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Voorwoord 
 
Terwijl hij de laatste dagen in beschouwing nam, zag de apostel Paulus duidelijk 
hoe het zou zijn en schreef: “Weet ook dit, dat in de laatste dagen gevaarlijke 
tijden zullen komen.” 2 Timótheüs 3:1 [KJV]. Andere versies vertalen het 
woord ‘gevaarlijke’ als ‘zware’ of ‘moeilijke’ tijden. 
De boodschap van Jezus voor de laatsten dagen is ook zeer indrukwekkend:  
“… Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van 
velen verkouden.” Matthéüs 24:12. Wat is de wereld zonder liefde? Wie kan 
zonder liefde gelukkig zijn in het gezin, in de gemeente, en in de maatschappij? 
Zijn volgende afschildering van onze dagen heeft betrekking op het geloof:  
“… De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” 
Lukas 18:8. Deze zin is erg kort, maar ook zeer betekenisvol. 
Steeds minder mensen geloven in God, Zijn woord, Zijn wonderen, Zijn opstan-
ding, en in Zijn wederkomst. Wat is er nog over van de geestelijkheid van vele 
mensen? Slechts “een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan 
verloochend hebben.” 2 Timótheüs 3:5. Iedere dag laat zien dat het einde komt. 
Terugkijkend naar de geschiedenis, schrijft de dienstmaagd van de Heer: “Het 
beeld, aan Nebukadnézar geopenbaard, stelde naast een voorstelling van de ach-
teruitgang van de aardse rijken in macht en heerlijkheid ook terecht de achter-
uitgang voor van godsdienst en moraal onder de volken van deze rijken. Als de 
volken God vergeten, worden ze in verhouding daarmee in moreel opzicht 
zwak.  
Babel verdween omdat het God vergat in haar voorspoed en de heerlijkheid van 
haar voorspoed toeschreef aan menselijk kunnen. 
Het rijk der Meden en Perzen werd door Gods toorn getroffen, omdat Gods Wet 
in dit rijk werd vertreden. Voor de vreze des Heren was in het hart van het volk 
geen plaats. De overheersende invloeden in Medo-Perzië waren goddeloosheid, 
lastering en corruptie. De koninkrijken die volgden waren zelfs nog minder en 
nog corrupter. Ze gingen achteruit omdat ze hun trouw aan God verwierpen. 
Toen ze Hem vergaten, zonken ze in moreel opzicht steeds dieper weg (YI 
22 sept. 1903).” –Bijbelkommentaar, blz. 271, 272. 
Haar ogen vervolgens op haar eigen tijd richtend, voegde zij daaraan toe: “We 
zijn een tijd genaderd waarin Gods geheiligd werk wordt voorgesteld door de 
voeten van het beeld, waarin het ijzer was vermengd met modderig leem. God 
heeft een volk, een uitverkoren volk, welks onderscheidingsvermogen geheiligd 
moet zijn, dat zich niet mag verontreinigen door met hout, stro en stoppels op de 
hoeksteen te bouwen. Ieder die trouw is aan Gods geboden, zal zien dat het 
zichtbaar kenmerk van ons geloof de Sabbat van de zevende dag is. Als de 
regering de Sabbat zou eerbiedigen zoals God dat heeft geboden, zou ze staan in 
de kracht van God, en het geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd, 
verdedigen. Maar staatslieden houden een valse sabbat hoog en zullen hun 
godsdienstig geloof vermengen met dit product van het pausdom, door dit te 
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plaatsen boven de Sabbat, die de Here gezegend en geheiligd heeft, door deze 
dag af te zonderen voor de mens om die te heiligen als een teken tussen Hem en 
zijn volk tot in duizend geslachten. De vermenging van kerkelijk- en staatsbeleid 
wordt voorgesteld door het ijzer en het leem. Deze eenheid verzwakt alle kracht 
van de kerken. Door de kerk te bekleden met de macht van de staat volgen 
kwade resultaten. De mensen hebben bijna de grens van Gods verdraagzaam-
heid overschreden. Ze hebben hun kracht in politiek geïnvesteerd, en zich met 
het pausdom verenigd. Maar de tijd zal komen wanneer God hen, die Zijn wet 
krachteloos hebben gemaakt, zal straffen, en hun boze werk op hun eigen hoofd 
zal doen komen (MS 63, 1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 272. 
De komende gebeurtenissen zullen schokkender en ernstiger zijn dan we ons 
kunnen voorstellen, want alles wat niet goed vaststaat, zal worden geschud. 
Hebreeën 12:27 
Daarom adviseert de Geest der Profetie in het licht van de komende beproeving: 
“Er is een ernstig voorbereidingswerk dat gedaan moet worden door Zevende 
Dags Adventisten als zij standvastig zouden staan in de moeilijke ervaringen die 
zich vlak voor hen bevinden. Indien zij in de verwarring en de verleiding van de 
laatste dagen trouw blijven aan God, dienen zij de Heer in nederigheid van hart 
te zoeken voor wijsheid om de misleidingen van de vijand te weerstaan. … 
Steeds dienen wij de plechtige gedachte van de spoedige terugkeer van de Heer 
in gedachte te houden, en met het oog daarop het individuele werk herkennen 
dat gedaan moet worden. 
Met de hulp van de Heilige Geest dienen wij de natuurlijke neigingen en 
tendensen tot het verkeerde te weerstaan, en uit het leven elk onchristelijke 
element weg te doen. Zo zullen wij ons hart voorbereiden voor het ontvangen 
van Gods zegen, die ons genade zal geven en ons in harmonie zal brengen met 
het geloof van Jezus. Voor dit voorbereidingswerk zijn grote voordelen verleend 
aan deze mensen, geschonken in licht, in waarschuwingsboodschappen en 
onderwijzing, gezonden door het licht gegeven, in berichten van waarschuwing 
en instructie, gezonden via de vertegenwoordiging van de Geest van God.” –In 
High Places, blz. 347. 
Deze Sabbatschoollessen “Gods volk in de laatste dagen” zijn opgesteld met het 
oog op wat er nu gebeurt, en wat er vlak vóór ons ligt. Het is de wens en het op-
recht gebed van de schrijver, alsook van alle broeders en zusters van de Generale 
Conferentie en de Predikersafdeling, dat de studenten deze zaken met de grote 
ernst beschouwen, die deze tijden verdienen. Dat de les van iedere week een 
grote zegen mag zijn voor al onze broeders en zusters, de jongeren en de 
geïnteresseerde zielen. 
 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling 
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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: 
Anonymus 

• 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 Bangalore, India 

 
Dat God uw vrijgevige gave mag zegenen! 

 

1e Les     Sabbat 2 juli 2016 
                 Sabbatbegin 22.03 u. ↔ 22.02 u. 
 

De boeken Daniël en de Openbaring 
 
“Vooral de Openbaring van Johannes, in samenhang met het boek Daniël, 
vraagt een bijzonder onderzoek. Het is de taak van iedere Godvrezende 
leraar na te gaan hoe hij het evangelie, dat onze Heiland persoonlijk 
bekend maakte aan Zijn dienstknecht Johannes, duidelijk en begrijpelijk 
kan maken. ‘De Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven 
heeft om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden’. 
Openbaring 1:1. 
Niemand moet zich in de studie van de Openbaring laten ontmoedigen door 
haar ogenschijnlijk geheimzinnige symbolen. ‘Indien echter iemand van u 
in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, Die aan allen geeft, 
eenvoudigweg en zonder verwijt’. Jakobus 1:5.” –Karaktervorming, 
blz. 192, 193. 
 
Profetie – het fundament van geloof 

1.  Wat is het belang van profetie voor degenen die in de eindtijd 
leven? Amos 3:7; 1 Korinthe 14:22; 2 Petrus 1:19. 

Amos 3:7 Gewis, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn 
verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft. 
1 Korinthe 14:22 Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet 
voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; en de profetie niet 
voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven. 
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, 
en u doet wel, dat u daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in 
een duistere plaats, totdat de dag aanlicht, en de morgenster opgaat 
in uw harten. 
 
“Predikanten zouden het zekere woord van de profetie naar voren 
moeten brengen als het fundament van het geloof van de Zevende 
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Dags Adventisten. De profetieën van Daniël en de Openbaring die-
nen zorgvuldig te worden bestudeerd, en in verband daarmee met de 
woorden ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.’ 
Het vierentwintigste hoofdstuk van Matthéüs wordt mij steeds weer 
voorgesteld als iets dat onder ieders aandacht gebracht moet worden. 
Vandaag de dag leven wij in de periode wanneer de voorspellingen 
van dit hoofdstuk zich vervullen. Laat onze predikanten en onderwij-
zers deze profetieën uitleggen aan degenen die zij onderrichten. Laten 
zij hun verhandelingen achterwege laten, die zaken van ondergeschikt 
belang zijn, en waarheden naar voren brengen die het lot van zielen 
zal beslissen.” –Gospel Workers, blz. 148 (1915). 
 

Profetische zekerheid 

2.  Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de gegeven profetieën voor de 
laatste dagen in vervulling zullen gaan? Hábakuk 2:3; Hebreeën 
10:36, 37. 

Hábakuk 2:3 Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan 
zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, 
verbeid Hem, want Hij zal gewis komen, Hij zal niet achterblijven. 
Hebreeën 10:36, 37 Want u hebt lijdzaamheid van node, opdat u, de 
wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen; 
Want: Nog een zeer weinig tijd en Hij, Die te komen staat, zal komen, 
en niet vertoeven. 
 
“Alles wat God in de profetische geschiedenis aangegeven heeft, dat 
in het verleden in vervulling zou gaan, is geweest, en alles wat nog 
in diens beschikking zal moeten komen, zal zijn. Daniël, de profeet 
van God, staat in zijn plaats. Johannes staat in zijn plaats. In de 
Openbaring heeft de Leeuw van de stam van Juda voor de leerlingen 
der profetie het boek Daniël geopend, en staat Daniël dus in zijn 
plaats. Hij draagt zijn getuigenis, dat wat de Heer hem in visioen 
heeft geopenbaard van de grote en plechtige gebeurtenissen, welke 
wij moeten kennen, terwijl wij juist staan op de drempel van de ver-
vulling ervan. 
In de geschiedenis en profetie schildert het Woord van God het lange 
voortdurende conflict tussen waarheid en dwaling. Dat conflict is nog 
in volle gang. Die dingen die geweest zijn, zullen worden herhaald. 
Oude controverses zullen nieuw leven worden ingeblazen, en nieuwe 
theorieën zullen voortdurend opkomen. Maar Gods volk, dat in hun 
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geloof en de vervulling van de profetie een rol hebben gespeeld in de 
verkondiging van de boodschappen van de eerste, tweede en derde 
engel, weten waar ze staan. Ze hebben een ervaring die kostbaarder is 
dan goud. Zij dienen vast te staan als een rots, en het begin van hun 
vertrouwen standvastig vast te houden tot het einde.” –Selected 
Messages, boek 2, blz. 109. 
 

Het gevaar van het negeren van het verleden 

3.  Kunnen wij tevreden zijn met de kennis van de profetie die we 
reeds hebben? Zal een eenvoudige kennis van de profetie vol-
doende zijn om veilig te gaan door de laatste gevaren? Openbaring 
1:3. 

Openbaring 1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woor-
den van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; 
want de tijd is nabij. 
 
“Alle werkelijke ervaring in godsdienstige leerstellingen zullen het 
stempel van Jehova dragen. Iedereen dient de noodzaak in te zien 
om de waarheid voor zichzelf individueel te begrijpen. Wij dienen 
de leerstellingen te begrijpen die zorgvuldig en met gebed zijn 
bestudeerd…. Er is grote behoefte om het boek Daniël en het boek 
Openbaring te onderzoeken, en de teksten grondig te leren, opdat 
wij mogen weten wat er staat geschreven…. 
De Heer wil dat iedere ziel, die beweert de waarheid te geloven, een 
intelligente kennis zal hebben van wat waarheid is. Valse profeten 
zullen opstaan en zij zullen velen verleiden….  
Moet niet een ieder de redenen van ons geloof begrijpen? In plaats 
van het houden van zo veel preken, zou het Woord van God meer 
nader onderzocht moeten worden, de Bijbel vers voor vers te ope-
nen, en zoeken naar de sterke bewijzen die de fundamentele leerstel-
lingen ondersteunen, die ons hebben gebracht waar we nu staan, op 
het platform van de eeuwige waarheid…. 
Wanneer de mensen zich afkeren van de grenspalen, die de Heer heeft 
vastgesteld, opdat wij onze positie kunnen begrijpen, zoals afge-
bakend in de profetie, gaan zij naar een bestemming die zij niet 
kennen.” –Evangelism, blz. 363, 364. 
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4.  Wat is bijzonder belangrijk bij het tegemoet treden van het 
gevaar van valse christussen en valse profeten? Éfeze 4:13-15.  

Éfeze 4:13-15 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des 
geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot 
de maat van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet 
meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 
worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door 
arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen; Maar de waarheid 
betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus. 
 
