van degenen van wie de Here heeft 
gezegd: ‘Zalig zijn de doden die in de Here sterven.’ Met Paulus 
kunnen zij zeggen: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop 
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts is voor mij 
gereed de krans der gerechtigheid, welke te dien dage de Here, de 
rechtvaardige Rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook 
allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.’ Er zijn velen wier 
grijze haar God eert omdat zij de goede strijd hebben gestreden en het 
geloof hebben behouden (Brief 207, 1899).” –Bijbelkommentaar,  
blz. 679.  
“Als we overwinnaars willen zijn, dienen we ons hart te doorzoeken 
om er zeker van te zijn, dat we niets koesteren, waar God aanstoot aan 
neemt. Als we dat wel doen, dan kunnen we niet het witte gewaad 
dragen, dat hier beloofd wordt. Als we voor God zouden staan in het 
witte kleed, dat de rechtvaardiging van de heiligen is, dienen we nu 
het werk ter overwinning te doen.” –Historical Sketches of the 
Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, blz. 138. 
 

Voor verdere studie 

“Wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, zal iedereen die Gods 
wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen het merkteken 
van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht 
die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God.” –De grote strijd,  
blz. 559. 
“De boodschap van de derde engel dient met luide stem verkondigd te wor-
den. Enorme problemen liggen voor ons en we hebben geen tijd te verlie-
zen. God verhoede dat we toestaan, dat minder belangrijke zaken het licht, 
dat aan de wereld gegeven hoort te worden, zullen verduisteren. De waar-
schuwende boodschap dient naar alle delen van de wereld gebracht te wor-
den. Onze boeken dienen in veel verschillende talen gepubliceerd te 
worden. Met deze boeken zullen nederige, trouwe mensen naar buiten 
treden als boekevangelisten, die de waarheid brengen aan velen, die anders 
nooit verlicht zullen worden.” –Colporteur Ministry, blz. 120. 

 
 

_____ 
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7e Les     Sabbat 13 februari 2016 
                 Sabbatbegin 17.47 u. ↔ 17.48 u. 
 

De engel van Openbaring 18 
 
“Openbaring 18 heeft betrekking op de tijd wanneer de kerk door de ver-
werping van de drievoudige waarschuwing van Openbaring 14:6-12 de 
voorwaarde zal hebben vervuld die door de tweede engel is voorzegd, en 
Gods volk dat nog in Babylon is, zal worden opgeroepen om er definitief 
mee te breken. Dit is de laatste boodschap die ooit aan de wereld zal wor-
den gebracht en ze zal haar doel niet missen. Wanneer zij die ‘de waarheid 
niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerech-
tigheid’ (2 Thessalonicensen 2:12), zullen worden overgegeven aan de 
dwaling, en de leugen zullen geloven, zal het licht van de waarheid schij-
nen in de harten van allen die bereid zijn het te ontvangen, en al de kin-
deren van God die in Babylon zijn, zullen gevolg geven aan de oproep: 
‘Gaat uit van haar, mijn volk.’ (Openbaring 18:4).” –De grote strijd,  
blz. 366. 

 
Babylon 

1.  Hoe wordt Babylon afgeschilderd in het boek Openbaring? Op 
welke wijze beïnvloedt zij de inwoners van de aarde? Openbaring 
17:1-5. 

Openbaring 17:1-5 En een uit de zeven engelen, die de zeven schalen 
hadden, kwam en sprak met mij, en zei tot mij: Kom herwaarts, ik zal u 
tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met 
welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde 
bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij 
bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, 
zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der 
godslastering, en het had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw 
was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en 
kostbaar gesteente, en paarlen, en had in haar hand een gouden drink-
beker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij. En op 
haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; 
het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der 
aarde. 
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“Rome is de macht die zovele eeuwen achtereen een despotische 
heerschappij heeft gevoerd over de koningen van de christelijke 
wereld. Het purper en scharlaken, het goud, de edelstenen en de 
parels geven een duidelijk beeld van de pracht en koninklijke praal 
die de hoogmoedige paus van Rome ten toon spreidt. Van geen 
enkele andere macht kan men met het volste recht zeggen dat zij 
‘dronken is van het bloed der heiligen’ als juist van die kerk die de 
volgelingen van Christus zo wreed heeft vervolgd. Babylon wordt er 
ook van beschuldigd in een onwettige verhouding met ‘de koningen 
der aarde’ te hebben geleefd. Door van God af te wijken en een 
verbintenis met de heidenen aan te gaan, is de Joodse gemeente een 
hoer geworden, Rome, dat zichzelf op gelijkaardige wijze heeft 
verdorven door het zoeken van steun bij wereldlijke machten, hoort 
hetzelfde oordeel over zich uitspreken.” –De grote strijd, blz. 357. 
 

Een andere engel 

2.  Wat zag de profeet na het tafereel van de hoer, die zat op een 
verschrikkelijk beest? Wat gebeurde er met de aarde toen deze 
boodschapper afdaalde? Openbaring 18:1. 

Openbaring 18:1 En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit 
de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden 
van zijn heerlijkheid. 
 
“Ik zag engelen heen en weer snellen in de hemel, zag hen nederdalen 
naar de aarde, en wederom opstijgen naar de hemel, voorbereidselen 
makende voor het plaats hebben van de ene of andere belangrijke 
gebeurtenis. Toen zag ik een andere machtige engel, die last kreeg om 
naar de aarde af te dalen en zijn stem te voegen bij die van de derde 
engel, en kracht en nadruk aan diens boodschap bij te zetten. Er werd 
aan de engel grote macht en heerlijkheid verleend, en toen hij af-
daalde, werd de aarde verlicht door zijn heerlijkheid. Het licht, dat 
deze engel met zich voerde, drong overal door, ...” –Eerste 
geschriften, blz. 331, 332. 
“Gods Woord voorzegt een wereldwijd werk met buitengewone 
kracht.” –De grote strijd, blz. 564. [zie ook: Het geloof waardoor ik 
leef, blz. 335] 
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3.  Dient deze engel die uit de hemel neerdaalt en zijn boodschap ver-
kondigt te worden gezien als letterlijk of symbolisch? Welke 
aanwijzingen zijn te vinden in het boek Maléachi? Wie stelt 
volgens de Geest der profetie deze engel voor? Maléachi 2:7; 3:1. 

Maléachi 2:7; 3:1 Want de lippen der priesters zullen de weten-
schap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is 
een engel van de Heere der heerscharen. [...]  Ziet, Ik zend Mijn 
engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en haastig zal 
tot Zijn tempel komen die Heere, Die u zoekt, te weten de Engel des 
verbonds, aan Wie u lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de Heere der 
heerscharen. 
 
“ ‘Een andere engel’ komt af van de hemel. Deze engel vertegen-
woordigt het geven van de luide roep, die zal komen van degenen 
die zich voorbereiden om krachtig te roepen, met luider stem, ‘Zij is 
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een 
woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine gees-
ten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte.’ 
(Openbaring 18:1, 2).” –Selected Messages, vol. 3, blz. 214. 
“Wanneer de leden van het lichaam van Christus de periode van hun 
laatste strijd naderen – de tijd van Jacobs benauwdheid – zullen zij 
opwassen in Christus en rijkelijk deel hebben aan Zijn Geest. 
Wanneer de derde boodschap aanzwelt tot een luide roep en het 
afsluitingswerk gepaard gaat met grote kracht en heerlijkheid, zal 
Gods getrouwe volk deel hebben aan die heerlijkheid. Het is de late 
regen die hen doet opleven en hen kracht geeft om de tijd van 
benauwdheid te doorstaan. Het gelaat zal stralen door de heerlijk-
heid van dat licht dat de derde engel vergezelt (RH 27 mei, 1862).” 
–Bijbelkommentaar, blz. 683, 684. 
 

De boodschap 

4.  Welk vreselijk bericht herhaalt de glorierijke engel van 
Openbaring 18? Hoe wordt Babylon in deze boodschap be-
schreven? Openbaring 18:2. 

Openbaring 18:2 En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende: 
Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een 
woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine gees-
ten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. 
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“De boodschap van de val van Babylon, gelijk die gegeven werd door 
de tweede engel, wordt herhaald, met de verdere aanduiding van het 
bederf, dat sedert 1844 in de kerken in ingeslopen. Het werk van deze 
engel komt op de rechte tijd om zich te voegen bij het laatste grote 
werk van de boodschap van de derde engel, terwijl die tot een luide 
kreet aangroeit. En op die wijze wordt Gods volk bereid om te bestaan 
in de ure der verzoeking, die zij spoedig zullen ondergaan. En ik zag 
dat er een groot licht over hen scheen, en zij sloten zich bij elkander 
aan om onbevreesd de boodschap van de derde engel te verkondigen.” 
–Eerste geschriften, blz. 332. 
“Openbaring 18 heeft betrekking op de tijd wanneer de kerk door de 
verwerping van de drievoudige waarschuwing van Openbaring  
14:6-12 de voorwaarde zal hebben vervuld die door de tweede engel 
is voorzegd, en Gods volk dat nog in Babylon is, zal worden opge-
roepen om er definitief mee te breken.” –De grote strijd, blz. 366. 
 

5.  Wie drinkt van de wijn die door deze macht wordt aangeboden 
en is betrokken bij de geestelijke ontucht met haar? Openbaring 
18:3. 

Openbaring 18:3 Omdat uit de wijn van de toorn van haar hoererij 
alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar 
gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden 
uit de kracht van haar weelde. 
 
“De boodschap in het achttiende hoofdstuk van Openbaring is helder 
en duidelijk omschreven. ‘Omdat uit de wijn van de toorn van haar 
hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met 
haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn 
geworden uit de kracht van haar weelde.’ (vers 3). Een ieder die dit 
hoofdstuk leest, hoeft niet te worden misleid.” –Selected Messages, 
boek 2, blz. 68. 
 

Een oproep om eruit te gaan 

6.  Welke boodschap zal direct uit de hemel worden gehoord, nadat 
de val van Babylon is verkondigd? Waarom is het absoluut nood-
zakelijk dat men uit Babylon gaat en ontkomt aan haar systeem? 
Openbaring 18:4, 5. 
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Openbaring 18:4, 5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel, 
zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat u aan haar zonden 
geen gemeenschap hebt, en opdat u van haar plagen niet ontvangt. 
Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel 
toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. 
 
“Dit is de laatste boodschap die ooit aan de wereld zal worden 
gebracht en ze zal haar doel niet missen. Wanneer zij die ‘de waarheid 
niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de onge-
rechtigheid’ (2 Thessalonicensen 2:12), zullen worden overgegeven 
aan de dwaling, en de leugen zullen geloven, zal het licht van de 
waarheid schijnen in de harten van allen die bereid zijn het te ont-
vangen, en al de kinderen van God die in Babylon zijn, zullen gevolg 
geven aan de oproep: ‘Gaat uit van haar, mijn volk.’ (Openbaring 
18:4).” –De grote strijd, blz. 366. 
“Er werden engelen gezonden om de machtige engel uit de hemel te 
helpen; en ik hoorde stemmen, die overal schenen te weerklinken: 
‘Gaat uit van haar, mijn volk! opdat gij aan haar zonden geen ge-
meenschap hebt, ...’ Deze boodschap schijnt een toevoeging aan de 
derde boodschap te zijn en er mede samen te gaan, gelijk het midder-
nachtelijk geroep samenging met de boodschap van de tweede engel 
in het jaar 1844. De heerlijkheid Gods rustte op de geduldige wach-
tende heiligen, en zij gaven de laatste plechtige waarschuwing onbe-
vreesd, de val van Babylon verkondigende, en Gods volk oproepende 
om uit te gaan van haar, opdat zij aan het vreselijke lot, dat haar tref-
fen zou, zouden ontkomen.” –Eerste geschriften, blz. 332. 
 

7.  Welke vergelijkbare oproep werd in het verleden gedaan tot Gods 
volk? Wat is noodzakelijk om niet bedorven te worden en om 
Gods kinderen te zijn? Jesája 48:20, eerste gedeelte; 2 Korinthe 
6:14-18. 

Jesája 48:20a Gaat uit van Babel, vlucht van de Chaldeeën,... 
2 Korinthe 6:14-18 Trekt niet een ander juk aan met de ongelo-
vigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerech-
tigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En 
wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de 
gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel 
Gods met de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God; 
gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen 
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wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 
Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, 
en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot 
een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de 
Heere, de Almachtige. 
 