“Tijden die de zielen der mensen zullen beproeven, zijn spoedig te 
wachten, en die zwak zijn in het geloof, zullen de proef van die 
gevaarlijke dagen niet kunnen doorstaan. De grote waarheden der 
openbaring moeten nauwgezet worden bestudeerd, want we zullen een 
degelijke kennis van Gods Woord nodig hebben. Door Bijbelstudie en 
dagelijkse gemeenschap met Jezus zullen we een duidelijk, scherp 
omlijnd inzicht krijgen ten aanzien van persoonlijke verantwoordelijk-
heid en kracht om te staan in de dag van beproeving en verzoeking. Hij 
wiens leven door verborgen schakels verbonden is met Christus, zal 
door de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid. 
[…]  Van de christen wordt geëist, dat hij ijverig is in het onderzoek 
der Schriften en steeds en steeds weer de waarheden van Gods 
Woord zal lezen. Opzettelijke onwetendheid ten aanzien van dit 
onderwerp brengt het christelijke leven en karakter in gevaar. Het 
verblindt het begrip en verderft de edelste vermogens. Juist dat 
brengt verwarring in ons leven. Ons volk moet de Godsspraak leren 
verstaan, zij moeten een stelselmatige kennis bezitten van de begin-
selen der geopenbaarde waarheid, waardoor ze bestand zullen zijn 
tegen hetgeen op aarde zal komen, en die hen zal bewaren om mee-
gevoerd te worden door alle wind der leer. 
Grote veranderingen zullen zich weldra in de wereld voltrekken, en 
een ieder zal een proefondervindelijke kennis moeten bezitten van 
de dingen Gods.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2,  
blz. 102, 103. 
 

5.  Waaraan zullen de gelovigen het hoofd moeten bieden – die de 
geboden van God en het geloof van Jezus bewaren? Handelingen 
14:22; 2 Timótheüs 3:12. 



9 
 

Handelingen 14:22 Versterkende de zielen der discipelen, en ver-
manende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele 
verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. 
2 Timótheüs 3:12 En ook allen, die godzalig willen leven in 
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
 
“Zij die alle geboden Gods willen gehoorzamen, zullen verdrukt en 
bespot worden. Zij kunnen alleen met Gods hulp stand houden. 
Willen ze de beproeving die hun te wachten staat overleven, dan 
moeten ze Gods wil begrijpen zoals die in Zijn Woord is geopen-
baard. Ze kunnen God alleen eren als ze een juist beeld hebben van 
Zijn karakter, heerschappij en doelstellingen, en er ook naar hande-
len. Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, 
zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. Iedereen zal 
antwoord moeten geven op de doorslaggevende vraag: Zal ik God of 
de mensen gehoorzamen? Het uur voor de beslissing is aange-
broken. Staan we op de rots van Gods onveranderlijk Woord? Zijn 
we bereid de geboden Gods en het geloof van Jezus te verdedigen?” 
–De grote strijd, blz. 548. 
 

Het profetische boek Daniël 

6.  Is het boek Daniël nog steeds verzegeld? Was het kleine boekje, 
dat de engel uit Openbaring 10 in zijn hand had, gesloten of 
open? Daniël 12:4; Openbaring 10:2. 

Daniël 12:4 En u, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit 
boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de 
wetenschap zal vermenigvuldigd worden. 
Openbaring 10:2 En hij had in zijn hand een boekje, dat geopend 
was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en de linker op de aarde. 
 
“Nadat de zeven donderslagen gesproken hadden, kreeg Johannes, net 
als eertijds Daniël, bevel met betrekking tot het boekje: ‘Verzegel 
hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet 
op.’ Dit heeft betrekking op latere gebeurtenissen, die te zijner tijd 
ontsloten zullen worden. Daniël zal opstaan  in zijn bestemming aan 
het einde der dagen. Johannes ziet hoe het boekje ontsloten wordt. 
Dan hebben de profetieën van Daniël hun juiste plaats in de bood-
schappen van de drie engelen, die aan de wereld gegeven zullen 
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worden. Het openen van het boekje was de boodschap met betrekking 
tot de tijd.” –Bijbelkommentaar, blz. 661, 662. 
“Toen het boek werd geopend, werd de verkondiging gedaan: ‘Er 
zal geen tijd meer zijn.’ Zie Openbaring 10:6. Het boek Daniël is nu 
ontsloten, en de openbaring van Christus door Johannes is om tot 
alle bewoners van de aarde te komen. Door de toename van kennis 
wordt een volk bereid om te staan in de laatste dagen.” –Selected 
Messages, boek 2, blz. 105. 
 

Openbaring is een open boek 

7.  Aangezien het boek Openbaring voor onze tijd is, hoe dienen wij 
deze dan te bestuderen? Wie zal bijzonder worden gezegend 
door het te bestuderen? Openbaring 22:10, 6, 7. 

Openbaring 22:10, 6, 7 En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de 
profetie van dit boek niet; want de tijd is nabij. […]  En hij zei tot mij: 
Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der 
heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te 
tonen, hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastig; zalig is hij, 
die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. 
 
“De Openbaring maakt aan de wereld bekend wat er geweest is, wat 
er is en wat er komen zal; het is bedoeld als onderricht voor ons, op 
wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dit boek moet met eer-
biedig ontzag worden bestudeerd. Wij zijn bevoorrecht te weten wat 
tot onze lering dient.... 
De Here Zelf openbaarde aan Zijn dienstknecht Johannes de verbor-
genheden van de Openbaring en het is Zijn bedoeling dat deze open 
zullen zijn tot studie van een ieder. In dit boek worden tonelen 
geschilderd die nu tot het verleden behoren, terwijl sommige van 
eeuwigheidsbelang zijn die nu om ons heen plaatsvinden; andere 
profetieën zullen pas in het einde van de tijd volledig in vervulling 
gaan, als de laatste grote strijd tussen de machten van het kwaad en 
de Vorst des hemels zal plaats vinden (RH 3l aug. 1897).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 633. 
 

Ter overdenking 

“De profetie gaat regel voor regel in vervulling. Hoe standvastiger wij 
staan onder de banier van de boodschap van de derde engel, des te duide-



11 
 

lijker zullen we de profetie van Daniël begrijpen; want de Openbaring is 
de aanvulling van Daniël. Hoe vollediger wij het licht aanvaarden dat 
door de Heilige Geest naar voren wordt gebracht door middel van Gods 
gewijde dienaren, hoe dieper en zekerder – zelfs als de eeuwige troon – 
zullen de waarheden van de oude profetie verschijnen; wij zullen er zeker 
van zijn dat Gods mannen spraken, terwijl zij door de Heilige Geest 
waren bewogen. De mensen moeten zelf onder de invloed van de Heilige 
Geest zijn om de uitingen van de Geest door de profeten te begrijpen. 
Deze boodschappen werden gegeven, niet voor degenen die de profetieën 
uitspraken, maar voor ons die leven te midden van de taferelen van de 
vervulling daarvan.” –Selected Messages, boek 2, blz. 114. 
“Het is de eerste en hoogste plicht van elk redelijk denkend wezen de 
waarheid uit de Bijbel te leren kennen om daarna in het licht te wandelen 
en anderen aan te moedigen zijn voorbeeld te volgen. We zouden elke 
dag de Bijbel ernstig moeten onderzoeken, elke gedachte moeten over-
denken en de ene tekst met de andere vergelijken. We moeten met Gods 
hulp persoonlijk onze standpunten vormen, want we zullen persoonlijk 
rekenschap voor God dienen af te leggen.” –De grote strijd, blz. 553, 554. 
 

_____ 
 
 

2e Les     Sabbat 9 juli 2016 
                 Sabbatbegin 21.59 u. ↔ 21.58 u. 
 

De drievoudige engelboodschap 
 
“Christus komt weer met macht om zalig te maken. Om de mensen op 
deze gebeurtenis voor te bereiden, heeft Hij de eerste, tweede en derde 
engel met boodschappen gezonden. Deze engelen stellen degenen voor 
die de waarheid ontvangen en met kracht het evangelie aan de wereld 
openbaren (Brief 79, 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 674. 

 
Een boodschap voor de mensheid 

1.  Welk visioen werd de apostel Johannes gegeven voor de eindtijd? 
Welk soort boodschap bevat deze? Openbaring 14:6-10. 
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Openbaring 14:6-10 En ik zag een andere engel, vliegende in het 
midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te ver-
kondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en ge-
slacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God, 
en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; 
en aanbidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fontei-
nen der wateren gemaakt heeft. 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. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een 
grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ont-
vangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal 
ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd inge-
schonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd 
worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. 

 
“De verkondiging van de eerste, tweede en derde engelboodschap is 
gelokaliseerd door het Woord der Inspiratie. Geen pin of pen dient 
te worden verwijderd. Geen menselijk gezag heeft enig meer recht 
om de locatie van deze boodschappen te wijzigen dan om het 
Nieuwe Testament de vervangen door het Oude Testament. […]  
De eerste en tweede boodschap werden in 1843 en 1844 gegeven, en 
wij bevinden ons nu onder de verkondiging van de derde; maar alle 
drie de boodschappen moeten nog steeds verkondigd worden. Het is 
nu net zo van belang als ooit tevoren dat zij zullen worden herhaald 
voor degenen die de waarheid zoeken. Door pen en stem dienen wij 
de verkondiging te laten klinken, hun volgorde te laten zien, en de 
toepassing van de profetieën die ons brengen naar de boodschap van 
de derde engel. Er kan geen derde boodschap zijn zonder de eerste 
en tweede. Deze boodschappen dienen wij de wereld te geven in 
publicaties, in verhandelingen, en de lijn te laten zien van de profe-
tische geschiedenis van de dingen die zijn geweest en de dingen die 
zullen geschieden.” –Selected Messages, boek 2, blz. 104. 

 

2.  Waarom dient de drievoudige engelboodschap gebracht te wor-
den? Wie is opgedragen om het eeuwige evangelie te prediken, 
dat zich in deze boodschappen bevindt? Psalm 14:2; Openbaring  
1:1-3; Psalm 51:15. 
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Psalm 14:2 De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensen-
kinderen, om te zien, of iemand verstandig was, die God zocht. 
Openbaring 1:1-3 De openbaring van Jezus Christus, die God hem 
gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast 
geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn 
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Die het woord Gods 
betuigd heeft, en het getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij 
gezien heeft. Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden 
van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; 
want de tijd is nabij. 
Psalm 51:15 Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de 
zondaars zullen zich tot U bekeren. 

 
“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 eeuwig-
heid en heeft in Zijn genade een waarschuwingsboodschap gezon-
den 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 tekst zegt dat deze boodschap een 
onderdeel is van ‘het eeuwig evangelie’. De verkondiging van het 
evangelie is niet aan engelen, maar aan mensen toevertrouwd. 
Engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de 
grote bewegingen ter verlossing van de mens, maar de eigenlijke 
verkondiging van het evangelie gebeurt door de boodschappers van 
Christus op aarde.” –De grote strijd, blz. 292, 293. 
 

Een groot werk 

3.  Waarom is de verkondiging van de drievoudige engelboodschap 
zo belangrijk? Matthéüs 24:12-14. 

Matthéüs 24:12-14 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd 
zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volhar-
den zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het 
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getui-
genis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 
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“Een groot werk moet gedaan worden door de mensen bekend te 
maken met de reddende waarheden van het Evangelie. Dit is het door 
God verordineerde middel om tegen de vloed van zedelijk verderf een 
dam op te werpen. Dit is Zijn middel om Zijn zedelijk beeld in de 
mens te herstellen. Het is Zijn geneesmiddel tegen de algemene ont-
reddering. Het is de kracht die mensen eendrachtig samenvoegt. Deze 
waarheden te brengen is het werk van de derde engelboodschap. Het 
is ’s Heren opzet dat de verkondiging van deze boodschap het verhe-
venste, grootste werk zal zijn dat in deze tijd uitgedragen wordt in de 
wereld.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 385, 386. 
 

4.  Wat is daarom de plechtige, dringende verantwoordelijkheid 
van Gods volk? Jesája 58:1; Handelingen 17:31, 31. 

Jesája 58:1 Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een 
bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van 
Jakob hun zonden. 
Handelingen 17:30, 31 God dan, de tijden der onwetendheid over-
zien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. 
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem 
rechtvaardig zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe verordi-
neerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, daar Hij Hem 
uit de doden opgewekt heeft. 

 
“God heeft in deze tijd Zijn volk geroepen zoals Hij het oude Israël 
riep, om als een licht in de wereld te staan. Door het machtige zwaard 
der waarheid, de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel, 
heeft Hij hen afgescheiden van de kerken en van de wereld om hen in 
een geheiligde verbintenis met Hemzelf te brengen. Hij heeft hen 
aangesteld als de bewaarders van Zijn wet en heeft hun de grote 
waarheden der profetie toevertrouwd. Gelijk de heilige Godsspraken 
die het oude Israël waren toevertrouwd, vormen deze een geheiligd 
pand om door te geven aan de wereld. De drie engelen van Openbaring 
14 stellen het volk voor dat het licht van Gods waarschuwingsbood-
schappen aannam, en die als Zijn tussenpersonen uitgaan om de waar-
schuwing te laten schallen over de lengte en breedte der aarde. 
Christus zegt tot Zijn navolgers: ‘Gij zijt het licht der wereld.’ 
(Matthéüs 5:14). Tot elke ziel die Jezus aanneemt, spreekt het kruis 
van Golgotha: ‘Aanschouwt de waarde van de ziel. Gaat heen in de 
gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.’ (Markus 
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16:15). Niets mag toegestaan worden om dit werk te hinderen. Het is 
voor deze tijd het allerbelangrijkste werk; het moet zo vérreikend zijn 
als de eeuwigheid. De liefde die Jezus aan de dag legde voor de zielen 
van mensen in het offer dat Hij bracht voor hun verlossing, zal al Zijn 
navolgers tot daden aanzetten.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 2, blz. 162, 163. 
 