“De oordelen Gods zullen weldra over de wereld worden uitgestort. 
‘Behoud u om uws levens wil’ (Genesis 19:17)1 is de waarschuwing 
van de engelen Gods.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, 
blz. 73. 
“Dezelfde stem die Lot waarschuwde om Sodom te verlaten, nodigt 
ons in deze woorden uit: ‘Gaat weg uit hun midden, en scheidt u 
af,……en houdt niet vast aan het onreine.’ (2 Korinthe 6:17).” –Het 
leven op het platteland, blz. 4. 
“God roept op tot afscheiding van de wereld. Zult u gehoorzamen? 
Zult u gaan uit het midden van hen, en afgescheiden en apart van 
hen blijven? ‘Want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de onge-
rechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ 
Men kan zich niet vermengen met wereldlingen, deelhebben aan 
hun geest, hun voorbeeld volgen, en tegelijkertijd een kind van God 
zijn. De Schepper van het heelal richt zich tot u als een liefdevolle 
Vader. Indien u zich afscheidt van de wereld in uw gevoelens, en 
vrij blijft van haar verontreiniging door het verderf te ontvluchten 
dat in de wereld is door de begeerlijkheid, zal God uw Vader zijn. 
Hij zal u aannemen in Zijn gezin, en u zult Zijn erfgenaam zijn. In 
plaats van de wereld zal Hij u – in ruil voor een leven van gehoor-
zaamheid – het koninkrijk onder de gehele hemel geven. Hij zal u 
een eeuwig gewicht van heerlijkheid geven en een leven dat net zo 
lang duurt als de eeuwigheid.” –Testimonies for the Church, vol. 2, 
blz. 44. 
 

Voor verdere studie 

“U moet niet te vergeten dat deze engel het volk voorstelt, dat deze 
boodschap dient te geven aan de wereld. Bevindt u zich onder dat volk? 

                                                        
 
 
 
1 Noot van de vertaler: ‘King James-vertaling’ zegt hier: ‘Ontkom 
voor uw leven’. 
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Gelooft u werkelijk dat dit werk, waarmee we bezig zijn, daadwerkelijk 
de boodschap van de derde engel is? Als dat zo is, dan begrijpt u dat wij 
een machtig werk hebben te doen, en dat wij dat moeten doen. We dienen 
ons te heiligen door een strikte gehoorzaamheid aan de waarheid, en ons 
te plaatsen in de juiste verhouding tot God en Zijn werk.” –Review and 
Herald, 18 augustus 1885. 
 
Openbaring 2:1; 2:12; 3:1. 
 
Openbaring 2:1; 2:12; 3:1 Schrijf aan de engel der gemeente van Éfeze: 
Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het 
midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: [...]  En schrijf aan de 
engel der gemeente, die in Pérgamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend 
scherp zwaard heeft: [...]  En schrijf aan de engel der gemeente, die te 
Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik 
weet uw werken, dat u de naam hebt, dat u leeft, en u bent dood. 
 
“In een visioen zag ik twee legers in een vreselijke strijd gewikkeld. Het 
ene leger wed geleid door banieren met de kentekenen der wereld; het an-
dere werd geleid door de met bloed bevlekte banier van Vorst Immanuël. 
Vaandel na vaandel werd verlaten en door het stof gesleurd, toen de ene 
groep na de andere van het leger des Heren zich bij de vijand voegde en de 
ene troep na de andere uit de gelederen van de vijand zich verenigde met 
het volk Gods dat de geboden houdt. Een engel, vliegende in het midden 
des hemels, plaatste de banier van Immanuël in vele handen, terwijl een 
machtige generaal met luide stem riep: ‘Sluit u aaneen. Laten zij die trouw 
zijn aan Gods geboden en het getuigenis van Christus, hun plaats innemen. 
Gaat uit het midden van hen en scheidt u af en raakt niet aan hetgeen onrein 
is en Ik zal ulieden aannemen en zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot 
zonen en dochteren zijn. Laten allen die bereid zijn, komen tot de hulpe des 
Heren, om de Here te helpen tegen de machtige.’ ” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 230. [zie ook: Christus weerspiegelen, blz. 225] 

 
 

_____ 
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8e Les     Sabbat 20 februari 2016 
                 Sabbatbegin 18.00 u. ↔ 18.02 u. 
 

De verzegeling van de 144.000 
 
“Spoedig hoorden wij de stem van God gelijk vele wateren, ons de dag en 
het uur van de komst van Jezus aankondigende. De levende heiligen, 
144.000 in getal, kenden en verstonden de stem; maar de goddelozen 
dachten dat het donder en een aardbeving was. [...] De 144.000 werden 
allen verzegeld en volkomen één gemaakt. Op hun voorhoofden stond 
geschreven: God, het Nieuwe Jeruzalem en een glinsterende ster, welke 
Jezus’ nieuwe naam bevatte.” –Eerste geschriften, blz. 6.  

 
Zorg en terughoudendheid over wereldgebeurtenissen 

1.  Wat zou er gebeuren met de mensen en met de aarde zelf, indien 
Gods engelen niet de winden van strijd en oorlog zouden tegen-
houden? Wat had een andere engel bij zich toen hij verscheen? 
Openbaring 7:1, 2. 

Openbaring 7:1, 2 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier 
hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen 
wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige 
boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, 
hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een grote 
stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de 
zee te beschadigen. 
 
“Vier machtige engelen houden nog steeds de vier winden van de 
aarde. De totale vernietiging wordt tegengehouden. De ongevallen te 
land en ter zee; het verlies van levens, nemen gestaag toe, door stor-
men, orkanen, treinrampen, grote branden; de verschrikkelijke over-
stromingen, aardbevingen, en de winden zullen de natiën in beweging 
brengen tot een dodelijke strijd, maar engelen houden deze winden nog 
om te verhinderen dat satans vreselijke macht in al haar woede ten 
uitvoer zal worden gebracht, voordat de dienstknechten van God aan 
hun voorhoofden verzegeld zijn.” –My Life Today, blz. 308. 
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Het getal verzegeld 

2.  Wat zei de engel – die Gods zegel bij zich droeg – tot de engelen die 
de winden van de strijd tegenhielden? Hoevelen zouden worden 
verzegeld volgens hetgeen de profeet had gehoord? Openbaring 
7:3, 4. 

Openbaring 7:3, 4 Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de 
bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld 
hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van hen, die 
verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld 
uit alle geslachten van de kinderen Israëls. 
 
“Er staat ons een verschrikkelijke strijd te wachten. We naderen de 
veldslag op de grote dag van God de Almachtige. Wat tot nu toe nog 
in bedwang gehouden wordt, zal worden ontketend. [...] De over-
heden en machten op aarde ... zijn vol haat tegen de mensen die 
Hem dienen. En binnenkort, heel gauw, zal de laatste grote veldslag 
tussen goed en kwaad worden uitgevochten. De aarde zal het 
slagveld zijn – het laatste strijdtoneel en de plek voor de laatste 
overwinning. (Review and Herald, 13 mei 1902).” –My Life Today, 
blz. 308. 
“... Terwijl hun handen begonnen los te laten en de vier winden 
zouden gaan waaien, zag het barmhartige oog van Jezus neder op 
het overblijfsel, dat nog niet verzegeld was, en Hij hief Zijn handen 
op tot de Vader en pleitte met Hem, dat Hij Zijn bloed voor hen had 
vergoten. Toen werd aan een andere engel opdracht gegeven snel 
naar de vier engelen te vliegen en hun te bevelen, de winden te 
houden, totdat de dienstknechten Gods verzegeld waren in hun 
voorhoofden met het zegel van de levende God.” –Eerste 
geschriften, blz. 33. 
 

Het teken of zegel van de levende God 

3.  Welke omschrijving geeft de heilige Schrift als teken tussen God 
en Zijn volk? Welke elementen zijn in het zegel van de levende 
God inbegrepen? Éxodus 31:13, 17; 20:8-11. 

Éxodus 31:13, 17; 20:8-11 U nu, spreek tot de kinderen Israëls, 
zeggende: U zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een 
teken tussen Mij en tussen u, bij uw geslachten, opdat men wete, dat 
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Ik de Heere ben, Die u heilig. […]  Hij zal tussen Mij en tussen de kin-
deren Israëls een teken in eeuwigheid zijn; omdat de Heere, in zes 
dagen, de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag gerust en 
Zich verkwikt heeft. […]  Gedenkt de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes 
dagen zult u arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de 
sabbat van de Heere uw God; dan zult u geen werk doen, u, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 
noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes 
dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere 
de sabbatdag, en heiligde die. 
 
“De Sabbat is een teken van de verhouding die bestaat tussen God en 
Zijn volk, een teken dat zij Zijn wet eren. Hij maakt een onderscheid 
tussen Zijn trouwe onderdanen en overtreders. […]  De Sabbat, aan de 
wereld gegeven als het teken van God als de Schepper, is ook het 
teken van Hem als de Heiligmaker. De macht die alle dingen schiep, 
is de macht die de ziel naar Zijn beeld herschept. Voor hen die de 
Sabbatdag heiligen is hij een teken van heiligmaking. Ware heilig-
making wil zeggen: in harmonie zijn met God, met Hem in karakter 
overeenstemmen. Dit wordt ontvangen door gehoorzaamheid aan die 
beginselen welke een weergave van Zijn karakter zijn. En de Sabbat 
is het teken van gehoorzaamheid aan die beginselen welke een 
weergave van Zijn karakter zijn. En de Sabbat is het teken van ge-
hoorzaamheid. Die met zijn hart het vierde gebod gehoorzaamt zal de 
gehele wet gehoorzamen. Hij is geheiligd door de gehoorzaamheid. 
[…]  Alleen het vierde gebod van al de tien bevat het zegel van de 
grote Wetgever, de Schepper van hemel en aarde.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 13, 14. 
 

4.  Wat kenmerkt – volgens de Openbaring – Gods volk? Wat zal 
overeenkomstig de informatie in dit boek in hun hart en ge-
dachten ingeprent zijn? Openbaring 12:17; 14:12; 22:4. 

Openbaring 12:17; 14:12; 22:4 En de draak vergrimde op de 
vrouw, en ging heen om krijg [=oorlog]  te voeren tegen de overigen 
van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van 
Jezus Christus hebben. […]  Hier is de lijdzaamheid der heiligen; 
hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 
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[…]  En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun 
voorhoofden zijn. 
 
“Twee groepen werden voor mij gesteld. De ene groep sloot zich 
aan bij de grote lichamen van belijdende christenen. Ze liepen Gods 
wet onder de voet en bogen zich voor een pauselijke instelling. Zij 
vierden de eerste dag der week als de Sabbat des Heren. De andere 
groep, heel gering in aantal, boog zich voor de grote Wetgever. Zij 
hielden het vierde gebod. De bijzondere en op de voorgrond tre-
dende kenmerken van hun geloof waren de viering van de zevende 
dag, en het uitzien naar de verschijning van onze Here vanuit de 
hemel.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 80. 
“Zij die op het voorhoofd het zegel van de oneindige God dragen, zul-
len deze wereld met haar verlokkingen als ondergeschikt aan eeuwige 
belangen beschouwen (RH 13 juli, 1897).” –Bijbelkommentaar,  
blz. 673. 
 

Overwinning met het Lam 

5.  Waar werden de 144.000 gezien in het profetisch gezicht, nadat 
zij het zegel van de levende God hadden ontvangen? Wat zullen 
zij voor Gods troon zingen? Openbaring 14:1-3. 

Openbaring 14:1-3 En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg 
Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de 
Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik 
hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als 
een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van 
citerspelers, spelende op hun citers; En zij zongen als een nieuw 
gezang voor de troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en 
niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig 
duizend, die van de aarde gekocht waren. 
 
“Johannes zag het Lam op de berg Sion en met Hem 144.000 op wier 
voorhoofden Zijn naam en de naam Zijns Vaders. Zij droegen het 
zegel des hemels. Zij weerkaatsten Gods beeld. Zij waren vol licht en 
heerlijkheid van de Heilige. Als wij het beeld en opschrift van God 
willen dragen, moeten wij ons afscheiden van alle ongerechtigheid. 
Wij moeten elke verkeerde weg verlaten en dan onze zaak in de han-
den van Christus toevertrouwen. Terwijl wij onze eigen zaligheid 
bewerken onder vreze en beven, zal God in ons werken, beide het 
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willen en het werken naar Zijn welbehagen (RH 19 maart, 1889).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 673. 
 

6.  Wat kan worden gezegd van degenen die het Lam volgen? Hoe 
worden zij – door Gods genade – bevonden voor Zijn troon? 
Openbaring 14:4, 5. 

Openbaring 14:4, 5 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt 
zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar 
Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen 
voor God en het Lam, En in hun mond is geen bedrog gevonden; 
want zij zijn onberispelijk voor de troon van God. 
 