5.  Hoe vérreikend zijn de boodschappen van de drie engelen, die 
verkondigd moeten worden? Openbaring 14:6; Matthéüs 24:14. 

Openbaring 14:6 En ik zag een andere engel, vliegende in het 
midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te ver-
kondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en ge-
slacht, en taal, en volk. 
Matthéüs 24:14 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. 
 
Van stad tot stad, van dorp tot dorp en van land tot land moet de 
boodschap van de tegenwoordige waarheid verkondigd worden, niet 
met uiterlijk vertoon, maar in de kracht van de Geest, door mannen 
van geloof. 
En het is noodzakelijk dat de beste vorm van arbeid wordt gegeven. 
De tijd is gekomen, de belangrijke tijd, wanneer, door Gods bood-
schappers, de boekrol voor de wereld wordt afgerold. De waarheid, 
die de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel omvat, 
moet gaan naar elke natie, geslacht, taal en volk; het moet de duis-
ternis van elk continent verlichten en uitbreiden naar de eilanden 
van de zee….” –Evangelism, blz. 19.  
 

Pogingen zich tegen het werk te verzetten 

6.  Waar zullen de drie boodschappen de draak en zijn volgelingen 
toe aanzetten te doen? Is dit een reden om de boodschappen, die 
door de Heer zijn gegeven, te minimaliseren? Openbaring 
12:17; Éfeze 6:11-13. 

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. 
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Éfeze 6:11-13 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat u kunt 
staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben  
de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis 
dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom 
neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat u kunt weerstaan in 
de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
“De drie engelen van Openbaring 14 worden voorgesteld als vlie-
gende in het midden des hemels, als een symbool van het werk van 
hen die de boodschap van de eerste, tweede en derde engel ver-
kondigen. Deze zijn met elkander verbonden. De bewijzen van de 
blijvende, altijd levende waarheid van deze bijzondere boodschap-
pen, van zoveel betekenis voor de gemeente, die zo’n hevige tegen-
stand van de godsdienstige wereld hebben opgewekt, zijn niet uitge-
wist. Satan is voortdurend bezig een schaduw over deze boodschap-
pen te werpen, zodat het volk Gods hun belangrijkheid, hun tijd en 
plaats niet helder meer onderscheidt; maar zij leven en zullen hun 
kracht uitoefenen op ons godsdienstig beleven zolang de tijd nog 
duurt.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 392, 393. 
“Ons werk is het om nu het volk wakker te schudden. Satan is met 
grote kracht afgedaald met al zijn engelen, om met alle bedrieglijke 
verleidingen Gods werk tegen te staan. De Here heeft een boodschap 
voor Zijn volk. Deze boodschap moet gebracht worden, hetzij de men-
sen haar aannemen of verwerpen. Evenals in de dagen van Christus 
zullen aanslagen bedacht worden door de machten der duisternis, maar 
de boodschap mag niet worden afgezwakt door zachte woorden of 
mooie toespraken, terwijl ze roepen Vrede, vrede, waar geen vrede is 
voor hen die zich van God afwenden. ‘De goddelozen, zegt mijn God, 
hebben geen vrede.’ (Jesája 57:21).” –Bijbelkommentaar, blz. 240. 
 

7.  Wie zal met name het doelwit zijn van degenen die zich 
verzetten tegen de goddelijke waarschuwingsboodschappen? 
Openbaring 14:12; 12:17. 

Openbaring 14:12; 12:17 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier 
zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. […]  
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. 
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“God heeft mij de gevaren getoond die degenen bedreigen aan wie het 
heilige werk is toevertrouwd om de boodschap van de derde engel te 
verkondigen. Zij moeten eraan denken dat deze boodschap van het 
grootste belang is voor de gehele wereld. Zij moeten de Schriften 
ijverig onderzoeken, zodat zij weten hoe zij op hun hoede kunnen zijn 
tegen de verborgenheid van de ongerechtigheid, die zo’n groot aan-
deel heeft in de slotgebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis. 
Er zal steeds meer uiterlijk vertoon zijn door wereldse machten. God 
stelde onder verschillende zinnebeelden aan Johannes de goddeloze 
aard en verleidelijke invloed voor van hen, die zich hebben onder-
scheiden door het vervolgen van Zijn volk. Openbaring 18 spreekt 
over het mystieke Babylon, dat van haar hoge plaats is gevallen om 
een vervolgende macht te worden. Zij die de geboden van God en het 
geloof van Jezus bewaren, zijn het mikpunt van de woede van deze 
macht (Openbaring 18:1-8 aangehaald) (MS 135, 1902).”  
–Bijbelkommentaar blz. 676, 677. 
 

Ter overdenking 

“De waarheid die door velen gesmaad en veracht is, zal triomferen. 
Hoewel bij tijden schijnbaar vertraagd, is haar vooruitgang nooit stop-
gezet. Wanneer Gods boodschap tegenstand ontmoet, schenkt Hij bijzon-
dere kracht, zodat ze een grotere invloed uitoefent. Begiftigd met god-
delijke energie zal ze haar weg banen door de sterkste barrières, en over 
elk beletsel zegevieren.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 437. 

 
_____ 
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3e Les     Sabbat 16 juli 2016 
                 Sabbatbegin 21.53 u. ↔ 21.52 u. 
 

Gods volk en de heiligdomsleer 

 
“Iedereen die deze onderwerpen heeft begrepen, moet getuigen van de 
belangrijke waarheid die God aan hem heeft toevertrouwd. Het heiligdom 
in de hemel is het middelpunt van Christus’ verzoeningswerk ten behoeve 
van de mens. Iedereen die op aarde leeft, is erbij betrokken. Het geeft in-
zicht in het verlossingsplan, brengt ons tot aan het einde der tijden en ont-
hult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen gerechtigheid en zonde. 
Het is van het allergrootste belang dat allen deze onderwerpen grondig 
bestuderen en een antwoord kunnen geven aan iedereen die hen reken-
schap vraagt van de hoop die in hen is.” –De grote strijd, blz. 450, 451. 

 
Het heiligdom en het oordeel 

1.  Welke plek neemt de waarheid in over het heiligdom in het 
geloof van Gods volk? Daniël 8:14; Hebreeën 9:24. 

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 9:24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat 
met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, 
maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van 
God voor ons; 
 
“Het juiste begrip van de bediening in het hemelse heiligdom is het 
fundament van ons geloof. (Brief 208, 1906).” –Evangelism, blz. 221. 
“Het onderwerp van het heiligdom gaf de verklaring voor de teleur-
stelling van 1844. Het toonde de harmonieuze samenhang van de 
waarheid in haar diverse aspecten, leverde het bewijs dat de Advent-
beweging door God werd geleid, onderstreepte de belangrijke op-
dracht voor onze tijd en bracht de juiste plaats en aard van het werk 
van Gods volk aan het licht.” –De grote strijd, blz. 396. 
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2.  Waarom is het zo belangrijk te weten wat er nu gaande is in het 
hemelse heiligdom? Hebreeën 8:1, 2; 9:27. 

Hebreeën 8:1, 2; 9:27 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. […] En gelijk het de mensen 
gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
 
“Gods volk moet het onderwerp van het heiligdom en het onder-
zoekend oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet persoonlijk op de 
hoogte zijn van de taak en het werk van onze Hogepriester, want 
anders zal men onmogelijk het geloof hebben dat in deze tijd nood-
zakelijk is, of de plaats kunnen innemen die God voor elk van ons 
heeft bestemd. Iedereen moet zijn leven redden of verliezen. Het 
geval van iedereen afzonderlijk zal voor Gods rechterstoel worden 
behandeld. Iedereen zal tegenover de grote Rechter komen te staan. 
Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich vaak verdiept in het 
plechtige moment wanneer de vierschaar zich zal neerzetten en de 
boeken zullen worden geopend, wanneer iedereen, zoals Daniël 
zegt, zal worden geoordeeld aan het ‘einde der dagen’ ”. –De grote 
strijd, blz. 450.  
 

Christus’ bemiddeling 

3.  Welk bedieningswerk voert Jezus tegenwoordig uit voor de mens in 
het hemelse heiligdom? Wat zouden wij moeten doen, terwijl Hij in 
de hemel pleit voor iedere berouwvolle zondaar? 1 Johannes 2:1; 
Hebreeën 7:25. 

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat u 
niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 
Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 
Hebreeën 7:25 Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken dege-
nen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te 
bidden. 
 
“… 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 
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tussenkomst gebaat konden worden, en om op die wijze het heiligdom 
te reinigen.” –Eerste geschriften, blz. 303. 
“In het heilige der heiligen is Zijn wet, de rechtsnorm waarnaar de 
hele mensheid zal worden geoordeeld. Op de ark met de tafelen der 
wet ligt het verzoendeksel. Hier pleit Christus met Zijn bloed voor de 
zondaar.” –De grote strijd, blz. 389. 
“Terwijl Christus het heiligdom reinigt, moeten de gelovigen op aarde 
hun leven zorgvuldig onderzoeken, en hun karakter vergelijken met 
de maatstaf van gerechtigheid.” –Christus weerspiegelen, blz 296. 
 

4.  Hoe wordt dit werk gedaan? Wat zal dan dus voor altijd worden 
weggedaan? Job 31:14; Jesája 43:25; 44:22. 

Job 31:14 [GNB] Wat zou ik dan moeten doen als God mij verant-
woording vroeg, wat zou ik moeten zeggen als Hij de zaak onderzocht? 
Jesája 43:25; 44:22 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om 
Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet. […]  Ik delg uw overtredingen 
uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weer tot Mij, want Ik 
heb u verlost. 
 
“Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op aarde plaats-
vond door het wegdoen van de zonden die het verontreinigden, wordt 
het hemelse heiligdom gereinigd door het verwijderen [of wegdoen] 
van de zonden die daar zijn opgetekend. Maar voordat dit kan ge-
beuren, moeten de boeken waarin de zonden zijn opgetekend, worden 
onderzocht om uit te maken wie door berouw over zijn zonden en 
door het geloof in Christus in aanmerking komt voor de weldaden van 
Christus’ verzoening. Het reinigen van het heiligdom in de hemel 
impliceert een werk van onderzoek, een werk van oordeel. Dit werk 
moet worden gedaan voordat Christus terugkomt om Zijn volk te 
verlossen, want wanneer Hij terugkeert, heeft Hij Zijn loon bij Zich 
‘om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’ (Openbaring 
22:12).” –De grote strijd, blz. 394, 395. 
 

Zichzelf vernederen en zich afkeren van de zonde 

5.  Wat was belangrijk voor Gods volk tijdens de zinnebeeldige ver-
zoendag, en is dat vandaag de dag nog steeds, terwijl het einde van 
de genadetijd nadert en Jezus het onderzoekend oordeel voltooit? 
1 Johannes 3:3; Handelingen 3:19. 
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1 Johannes 3:3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die 
reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is. 
Handelingen 3:19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden 
mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkwikking zullen 
gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.  
 
“Deze inzetting moest de Israëlieten een idee geven van Gods 
heiligheid en van Zijn afkeer van de zonde. Ze moesten leren dat ze 
niet met de zonde in aanraking konden komen zonder zich te ver-
ontreinigen. Iedereen moest zich verootmoedigen terwijl het verzoe-
ningswerk plaatsvond. De Israëlieten mochten niet werken en moes-
ten de dag doorbrengen in plechtige verootmoediging voor God, met 
gebed, vasten en een grondig gewetensonderzoek.” –De grote strijd, 
blz. 393. 
“Terwijl het onderzoekend oordeel in de hemel plaatsvindt en de 
zonden van de gelovigen die berouw hebben getoond uit het heilig-
dom worden verwijderd, moet er een bijzonder reinigingswerk, een 
afleggen van zonden onder Gods volk op aarde plaatsvinden.” –Het 
grote conflict, blz. 309 (geïllustreerde editie); Het grote conflict, blz. 
465 (pocketuitgave). [Noot van de vertaler: De grote strijd, blz. 397, 
398 geeft hier het origineel niet optimaal weer]. 
 

6.  Wat zou de bijzondere zorg moeten zijn van degenen wier 
namen bij hun doop werden geschreven in het boek des levens? 
Openbaring 3:5; 21:26, 27. 

Openbaring 3:5; 21:26, 27 Die overwint, die zal bekleed worden 
met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het 
boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en 
voor Zijn engelen. […]  En zij zullen de heerlijkheid en de eer der 
volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets, dat 
verontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die 
geschreven zijn in het boek des levens des Lams. 
 