“De Here heeft een volk op aarde, dat het Lam volgt waarheen het 
gaat. Hij heeft Zijn duizenden die de knie voor Baäl niet gebogen 
hebben. Deze zullen met Hem op de berg Sion staan. Maar zij 
moeten op deze aarde standhouden, omgord met de gehele wapen-
rusting, klaar om zich bezig te houden met het redden van degenen, 
die op het punt staan om te komen. Hemelse engelen leiden bij dit 
zoeken; geestelijke activiteit wordt vereist van allen, die de tegen-
woordige waarheid geloven, zodat zij samen dit werk kunnen doen.” 
–Bijbelkommentaar, blz. 673, 674. 
 

Een grote schare van verlosten 

7.  Welke andere groep van verlosten werd – naast de speciale groep 
van de 144.000, die beschreven werd als zingend op de berg Sion – 
in visioen gezien, staande voor de troon en voor het Lam? Wie zal 
hen weiden en leiden naar de levende waterbronnen? Openbaring 
7:9, 15-17. 

Openbaring 7:9, 15-17 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, 
die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en 
talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met 
lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. […]  
Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht 
in Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij 
zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal 
op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het 
midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman 
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zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen. 
 
“Nog verder staat ‘een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle 
volk en stammen en natiën en talen ... voor de troon en voor het 
Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun 
handen’. (Openbaring 7:9). 
Hun strijd is ten einde, ze hebben de overwinning behaald. Ze 
hebben in de renbaan gelopen en hebben de prijs ontvangen. De 
palmtakken in hun handen zijn het symbool van hun overwinning; 
de witte gewaden zijn het zinnebeeld van de volmaakte gerechtig-
heid van Christus waar ze nu in delen.” –De grote strijd, blz. 613. 
 

Voor verdere studie 

“ ‘En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem 
honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn naam en de 
naam Zijns Vaders geschreven stonden.’ (Openbaring 14:1) In deze 
wereld was hun geest aan God gewijd; ze dienden Hem met hun hart en 
met hun verstand; en nu kan Hij Zijn naam op hun voorhoofden plaatsen. 
‘En zij zullen... heersen tot in alle eeuwigheden.’ (Openbaring 22:5) Ze 
gaan niet in en uit als mensen die om een plaats smeken. Zij behoren tot 
diegenen tot wie Christus zegt: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, 
beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’ 
Hij heet hen welkom als Zijn kinderen met de woorden: ‘Ga in tot het 
feest van uw Heer.’ (Matthéüs 25:34, 21).” –Van Jeruzalem tot Rome, 
blz. 430. 
“Waarom worden juist zij zo uitgezonderd? Omdat zij met een wondere 
waarheid stand moesten houden tegenover de gehele wereld en aan tegen-
stand het hoofd moesten bieden, terwijl zij daarbij moesten bedenken dat 
zij zonen en dochters van God waren, dat Christus in hen de hope der 
heerlijkheid moest zijn (MS 13, 1888).” –Bijbelkommentaar, blz. 673. 
“Dan zal Christus in de vruchten van Zijn arbeid Zijn loon aanschouwen. 
In die grote schare die niemand tellen kan, staande ‘voor Zijn heerlijkheid 
in grote vreugde”, (Judas 24) zal Hij, Wiens bloed ons heeft verlost en 
Wiens leven ons heeft geleerd ‘de moeite Zijner ziel zien en verzadigd 
worden’. Jesája 53:11.” –Karaktervorming, blz. 309. 

 
 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de Informaticaschool in Coatepeque, Guatemala op blz. 66. 

 

 
 

9e Les     Sabbat 27 februari 2016 
                 Sabbatbegin 18.13 u. ↔ 18.14 u. 
 

Jezus komt terug 
 
“Op deze wijze zal vervuld worden wat Christus aan Zijn discipelen 
beloofde: ‘Ik komt weder en zal u tot Mij nemen.’ Johannes 14:3. Degenen 
die Hem hebben liefgehad en Hem hebben verwacht, zal Hij met eer en 
onsterfelijkheid bekronen. De rechtvaardige doden zullen uit hun graven 
opstaan, en de levenden zullen te zamen met hen worden opgenomen, de 
Here tegemoet in de lucht. Zij zullen de stem van Jezus, die lieflijker klinkt 
dan de schoonste muziek welke ooit door stervelingen werd beluisterd, tot 
zich horen zeggen: Uw strijd is voleindigd. ‘Komt, gij gezegenden Mijns 
Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der 
wereld af.’ Matthéüs 25:34.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 24. 
 
Belofte en bevestiging 

1. Welke wonderbaarlijke, krachtige belofte gaf Jezus Zijn discipelen 
voordat Hij deze aarde verliet? Wie gaf hiervan een bijzondere 
bevestiging? Johannes 14:18, 1-3; Handelingen 1:9-11. 

Johannes 14:18, 1-3 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weer tot u. […]  
Uw hart worde niet ontroerd; u gelooft in God, gelooft ook in Mij. In 
het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u 
gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik 
heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en 
zal u tot Mij nemen, opdat u ook zijn mag, waar Ik ben. 
Handelingen 1:9-11 En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opge-
nomen, terwijl zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 
En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, 
twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Die ook zeiden: U 
Galilése mannen, wat staat u en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, 
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Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk u Hem 
naar de hemel hebt zien heenvaren. 
 
“Ter wille van u ben Ik naar de wereld gekomen. Ik werk voor u. Als 
Ik heen ga, blijf Ik toch ijverig voor u werken. Ik ben in de wereld 
gekomen om Mij aan u te openbaren, opdat gij moogt geloven. Ik ga 
nu naar de Vader om samen met Hem voor u te werken. Het doel van 
het heengaan van Christus was het tegenovergestelde van hetgeen de 
discipelen vreesden. Het betekende geen definitieve scheiding. Hij 
ging heen om plaats voor hen te bereiden, opdat Hij kon wederkomen 
om hen tot Zich te nemen. Terwijl Hij woningen voor hen gereed-
maakte, moesten zij karakters vormen naar Gods gelijkenis.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 551, 552. 
 

Een luide stem en het geklank van de bazuin 

2. Wat is het eerste dat ieders aandacht in de wereld zal trekken 
wanneer Jezus terugkomt? Wie zullen Hem vergezellen wanneer 
Hij zal neerdalen uit de hemel? Johannes 5:25, 28, Matthéüs 
24:31.  

Johannes 5:25, 28 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is 
nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, 
en die ze gehoord hebben, zullen leven. […] Verwondert u daar niet 
over, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, Zijn 
stem zullen horen. 
Matthéüs 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin 
van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen 
uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere 
uiterste daarvan. 
 
“Paulus wees erop dat zij die bij Christus’ komst in leven waren, hun 
Here niet eerder zouden ontmoeten dat zij die ontslapen waren. De 
stem van de aartsengel en het geklank van de bazuin Gods zullen de 
slapenden bereiken, en de in Christus gestorvenen zullen eerst op-
staan, voordat de levenden onsterfelijkheid wordt verleend.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 190. 
“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, onge-
veer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus 
omringt. […]  Hij komt nu niet als ‘een Man van smarten’ om verne-
derd te worden en te lijden, maar als de Overwinnaar in de hemel en 
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op aarde om de levenden en de doden te oordelen. Hij wordt ge-
noemd ‘Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog 
in gerechtigheid.’ ‘En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden 
Hem.’ Openbaring 19:11, 14. Met hemelse lofzangen volgt de ontel-
bare schare heilige engelen Hem op Zijn weg. Het is alsof de hemel 
bedekt wordt door ‘duizend maal duizenden en tienduizend maal 
tienduizenden’ schitterende wezens. Geen menselijke pen kan dit 
tafereel beschrijven.” –De grote strijd, blz. 590. 
 

Schitterend als de bliksem 

3. Waar zal de aandacht van de mensen over de hele wereld nog 
meer op gevestigd zijn? Hoe zal Jezus verschijnen op de wolken 
van de hemel? Matthéüs 24:26, 27, 30; Lukas 9:26.  

Matthéüs 24:26, 27, 30 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de 
woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamers; gelooft het niet. 
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, 
alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen. […]  En 
alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; 
en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des 
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en 
heerlijkheid. 
Lukas 9:26 Want zo wie zich voor Mij en voor Mijn woorden zal 
geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des mensen Zich schamen, 
wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des 
Vaders, en van de heilige engelen. 
 
“Als Christus naar de aarde zal terugkeren, zullen de mensen Hem 
niet zien als gevangene, omringd door gepeupel. Zij zullen Hem zien 
als de Koning des hemels. Christus zal komen in Zijn eigen 
heerlijkheid, in de heerlijkheid van Zijn Vader en de heerlijkheid van 
de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizend en duizend maal 
duizenden engelen, de prachtige en overwinnende zonen van God, die 
een heerlijkheid bezitten die alles overtreft, zullen Hem vergezellen. 
Dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid en voor Hem zullen 
alle volken vergaderd worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 618. 
“Christus komt met macht en grote heerlijkheid. […] Terwijl de hele 
wereld in duisternis gehuld is, zal het in elke woning van de heiligen 
licht zijn. Zij zullen het eerste licht opvangen van Zijn tweede 
verschijning. Het ongedempte licht zal van Hem afstralen, en Christus 
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de Verlosser zal door allen die Hem hebben gediend bewonderd 
worden. Terwijl de goddelozen van Zijn aanwezigheid wegvluchten, 
zullen de volgelingen van Christus zich verheugen.” –Christus 
weerspiegelen, blz. 211. 
 

Verandering van de levenden en de wederopstanding van de doden 

4. Wat zal een onmiddellijke verandering brengen bij de levende, 
wachtende heiligen? Wat zal er gebeuren met de mensen van 
Gods volk die in de slaap van de dood verkeren? 1 Korinthe 
15:51-54. 

1 Korinthe 15:51-54 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een 
punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin 
zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij 
zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijk-
heid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En 
wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, 
en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het 
woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot 
overwinning. 
 
“De aarde werd machtig geschokt, toen de stem van de Zoon Gods de 
slapende heiligen opriep om tevoorschijn te treden. Zij gaven aan de 
roepstem gehoor, en stonden op bekleed met heerlijke onsterfe-
lijkheid, roepende: ‘Overwinning, overwinning over dood en graf! O 
dood, waar is uw prikkel? O, graf waar is uw overwinning?’ Toen 
verhieven de levende en verrezen heiligen hun stemmen tot een lange, 
geestvervoerende triomfkreet. Deze lichamen, die in het graf gedaald 
waren met de merktekenen van ziekte en dood, verrezen met 
onsterfelijke gezondheid en kracht. De levende heiligen werden in een 
punt des tijds, in een ogenblik, samen opgenomen met degenen, die 
verrezen waren, en tezamen ontmoetten zij hun Heer in de lucht. O, 
welk een heerlijke ontmoeting! Vrienden, die de dood gescheiden 
had, werden wederom verenigd, om nimmermeer gescheiden te 
worden.” –Eerste geschriften, blz. 342, 343. 
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Hemelvaart 

5. Wat zal voor de levende heiligen, die veranderd zijn, en de 
slapende heiligen die uit de dood zijn opgestaan, voor hen allen op 
hetzelfde moment gebeuren? Welk gebed van Jezus zal dan 
vervuld worden? 1 Thessalonicensen 4:14, 16, 17; Johannes 17:24.  

1 Thessalonicensen 4:14, 16, 17 Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen zijn 
in Jezus, weerbrengen met Hem. […] Want de Heere Zelf zal met een 
geroep, met de stem des archangels [=van de aartsengel], en met de 
bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven 
zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, 
zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere 
tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 
Johannes 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, 
die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aan-
schouwen, die U Mij gegeven hebt; want U hebt Mij liefgehad, vóór 
de grondlegging der wereld. 
 
“In de opstanding blijft onze identiteit bewaard, hoewel niet met 
dezelfde stofdeeltjes, dezelfde materie als die in het graf neerdaalde. 
De wondere werken van God zijn een mysterie voor de mens. De 
geest, het karakter van de mens, wordt aan God teruggeven om daar 
te worden bewaard. In de opstanding zal iedereen zijn eigen karakter 
hebben. God zal op Zijn eigen tijd de doden uit het graf roepen door 
hen de levensadem te geven en de dorre beenderen te gebieden te 
leven. Dezelfde gedaante komt tevoorschijn, maar deze zal vrij zijn 
van ziekte en gebreken. Die gedaante leeft weer en draagt dezelfde 
individualiteit, dezelfde persoonlijke trekken, zodat de ene vriend de 
andere zal herkennen. Er is geen wet van God in de natuur die aan-
toont dat God precies dezelfde materie, waaruit het lichaam vóór de 
dood bestond, teruggeeft. God zal aan de rechtvaardige doden een 
lichaam geven zoals het Hem behaagt.” –Maranatha, de Here komt, 
blz. 301. 
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Hoop, geloof en voorbereiding 

6. Heeft Jezus voorzien in informatie over de precieze datum van 
Zijn wederkomst? Wat zal er met veel mensen gebeuren, ook al 
zijn er vele tekenen der tijden overal op de wereld aanwezig? 
Matthéüs 24:36; 1 Thessalonicensen 5:2-4. 