“Elke naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onder-
zocht. Bepaalde namen worden aangenomen, andere worden verwor-
pen. Wanneer in de boeken des hemels nog zonden staan opgetekend 
van mensen die hun zonde niet hebben beleden en waarvoor geen 
vergiffenis is geschonken, zullen hun namen uit het boek des levens 
worden weggedaan en zullen hun goede werken die zijn opgeschreven 
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in het gedenkboek, worden uitgewist. […]  Bij de namen van allen die 
hun zonden hebben beleden en het verzoenend bloed van Christus 
hebben aangenomen, staat in de boeken des hemels genoteerd dat ze 
vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus’ gerechtigheid 
zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun 
zonden worden uitgewist en zullen ze ‘waardig worden gekeurd’ om 
het eeuwig leven te hebben.” –De grote strijd, blz. 446. 
 

De verkeerde theorieën van de tegenstander 

7.  Welke waarschuwing wordt gegeven, terwijl satan probeert het ge-
loof van Gods volk te doen wankelen in de boodschap van het 
heiligdom? Hoe zullen Zijn getrouwen strijden voor de kroon des 
levens? Kolossensen 2:8, 9, 6, 7. 

Kolossensen 2:8, 9, 6, 7 Ziet toe, dat niemand u als een roof mee-
voere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering 
der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar 
Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichame-
lijk. […]  Gelijk u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, 
wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en beves-
tigd in het geloof, gelijk u geleerd bent, overvloedig zijnde daarin 
met dankzegging. 
 
“Satan streeft er voortdurend naar om met betrekking tot het heiligdom 
verbeeldende veronderstellingen te brengen, en zo de schitterende 
voorstellingen van God en de bediening van Christus voor onze 
redding te verlagen in iets dat past in het menselijke denken. Hij 
verwijdert de leidende kracht uit het hart van de gelovigen, en levert in 
de plaats fantasierijk bedachte theorieën om de waarheden van de 
verzoening te niet te doen, en ons vertrouwen te vernietigen in de leer-
stellingen die wij zo heilig gehouden hebben sinds de boodschap van 
de derde engel voor het eerst werd gegeven. Zo zou hij ons willen 
beroven van ons geloof in de boodschap, die ons tot een afgezonderd 
volk heeft gemaakt, en karakter en kracht heeft gegeven aan ons 
werk.” –(Special Testimonies, Series B, No. 7, blz. 17 [1905]) 
Evangelism, blz. 225. 
“U strijd voor de kroon des levens…. Leef om Hem te behagen, Die 
u van zulke waarde vindt, dat Hij Jezus heeft gegeven, Zijn enig-
geboren Zoon, om u te redden van uw zonden….  Houdt te allen 
tijde in gedachte dat wat de moeite waard is om te doen, is het 
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waard om dat goed te doen.  Wees van God afhankelijk voor wijs-
heid, opdat u geen enkele ziel mag ontmoedigen om goed te doen. 
Werk met Jezus samen om zielen tot Hem te trekken…. Doe uw 
uiterste best in alles wat u onderneemt. Jezus is uw Redder, en 
vertrouw op Hem om u dag voor dag te helpen, dat u geen onkruid 
zaait, maar het goede zaad van het koninkrijk….” –Sons and 
Daughters of God, blz. 283. 
 

Voor verdere studie 

De grote strijd, hoofdstuk 23 “Wat is het heiligdom?” 
  hoofdstuk 24 “In het heilige der heiligen” 
  hoofdstuk 28 “Het onderzoekend oordeel”. 
Selected Messages, boek 1, blz. 344. 
 http://text.egwwritings.org/ Zoekterm: 1SM 344 
Evangelism, blz. 222, 223. 
 http://text.egwwritings.org/ Zoekterm: EV 222 

 
_____ 

 
 

4e Les     Sabbat 23 juli 2016 
                 Sabbatbegin 21.44 u. ↔ 21.43 u. 
 

Het onderzoekend oordeel 

 
“De afsluiting van het verzoeningswerk gaat gepaard met plechtige 
gebeurtenissen. Er staan zeer grote belangen op het spel. Het oordeel vindt 
nu plaats in het hemelse heiligdom. Dit werk is nu al vele jaren aan de 
gang. Binnenkort – niemand weet wanneer – zullen de levenden worden 
geoordeeld. Ons leven zal in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van 
God worden beoordeeld.” –De grote strijd, blz. 452. 

 
Geoordeeld naar diens werken 

1.  Wanneer zal het oordeel plaatsvinden en in overeenstemming 
met welke maatstaf? Daniël 8:14; Openbaring 20:12, laatste 
gedeelte; 2:23, laatste gedeelte. 
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Daniël 8:14  En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd avonden 
en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 
Openbaring 20:12b; 2:23b … En de doden werden geoordeeld uit 
hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. […]  [Ik ben 
het], Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal u geven een ieder naar 
uw werken. 
 
“Op het tijdstip dat voor het oordeel was bepaald – het einde van de 
2300 avonden en morgens in 1844 – begon het onderzoekend oordeel 
en het uitdelgen van de zonden. Allen die de naam van Christus heb-
ben aangenomen, moeten aan een grondig onderzoek worden onder-
worpen. Zowel de levenden als de doden zullen worden geoordeeld 
‘op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun wer-
ken.’ ” –De grote strijd, blz. 448. 
“Zullen we in een tijd als deze, nu het belangrijke werk van het oor-
delen over de levenden op het punt staat een aanvang te nemen, toe-
staan dat ongeheiligde ambities van het hart bezit nemen? Wat kan 
nu nog meer voor ons van waarde zijn, dan trouw en waarachtig 
bevonden te worden voor God in de hemel? Wat is er nog van echte 
waarde in de wereld, nu wij op de grens staan van de eeuwige 
wereld?” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 429. 
 

2.  Met wie zal het onderzoekend oordeel in de hemelse hoven 
beginnen? Wat zou onze houding moeten zijn, aangezien wij 
niet weten wanneer onze naam in het oordeel komt? 1 Petrus 
4:17, 18; Openbaring 14:7. 

1 Petrus 4:17, 18 Want het is de tijd, dat het oordeel begint van het 
huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn 
van hen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de 
rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zon-
daar verschijnen? 
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. 
 
“… Zo zullen op de grote dag van de definitieve verzoening en het 
onderzoekend oordeel alleen de gevallen van Gods kinderen worden 
onderzocht. Het oordeel over de ongelovigen is iets heel anders en 
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vindt later apart plaats. ‘Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint 
bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 
hen, die ongehoorzaam zijn aan het evangelie Gods?’ ” –De grote 
strijd, blz. 444. 
“Wat is onze toestand in deze vreeswekkende en plechtige tijd? Ach 
wee, wat voor een trots overheerst er binnen de gemeente, wat voor een 
schijnheiligheid, misleiding, liefde voor kleding, frivoliteit en vermaak, 
wat een verlangen naar heerschappij! Al deze zonden hebben de geest 
beneveld zodat men de eeuwige zaken niet onderscheiden heeft…. 
Indien wij enige achting hebben voor de redding van onze ziel, moeten 
wij een vastbesloten verandering maken. We dienen de Heere met 
oprecht berouw te zoeken; we dienen met diepe wroeging van onze ziel 
onze zonden te belijden, opdat zij uitgewist mogen worden. 
“Wij dienen niet langer op [satans] betoverde grondgebied te blijven. 
Wij naderen snel het einde van onze genadetijd. Laat elke ziel zich af-
vragen: Hoe sta ik voor God? Wij weten niet hoe spoedig onze namen 
over Christus’ lippen zullen gaan en onze zaken definitief beslist 
zullen zijn. Welke, och welke zullen die beslissingen zijn! Zullen wij 
tot de rechtvaardigen gerekend worden, of zullen wij geteld worden bij 
de goddelozen?” –Selected Messages, boek 1, blz. 125. 
 

De rechtbank van het oordeel 

3.  Wie zal de voorzittende Rechter zijn in deze rechtbank, en wie is 
de Advocaat? Waar zal de tegenstander mee doorgaan? Daniël 
7:9, 10; 1 Johannes 2:1; Openbaring 12:10; Zacharía 3:1. 

Daniël 7:9, 10 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude 
van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het 
haar van Zijn hoofd als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, en 
de raderen daarvan een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide, 
en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en 
tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette 
zich, en de boeken werden geopend. 
1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat u 
niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 
Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; 
Openbaring 12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in de 
hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden 
van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager 
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onzer broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is 
neergeworpen. 
Zacharía 3:1 Daarna toonde Hij mij Jósua, de hogepriester, 
staande voor het aangezicht van de Engel des Heeren; en de satan 
stond aan zijn rechterhand, om hem te weerstaan. 
 
“Zó zag de profeet in een visioen de grote, plechtige dag waarop het 
karakter en het leven van de mensen zullen worden onderzocht door 
de Rechter der gehele aarde en iedereen ‘naar zijn werken’ zal 
ontvangen. De Oude van dagen is God de Vader. […] 
Jezus zal daar optreden als hun Voorspraak [Engels: ‘advocate’] om 
voor God te pleiten voor hun zaak. […]  
“Terwijl Jezus pleit voor allen die Zijn genade hebben aangenomen, 
klaagt satan hen aan bij God” –De grote strijd, blz. 443, 445, 447. 
 

4.  Wat is de maatstaf in het hemelse oordeel? Prediker 12:13, 14; 
Jakobus 2:12; Romeinen 3:19. 

Prediker 12:13, 14 [HSV] De slotsom van al wat door u gehoord 
is, is dit:Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor 
alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met 
alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. 
Jakobus 2:12 [HSV] Spreek zó en handel zó als mensen die geoor-
deeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 
Romeinen 3:19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt 
tot hen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de 
gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
 
“In Zijn onderwijs toonde Christus hoe verstrekkend de principes zijn 
van Zijn wet, die vanaf de Sinaï werd uitgesproken. Hij vormde een 
levende toepassing van die wet, waarvan de principes voor eeuwig de 
grote maatstaf van de gerechtigheid zullen zijn – de maatstaf op grond 
waarvan allen zullen worden geoordeeld op die grote dag, wanneer 
het oordeel zitting zal hebben en de boeken zullen worden geopend.” 
–Geest, Karakter en Persoonlijkheid, blz. 601. 
“Als het gericht zal zitten en de boeken geopend worden, en iedereen 
geoordeeld zal worden naar hetgeen in de boeken geschreven staat, 
zullen de stenen tafelen, door God tot op die dag verborgen, aan de 
wereld worden voorgehouden als een maatstaf van recht. Dan zullen 
mannen en vrouwen zien dat gehoorzaamheid aan die volmaakte wet 
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van God vereist is voor hun zaligheid. Niemand zal voor de zonde een 
verontschuldiging hebben. Door de rechtvaardige beginselen van die 
wet zullen de mensen het leven ontvangen of ter dood veroordeeld 
worden.” –Bijbelkommentaar, blz. 48. 
 

5.  Welke boeken zullen tijdens het oordeel het bewijs leveren? 
Daniël 12:1; Openbaring 20:11, 12; Maléachi 3:16. 

Daniël 12:1 En op die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die 
voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwd-
heid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, 
tot op die tijd toe; en in die tijd zal uw volk verlost worden, al wie 
gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. 
Openbaring 20:11, 12 En ik zag een grote witte troon, en Hem, Die 
daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel weg-
vluchtten, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, 
klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden 
werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar 
hun werken. 
Maléachi 3:16 Alsdan spreken, die de Heere vrezen, een ieder tot zijn 
naaste: De Heere merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek 
voor Zijn aangezicht geschreven, voor hen, die de Heere vrezen, en 
voor hen, die aan Zijn Naam gedenken. 
 
“In het boek des levens staan de namen van allen die God hebben 
gediend. […] Er is een ‘gedenkboek’ voor God geschreven, waarin de 
goede werken staan opgetekend van hen ‘die de Here vrezen en Zijn 
Naam in ere houden’ (Maléachi 3:16). Hun woorden van geloof en 
hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. […] Elke verlei-
ding die is weerstaan, elk kwaad woord dat is overwonnen, elk woord 
van medeleven ooit uitgesproken, wordt er getrouw in opgenomen. Elk 
offer, alle moeite en verdriet die men terwille van Christus heeft 
doorstaan, zijn opgeschreven. […]  Er is ook een boek met de zonden 
van de mensen. ‘Want God zal elke daad doen komen in het gericht 
over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.’ ‘Van elk ijdel 
woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op 
de dag des oordeels.’ De Heiland zei ook: ‘Want naar uw woorden zult 
gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 
worden.’ (Prediker 12:14; Matthéüs 12:36, 37) De geheime bedoe-
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lingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het feilloze register, 
…” –De grote strijd, blz. 444, 445. 
 

Het eindoordeel 

6.   Waar zou Gods volk zeker van moeten zijn, als zij weten dat zon-
den, die onbeleden en onvergeven blijven, niet uitgewist worden, 
en dat dan de opgeschreven goede werken uit het gedenkboek 
worden gewist? Psalm 32:1; 1 Johannes 1:9. 

Psalm 32:1 …Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens 
zonde bedekt is. 
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle 
ongerechtigheid. 
 