Matthéüs 24:36 Doch van die dag en die ure weet niemand, ook 
niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 
1 Thessalonicensen 5:2-4 Want u weet zelf zeer wel, dat de dag des 
Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij 
zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig 
verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; 
en zij zullen het geenszins ontvluchten; Maar u, broeders, u bent 
niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. 
 
“De tijden en gelegenheden heeft God in Zijn eigen macht gesteld. 
Waarom heeft God ons deze kennis niet gegeven? Omdat we er 
geen juist gebruik van zouden maken als Hij dit deed. Een toestand 
van zaken zou het resultaat van deze kennis onder ons volk zijn, die 
in grote mate het werk van God zou vertragen in het voorbereiden 
van een volk voor de grote dag die te komen staat. Wij moeten 
onszelf niet op laten gaan in speculaties met betrekking tot tijden en 
gelegenheden die God niet geopenbaard heeft. … Niemand zal in 
staat zijn om precies te voorspellen, wanneer die tijd zal komen, 
want ‘van die dag en die ure weet niemand.’ (Matthéüs 24:36) U 
zult niet in staat zijn om te zeggen dat Hij binnen één, twee of vijf 
jaar zal komen, ook mag u Zijn komst niet uitstellen door te zeggen 
dat het niet binnen tien of twintig jaar zal gebeuren…We weten de 
exacte tijd van de uitstorting van de Heilige Geest of de komst van 
Christus niet.” –Evangelism, blz. 221. [Zie ook: Maranatha de Here 
komt, blz. 136.] 
 

7. Wat zullen Gods kinderen doen terwijl zij wachten op Jezus’ 
wederkomst, aangezien niemand de dag of het uur kent waarop 
Hij terugkomt? Wat zal gezegd worden aangaande degenen die 
waken, wachten en getrouw en verstandig zijn terwijl zij deze 
uiterst glorierijke gebeurtenis afwachten? Matthéüs 24:44;  
1 Thessalonicensen 5:5-8; Matthéüs 24:45, 46. 
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Matthéüs 24:44 Daarom, weest ook u bereid; want in welke ure u 
het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. 
1 Thessalonicensen 5:5-8 U bent allen kinderen van het licht, en 
kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duister-
nis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons 
waken, en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die 
dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij, die van de dag zijn, 
laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des 
geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 
Matthéüs 24:45, 46 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige 
dienstknecht, die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om 
hun hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, 
die zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. 
 
“Ik heb u een boodschap gebracht van de nabije komst van Gods 
Zoon op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid. Ik 
heb u niet een vaste tijd voorgehouden maar heb voor u het bevel 
van Christus Zelf, om in gebed te waken, herhaald: ‘Want in welke 
ure u het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.’ Deze 
waarschuwing is, weergalmend door de eeuwen heen, naar de onze 
gekomen: ‘En zie, Ik kom haastig; en Mijn loon is met Mij, om een 
ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de 
Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Zalig zijn 
zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des 
levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.’ ”  
–Fundamentals of Christian Education, blz. 137. 
 

Voor verder studie 

1 Thessalonicensen 4:16, eerste gedeelte; 2 Thessalonicensen 1:10. 
 
1 Thessalonicensen 4:16a Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem des archangels [=van de aartsengel], en met de bazuin Gods neerdalen 
van de hemel. 
2 Thessalonicensen 1:10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt 
te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven 
(aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag. 
 
“De wereld, die handelt alsof er geen God is, opgeslokt door zelfzuchtige 
ambities, zal spoedig plotselinge verwoesting ondergaan en niet ontsnap-
pen. Veel mensen gaan door met het zorgeloos bevredigen van hun eigen 
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ik, totdat zij zó walgen van het leven dat zij zichzelf doden. Dansen en 
zwelgen, drinken en roken, toegeven aan hun dierlijke hartstochten – zo 
gaan zij als een os naar de slager. Satan werkt met al zijn kunsten en 
betoveringen om mensen blind te laten voortmarcheren, totdat de Heer 
opstaat uit Zijn plaats om de bewoners van de aarde hun ongerechtig-
heden te vergelden, wanneer de aarde haar bloed aan het licht zal brengen 
en haar gesneuvelden niet langer bedekt zal houden. De hele wereld lijkt 
op mars naar de dood.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz.762.  
“Jezus heeft Zijn discipelen gezegd te ‘waken’ maar niet voor een vast-
gestelde tijd. Zijn volgelingen moeten naar de orders van hun Kapitein 
luisteren; ze moeten waken, wachten, bidden en werken, in de tijd dat zij 
de komst van de Here naderen.” –Maranatha, de Here komt, blz. 136. 

 
 

_____ 
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Zendingsbericht van de Informaticaschool 
in Coatepeque, Guatemala 

 
Voorlezen op Sabbat 27 februari 2016 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 5 maart 2016 worden ingezameld 

 
“Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook 
oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.” Spreuken 22:6. 
“In elke plaats waar een gemeente is, groot of klein, daar zou een school 
moeten worden opgericht.” –(Letter 108, 1899) Selected Messages, boek 3, 
blz. 227. 
 
Volgens de Bijbel en de Geest der profetie is het Gods plan dat onder-
wijsinstellingen worden opgericht om de uitgebreide opleiding van geest, 
hart en lichaam met een christelijke focus vooruit te brengen, om kinderen 
en jongeren de bijzondere waarheden voor deze tijd te onderwijzen. 
Met Gods hulp hebben we in 2007 de rechten verkregen voor de 
Informaticaschool (Colegio Científico de Estudios en Computación), die 
drie onderwijsniveaus omvat: 
1. Primair niveau 
2. Basis niveau 
3. Gevorderden niveau, met 6 pre-universitaire voortgezet onderwijs 
diploma’s (Informatica voor het voortgezet onderwijs met nadruk op 
marketing, boekhouding, administratie, marketing en reclame, tweetalig 
secretaris, en secretaris en klerk). 
Tegenwoordig is deze school in handen van het Internationaal 
Zendingsgenootschap van Zevende-Dags Adventisten, Reformatie-
beweging, met in Guatemala het Spaanse acroniem SMIASDIMOR. 
Vanaf het begin is ons doel om de leerlingen op primair, basis en 
gevorderd niveau kennis te verschaffen over Gods woord door een Bijbel-
cursus dat wordt onderwezen, alsook door dagelijkse wijdingen. Daar-
naast is financiële hulp gegeven in deze school aan de tweehonderd 
leerlingen met schaarse middelen door het verspreiden van verscheidene 
beurzen die werden gegeven door de Afdeling Barmhartige Samaritaan 
van de Generale Conferentie en de school. 
We hebben een lening verkregen om land te kopen, en het is de droom 
van de leerkrachten, het administratief personeel, en de leerlingen dat 
spoedig hun eigen gebouw wordt opgericht. Met Gods hulp gaan we 
daarom voorwaarts met de bouw en hebben geld nodig om bakstenen te 
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maken voor de eerste verdieping. Het project bestaat uit vier modules, 
waarin een pre-universitaire instelling huist met als doel om in de nabije 
toekomst een universiteit van de gemeente te worden. 
Wij geloven dat God middelen zal blijven verschaffen door de vrij-
gevigheid van Zijn trouwe kinderen, wier doel ook de wens is voor veel 
mensen om tot de kennis van Zijn Woord te komen en dat dit project 
werkelijkheid wordt. 
“Wij zullen hulp ontvangen. Wij verwachten een schoolgebouw, waarin 
de Bijbel geleerd kan worden, waarin gebeden aan God kunnen worden 
opgezonden en waarin de kinderen opgevoed kunnen worden in Bijbelse 
beginselen. Wij verwachten dat iedereen die ons kan begrijpen, deel zal 
willen nemen aan de oprichting van dit gebouw.” –Hoe leid ik mijn kind, 
blz. 373, 374. 
Daarom doen wij een beroep op al onze geliefde geloofsgenoten, 
vrienden en bezoekers over de hele wereld: Geef alstublieft uw financiële 
steun in overeenstemming met de zegeningen die u van God hebt 
ontvangen, zodat dit project kan worden afgerond met Gods hulp en uw 
steun. 
 
Voor meer informatie over de bouwvoortgang van de private 
Informaticaschool: www.cec.edu.gt 

 
–Danilo López Monterroso 

Leider van de Onderwijsafdeling van de Generale Conferentie 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

de informaticaschool in Coatepeque, Guatemala 
 

Dat God uw vrijgevige gaven mag vermenigvuldigen! 
 
 

10e Les     Sabbat 5 maart 2016 
                 Sabbatbegin 18.25 u. ↔ 18.27 u. 
 

De toestand van de doden 
 
“Nergens in de Bijbel kan men ook maar één tekst vinden die zegt dat de 
rechtvaardigen direct na de dood hun beloning ontvangen of de godde-
lozen hun straf krijgen. De patriarchen en profeten hebben die verzeke-
ring niet gegeven. Christus en Zijn apostelen hebben daar niet op gezin-
speeld. De Bijbel leert duidelijk dat de doden niet onmiddellijk naar de 
hemel gaan. De Bijbel zegt dat ze slapen tot de opstandingsmorgen.”  
–De grote strijd, blz. 503. 

 
Geen wijsheid of kennis in het graf 

1.  Wat zegt de Bijbel over de toestand van iemand nadat hij 
gestorven is? Wat bestaat er dan voor diegene niet meer? 
Prediker 9:5, 10. 

Prediker 9:5, 10 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar 
de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun 
gedachtenis is vergeten. […]  Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe 
dat met uw macht; want er is geen werk, noch bezinning, noch weten-
schap, noch wijsheid in het graf, waar u heengaat. 
 
“Een juist begrip van ‘wat zegt de Bijbel’ over de toestand van de 
doden is essentieel voor deze tijd. Gods Woord verklaart dat de doden 
niets weten, hun haat en liefde zijn gelijkerwijze vergaan. […] Tenzij 
wij geworteld en gegrond zijn in de waarheid, zullen we door satans 
misleidende valstrikken worden weggeveegd. We moeten ons vast-
klampen aan onze Bijbels. Als satan u kan laten geloven dat er dingen 
in het Woord van God staan die niet zijn geïnspireerd, dan zal hij 
klaar staan om uw ziel te verstrikken. We zullen geen zekerheid 
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hebben op het moment dat we moeten weten wat waarheid is.”  
–Evangelism, blz. 249. 
 

2.  Heeft iemand die sterft – volgens de heilige Schrift – enige 
kennis van wat er met zijn of haar familie (of wie dan ook) 
gebeurt? Is hij in staat om met iemand te communiceren? Job 
14:12, 21; Prediker 9:6. 

Job 14:12, 21 Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de 
hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap 
opgewekt worden. […]  Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het 
niet; of zij worden klein, en hij let niet op hen. 
Prediker 9:6 Ook is reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun 
nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in 
alles, wat onder de zon geschiedt. 
 
“De Bijbel zegt dat de doden niets weten, dat hun nagedachtenis is 
vergeten. Ze hebben geen deel aan iets dat onder de zon geschiedt 
en ze weten niets van de vreugde of het verdriet van hen die ze op 
aarde zo lief hadden.” –De grote strijd, blz. 511. 
 

Geen herinnering aan de Heer 

3.  Herinnert een gestorvene zich de Heer, of prijst hij Hem? Waar 
is hij zich ook helemaal niet van bewust? Psalm 6:6; 115:17; 
88:11-13. 

Psalm 6:6; 115:17; 88:11-13 Want in de dood is aan U geen 
gedachtenis; wie zal U loven in het graf? […]  De doden zullen de 
Heere niet prijzen, noch die in de stilte neergedaald zijn. […] Zult U 
wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, 
zullen zij U loven? Sela. Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld 
worden, Uw getrouwheid in het verderf? Zullen Uw wonderen 
bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land 
van de vergetelheid? 
 
“Toen Hizkía’s gebed werd verhoord en zijn leven met vijftien jaar 
werd verlengd, bracht de dankbare koning hulde aan God voor Zijn 
grote barmhartigheid. In zijn lofzang geeft hij de reden van zijn blijd-
schap: ‘Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in 
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de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. De levende, de 
levende, hij looft U, zoals ik heden doe’. (Jesája 38:18, 19) De popu-
laire theologen beweren dat de doden in de hemel zijn. Ze zouden de 
eeuwige zaligheid zijn ingegaan en God met een onsterfelijke tong 
loven. Hizkia had echter geen heerlijk vooruitzicht na de dood. Zijn 
woorden zijn in overeenstemming met de uitspraak van de psalm-
dichter: ‘Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven 
in het dodenrijk?’ ‘Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van 
wie in de stilte zijn neergedaald’ (Psalm 6:6; 115:17).” –De grote 
strijd, blz. 500. 
 

4.  Wat gaat er nog meer voorbij wanneer iemand sterft? Waar 
keert het lichaam naar terug volgens het woord van God? Job 
17:11; Psalm 146:3, 4; Genesis 3:19. 

Job 17:11 Mijn dagen zijn voorbijgegaan; uitgerukt zijn mijn ge-
dachten, de bezittingen mijns harten. 
Psalm 146:3, 4 Vertrouwt niet op prinsen, op het mensenkind, bij 
wie geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert weer tot zijn aarde; te 
dien dage vergaan zijn raadslagen. 
Genesis 3:19 In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, totdat 
u tot de aarde weerkeert, aangezien u daaruit genomen bent; want u 
bent stof, en u zult tot stof weerkeren. 
 
“De mens is slechts een sterfelijk wezen en zal slechts sterfelijk 
blijven, wanneer hij zich té wijs acht om Jezus aan te nemen. Het 
lichaam zoals wij nu bezitten is aan de dood onderhevig. Wij hebben 
niets te zeggen over ons eigen leven, want God, Die de Levengever is, 
kan dit op Zijn tijd weer terugnemen. [De mens heeft geen 
zeggenschap over zijn leven.] Gods Woord leert ons nergens dat de 
menselijke ziel onsterfelijk is, maar toont aan dat onsterfelijkheid 
alleen een eigenschap van God Zelf is. Op deze fundamentele 
dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid, steunt de leer van ‘het 
bewustzijn tijdens de dood’. Deze leer, evenals ‘de eeuwige 
pijniging’, spreekt Gods Woord tegen, en zij druisen in tegen ons 
verstand en gevoel. Wat zegt de Schrift over deze dingen? David 
verklaart dat de mens tijdens de dood geen bewustzijn bezit: ‘De geest 
gaat uit; hij keert weder tot zijn aarde. Te dien dage vergaan zijn 
voornemens’ (Psalm 146:4).” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 174. 
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Wat er gebeurt met de ziel en de geest 

5.  Waarheen keert de levensgeest weer terug, die door de Heer is 
gegeven? Waar blijft de ziel tot het moment van de weder-
opstanding? Prediker 12:7; Ezechiël 18:4, 20; Psalm 49:16; 
Handelingen 2:29. 

Prediker 12:7 En dat het stof weer tot de aarde keert, zoals het 
geweest is; en de geest weer tot God keert, Die hem gegeven heeft. 
Ezechiël 18:4, 20 Ziet, alle zielen zijn van Mij; gelijk de ziel van de 
vader, alzo ook de ziel van de zoon, zijn van Mij; de ziel, die zondigt, 
die zal sterven. […]  De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal 
niet dragen de ongerechtigheid van de vader, en de vader zal niet 
dragen de ongerechtigheid van de zoon; de gerechtigheid van de 
rechtvaardige zal op hem zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze 
zal op hem zijn. 
Psalm 49:16 Maar God zal mijn ziel van het geweld van het graf 
verlossen, want Hij zal mij opnemen. 
Handelingen 2:29 U mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit 
tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en 
begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. 
 
“Van de patriarch David verklaarde Petrus op de Pinksterdag ‘dat 
hij beide gestorven én begraven is en dat zijn graf onder ons is tot 
op deze dag’ (Handelingen 2:29). ‘Want David is niet opgevaren 
naar de hemel’ (Handelingen 2:34). Het feit dat gezegd wordt dat 
David in het graf moet blijven tot aan de opstanding, bewijst, dat de 
rechtvaardigen na de dood niet direct naar de hemel gaan. Het is 
alleen door de opstanding en vanwege het feit, dat Christus is opge-
staan, dat David uiteindelijk, wanneer hij het onsterfelijke lichaam 
zal hebben ontvangen, kan zitten aan de rechterhand van God.” –Het 
geloof waardoor ik leef, blz. 174. 
 

Onsterfelijkheid en heerlijkheid bij Jezus’ wederkomst 

6.  Wat zei Jezus over Lazarus, waarbij Hij de idee tegenspreekt dat 
de doden bij Jezus zijn in heerlijkheid of lijden in een brandende 
hel? In welke toestand blijven zij tot de dag van de wederopstan-
ding? Johannes 11:11-13; Openbaring 14:13. 
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Johannes 11:11-13 Dit sprak Hij; en daarna zei Hij tot hen: 
Lázarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit de slaap 
op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, 
zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood; 
maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust van de slaap. 
Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij 
zei: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. 
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun 
werken volgen met hen. 
Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij 
zei: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. 
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun 
werken volgen met hen. 
 
“Maar wat voor zin heeft het toekomstige oordeel als de doden al 
het hemelse geluk genieten of zitten te krimpen in de vlammen van 
de hel? De leer van Gods Woord over deze punten is niet duister of 
tegenstrijdig. Iedereen kan ze begrijpen. […]   
De leer van de onsterfelijkheid der ziel is één van de dwaalleringen 
die Rome aan het heidendom heeft ontleend en in het christendom 
heeft opgenomen. Maarten Luther heeft deze leer geklasseerd onder 
‘de monsterachtige fabels die deel uitmaken van de roomse mesthoop 
van pauselijke beslissingen’. Luther zegt in zijn commentaar op 
Salomo’s woorden in de Prediker dat de doden niets weten: ‘Nog een 
bewijs dat de doden geen bewustzijn hebben. Hij zegt dat er in het 
dodenrijk geen verplichtingen, geen wetenschap, geen kennis, geen 
wijsheid is. Salomo is van oordeel dat de doden slapen en absoluut 
niets voelen. Want de doden liggen daar, tellen de dagen en jaren niet; 
wanneer ze uit de doden worden opgewekt, zal het zijn alsof ze nog 
geen minuut hadden geslapen.’ ” –De grote strijd, blz. 502, 503. 
 

7.  Wanneer zullen de rechtvaardigen onsterfelijkheid ontvangen 
en de heerlijkheid binnengaan? Wat is de enige manier waarop 
iemand de gave van eeuwig leven kan ontvangen? 1 Korinthe 
15:53, 54; Johannes 11:25. 

1 Korinthe 15:53, 54 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid 
aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer 
dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit ster-
felijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord 
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geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot over-
winning. 
Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het 
Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. 
 
“Ze slapen en zullen uit de doden worden opgewekt door de bazuin 
Gods om de zalige onsterfelijkheid in te gaan: ‘De bazuin zal klinken 
en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden… En zodra dit 
vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, 
dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning’. Op het 
ogenblik dat ze uit hun diepe slaap worden gewekt, beginnen ze te 
denken vanaf het ogenblik waar ze opgehouden zijn. Hun laatste 
gevoel was de doodsangst. Hun laatste gedachte was dat ze onder de 
heerschappij van de dood kwamen. Wanneer ze uit het graf verrijzen, 
zal hun eerste blijde gedachte weerklinken in de triomfkreet: ‘Dood, 
waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?’ ” –De grote 
strijd, blz. 503, 504. 
 

Voor verdere studie 

“Op de dag dat ‘het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp 
verbroken wordt’ (Prediker 12:6), vergaan de gedachten van de mens. Zij 
die in het graf neerdalen, gaan in de stilte. Ze weten niets meer over 
hetgeen onder de zon geschiedt. (Job 14:21). De vermoeide rechtvaardi-
gen kennen een zalige rust. De tijd – of die nu kort of lang duurt – is maar 
een oogwenk voor hen. Ze slapen en zullen uit de doden worden opge-
wekt door de bazuin Gods om de zalige onsterfelijkheid in te gaan.” –De 
grote strijd, blz. 503. 

 
Psalm 16:10; Filippensen 3:20, 21. 

 
Psalm 16:10 Want U zult mijn ziel in de hel niet verlaten; U zult niet 
toelaten, dat Uw Heilige de verderving ziet. 
Filippensen 3:20, 21 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij 
ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die 
ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan 
Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen 
Zichzelf kan onderwerpen. 
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“Wanneer Christus komt, zal Hij diegenen meenemen, die hun zielen 
hebben gereinigd door gehoorzaam te zijn aan de waarheid. Sommigen 
zullen het graf ingaan, die nu levendig bezig zijn, en sommigen zullen in 
leven zijn en veranderd worden wanneer Christus komt. Dit sterfelijke zal 
onsterfelijkheid aandoen en deze vergankelijke lichamen, onderworpen 
aan ziekte, zullen veranderd worden van sterfelijk naar onsterfelijk. Dan 
zullen we begiftigd worden met een hogere natuur. Het lichaam van een 
ieder die zijn ziel reinigt door de waarheid te gehoorzamen, zal verheer-
lijkt worden….” –The Upward Look, blz. 97.  
 

 
_____ 

 
 
 

11e Les     Sabbat 12 maart 2016 
                 Sabbatbegin 18.38 u. ↔ 18.39 u. 
 

De wederopstanding 
 
“ ‘Want de ure komt’, zo sprak Christus, ‘waarin allen die in de graven 
zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan’. Die stem klinkt door in de 
graven van de doden en iedere heilige die in Jezus slaapt, zal opstaan en 
zijn gevangenis verlaten. Dan zal de deugdzaamheid van het karakter, dat 
wij door Christus gerechtigheid ontvangen hebben, ons verbinden met de 
ware grootheid van de hoogste orde. De overwinning van de slapende 
heiligen zal heerlijk zijn op de opstandingsmorgen... De Levensgever zal 
allen, die uit het graf te voorschijn treden, met onsterfelijkheid bekronen.” 
–Maranatha, de Here komt, blz. 300. 

 
Een lichtstraal van hoop 

1.  Wat zagen Gods kinderen in het verleden als het gaat over de dood 
– een donkere wolk, of lichtstralen? Welke hoop bracht de aarts-
vader Job steun temidden van zware beproevingen? Psalm 16:10; 
49:15; Job 19:25-27. 

Psalm 16:10; 49:15 Want U zult mijn ziel in de hel niet verlaten; u 
zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving ziet. […]  Men zet 
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hen als schapen in het graf, de dood zal hen afweiden; en de op-
rechten zullen over hen heersen in die morgenstond; en het graf zal 
hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. 
Job 19:25-27 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de 
laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd 
zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Die ik voor 
mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; 
mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. 
 
“Gods pelgrimsvolk, dat al zó lang zwerft ‘in het land en [in] de 
schaduw des doods’, leeft in ‘de zalige hoop’ en kijkt vol blijdschap 
uit naar de verschijning van Christus, die ‘de opstanding en het leven’ 
is en Zijn volgelingen naar ‘het huis Zijns Vaders’ zal brengen. De 
leer van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap 
van de Bijbel. […]  Heilige mannen hebben in het verleden de komst 
van de Messias ‘in heerlijkheid’ beschouwd als de vervulling van hun 
verwachtingen. […]  De patriarch Job riep in de nacht van zijn beproe-
ving met onwankelbaar vertrouwen uit: ‘Maar ik weet: mijn Losser 
leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus 
geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij 
ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet 
een vreemde’ (Job 19:25-27).” –De grote strijd, blz. 282. 
 

2. Welk schitterend beeld van het wonder van de wederopstanding 
gaf de Heer aan de profeet Ezechiël? Welke andere profetie – 
omstreeks dezelfde tijd gegeven – bevestigt dit inzicht? Ezechiël 
37:1-5; Daniël 12:2. 

Ezechiël 37:1-5 De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde 
mij uit in de geest, en zette mij neer in het midden van een vallei; deze 
nu was vol beenderen. En Hij deed mij aan deze voorbijgaan geheel 
rondom; en ziet, er waren er zeer veel op de grond van de vallei; en 
ziet, zij waren zeer dor. En Hij zei tot mij: Mensenkind! zullen deze 
beenderen levend worden? En ik zei: Heere Heere, U weet het! Toen 
zei Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen: U dorre 
beenderen! hoort het woord des Heeren. Alzo zegt de Heere Heere tot 
deze beenderen: Ziet, Ik zal de geest in u brengen, en u zult levend 
worden. 
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Daniël 12:2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen 
ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en 
tot eeuwige afgrijzing. 
 
“Eens werd de profeet in visioen midden in een groot dal geplaatst. 
Voor hem lag een triest schouwspel. Over de gehele oppervlakte was 
het dal bedekt met doodsbeenderen. De vraag werd gesteld: 
Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?’ De profeet ant-
woordde: ‘Here, Here, Gij weet het.’ Wat kon de macht en sterkte van 
de mens tot stand brengen met deze doodsbeenderen? De profeet kon 
geen hoop koesteren dat er leven in zou komen. Maar terwijl hij toe-
zag, begon Gods macht te werken. De verspreide beenderen bewogen 
zich en voegden zich aaneen [met zenuwen] zoals ze bij elkaar be-
hoorden; ze werden bedekt met vlees en toen de Here over deze 
lichamen, die aldus gevormd waren, blies, ‘kwam de geest in hen en 
zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot 
leger.’ (MS 85, 1903)” –Bijbelkommentaar, blz. 266. 
 