“Een ander boek werd geopend, waarin vermeld waren de zonden 
diergenen, die de waarheid belijden. Onder het algemene hoofd 
‘zelfzucht’ kwam elke andere zonde. Daar waren ook hoofden boven 
elke kolom, en daaronder, naast elke naam, stonden in respectieve-
lijke kolommen de mindere zonden vermeld. 
Onder begeerte stonden leugen, diefstal, roverij, fraude en gierigheid; 
onder eerzucht kwamen hovaardij [=trots] en verkwisting; jaloezie 
stond als hoofd voor wrok, na-ijver en haat; en onmatigheid stond 
boven een lange kolom van vreselijke misdaden, zoals wellust, 
overspel, het toegeven aan dierlijke lusten, enz. Toen ik dat alles aan-
schouwde, overviel mij een onuitsprekelijke angst en ik riep uit: ‘Wie 
kunnen zalig worden? Wie zullen rechtvaardig voor God staan? 
Wiens kleren zijn onbevlekt? Wie staan feilloos voor het aangezicht 
van een rein en heilig God?’ ” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 1, blz. 537, 538. 
“Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, 
elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met 
buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschre-
ven. De engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en 
berispingen van de hemel die niet ter harte zijn genomen en ook de 
verspilde tijd, de kansen die men heeft laten voorbijgaan, de positieve 
of negatieve invloed die men heeft uitgeoefend en alle vèrstrekkende 
gevolgen daarvan.” –De grote strijd, blz. 445. 
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7.  Wat zal de beloning zijn voor de overwinnaars, wanneer het 
onderzoekend oordeel geëindigd is en het lot van iedereen – ten 
dode of ten leven – beslist is? Openbaring 3:5, 21. 

Openbaring 3:5, 21 Die overwint, die zal bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, 
en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen… 
Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik 
overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 
 
“De grootste belangstelling die de mensen kunnen tonen voor de 
vonnissen van de aardse rechtbanken is maar een zwakke afscha-
duwing van de belangstelling van de hemelse rechtbanken, wanneer 
de namen die in het boek des levens geschreven staan, worden be-
oordeeld door de Rechter der gehele aarde. De goddelijke Advocaat 
pleit dat allen die de overwinning door het geloof in Zijn bloed heb-
ben behaald, vergiffenis zouden krijgen voor hun overtredingen, 
weer een plaats in Eden zouden krijgen en gekroond zouden worden 
als mede-erfgenamen met Hem om ‘de heerschappij van voorheen’ 
weer uit te oefenen.” –De grote strijd, blz. 446, 447. 
 

Voor persoonlijke studie 

“ ‘Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als 
Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog 
van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de 
zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij 
de Here in gerechtigheid offer brengen’ (Maléachi 3:2,3). De gelovigen die 
op aarde zullen leven wanneer er een einde komt aan het verzoenend werk 
van Christus in het hemelse heiligdom zullen zonder middelaar voor een 
heilige God staan. Hun kleren moeten vlekkeloos zijn en hun karakter moet 
door het bloed der besprenkeling van zonde zijn gereinigd. Door Gods 
genade en hun eigen inspanning moeten zij overwinnaars zijn in de strijd 
tegen het kwaad. Terwijl het onderzoekend oordeel in de hemel plaatsvindt 
en de zonden van de gelovigen die berouw hebben getoond uit het heilig-
dom worden verwijderd, moet er een bijzonder reinigingswerk, een afleggen 
van zonden onder Gods volk op aarde plaatsvinden. Dit werk wordt in 
Openbaring 14 duidelijker uiteengezet.” –De grote strijd, blz. 397, 398. 

Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 537-541. 
De grote strijd, hoofdstuk 28, ‘Het onderzoekend oordeel’. 
 

_____ 
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5e Les     Sabbat 30 juli 2016 
                 Sabbatbegin 21.34 u. ↔ 21.33 u. 
 

Laodicéa  – Oordeel van het volk 
 
“De boodschap aan de Laodicensen is van toepassing op Zevende Dags 
Adventisten, die groot licht gehad hebben en niet in het licht hebben ge-
wandeld. Het zijn degenen die grote belijdenis gedaan hebben, maar niet 
de pas gehouden hebben met hun Leider, die uit Zijn mond zullen worden 
gespuwd, tenzij zij zich bekeren.” –Selected Messages, boek 2, blz. 66. 
“De boodschap aan de gemeente van Laodicea is in het bijzonder van 
toepassing op Gods volk in deze tijd. Het is een boodschap aan belijdende 
christenen die zozeer op de wereld zijn gaan lijken, dat er geen onderscheid 
is (vs. 14-18 aangehaald) (RH 20 aug. 1903).” –Bijbelkommentaar,  
blz. 642. 

 
Boodschap aan de laatste gemeente 

1.  Welke ernstige boodschap wordt gegeven aan de gemeente 
Laodicéa? Openbaring 3:14-17. 

Openbaring 3:14-17 En schrijf aan de engel van de gemeente der 
Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het 
Begin der schepping Gods:Ik weet uw werken, dat u noch koud bent, 
noch heet; och, of u koud was, of heet! Zo dan, omdat u lauw bent, en 
noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik 
ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en u weet 
niet, dat u bent ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 
 
“De Here toont ons hier [Openbaring 3:14-17], dat de boodschap, die 
aan Zijn volk gebracht moet worden door dienstknechten, die Hij ge-
roepen heeft om het volk te waarschuwen, geen boodschap is van 
vrede-en-veiligheid. Ze is niet louter theoretisch, maar praktisch in elk 
opzicht. Het volk Gods wordt in de boodschap aan de Laodicensen 
voorgesteld als verkerende in vleselijke gerustheid. Zij voelen zich op 
hun gemak en wanen zich in een positie van geestelijke verhevenheid. 
‘Want gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geens dings 
gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en 
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blind, en naakt.’ ” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,  
blz. 335. 
 

2.  Indien iemand zichzelf niet vergelijkt met zijn Verlosser, hoe zal 
hij zichzelf beschouwen? Zou hij zich dan bewust zijn van zijn 
lauwe conditie? Lukas 18:11; Matthéüs 5:20. 

Lukas 18:11 De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik 
dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrecht-
vaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. 
Matthéüs 5:20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger 
is, dan van de Schriftgeleerden en van de Farizeeën, dat u in het 
Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 
 
“Welke grotere misleiding kan er over mensen komen dan een ver-
trouwen dat ze goed staan, en juist het tegendeel is het geval! De 
boodschap van de waarachtige Getuige vindt het volk Gods in een 
treurig zelfbedrog; hoewel ze in die misleiding toch eerlijk zijn. Ze 
weten niet dat hun toestand in Gods oog ellendig is. Terwijl degenen, 
tot wie de boodschap gericht is, zich vleien dat ze zich in een ver-
heven geestelijke positie bevinden, doorbreekt de boodschap van de 
waarachtige Getuige hun gerustheid door de scherpe veroordeling van 
hun ware toestand van geestelijke blindheid, armoede, en rampzalig-
heid. Het getuigenis, zo scherp en streng, kan geen vergissing zijn, 
want het is de waarachtige Getuige‚ die spreekt en Zijn getuigenis 
moet correct zijn.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,  
blz. 336. 
 

3.  Waarom is er zo’n lauwe toestand in de gemeente? Kan men 
tegelijkertijd de Heere en de wereld volgen? Hoséa 10:2, eerste 
gedeelte; Matthéüs 6:24; 1 Johannes 2:15, 16. 

Hoséa 10:2a [HSV] Verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig. 
Matthéüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de 
ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en 
de andere verachten; u kunt niet God dienen en de Mammon. 
1 Johannes 2:15, 16 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de 
wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet 
in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des 
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vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is 
niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 
 
“Het is moeilijk voor hen, die zich zo veilig wanen in hun verworven-
heden en die menen dat ze rijk zijn in geestelijke kennis, de bood-
schap te ontvangen, die zegt dat ze misleid zijn en elke geestelijke 
genade zo hoog nodig hebben. Het ongeheiligde hart is ‘arglistig, 
meer dan enig ding, ja, dodelijk is het.’ Jeremía 17:9. 
Mij werd getoond dat velen zich vleien goede christenen te zijn, die 
geen straal licht van Jezus bezitten. Zij hebben in het goddelijke leven 
voor zich persoonlijk geen ware ervaring.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 336. 
“Reeds sedert enkele jaren is het gevaar voor Gods volk de liefde 
voor de wereld geweest. Daaruit zijn de zonden van zelfzucht en 
begeerte ontstaan. […] 
De sterke liefde voor de wereld overwint, of verzwelgt de liefde voor 
de waarheid. De koninkrijken der wereld worden hun aangeboden, en 
zij hangen maar al te zeer aan hun schat en denken, dat het hen won-
derlijk voor de wind gaat. Satan zegeviert omdat zijn plan is geslaagd. 
Zij hebben de liefde voor God opgegeven voor de liefde voor de 
wereld.” –Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 141, 142. [zie ook 
grotendeels: Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz 39]. 
 

Wens en gebed voor reiniging 

4.  Wat zegt God dat Hij zal doen met degenen die Zijn raad en 
bestraffingen van de hand wijzen? Spreuken 1:23-26. 

Spreuken 1:23-26 Keert u tot Mijn bestraffing [=vermaning/berisping]; 
ziet, Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden 
u bekend maken. Om dat Ik geroepen heb, en u geweigerd hebt; 
Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; En u al 
Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt; Zo zal Ik 
ook in uw verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vrees komt. 
 
“Velen stellen de vraag: Waarom zijn al die vermaningen gegeven? 
Waarom beschuldigen de Getuigenissen ons aanhoudend van verslap-
ping en van ernstige zonden? We hebben de waarheid lief; het gaat 
ons voor de wind; we hebben al die getuigenissen ter waarschuwing 
en berisping niet nodig. Maar laten die mopperaars hun hart eens 
onderzoeken en hun leven toetsen aan de praktische onderwijzingen 
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van de Bijbel, laten ze hun ziel verootmoedigen voor God, laat de 
genade Gods de duisternis verlichten, en de schellen zullen van hun 
ogen vallen, en zij zullen zich hun geestelijke armoede en ellende 
bewust worden. […] 
Heel velen worden ongeduldig en kwalijk denkend omdat ze zo vaak 
in hun rust gestoord worden door waarschuwingen en terechtwijzin-
gen, die hen hun zonden onder het oog brengen. […] 
Ze kunnen niet hebben dat ze gewezen worden op hun plichtsverzuim 
en op hun verkeerdheden, hun zelfzucht, hun hovaardij en liefde voor 
de wereld.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,  
blz. 337, 340, 342. 
 

5.  Welk groot verlangen heeft iemand die bezorgd is om deze 
boodschap? Psalm 139:23, 24; 51:4, 9. 

Psalm 139:23, 24 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef 
mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg 
zij; en leid mij op de eeuwige weg. 
Psalm 51:4, 9 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij 
van mijn zonde. […]  Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; 
was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. 
 
“…Zonde is bedrieglijk, en heeft de neiging om de morele opvattingen 
af te stompen. Maar door zelfonderzoek, het doorzoeken van de heilige 
Schrift, en nederig gebed, zullen zij, met de hulp van de Heilige Geest, 
in staat worden gesteld om hun fout te zien. Indien zij dan hun zonden 
belijden en zich daarvan afkeren, zal de verleider niet aan hen ver-
schijnen als een engel des lichts, maar als een bedrieger, een aanklager 
van degenen die God wil gebruiken tot Zijn heerlijkheid. 
Degenen die berisping en tuchtiging erkennen als van God, en dus zo 
in staat zijn om hun fouten te zien en te corrigeren, leren waardevolle 
lessen, zelfs van hun fouten. Hun schijnbare nederlaag wordt omgezet 
in een overwinning. Zij staan terwijl ze niet op hun eigen kracht ver-
trouwen, maar op de kracht van God. Zij hebben ernst, ijver, en gene-
genheid, verenigd met nederigheid, en geordend door de voorschriften 
van Gods Woord. Zo brengen zij de vreedzame vruchten der gerech-
tigheid voort. De Heer kan hen Zijn wil leren, en zij zullen de leer 
kennen, of deze  van God is. Ze lopen niet struikelend, maar veilig, op 
een pad waar het licht van de hemel schijnt.” –Review and Herald,  
16 december 1890. [§15] 
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Bidden om meer geloof 

6.  Wat ontbreekt er onder Gods volk? Wat dient – net als bij de 
discipelen – de wens van iedere oprechte ziel te zijn en voortdurend 
verzoek aan God? Lukas 18:8, tweede gedeelte; 17:5, 6. 

Lukas 18:8b; 17:5, 6 Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij 
ook geloof vinden op de aarde? […]  En de apostelen zeiden tot de 
Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Zo u een geloof 
hadt als een mosterdzaad, u zoudt tegen deze moerbeiboom zeggen: 
Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.  
 