Opstanding mogelijk door Jezus 

3. Hoe bevestigde Jezus de absolute zekerheid van de opstanding? 
Wat verzekert iemand ervan om uit de dood op te staan tot 
leven? Johannes 6:39; 11:25. 

Johannes 6:39; 11:25 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden 
heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar 
het opwekke ten uitersten dage. […]  Jezus zei tot haar: Ik ben de 
Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij 
ook gestorven. 
 
“Christus claimt iedereen als de Zijnen die in Zijn naam geloofd 
hebben. De essentiële kracht van de Geest van Christus die in het 
sterfelijke lichaam woont, bindt elke gelovige ziel tot Jezus Christus. 
Degenen die in Jezus geloven, zijn heilig voor Zijn hart; want hun 
leven is geborgen met Christus in God. Het gebod zal komen van de 
Levengever: ‘Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij 
zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw 
dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de 
overledenen uitwerpen.’ (Jesája 26:19).” –Selected Messages, boek 2, 
blz. 271. 
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“De Levengever zal Zijn door Hem gekochte eigendom bij de eerste 
opstanding ten leven wekken, en tot op dat geweldige moment, 
wanneer de laatste bazuin zal klinken en het enorme leger tot eeuwige 
overwinning zal opstaan, zal elke slapende heilige veilig bewaard 
worden als een kostbaar juweel, dat aan God met name bekend is. 
Door de macht van de Heiland, die tijdens hun leven in hen woonde, 
en omdat ze deel hadden aan de goddelijke natuur, worden zij uit de 
dood opgewekt (Brief 65a, 1894).” –Bijbelkommentaar, blz. 229. [zie 
ook: Maranatha, de Here komt, blz. 300; Het geloof waardoor ik leef, 
blz. 185] 
 

Argumenten in het voordeel van de opstanding 

4. Welke belangrijke feiten bracht de apostel Paulus naar voren 
bij sommige mensen die twijfels hadden over de opstanding? 
Wat zei hij over degenen wier hoop in God afgebakend is tot het 
huidige leven? 1 Korinthe 15:16-23. 

1 Korinthe 15:16-23 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo 
is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is,  
zo is uw geloof tevergeefs, zo bent u nog in uw zonden. Zo zijn dan ook 
verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven 
op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling 
geworden van hen, die ontslapen zijn. Want daar de dood door een 
mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk 
zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, 
daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 
 
“Paulus zegt in dit verband: ‘Immers, indien er geen doden opge-
wekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus 
niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in 
uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, ver-
loren’ (1 Korinthe 15:16-18). Als de rechtvaardigen vierduizend jaar 
lang na hun dood rechtstreeks naar de hemel waren gegaan, zou 
Paulus toch onmogelijk hebben kunnen zeggen dat indien er geen 
opstanding is ‘zij, die in Christus ontslapen zijn, ook verloren zijn’? 
Er zou dan geen opstanding nodig zijn.” –De grote strijd, blz. 501. 
“Met overtuigende kracht zette de apostel de grote waarheid van de 
opstanding uiteen. […]  De apostel richtte de geest van de Korinthische 
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broeders op de zegeningen van de opstandingsmorgen, wanneer alle 
slapende heiligen zullen worden opgewekt om voortaan voor eeuwig 
met hun Here te leven.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 237, 238. 
 

De eerste opstanding 

5. Wanneer zal de opstanding plaatsvinden? Wie zullen – volgens 
de duidelijke onderwijzing in de Bijbel – worden opgewekt en 
opstaan om Jezus als eerste te ontmoeten? 1 Thessalonicensen 
4:14-18. 

1 Thessalonicensen 4:14-18 Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen zijn in 
Jezus, weerbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord 
des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des 
Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn. Want de Heere 
Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels [=van de aartsengel], 
en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus 
gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overge-
bleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 
de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere 
wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
“Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en 
dondert, roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun 
graf. Hij kijkt naar hun graven en roept terwijl Hij Zijn handen ten 
hemel heft: ‘Ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt in het stof en staat op!’ 
Over de hele lengte en breedte van de aarde zullen de doden Zijn stem 
horen en zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. De aarde 
zal dreunen door de voetstappen van dat zeer grote leger ‘uit alle volk 
en stam en taal en natie’. Ze komen uit de gevangenis van de dood; ze 
zijn bekleed met onsterfelijke heerlijkheid en roepen: ‘Dood, waar is 
uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?’ (1 Korinthe 15:55). De 
verlosten die nog in leven waren en de verrezen heiligen laten een 
lange, blijde triomfkreet horen.” –De grote strijd, blz. 594. 
 

Onvergankelijk en onsterfelijk 

6. Hoe zullen de opgewekte lichamen van de heiligen zijn? Welke 
grote veranderingen zullen deel zijn van de opwekking? 1 Korinthe 
15:52b-54. 
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1 Korinthe 15:52b-54 … Want de bazuin zal slaan, en de doden 
zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd wor-
den. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke 
onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfe-
lijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat 
geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 
 
“Onze persoonlijke identiteit blijft bewaard in de opstanding, hoewel 
niet dezelfde stofdeeltjes of materie aanwezig is als die in het graf 
neerdaalde. De wondere werken van God zijn een mysterie voor de 
mens. De geest, het karakter van de mens, wordt aan God terug-
gegeven om daar te worden bewaard. In de opstanding zal iedereen 
zijn eigen karakter hebben. God zal op Zijn eigen tijd de doden uit het 
graf roepen door hen de adem des levens te geven en te gebieden dat 
de dorre beenderen zullen leven. Dezelfde gedaante komt tevoor-
schijn, maar deze zal vrij zijn van ziekte en gebreken. Die gedaante 
leeft weer en draagt dezelfde individuele trekken, zodat de ene 
vriend de andere zal herkennen. Er is geen wet van God in de natuur 
die aantoont dat God precies dezelfde deeltjes van de materie, 
waaruit het lichaam voor de dood bestond, terug geeft. God zal aan 
de rechtvaardige doden een lichaam geven zoals het Hem behaagt.” 
–Bijbelkommentaar, blz. 499, 500. 
 

De tweede opstanding 

7. Wanneer zal de tweede opstanding – de opstanding van de onrecht-
vaardigen – plaatsvinden? In uitsluitend welke opstanding zullen 
degenen opstaan die leven en zegen zullen ontvangen? Openbaring 
20:5, eerste gedeelte, 6. 

Openbaring 20:5a, 6 Maar de overigen der doden werden niet 
weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren... […]  Zalig en 
heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft 
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en 
Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend 
jaren. 
 
“Aan het einde van ‘de duizend jaren’ vindt de tweede opstanding 
plaats. De goddelozen zullen dan uit de doden opstaan en voor God 
verschijnen voor de voltrekking van het vonnis dat in de boeken 
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staat opgetekend. Na zijn beschrijving van de opstanding van de 
rechtvaardigen zegt Johannes: ‘De overige doden werden niet weder 
levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren’ (Openbaring 
20:5). En Jesája zegt over de goddelozen: ‘En zij zullen bijeen-
gebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en 
zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen 
zij bezocht worden’ (Jesája 24:22).” –De grote strijd, blz. 609. 
 

Voor verdere studie 

“De Leven-gever zal Zijn bezit dat Hij gekocht heeft, in de eerste opstan-
ding opwekken. Tot aan dat heerlijke ogenblik – als de laatste bazuin zal 
klinken en de uitgebreide legerschare tevoorschijn zal komen tot een 
eeuwige overwinning – zullen de slapende heiligen door God, die hen bij 
name kent, als kostbare edelstenen veilig bewaard worden. Door de macht 
van de Verlosser, die gedurende hun leven in hen woning maakte, worden 
zij uit de doden tevoorschijn gebracht.” –Het geloof waardoor ik leef,  
blz. 185. [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 229; Maranatha, de Here komt, 
blz. 300]    
“Hij die zijn twee talenten heeft gebruikt die hem zijn toevertrouwd in dit 
leven, zal in het toekomstige leven zien dat zijn talenten niet zijn vergaan. 
Ze zullen gebruikt worden in een breder en nobeler plan in het toekomstige 
leven. Aan een ieder is een bepaald werk gegeven. Degenen die deelnemen 
aan de goddelijke natuur, ontsnapt zijnde aan de verderfelijkheden die in de 
wereld zijn door begeerte, zullen een gereinigd leven in deze tijd van 
voorbereiding laten zien voor het hogere leven. Zij beginnen hier beneden 
een leven van de hemelse orde te leven, en dragen de goddelijke natuur met 
zich mee in elk soort werk. Er is geen plaats voor oplichters in de hemelse 
hoven. Er zullen daar geen huichelaars, geen leugenaars, geen overspeligen 
en geen wreeddenkende personen zijn. Zij zullen nooit Zijn gezicht zien.”  
–Upward look, blz. 97. 

 
 

_____ 
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12e Les     Sabbat 19 maart 2016 
                 Sabbatbegin 18.50 u. ↔ 18.52 u. 
 

De duizend jaar 
 
“De aarde zag eruit als een woeste wildernis. Steden en dorpen, die door 
de aardbeving waren ingestort, lagen in puinhopen. De bergen waren uit 
hun plaats bewogen, en hadden grote gaten achtergelaten. […] Hier moet 
duizend jaren lang de woonplaats zijn van satan en zijn boze engelen. 
Hier zal hij gevangen zijn, en ronddwalen over de ongelijke oppervlakte 
van de aarde, om het gevolg van zijn opstand tegen Gods wet te aan-
schouwen. Duizend jaren lang kan hij genieten van de vruchten van de 
vloek, waar hij de oorzaak van geweest is. Tot de aarde alleen beperkt, 
zal hij het voorrecht niet hebben om naar andere planeten te gaan, om 
degenen, die niet gevallen zijn, te verzoeken en te hinderen.” –Eerste 
geschriften, blz. 345. 

 
De vijand moet worden gebonden 

1.  Hoe wordt de profetie van de duizend jaar naar voren gebracht? 
Wat is in feite de ‘grote keten’ die satan voor zulk een lange tijd 
bindt, gezien hij een gevallen engel is?  Openbaring 20:1, 2. 

Openbaring 20:1, 2 En ik zag een engel afkomen uit de hemel, 
hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand; 
En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, 
en bond hem duizend jaren; 
 
“De ziener van Patmos heeft de verbanning van satan en de chaos en 
ontreddering van de aarde voorzegd. Hij zegt ook dat deze toestand 
duizend jaar zal duren. […]  De aarde zal duizend jaar lang de woon-
plaats van satan en zijn engelen zijn. Hij zal op aarde moeten blijven 
en zal geen toegang hebben tot de andere werelden om degenen die 
nooit zijn gevallen te verleiden en te kwellen. In die betekenis is hij 
‘gebonden’: er is niemand meer over wie hij kan heersen. Hij kan 
het bedrog en de vernietiging waaraan hij eeuwenlang zoveel plezier 
heeft beleefd niet meer voortzetten.” –De grote strijd, blz. 607, 608. 
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2.  Wat is de betekenis van het woord ‘afgrond’, waar satan in gewor-
pen zal zijn en zal blijven voor de periode van de duizend jaar? 
Hoe beschrijft de heilige Schrift een andere periode waarin de 
aarde als een ‘afgrond’ was – woest en ledig? Openbaring 20:3; 
Genesis 1:2. 

Openbaring 20:3 En wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, 
en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer ver-
leiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daar-
na moet hij een kleine tijd ontbonden worden. 
Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op 
de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 
 
“De uitdrukking ‘de afgrond’ stelt de chaos en duisternis op aarde 
voor. Dit blijkt duidelijk uit andere Bijbelteksten. De Bijbel zegt dat 
de aarde ‘in den beginne’ ‘woest en ledig’ was, ‘en duisternis lag op 
de vloed’ Genesis 1:2. Volgens de profetie zal de aarde – alleszins 
gedeeltelijk – weer in deze toestand verkeren. Jeremía heeft ‘de grote 
dag des Heren’ van verre gezien en beschreven: ‘Ik zag de aarde, en 
zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er 
niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. 
Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was 
weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden 
waren in puin gestort’. Jeremía 4:23-26.” –De grote strijd,  
blz. 607, 608. 
 

Jezus’ wederkomst en het begin van de duizend jaar  

3.   Op welk punt zullen de duizend jaren beginnen, wanneer satan 
is gebonden en de aarde is verworden tot puin en afval? 2 Petrus 
3:7, 10, 12; 2 Thessalonicensen 1:7, 8. 

2 Petrus 3:7, 10, 12 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn 
door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden voor het 
vuur bewaard tegen de dag des oordeels, en der verderving der god-
deloze mensen. […]  Maar de dag des Heeren zal komen als een dief 
in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij-
gaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de 
werken, die daarin zijn, zullen verbranden. […]  Verwachtende en 
haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, 
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door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen bran-
dende zullen versmelten. 
2 Thessalonicensen 1:7, 8 En u, die verdrukt wordt, verkwikking 
met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de 
engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over hen, 
die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere 
Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 
 
“Bij de wederkomst van Christus zullen alle ongelovigen volledig 
worden uitgeroeid: ze worden verteerd door ‘de adem van zijn 
mond’ en worden vernietigd door Zijn heerlijkheid. Christus brengt 
Zijn volgelingen naar de stad Gods. De aarde is dan onbewoond. 
‘Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderste-
boven en verstrooit haar inwoners’. ‘De aarde wordt volkomen ont-
ledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gespro-
ken’. ‘Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de 
wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig ver-
bond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde door een 
gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over’. Jesája 24:1, 
3, 5, 6.” –De grote strijd, blz. 606, 607. 
 

Het oordeel in de hemel 

4.  Wat zal er in de hemel plaatsvinden, terwijl satan begrensd is tot 
de afgrond of de afgebroken aarde? Wie zullen deelnemen aan dit 
belangrijke werk? Openbaring 20:4, 6; 1 Korinthe 6:2, 3. 

Openbaring 20:4, 6 En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het 
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die 
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord 
Gods, en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die 
het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun 
hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 
duizend jaren. […]  Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste 
opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij 
zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen heersen duizend jaren. 
1 Korinthe 6:2, 3 Weet u niet, dat de heiligen de wereld oordelen 
zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, bent u dan de 
geringste rechtszaken onwaardig? Weet u niet, dat wij de engelen 
oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 
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“Tijdens ‘de duizend jaren’ tussen de eerste en de tweede opstanding 
vindt het oordeel over de ongelovigen plaats. Volgens de apostel 
Paulus zal dit oordeel na de wederkomst van Christus plaatshebben. 
‘Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook 
hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de 
raadslagen der harten openbaar maken’ 1 Korinthe 4:5. […]  In die tijd 
heersen de verlosten als koningen en priesters van God. In de 
Openbaring zegt Johannes: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich daar-
op, en het oordeel werd hun gegeven’. ‘Zij zullen priesters van God 
en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, (die) 
duizend jaren’ Openbaring 20:4, 6. […]  Samen met Christus zullen ze 
over de ongelovigen oordelen door hun daden met het Wetboek, de 
Bijbel, te vergelijken. Ze zullen over elk geval afzonderlijk recht 
spreken op grond van de daden van de betrokkenen. Dan wordt de 
straf die de ongelovigen moeten krijgen vastgesteld ‘naardat hun 
werken zijn’ en naast hun naam in ‘het boek des doods’ opgetekend.” 
–De grote strijd, blz. 609. 
  

Het einde van de duizend jaar  

5.  Wat zal aan het eind van de duizend jaar naar de aarde worden 
gebracht? Wie zullen daarbij zijn? Openbaring 21:1-3, 10. 

Openbaring 21:1-3, 10 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, 
en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als 
een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote 
stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen en hun God zijn. […]  En hij voerde mij weg in de 
geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het 
heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. 
  
“Aan het einde van ‘de duizend jaren’ komt Christus nog eens naar 
de aarde met de grote menigte verlosten en een groep engelen. 
Wanneer Hij in Zijn ontzagwekkende majesteit neerdaalt, roept Hij 
de doden die Hem niet als hun Verlosser hebben aangenomen uit het 
graf om hun straf te ondergaan. Een grote groep, talloos als het zand 
der zee, verrijst uit het graf. Maar er is een enorm verschil tussen 
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hen en de verlosten, die zijn opgestaan bij de eerste opstanding! De 
verlosten kregen de onsterfelijkheid en de eeuwige schoonheid. Zij 
die voor eeuwig verloren gaan, dragen de sporen van ziekte en 
dood.” –De grote strijd, blz. 611. 
 

Wederopstanding van de onrechtvaardigen  

6.  Wie zullen na de duizend jaar opstaan? Wat zegt de profetie over 
satans plannen en handelswijzen? Openbaring 20:5, 7, 8. 

Openbaring 20:5, 7, 8 Maar de overigen der doden werden niet 
weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de 
eerste opstanding. […]  En wanneer de duizend jaren zullen geëin-
digd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En 
hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der 
aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg; 
welker getal is als het zand aan de zee. 
 
“Aan het einde van ‘de duizend jaren’ vindt de tweede opstanding 
plaats. De goddelozen zullen dan uit de doden opstaan en voor God 
verschijnen voor de voltrekking van het vonnis dat in de boeken 
staat opgetekend. Na zijn beschrijving van de opstanding van de 
rechtvaardigen zegt Johannes: ‘De overige doden werden niet weder 
levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren’ Openbaring 
20:5. En Jesája zegt over de goddelozen: ‘En zij zullen bijeenge-
bracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en 
zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen 
zij bezocht worden’. Jesája 24:22.” –De grote strijd, blz. 609, 610. 
 

De laatste aanval en nederlaag 

7.  Wat zal satan doen, samen met zijn miljoenen volgelingen aan 
zijn zij? Wat zal het uiteindelijke resultaat zijn voor hem en zijn 
volgers? Openbaring 20:9, 10; Maléachi 4:1. 

Openbaring 20:9, 10 En zij zijn opgekomen op de breedte der 
aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde 
stad; en er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen ver-
slonden. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel 
van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij 
zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. 
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Maléachi 4:1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan 
zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel 
zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der 
heerscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 
 
“Op dat ogenblik zal satan zich klaarmaken voor de laatste machts-
greep. […]  Maar wanneer de ongelovigen opstaan en hij de grote 
menigte ziet die aan zijn kant staat, vat hij weer moed. Hij is 
vastbesloten de grote strijd niet op te geven. Hij wil de grote groep 
terdoodveroordeelden onder zijn banier scharen en ze gebruiken om 
zijn plan te verwezenlijken. […]  
Dan wordt het aanvalssein gegeven. Ontelbare mensen komen in 
beweging. Vroegere wereldveroveraars hebben nooit zo’n groot 
leger op de been gebracht. Dit leger overtreft de totale gevechts-
kracht van alle legers uit de hele krijgsgeschiedenis van onze aarde. 
Satan, de machtigste strijder, leidt de voorhoede. Zijn engelen bun-
delen al hun krachten voor deze eindstrijd. […]  Met militaire precisie 
rukken de gesloten gelederen op naar de Stad Gods over het 
opengereten en ruwe aardoppervlak. Christus geeft het bevel de 
poorten van het Nieuwe Jeruzalem te sluiten. Satans legerbende om-
singelt de stad en maakt zich gereed voor de aanval.” –De grote 
strijd, blz. 611-613. 
 

Nieuwe hemel en aarde  

8.  Welk speciale en heerlijke werk zal plaatsvinden na de laatste 
overwinning van God, de waarheid en gerechtigheid? 2 Petrus 
3:13, 14; Openbaring 21:1. 

2 Petrus 3:13, 14 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, 
geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt [=beijver] u, dat u 
onbevlekt en onbestraffelijk bevonden moogt worden door Hem in 
vrede; 
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de 
zee was niet meer. 
 
“Er is voorgoed een einde gekomen aan satans vernietigend werk. 
Zesduizend jaar lang heeft hij naar eigen goeddunken gehandeld. 
Hij heeft de aarde in ellende gedompeld en verdriet gebracht in het 
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heelal. De ganse schepping heeft ‘in al haar delen gezucht’ en is ‘in 
barensnood’ geweest. Nu zijn Gods schepselen voorgoed van hem 
en zijn verleidingen verlost. ‘De gehele aarde heeft rust, is stil; men 
(de verlosten) breekt uit in gejubel’ Jesája 14:7. Het trouwe 
universum brengt God lof en juicht om de overwinning. Johannes 
hoorde ‘als een stem van een grote schare en als een stem van vele 
wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: 
‘Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het 
koningschap aanvaard’ Openbaring 19:6. […]  ‘En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan’ Openbaring 21:1. Het vuur dat de ongelovi-
gen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is 
uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlosten voort-
durend herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.” –De 
grote strijd, blz. 620. 
 

Voor verdere studie 

Jesája 24:1, 3, 19, 20. 
 

Jesája 24:1, 3, 19, 20 Ziet, de Heere maakt het land leeg, en Hij maakt het 
woest; en Hij keert zijn gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners. […]  
Dat land zal volkomen leeg gemaakt worden, en het zal volkomen beroofd 
worden; want de Heere heeft dit woord gesproken. […]  De aarde zal 
volkomen verbroken worden, de aarde zal volkomen vaneen gescheurd 
worden, de aarde zal volkomen bewogen worden. De aarde zal volkomen 
waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weer bewogen worden, 
gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal 
vallen, en niet weer opstaan. 

 
“De goddelozen ontvangen hun straf op aarde. ‘Zij (zullen) zijn als 
stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der 
heerscharen’ Maléachi 4:1. Sommigen worden in een oogwenk vernie-
tigd, terwijl anderen vele dagen lijden. Iedereen wordt gestraft ‘naar zijn 
werken’. […] Er blijft maar één herinnering aan het verleden: de littekens 
van de kruisiging blijven altijd zichtbaar. Op Christus’ hoofd, in zijn zijde 
en op zijn handen en voeten zijn de enige sporen van de wreedheid van de 
zonde. […] De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn 
er niet meer. Het ganse heelal is gereinigd. Overal in de schepping is er 
eendracht en blijdschap. Van Hem die alles geschapen heeft, komen 
stromen van leven, licht en vreugde, die alle delen van de oneindige 
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ruimte bereiken. De kleinste atomen en de grootste werelden, alle levende 
wezens en alle levenloze voorwerpen verkondigen in hun oneindige 
schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde.” –De grote strijd,  
blz. 619, 620, 624. 
 

 

_____ 
 
 
 

13e Les     Sabbat 26 maart 2016 
                 Sabbatbegin 19.02 u. ↔ 19.04 u. 
 

Het tehuis van de verlosten 
 
“De verlosten krijgen weer toegang tot de boom des levens in het lang 
geleden verloren paradijs en zullen opgroeien tot de volle gestalte van de 
mensheid in haar oorspronkelijke luister. (Maléachi 4:2). De laatste 
sporen van de vloek zullen worden verwijderd en Christus’ trouwe volge-
lingen zullen verschijnen in ‘de schoonheid van de Here onze God’ om in 
geest en lichaam het volmaakte beeld van hun Here te weerkaatsen. Wat 
een wonderbaarlijke verlossing! – Zo lang besproken en verwacht, maar 
nooit ten volle begrepen.” –De grote strijd, blz. 595. 

 
De stad door God gebouwd 

1.  Waar keek Abraham het allermeest naar uit, hoewel hij de be-
lofte kreeg met betrekking tot het aardse Kanaän en diens na-
komelingen? Aan wie wordt de nieuwe aarde beloofd als hun 
erfenis? Hebreeën 11:10; Matthéüs 5:5. 

Hebreeën 11:10 Want hij verwachtte de stad, die fundamenten 
heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. 
Matthéüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aard-
rijk beërven. 
 
“De aarde die beloofd wordt aan de zachtmoedigen zal niet zijn zoals 
ze nu is, verduisterd door de schaduw van de dood en de vloek. ‘Wij 
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verwachten echter naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont.’ (2 Petrus 3:13). ‘En niets ver-
vloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal 
daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem vereren.’ (Openbaring 
22:3).” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 22. 
 

Een plek van vrede, gerechtigheid, en blijdschap 

2.  Wat zal er nooit zijn op de nieuwe aarde? Zullen de verlosten 
zich hun verleden herinneren met alle onrust en verdriet? 
Openbaring 21:4; Jesája 65:17. 

Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en 
de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt [=jammerklacht], 
noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 
Jesája 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en 
zullen in het hart niet opkomen. 
 
“Er is geen teleurstelling, geen smart, geen zonde, niemand die zal 
zeggen: Ik ben ziek; er zijn geen begrafenisstoeten, geen rouw, geen 
dood, geen scheiding, geen gebroken harten, want Jezus is er, er is 
vrede. Daar zullen zij ‘hongeren noch dorsten, woestijngloed noch 
zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en 
hen voeren aan waterbronnen.’ (Jesája 49:10).” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 22, 23. 
“Leed kan in de atmosfeer des hemels niet bestaan. In het tehuis der 
verlosten zullen geen tranen zijn, geen begrafenissen, geen rouw-
klederen. ‘Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek –; want het volk 
dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.’ 
(Jesája 33:24). Een brede stroom van geluk zal vloeien en zich 
verdiepen in de loop der eeuwigheid.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz 448. 
 