“Geloof en liefde zijn gouden schatten, elementen, waaraan Gods 
volk zo erg gebrek heeft. […]  Het geloof in de spoedige komst van 
Christus taant. ‘Mijn Here vertoeft te komen’, zegt men niet enkel 
bij zichzelf, maar wordt uitgedrukt in woorden en zeer beslist in 
werken. Domheid in deze wachtenstĳd benevelt de zinnen van Gods 
volk ten opzichte van de tekenen der tijden. De vreselijke onge-
rechtigheid, alom te bespeuren, vraagt om de grootste ijver en om 
het levend getuigenis, ten einde de zonde uit de gemeente te houden. 
Het geloof verschrompelt op een vreselijke wijze, en het is enkel 
door oefening, dat het kan vermeerderen.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 339. 
“Geloof moet ontwikkeld worden. Als het zwak is geworden, is het 
als een ziekelijke plant, die in de zonneschijn gezet moet worden en 
zorgvuldig begoten en verzorgd moet worden. De Heer wil dat een 
ieder die het licht en bewijs gekregen heeft, dat zij dat licht koes-
teren en wandelen in diens helderheid. God heeft ons gezegend met 
verstandelijke vermogens, zodat we van oorzaak tot gevolg kunnen 
achterhalen. Indien wij licht zouden hebben, dienen wij tot het licht 
te komen. We moeten persoonlijk de hoop grijpen die ons is voor-
gesteld in het evangelie. […] Hoe dwaas zou het zijn om een kelder 
in de gaan en te treuren omdat we in het donker zitten. Indien wij 
licht willen, moeten wij naar een hogere kamer gaan. Het is ons 
voorrecht om in het licht te komen, te komen in de tegenwoordig-
heid van God....” –That I May Know Him, blz. 230. 
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7.  Welke aansporing richt de Heer en de Geest der Profetie tot 
iedereen, terwijl de genadedeur nog steeds open is? Joël 2:12, 13; 
2 Korinthe 7:1. 

Joël 2:12, 13 Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot Mij met 
uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklacht. 
En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere, 
uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot 
van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. 
2 Korinthe 7:1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat 
ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, 
voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 
 
“Ik zou – als ik kon – mijn broeders en zusters alarmeren. Ik zou met 
pen en stem willen aansporen: ‘Leef met de Heer, wandel met God, 
indien u in de Heer wilt sterven en spoedig wilt binnengaan, alwaar de 
Heer voor altoos zal vertoeven. Wees niet ongehoorzaam aan de he-
melse waarschuwingen; grijp naar de verwaarloosde oproepen, de 
smeekbeden, de waarschuwingen, de bestraffingen, de bedreigingen 
van God, en laat hen uw eigenzinnige, zondige hart corrigeren. Laat 
de omvormende genade van Christus u zuiver, waarachtig, heilig, en 
liefelijk maken als de zuivere witte lelie die zijn bloesem opent aan de 
boezem van het meer. Verander uw liefde en genegenheid jegens 
Hem die voor u stierf aan het kruis van Golgotha. Oefen uw lippen 
om Zijn lof uit te spreken, en om uw gebeden naar voren te brengen 
als heilige wierook.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
blz. 430. 
“Steeds weer opnieuw spreekt de stem vanuit de hemel tot u. Zult u 
die stem gehoorzamen? Zult u acht slaan op de raadgeving van de 
trouwe Getuige om het goud, beproefd komende uit het vuur, de witte 
klederen en de ogenzalf te kopen? Het goud is geloof en liefde, de 
witte klederen de gerechtigheid van Christus, de ogenzalf is dat gees-
telijke onderscheidingsvermogen dat u in staat zal stellen de listen van 
satan te zien en daaraan te ontkomen, de zonde te ontdekken en te 
verafschuwen, de waarheid te zien en te gehoorzamen.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 73. 
 

Voor persoonlijke studie 

“Als volk triomferen we in de klaarheid en de kracht der waarheid. We 
worden geschraagd in onze positie door een overvloedig en duidelijk schrif-
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tuurlijk getuigenis. Maar waar we gebrek aan hebben, is Bijbelse ootmoed, 
geduld, geloof, liefde, zelfverloochening, waakzaamheid en de geest van 
opoffering. Wij moeten de heiligheid, zoals die in de Bijbel naar voren 
wordt gebracht, aankweken. De zonde overheerst onder Gods volk. De klare 
boodschap van berisping, gericht aan de Laodicensen, is niet aangenomen. 
Velen geven zich over aan hun twijfel en hun geliefkoosde zonden, terwijl 
ze in de grote misleiding verkeren dat ze aan niets gebrek hebben, hetgeen in 
hun gesprekken en gevoelens tot uiting komt. […]  Dezen hebben de grootste 
behoefte aan de genade Gods en geestelijk onderscheidingsvermogen opdat 
ze hun tekortkomingen in geestelijke kennis mogen ontdekken. Hun ont-
breekt bijna elke eigenschap, nodig voor een volmaakt Christelijk karakter. 
Zij hebben geen praktische kennis van Bijbelse waarheid, waardoor het 
leven op een lager peil komt, en hun wil is ook niet in harmonie met de wil 
van Christus. Zij leven niet in gehoorzaamheid aan al Gods eisen.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 336, 337. 
“Wij leven in de ernstigste, belangrijkste tijd der wereldgeschiedenis. We 
bevinden ons te midden van de gevaren van het laatste der dagen. Belang-
rijke, vreselijke gebeurtenissen staan ons te wachten. Hoe nodig is het dan, 
dat allen die God vrezen en Zijn wet liefhebben, zich voor Hem veroot-
moedigen, klagen en wenen, en de zonden belijden, die scheiding gemaakt 
hebben tussen God en Zijn volk. Wat de grootste opschudding moest ver-
wekken, is, dat we onze toestand, onze diepe val niet inzien en begrijpen, 
en dat we ons tevreden stellen met te blijven zoals we zijn. We moeten 
onze toevlucht nemen tot het woord van God en tot gebed, door persoonlijk 
de Here te zoeken, opdat we Hem mogen vinden. Daartoe moeten wij ons 
in de eerste plaats zetten.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 
blz. 342. 

 
Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 252-258. 
[zie grotendeels: Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 335-342] 
 

_____ 
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6e Les     Sabbat 6 augustus 2016 
                 Sabbatbegin 21.22 u. ↔ 21.20 u. 
 

Laat het volk hun overtredingen zien 
 
“Hoewel er in de Gemeente verkeerdheden bestaan en zullen bestaan tot aan 
het einde der wereld, moet de Gemeente in deze laatste dagen het licht zijn in 
de wereld die verdorven en ontaard is door de zonde. De Gemeente, verzwakt 
en gebrekkig, die nodig berispt, gewaarschuwd en geraden moet worden, is 
het enige voorwerp op aarde waaraan Christus Zijn grootste aandacht 
schenkt. De wereld is een werkplaats waarin, door de samenwerking van 
menselijke en Goddelijke werktuigen, Jezus door Zijn genade en Goddelijke 
barmhartigheid experimenten, proefnemingen, verricht op de harten der men-
sen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 374. 
“Wij hebben geen ontmoedigende boodschap voor de gemeente. Hoewel 
vermaningen, waarschuwingen en correcties zijn gegeven, heeft de ge-
meente toch dienst gedaan als Gods werktuig om het licht te verspreiden.” 
–Bijbelkommentaar, blz. 654. 
 
Praat de zonde nooit goed 

1.  Waarom is het zo belangrijk om zonden terecht te wijzen en er-
voor terechtgewezen te worden? Wat zijn de verschrikkelijke ge-
volgen van de zonde? Romeinen 6:23; Ezechiël 18:4, 20. 

Romeinen 6:23 Want de bezoldiging [=het loon] van de zonde is de 
dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus 
Christus, onze Heere. 
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.  

 
“In het hervormingswerk dat in onze tijd moet plaatsvinden, is er 
behoefte aan mannen die evenals Ezra en Nehemia, de zonde niet 
zullen vergoelijken of verontschuldigen of ervoor terugschrikken 
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Gods eer te rechtvaardigen. Zij op wie de last van dit werk drukt, 
zullen niet zwijgen als er verkeerd wordt gehandeld, en evenmin zul-
len zij de zonde met de mantel van misplaatste liefde bedekken. Ze 
zullen bedenken dat God de persoon niet aanziet, en dat gestrengheid 
jegens enkelen barmhartigheid voor velen kan betekenen. Ze zullen 
ook eraan denken dat in hem die het kwaad berispt, altijd de geest van 
Christus merkbaar moet zijn.” –Profeten en koningen, blz. 416. 

 

2.  Wat draagt God op om te doen wanneer men zich bewust wordt 
van zijn zonde? Jesája 58:1; Titus 2:15. 

Jesája 58:1 Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een 
bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van 
Jakob hun zonden. 
Titus 2:15 Spreek dit, en vermaan, en bestraf met alle ernst. Dat 
niemand u verachte. 
 
“Als er aan een engel van een gemeente een opdracht wordt ge-
geven, zoals aan de engel van de gemeente in Éfeze, laat dan de 
boodschap gehoord worden door menselijke vertegenwoordigers, 
die onachtzaamheid, verval en zonde terechtwijzen, opdat de men-
sen tot berouw en bekennen van zonde worden gebracht. Probeer de 
zonde nooit te bedekken; want in de boodschap van terechtwijzing 
moet Christus als de eerste en de laatste worden bekendgemaakt, Hij 
die voor de ziel alles in allen is. 
Zijn kracht is beschikbaar voor degenen die willen overwinnen. 
Degene die terechtwijst dient zijn toehoorders te inspireren, zodat 
zij streven naar de beteugeling van de zonde. Hij dient mensen aan 
te moedigen te strijden voor bevrijding van elke zondige praktijk, 
om vrij te zijn van elke verdorven gewoonte, zelfs als deze zelf-
verloochening net is alsof men zijn rechteroog of -arm van zijn 
lichaam verwijdert. Er mag geen concessie worden gedaan of een 
compromis worden gesloten met kwade gewoontes of zondige ge-
bruiken.” –Selected Messages, boek 1, blz. 380. 

 
Gevolgen van het proberen om zonde te verbergen 

3.  Wat gebeurt er wanneer iemand zonde probeert te verbergen? 
Welke houding laten sommige gemeenteleden zien wanneer zij 
worden terechtgewezen? Psalm 31:11; 32:3; Numeri 17:10. 
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Psalm 31:11; 32:3 Want mijn leven is verteerd door droefenis, en 
mijn jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerech-
tigheid, en mijn beenderen zijn doorknaagd. […]  Toen ik zweeg, 
werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag. 
Numeri 17:10 Toen zei de Heere tot Mozes: Breng de staf van 
Aäron weer voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de 
weerspannige kinderen; alzo zult u een einde maken aan hun mur-
mureringen tegen Mij, dat zij niet sterven. 

 
“Het ware volk Gods, dat hart heeft voor het werk des Heren en voor 
de redding van zielen, zal de zonde altijd zien in haar waar, zondig 
karakter. Zij zullen tegenover de zonden, die het volk Gods zo ge-
makkelijk aankleven, een standpunt innemen, zoals de Bijbel dat voor-
schrijft. Vooral in het afsluitingswerk van de gemeente, en in de tijd 
der verzegeling van de honderd en vier en veertig duizend, die vlekke-
loos zullen staan voor Gods troon, zullen ze innerlijk bewogen worden 
door de verkeerdheden onder Gods belijdend volk. […] Wie staan te 
dien tijde in de raad Gods? Zijn het degenen, die feitelijk veront-
schuldigingen aanvoeren voor de boosheden onder Gods belijdend 
volk, en die in hun hart, zo niet openlijk, murmureren tegen hen, die de 
zonde berispen? Zijn het degenen, die dezulken tegenstaan, en sym-
pathiseren met hen, die het boze doen? Wel neen! Wanneer ze niet tot 
inkeer komen en het satanswerk loslaten, om hen die de lasten van het 
werk dragen, tegen te staan en de zondaars in Zion te ondersteunen, 
zullen ze het teken van Gods waarderend zegel nooit ontvangen.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 344, 345. 

 

4.  Hoe liet God Zijn afkeuring zien over zonde onder het volk van 
Israël, alsook ten tijde van de eerste christelijke gemeente? 
Numeri 16:30-35; Jozua 7:19-21, 25; Handelingen 5:5, 9, 10. 

Numeri 16:30-35 Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen, 
en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles 
wat het hunne is, en zij levend ter helle zullen neervaren, alsdan zult 
u bekennen, dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het 
geschiedde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo 
werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd; En de aarde opende 
haar mond, en verslond hen met hun huizen, en alle mensen, die 
Korach toebehoorden, en al de have [=hun bezittingen]. En zij voeren 
neer, zij en alles wat het hunne was, levend ter helle; en de aarde 
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overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. En 
het ganse Israël, dat rondom hen was, vluchtte voor hun geschrei; 
want zij zeiden: Dat de aarde ons misschien niet verslinde! Daartoe 
ging een vuur uit van de Heere, en verteerde die tweehonderd vijftig 
mannen, die reukwerk offerden. 
Jozua 7:19-21, 25 Toen zei Jozua tot Achan: Mijn zoon! Geef toch 
de Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor Hem belijdenis; en 
geef mij toch te kennen, wat u gedaan hebt, verberg het voor mij 
niet. Achan nu antwoordde Jozua, en zei: Voorwaar, ik heb tegen de 
Heere, de God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want 
ik zag onder de roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en 
tweehonderd sikkels zilver, en een gouden tong, welker gewicht was 
vijftig sikkels; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en zie, zij zijn 
verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent, en het zilver 
daaronder. […]  En Jozua zei: Hoe hebt u ons beroerd? De Heere zal 
u beroeren op deze dag! En gans Israël stenigde hem met stenen, en 
zij verbrandden hen met vuur, en zij wierpen stenen op hen. 
Handelingen 5:5, 9, 10 En Ananías, deze woorden horende, viel 
neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen, die dit 
hoorden. […]  En Petrus zei tot haar: Wat is het, dat u onder u hebt 
overeengestemd te verzoeken de Geest des Heeren? Zie, de voeten 
van hen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u 
uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten, en gaf de geest. 
En de jongelingen, ingekomen zijnde, vonden haar dood, en droegen 
ze uit, en begroeven haar bij haar man. 

 
“Verkiest liever armoede, verwijtingen, scheiding van vrienden of 
welk lijden ook, dan de ziel te bezoedelen door de zonde. Liever de 
dood dan oneer of de overtreding van Gods wet, moet het motto zijn 
van elke christen. Als een volk dat belijdt hervormers te zijn, dat de 
plechtigste, zuiverende waarheden van Gods Woord als een schat 
bewaart, moeten we de maatstaf veel en veel hoger stellen dan we 
momenteel doen. Zonde en zondaren in de gemeente moeten tijdig 
behandeld worden, opdat anderen daardoor niet worden besmet. 
Waarheid en reinheid vereisen dat we een degelijker werk doen om 
het kamp te zuiveren van de Achans. Laten zij die een verantwoor-
delijke plaats bekleden, in een broeder geen zonde dulden. Brengt 
hem onder het oog, dat hij óf met zijn zonden moet breken, óf 
anders uit de Gemeente gezet zal worden.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 34. 
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Handel met liefde 

5.  In wat voor handelwijze voorzien de heilige Schrift en de Geest der 
Profetie bij zulke zaken? 2 Timótheüs 4:1, 2; 1 Timótheüs 4:13. 

2 Timótheüs 4:1, 2 Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus 
Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning 
en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; 
weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid [=geduld] en leer 
[=onderricht]. 
1 Timótheüs 4:13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het 
leren, totdat ik kom. 

 
“Wij worden gemachtigd om dezelfde houding aan te nemen als de 
geliefde discipel, wanneer we in aanraking komen met hen die be-
weren in Christus te zijn, terwijl ze leven in strijd met de wet van 
God. De gevaren in deze laatste dagen komen overeen met de geva-
ren die de voorspoed van de jonge kerk bedreigden. De leer van de 
apostel Johannes betreffende deze punten moet oplettend ter harte 
genomen worden. ‘U moet liefde hebben’, wordt overal gehoord, 
vooral van hen die voorgeven geheiligd te zijn. Maar ware liefde is 
te zuiver om onbeleden zonde te bedekken. Hoewel we de zielen 
waarvoor Christus stierf moeten liefhebben, mogen we geen com-
promis sluiten met de zonde. We mogen ons niet achter de opstan-
delingen scharen en dit liefde noemen. God vraagt dat Zijn volk in 
deze periode van de wereldgeschiedenis evenzo onversaagd partij 
kiest voor het recht als Johannes deed in zijn strijd tegen dwalingen 
die de ziel verderven.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 404, 405. 

 

6.  Terechtwijzingen moet altijd worden gegeven in de liefde van 
Christus. Welk advies benadrukt de apostel Paulus? Galaten 
6:1, 2. 

Galaten 6:1, 2 Broeders, indien ook een mens overvallen ware, door 
enige misdaad, u, die geestelijk bent, brengt de zodanige terecht met 
de geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook u niet ver-
zocht wordt. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van 
Christus. 
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“Mensen haten de zondaars, terwijl zij de zonde liefhebben. Christus 
daarentegen haat de zonde maar heeft de zondaar lief. Allen die 
Hem volgen, zullen deze geest bezitten. Christelijke liefde is traag 
in het veroordelen, neemt snel berouw waar, staat klaar om te ver-
geven, te bemoedigen, de afgedwaalde op de weg naar heiligmaking 
te helpen en zijn voeten hierop te schragen.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 384. 
“De zonde haten en bestraffen, en gelijktijdig medelijden en teder-
heid openbaren voor de zondaar, is een uiterst moeilijke aangelegen-
heid. Hoe meer ernst we maken om heilig te zijn in hart en leven, 
des te scherper zal ons besef van zonde zijn, en des te vastbeslotener 
onze afkeuring voor elke afwijking van het recht. We moeten ons 
hoeden voor onnodige gestrengheid jegens de kwaaddoener. Maar 
we moeten ook oppassen dat we de grote zondigheid van het kwaad 
niet uit het oog verliezen. Er is behoefte aan het tonen van christelijk 
medelijden en goddelijke liefde voor de dwalende, maar er bestaat 
tevens het gevaar dat we zoveel verdraagzaamheid tonen voor zijn 
dwaling, dat hij zich zal beschouwen als iemand die geen bestraffing 
verdient, en deze als onnodig en onrechtvaardig zal bezien.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 368, 369. 

 

7.  Wat zal het resultaat zijn als er onder begeleiding van de Heilige 
Geest wordt terechtgewezen? Jakobus 5:19, 20; Matthéüs 18:15. 

Jakobus 5:19, 20 Broeders, indien iemand onder u van de waarheid 
is afgedwaald, en iemand hem bekeert, Die wete, dat degene, die 
een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de 
dood zal behouden, en menigte van zonden zal bedekken. 
Matthéüs 18:15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, 
ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo 
hebt u uw broeder gewonnen. 

 
“Het is altijd vernederend als er op je fouten gewezen wordt. 
Niemand zou die ervaring bitterder moeten maken door nodeloze 
berisping. Nooit is er iemand teruggewonnen door verwijten, maar 
velen zijn daardoor afgestoten en zijn ertoe gebracht hun hart te ver-
harden, tegen de overtuiging in. Een zachtmoedige geest, een vrien-
delijke, innemende houding kan de dwalende redden en bedekt een 
menigte zonden. 
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De apostel Paulus vond het noodzakelijk om de verkeerden terecht te 
wijzen, maar hoe vol zorg trachtte hij te tonen dat hij een vriend was 
van de dwalenden! Hoe angstvallig verklaarde hij de reden van zijn 
handelwijze! Hij maakte het voor hen begrijpelijk dat het hem pijn 
deed hen pijn te doen. Hij toonde zijn vertrouwen en sympathie aan 
degenen die worstelden om te overwinnen.” –De weg tot gezondheid, 
blz. 134. 

 
Voor persoonlijke studie 

Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 204-209. 
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 351-355, 343-347. 
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 62-64, eerste alinea. 
 

____ 
 
 

7e Les     Sabbat 13 augustus 2016 
                 Sabbatbegin 21.09 u. ↔ 21.07 u. 
 

‘Wees dan ijverig, en bekeer u!’ 
 
“De Here heeft mij in een gezicht enkele dingen laten zien aangaande de 
Gemeente in haar tegenwoordige lauwe toestand, die ik u zal meedelen. 
De Gemeente werd mij in een visioen getoond. De engel zeide tot de 
Gemeente: ‘Jezus zegt tot u: “Wees ijverig en bekeer u.” ’ Dit werk, zo 
zag ik, moet in alle ernst gedaan worden. Er is zo het een en ander, waar-
over berouw moet getoond worden. Wereldsgezindheid, zelfzucht en be-
geerte hebben de geestelijke gesteldheid en het leven van Gods volk als 
een kanker aangevreten.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 
blz. 38. 

 
Raad van de trouwe Getuige 

1.  Welke raad van de trouwe Getuige zou ernstig in acht genomen 
moeten worden, ons bewust zijnde van onze hachelijke toestand 
en van het onderzoekend oordeel? Openbaring 3:18. 

Openbaring 3:18 Ik raad u dat u van Mij koopt goud, beproefd 
komende uit het vuur, opdat u rijk mag worden; en witte klederen, 
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opdat u mag bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet 
geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien mag. 
 
“Sla toch acht op de raadgeving van de trouwe Getuige. […]  Spant u 
eens in. De kostbare schatten zullen niet op ons neerkomen, zonder 
enige inspanning onzerzijds. We moeten kopen – ‘weest ijverig en be-
keert u’ uit een lauwe staat. We moeten wakker worden, om onze 
verkeerdheden in te zien, onze zonden na te gaan, om daarover een 
vurig berouw te tonen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel. 1, 
blz. 40. 
“Het goud, beproefd komende uit het vuur, is geloof en liefde. Dat 
maakt het hart rijk, want het is doorlouterd tot het zuiver is, en hoe 
meer het beproefd is, des te schitterender is zijn glans. De witte 
kleding is reinheid van karakter, de rechtvaardigheid, die Christus de 
zondaar verleent. Dit is inderdaad een kleed van hemels weefsel, dat 
enkel bij Christus gekocht kan worden voor een leven van gewillige 
gehoorzaamheid. De ogenzalf is die wijsheid en genade, die ons in 
staat stelt onderscheid te kunnen zien tussen het kwade en het goede, 
en de zonde onder elke vermomming te ontdekken. God heeft Zijn 
gemeente ogen gegeven en Hij wil dal ze deze zalven met wijsheid, 
opdat ze scherp kunnen zien; maar indien ze daartoe in staat waren, 
zouden velen de ogen van de gemeente willen sluiten; want ze willen 
niet dat hun daden aan het licht komen uit vrees voor berisping. De 
goddelijke ogenzalf zal klaarheid geven aan het verstand.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel. 1, blz. 494. 
 

2.  Wat zouden wij moeten doen nu er nog tijd is, als wij weten dat 
zonde geen plaats heeft in het eeuwige koninkrijk en dat de 
zondaar samen met de zonde zal vergaan bij Jezus’ komst? 
Romeinen 6:13; 1 Korinthe 9:25; Hebreeën 12:14; 1 Timótheüs 
6:12, eerste gedeelte. 

Romeinen 6:13 En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der 
ongerechtigheid; maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levend ge-
worden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. 
1 Korinthe 9:25 En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in 
alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zou-
den ontvangen, maar wij een onverderfelijke. 
Hebreeën 12:14 Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, 
zonder welke niemand de Heere zien zal. 
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1 Timótheüs 6:12a Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het 
eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent. … 
 
“Toch moeten wij niet tevreden zijn met een zondig leven. De ge-
dachte dat iedere karakterfout, ieder punt waarop zij falen om de god-
delijke maatstaf te bereiken, een open deur is waardoor satan naar 
binnen kan komen om hen te verleiden en te vernietigen, moet 
christenen aanzetten tot een grotere gedrevenheid en een groter ver-
langen om het kwaad te overwinnen; bovendien geeft ieder falen en 
elke zonde van Gods kinderen de verleider en zijn trawanten de 
gelegenheid Christus smaad toe te brengen. Wij moeten alle energie 
van de ziel aanspreken om te overwinnen, en naar Jezus zien voor 
kracht om te doen wat wij zelf niet kunnen. Geen zonde kan worden 
getolereerd bij hen die met Christus in het wit zullen wandelen. De 
vuile klederen moeten worden weggenomen, en Christus’ kleed van 
gerechtigheid moet ons worden aangetrokken. Door berouw en geloof 
worden wij in staat gesteld om gehoorzaam te zijn aan alle geboden 
van God, en zullen wij zonder blaam voor Hem staan. Degenen die de 
goedkeuring van God zullen ontvangen, pijnigen nu hun ziel, belijden 
hun zonden en smeken ernstig om vergeving door Jezus, hun 
Voorspraak.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 386, 387. 
 

Een verschrikkelijk risico 

3. Welke risico bestaat er in het uitstellen – al is het een ogenblik – 
om de zonde de rug toe te keren? Hebreeën 3:7-13. 

Hebreeën 3:7-13 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, 
indien u Zijn stem hoort, Zo verhardt uw harten niet, gelijk het ge-
schied is in de verbittering ten dage van de verzoeking, in de woestijn; 
Waar uw vaderen Mij verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en 
hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang. Daarom was Ik 
vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, 
en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Zo heb Ik dan gezworen in 
Mijn toorn: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! Ziet toe, broeders, 
dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om 
af te wijken van de levende God; Maar vermaant elkander te allen 
dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u 
verhard worde door de verleiding der zonde. 
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“Wees voorzichtig met uitstel. Schuif het niet op de lange baan om 
uw zonden na te laten en via Jezus een rein hart te verkrijgen. In dit 
opzicht hebben duizenden en nog eens duizenden een fout gemaakt, 
tot hun eeuwige ondergang. Ik ga nu niet in op de kortheid en 
onzekerheid van het leven. Er schuilt een zeer groot gevaar – een 
gevaar dat niet voldoende wordt onderkend – in uitstel om gehoor te 
geven aan de stem van Gods heilige Geest, en zodoende in de keuze  
om in zonde te leven. Want dat is wat dit uitstel eigenlijk betekent. 
Wie aan de zonde blijft vasthouden, hoe onbetekenend die ook mag 
lijken, doet dat met het risico van oneindig verlies. Dat wat wij niet 
overwinnen, zal over ons zegevieren en onze vernietiging be-
werken.” –Schreden naar Christus, blz. 39, 40. 
 

Oproep tot bekering 

4.  Waartoe wordt iemand uitgenodigd door de trouwe Getuige, 
nadat iemand zich bewust wordt van zijn zonde door het 
gebruiken van de ogenzalf? Waaruit bestaat ware bekering? 
Openbaring 3:19; Jakobus 4:7-10; Spreuken 28:13. 