3.  Wat zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kenmerken? Hoe 
zullen de heilige mensen die daar wonen hun leven leiden?  
2 Petrus 3:13; Jesája 32:17, 18; 65:22. 

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. 
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Jesája 32:17, 18; 65:22 En het werk der gerechtigheid zal vrede 
zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zeker-
heid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des 
vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste 
plaatsen. […]  Zij zullen niet bouwen, dat een ander het bewoont, zij 
zullen niet planten, dat een ander het eet, want de dagen van Mijn 
volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen 
zullen het werk hunner handen verslijten. 
 
“De prachtige nieuwe aarde, met al zijn heerlijkheid, was de eeuwige 
erfenis der heiligen. Het rijk en de heerschappij, en de grootheid der 
koninkrijken onder de ganse hemel, werd toen gegeven aan het volk 
van de heiligen der hoge plaatsen, en zij zullen het bezitten tot in der 
eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden.” –Eerste 
geschriften, blz. 350. 
“ ‘En Mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige 
woningen, in oorden van ongestoorde rust’. ‘Van geen geweld zal in 
uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw 
gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof’. ‘Zij 
zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de 
vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er 
wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete ... en van het 
werk hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten’ (Jesája 
32:18; 60:18; 65:21, 22).” –De grote strijd, blz. 621, 622. 
 

4.  Hoe zit het met de dieren? Hoe zullen ze zijn? Wie zal er dan 
zelfs spelen met schepselen die nu wild en gevaarlijk zijn? Jesája 
11:5-9. 

Jesája 11:5-9 Want gerechtigheid zal de gordel van Zijn lendenen 
zijn; ook zal de waarheid de gordel van Zijn lendenen zijn. En de 
wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok 
neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, 
en een klein jongetje zal ze drijven. De koe en de berin zullen te-
zamen weiden, hun jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw 
zal stro eten, gelijk de os. En een zuigeling zal zich vermaken over 
het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken 
in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen noch verder-
ven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van 
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kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee be-
dekken. 
 
“Het gras zal een levend groen te zijn, en zal nooit verdorren. Er 
zullen daar rozen en lelies en allerlei bloemen zijn. Ze zullen nooit 
verwelken of vervagen of hun schoonheid en geur verliezen.  
De leeuw, waar we hier voor dienen te vrezen en te huiveren, zal dan 
liggen bij het lam, en alles op de nieuwe aarde zal vrede en harmonie 
zijn. De bomen van de nieuwe aarde zullen recht en verheven, zonder 
vervorming zijn. 
Op de nieuwe aarde is er geen koele wind, geen onaangename veran-
deringen. De atmosfeer is altijd goed en gezond.” –My Life Today, 
blz. 354. 
 

Gods tabernakel zal onder de mensen zijn 

5.  Wat zal men – net als in het aardse Jeruzalem, de hoofdstad van 
de koning en het volk – aantreffen in het hemels Jeruzalem? 
Wie zal daar wonen bij de verlosten van alle eeuwen? 
Openbaring 22:3; 21:3. 

Openbaring 22:3; 21:3 En geen vervloeking zal er meer tegen 
iemand zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en 
Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. […]  En ik hoorde een grote 
stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen en hun God zijn. 
 
“Het verlossingswerk zal volkomen zijn. Waar zonde overvloedig 
was, zal Gods genade overvloediger zijn. De aarde zelf, het gebied 
waarop satan aanspraak maakt als zijn eigendom, zal niet alleen 
vrijgekocht maar ook verheerlijkt worden. Onze kleine wereld, 
onder de vloek van de zonde de enige donkere plek in Zijn heerlijke 
schepping, zal boven alle andere werelden in het heelal van God 
geëerd worden. Hier, waar Gods Zoon als mens heeft vertoefd, waar 
de Koning der heerlijkheid heeft geleefd, geleden en is gestorven, 
hier zal, wanneer Hij alle dingen nieuw zal maken, de tent Gods bij 
de mensen zijn ‘en Hij zal bij hen wonen en ze zullen Zijn volk zijn 
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 17. 
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Terug naar de voeding uit het Paradijs 

6.  Wat zal – net als in Eden – overvloedig groeien ter ondersteuning 
van haar bewoners’ leven, gezondheid en vreugde? Openbaring 
22:2, Jesája 65:21; Ezechiël 47:12. 

Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en op de ene en de 
andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 
twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht; en de 
bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. 
Jesája 65:21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen 
wijngaarden planten, en de vrucht ervan eten. 
Ezechiël 47:12 Aan de beek nu, aan haar oever, zal aan deze en aan 
gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, 
noch de vrucht daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe 
vruchten voortbrengen; want zijn wateren vlieten uit het heiligdom; 
en zijn vrucht zal zijn tot spijs, en zijn blad tot heling. 
 
“Daar zal de mens wederom leven als in het Paradijs, het leven in 
hof en veld. ‘Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden 
planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een 
ander er wone; zij zullen niet planten opdat een ander het ete, want 
als de levensduur der bomen zal de leeftijd van Mijn volk zijn, en 
van het werk hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten.’ 
(Jesája 65:21, 22).” –Karaktervorming, blz. 303. 
“Op de nieuwe aarde zullen de verlosten zich bezighouden met de 
bezigheden en genoegens die blijdschap aan Adam en Eva in het 
begin hebben gebracht. Het leven in het Paradijs, het leven in hof en 
veld, zal weer geleid worden. ‘Zij zullen huizen bouwen en die 
bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen 
niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten opdat 
een ander het ete, …’ ” –Profeten en koningen, blz. 448. 
 

Gezette tijden voor aanbidding 

7.  Wat is de belofte van de Heer aangaande gezette tijden voor aan-
bidding, lofprijzing, en opperste vreugde voor degenen die Hij 
verlost heeft? Jesája 66:22, 23. 

Jesája 66:22, 23 Want zoals die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, 
die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, 
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alzo zal ook uw zaad en uw naam staan. En het zal geschieden, dat 
van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene sabbat tot de 
andere, alle vlees komen zal om te aanbidden voor Mijn aangezicht, 
zegt de Heere. 
 
“Mij werd getoond dat de wet van God in alle eeuwigheid stand zou 
houden, en tot in eeuwigheid van kracht zou zijn op de nieuwe 
aarde. Bij de schepping, toen de grondvesten der aarde gelegd 
werden, beschouwden de kinderen Gods het werk van de Schepper 
met bewondering, en het ganse hemelse heirleger juichte. Het was 
toen dat het fondament van de Sabbat gelegd werd. Aan het einde 
van de zes scheppingsdagen rustte God op de zevende dag van al 
Zijn werk, dat Hij gemaakt had; en Hij zegende de zevende dag en 
heiligde dezelve, omdat Hij op dezelve gerust had van al Zijn werk. 
De Sabbat werd in de hof van Eden ingesteld vóór de val, en werd 
door Adam en Eva en het ganse hemelse heirleger gehouden. God 
rustte op de zevende dag, en zegende en heiligde die. Ik zag dat de 
Sabbat nimmer afgeschaft zal worden, maar dat de verloste heiligen, 
en het ganse engeleheir die tot in alle eeuwigheid heilighouden 
zullen ter ere van de grote Schepper.” –Eerste geschriften, blz. 257. 
 

Onbeschrijfelijke schoonheid en verwondering 

8.  Is het mogelijk te beschrijven of zich zelfs in te beelden hoe 
geweldig het leven op de nieuwe aarde zal zijn? Alleen wie zal er 
zijn? 1 Korinthe 2:9; Openbaring 2:7. 

1 Korinthe 2:9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet 
heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen 
niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem 
liefhebben. 
Openbaring 2:7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom 
des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. 
 
“Uit vrees voor een te materialistische voorstelling van ‘de toe-
komstige erfenis’ hebben velen de waarheid in verband met ons 
eeuwig tehuis vergeestelijkt. Christus gaf Zijn discipelen de verzeke-
ring dat Hij heenging om hun plaats te bereiden in het huis van de 
Vader. Zij die Gods Woord aannemen, kunnen al het een en ander te 
weten komen over hun hemels tehuis. Toch heeft de Here voor 
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degenen die Hem liefhebben iets weggelegd ‘wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord en (...) in geen mensenhart is opge-
komen’ (1 Korinthe 2:9). Wij kunnen met onze taal de beloning van 
de verlosten nooit volledig weergeven. Alleen zij die het in werkelijk-
heid zien, zullen er zich ten volle rekenschap van kunnen geven. Ons 
begrensd verstand kan zich onmogelijk een beeld van de heerlijkheid 
van Gods paradijs vormen.” –De grote strijd, blz. 621. [zie ook: Het 
Bijbels gezin, blz. 449]. 
 

Voor verdere studie 

Jesája 65:25; Openbaring 21:5-7. 
 
Jesája 65:25 De wolf en het lam zullen tesamen weiden, en de leeuw zal 
stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn; zij zullen geen 
kwaad doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. 
Openbaring 21:5-7 En Die op de troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen 
nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Oméga, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van 
het water des levens om niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal 
hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 
 
“Elk spoor van de vloek is uitgewist. […]  Er blijft maar één herinnering 
aan het verleden: de littekens van de kruisiging blijven altijd zichtbaar. 
Op Christus’ hoofd, in Zijn zijde en op Zijn handen en voeten zijn de 
enige sporen van de wreedheid van de zonde. […]  Gods volk zal het 
voorrecht genieten de Vader en de Zoon van aangezicht tot aangezicht te 
zien. ‘Nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen’ (1 Korinthe 13:12). 
Wij zien het beeld van God, weerkaatst als in een spiegel, in de natuur en 
in Zijn handelen met de mens, maar dan zullen we Hem van aangezicht 
tot aangezicht zien, zonder de sluier die Hem aan ons gezicht onttrekt. 
We zullen in Zijn tegenwoordigheid staan en Zijn heerlijkheid zien.” –De 
grote strijd, blz. 620, 622, 623.  
“De hof van Eden bleef nog lang op aarde nadat de mens hieruit 
verdreven was. […]  Toen de ongerechtigheid de wereld steeds meer vulde 
en de goddeloosheid van de mensen oorzaak was van hun ondergang door 
de zondvloed, nam de hand die de hof van Eden geplant had, deze hof 
weg van de aarde. Doch wanneer eenmaal alles hersteld zal worden, als er 
een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen zijn (Openbaring 21:1), zal 
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deze hof heerlijker dan ooit hersteld worden.” –Patriarchen en profeten, 
blz. 36. 
“In de Bijbel wordt de erfenis van de verlosten ‘een vaderland’ genoemd. 
(Hebreeën 11:14-16). Daar leidt de hemelse Herder Zijn kudde naar de 
rivier met ‘het water des levens’. De ‘boom des levens’ geeft elke maand 
zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn ‘tot genezing der volkeren’. 
De rivieren stromen altijd en hun water is helder als kristal. Op hun 
oevers staan bomen die zorgen voor schaduw op het pad van de ver-
losten.” –De grote strijd, blz. 621. 
 
  

_____ 
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ZONSONDERGANG 

1 vrijdag 
Sabbat 

1 januari 
2 januari 

• 16.38 uur 
• 16.39 uur 

2 vrijdag 
Sabbat 

8 januari 
9 januari 

• 16.46 uur 
• 16.48 uur 

3 vrijdag 
Sabbat 

15 januari 
16 januari 

• 16.56 uur 
• 16.58 uur 

4 vrijdag 
Sabbat 

22 januari 
23 januari 

• 17.08 uur 
• 17.10 uur 

5 vrijdag 
Sabbat 

29 januari 
30 januari 

• 17.21 uur 
• 17.22 uur 

6 vrijdag 
Sabbat 

5 februari 
6 februari 

• 17.33 uur 
• 17.35 uur 

7 vrijdag 
Sabbat 

12 februari 
13 februari 

• 17.47 uur 
• 17.48 uur 

8 vrijdag 
Sabbat 

19 februari 
20 februari 

• 18.00 uur 
• 18.02 uur 

9 vrijdag 
Sabbat 

26 februari 
27 februari 

• 18.13 uur 
• 18.14 uur 

10 vrijdag 
Sabbat 

4 maart 
5 maart 

• 18.25 uur 
• 18.27 uur 

11 vrijdag 
Sabbat 

11 maart 
12 maart 

• 18.38 uur 
• 18.39 uur 

12 vrijdag 
Sabbat 

18 maart 
19 maart 

• 18.50 uur 
• 18.52 uur 

13 vrijdag 
Sabbat 

25 maart 
26 maart 

• 19.02 uur 
• 19.04 uur 

 
De genoemde tijden zijn berekend voor midden Nederland 

(De Bilt, 52° 6′ 38″ N, 5° 10′ 54″ E).  
 