Openbaring 3:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees 
dan ijverig, en bekeer u. 
Jakobus 4:7-10 Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de 
duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u na-
deren. Reinigt de handen, u zondaars, en zuivert de harten, u dub-
belhartigen! Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw 
lachen worde veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefd-
heid. Vernedert u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. 
Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoe-
dig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 
 
“Wie verlangt oprecht naar berouw? Wat moet hij doen? Hij moet 
tot Jezus komen, precies zoals hij is, en zonder uitstel. Hij moet ge-
loven, dat het Woord van Christus waar is, en als hij nu de belofte 
gelooft, moet hij vragen, zodat hij ontvangen zal. Als een oprecht 
verlangen de mens er toe dringt te bidden, zal men niet tevergeefs 
bidden. De Here zal Zijn Woord vervullen, en Hij zal de Heilige 
Geest geven, Die tot berouw leidt. Bij het gebed zal hij (de berouw-
volle zondaar) geloof voegen, en hij zal niet alleen geloven in de 
voorschriften van de wet, maar hij zal er ook aan gehoorzamen. Hij 
zal afstand doen van alle gewoonten en verbintenissen, die ertoe 
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leiden, dat zijn hart wordt verwijderd van God.” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 110. 
 

5.  Wat verlangt Jezus van elke zondaar voor wie Hij Zijn leven 
heeft gegeven? Openbaring 3:20. 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand 
Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, 
en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 
 
“Ik zag dat velen zoveel vuilnis opgestapeld hebben liggen bij de deur 
van hun hart, dat zij de deur niet open kunnen krijgen. Sommigen 
hebben moeilijkheden tussen henzelf en hun broeders, die wegge-
nomen moeten worden. Anderen hebben boze neigingen, zelfzuchtige 
begeerten, die overwonnen moeten worden alvorens zij de deur kun-
nen openen. Weer anderen hebben de wereld gerold voor de deur van 
hun hart, die de toegang verspert. Al dat vuilnis moet opgeruimd 
worden, en dan kunnen ze de deur open doen en de Heiland verwel-
komen. […]  Na al onze lauwheid en zonden, zegt Hij: ‘Keert weder tot 
Mij, en Ik zal tot u wederkeren, en al uw afkeringen genezen.’ Dit 
werd door de engel een aantal malen herhaald. ‘Keert weder tot Mij, 
en Ik zal tot u wederkeren, en al uw afkeringen genezen.’ ” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 41. 
“Christus is meer dan bereidwillig om bezit te nemen van de tempel 
van de ziel als wij Hem toelaten! Hij wordt voorgesteld als Iemand 
die wacht en klopt aan de deur van het hart. Waarom komt Hij dan 
niet binnen? Het komt doordat de liefde voor de zonde de deur van 
het hart heeft toegesloten. Zodra wij instemmen om de zonde op te 
geven en onze schuld erkennen, wordt de barrière verwijderd tussen 
de ziel en de Verlosser.” –Selected Messages, boek 1, blz. 325. 
 

Twee mogelijke reacties op de boodschap aan Laodicéa 

6.  Wat zal er gebeuren met degenen die zich niet bekeren? 
Openbaring 3:16. 

Openbaring 3:16 Zo dan, omdat u lauw bent, en noch koud noch 
heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 
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“Sommigen, zo zag ik, wilden blij terugkeren, anderen wilden het 
gewicht van de boodschap aan de Gemeente van Laodicea niet aan-
vaarden. Ze gaan verder op dezelfde wijze als ze gedaan hebben en 
zullen gespuwd worden uit de mond des Heren. Alleen diegenen, die 
zich met hun gehele hart bekeren, zullen de gunst van God weg-
dragen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 41. 
“Er zijn mensen die tegen God getuigen, hoewel ze beweren dat ze 
Hem dienen. De boodschap aan de gemeente van Laodicea is voor 
dezulken. Christus zegt tot hen: ‘Ik weet uw werken, dat gij noch 
koud, noch heet zijt.’ Als de engel met de plagen door de wereld 
gaat, kan Christus niet van hen zeggen: ‘Raak ze niet aan. Ik heb ze 
in Mijn handpalmen gegraveerd.’ Nee, Hij zegt van deze half-
slachtigen: ‘Ik zal ze uit Mijn mond spuwen. Ze zijn Mij een aan-
stoot.’ (Brief 44, 1903).” –Bijbelkommentaar, blz. 649. 
 

7.  Wat zal de gelukkige toekomst zijn voor iedere overwinnaar die 
acht slaat op de raad van de trouwe Getuige? Openbaring 3:21. 

Openbaring 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten 
in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn 
Vader in Zijn troon. 
 
“Wij kunnen overwinnen. Ja; beslist en algeheel. Jezus stierf om 
voor ons een weg ter ontkoming te openen, opdat wij elke boze 
neiging, elke zonde, elke verzoeking konden overwinnen om uit-
eindelijk met Hem in Zijn troon te zitten.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 42. 
“Zij die zouden willen overwinnen, moeten alle krachten waarover ze 
beschikken, gebruiken. Zij moeten vol ziele-angst op hun knieën God 
smeken om goddelijke kracht. Christus is gekomen als ons voorbeeld; 
om ons te leren dat wij deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. 
Hoe? – Door te ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is door 
begeerte. Satan behaalde geen overwinning over Christus. Hij plaatste 
zijn voet niet op het hart van de Verlosser. Hij raakte het hoofd niet 
aan, al verbrijzelde hij de hiel. Christus maakte door Zijn eigen voor-
beeld duidelijk, dat de mens in oprechtheid stand kan houden. De men-
sen kunnen kracht bezitten om het kwaad te weerstaan – een kracht die 
aarde, dood, noch hel kunnen overmeesteren; een kracht, die hen daar 
zal plaatsen waar zij kunnen overwinnen zoals Christus overwonnen 
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heeft. Goddelijkheid en menselijkheid kunnen in hen samengaan (RH 
18 febr. 1890).” –Bijbelkommentaar, blz. 309. 
 

Voor persoonlijke studie 

The Upward Look, blz. 283. 
http://text.egwwritings.org/ Zoekterm: UL 283 

 
“Allen die een juist begrip hebben van het offer, dat Christus bracht door 
Zijn hemels tehuis te verlaten om naar deze wereld te komen, opdat Hij 
door Zijn eigen leven de mens zou tonen, hoe de verzoeking te weerstaan, 
zullen blijmoedig het eigen-ik verloochenen en deelgenoten van Christus in 
Zijn lijden willen worden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 
blz. 436. 

 
____ 

 
 

8e Les     Sabbat 20 augustus 2016 
                 Sabbatbegin 20.55 u. ↔ 20.53 u. 
 

Het onkruid en het goede zaad 
 
“Christus heeft nooit de zaden van de dood in het gestel geplant. Satan 
plantte deze zaden toen hij Adam verleidde om van de boom der kennis te 
eten, hetgeen ongehoorzaamheid aan God betekende. Er was geen enkele 
schadelijke plant in de prachtige tuin van de Heer geplant, maar nadat 
Adam en Eva gezondigd hadden, begonnen giftige kruiden op te komen. 
In de gelijkenis van de zaaier werd de vraag gesteld aan de meester: ‘Hebt 
u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit 
onkruid?’ De meester antwoordde: ‘Een vijandig mens heeft dat gedaan.’ 
(Matthéüs 13:27, 28). Al het onkruid wordt gezaaid door de boze. Elk 
schadelijk kruid is door hem gezaaid, en door zijn inventieve methoden 
van vermenging heeft hij de aarde bezoedeld met onkruid.” –Selected 
Messages, vol. 2, blz. 288. 
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Het onkruid tussen het koren 

1.  Wat vertegenwoordigen het onkruid en het koren? Waar kunnen 
ze beiden gevonden worden volgens de Geest der Profetie? 
Matthéüs 13:37, 38. 

Matthéüs 13:37, 38 En Hij, antwoordende, zei tot hen: Die het goede 
zaad zaait, is de Zoon des mensen; En de akker is de wereld; en het 
goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de 
kinderen van de boze; 
 
“Heeft God geen levende gemeente? Hij heeft een gemeente, maar dit 
is de strijdende gemeente en niet de triomferende gemeente. Het doet 
ons verdriet, dat er afvallige leden binnen onze kerk zijn, dat er on-
kruid tussen het koren zit. […] … Er zijn kwade invloeden in de 
gemeente, en zullen blijven bestaan tot het einde van deze wereld. …” 
–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 45, 49 (1893) [zie 
ook: Het geloof waardoor ik leef, blz. 305]. 
“Met het goede zaad worden degenen voorgesteld die geboren zijn uit 
Gods Woord, de waarheid. Het onkruid stelt een groep voor die de 
vruchten of de belichaming zijn van dwaling of van verkeerde begin-
selen.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 38. 
“God heeft in Zijn gemeente mensen die Hem dierbaar zijn; er zijn 
ook mannen en vrouwen die als onkruid onder de tarwe zijn. De Heer 
geeft echter u, noch iemand anders de taak om te zeggen wie onkruid 
of wie tarwe zijn.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 272. 
 

2.  Wat is de methode van satan? Wanneer is hij voornamelijk in 
staat om te werken? Matthéüs 13:25. 

Matthéüs 13:25 En toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en 
zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.  
 
“… Zo strooit satan uit vijandschap tegen Christus zijn schadelijk 
zaad tussen het goede zaad van het koninkrijk. De resultaten van zijn 
werk schrijft hij toe aan de Zoon van God. Door mensen in de ge-
meente te brengen die de naam van Christus dragen, terwijl zij Zijn 
karakter loochenen, maakt de boze dat God wordt onteerd, het werk 
der verlossing onjuist wordt voorgesteld en mensen in gevaar worden 
gebracht.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 38, 39. 
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3.  Waar ligt onze verantwoordelijkheid als wij satan toestaan om 
onkruid te verspreiden? 1 Thessalonicensen 5:6. 

1 Thessalonicensen 5:6 Zo laat ons dan niet slapen, zoals de 
anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn. 
 
“Satan neemt geen bezit van de menselijke geest door geweld. Terwijl 
de mensen slapen, zaait de vijand onkruid in de gemeente. Terwijl de 
mensen geestelijk in slaap zijn, voert de vijand zijn werk van onge-
rechtigheid uit. Op het moment dat zijn onderdaan ‘het niet begrijpt’ 
(Matthéüs 13:19, HSV) rukt hij het goede zaad uit het hart weg. Wan-
neer mannen en vrouwen zich in deze toestand bevinden, wanneer 
hun geestelijk leven niet voortdurend wordt gevoed door de Geest van 
God, kan satan hen doordringen met zijn geest, en hen leiden om zijn 
werken uit te voeren.” –Selected messages, boek 2, blz. 353.  
“Indien men trouw en waakzaam was geweest, indien men niet had 
geslapen of niet in enig opzicht nalatig was geweest, dan had de vij-
and niet zo’n goede kans gekregen om onkruid midden in de tarwe 
te zaaien. Satan slaapt nooit. Hij is waakzaam en buit iedere kans uit 
om zijn trawanten verwarring te laten stichten, waarbij dan in vele 
ongeheiligde harten een goede voedingsbodem gevonden wordt.”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 319. 
 

Het onkruid moet nu niet worden uitgeroeid 

4.  Welk advies wordt gegeven in de heilige Schrift en de Geest der 
Profetie over het onkruid? Hoe komen koren en onkruid voor 
het eerst tevoorschijn? Matthéüs 13:28, tweede gedeelte, 29, 30. 

Matthéüs 13:28b-30 … En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt u 
dan, dat wij heengaan en dat vergaderen? Maar hij zei: Neen, opdat 
u, het onkruid vergaderende, ook mogelijk daarmee de tarwe niet 
uittrekt. Laat ze beiden tezamen opgroeien tot de oogst, en in de tijd 
van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat on-
kruid, en bindt het in bossen, om het te verbranden; maar brengt de 
tarwe samen in mijn schuur. 
 
 “In het oosten namen mensen soms wraak op een vijand door de pas 
gezaaide velden te bezaaien met het zaad van een schadelijk gewas 
dat bij het opgroeien veel op tarwe leek. Terwijl het met de tarwe op-
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groeide, benadeelde het de oogst en bracht de eigenaar moeite en 
verlies. […] 
Christus’ dienstknechten zijn bedroefd als zij zien dat echte en valse 
gelovigen samen zijn in de Gemeente. Zij willen graag iets doen om 
de gemeente te reinigen. Evenals de slaven van de heer staan zij klaar 
om het onkruid te wieden. Maar Christus zegt tot hen: ‘Neen, want bij 
het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen 
uittrekken. Laten beide samen opgroeien tot de oogst. […] 
In de woorden van de Heiland ligt nog een andere les van wondere 
verdraagzaamheid en tedere liefde. Zoals de wortels van het onkruid 
hecht vervlochten zijn met de wortels van het graan, kunnen in de 
gemeente valse broeders nauw verbonden zijn met ware discipelen. 
De ware aard van deze zogenaamde gelovigen komt niet ten volle tot 
uiting. Als zij van de Gemeente losgemaakt zouden worden, zouden 
anderen zich daaraan kunnen stoten, die in het andere geval trouw 
gebleven zouden zijn.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 38, 39. 
 

5.  Hoe kan deze gelijkenis worden toegepast wanneer iemand vol-
hardt in openlijke zonde? Welk werk heeft de Verlosser niet aan 
enig menselijk wezen gegeven? Matthéüs 18:15-17. 

Matthéüs 18:15-17 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, 
ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo 
hebt u uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem 
nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen 
alle woord besta. En indien hij hun geen gehoor geeft, zo zeg het de 
gemeente; en indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij 
u als de heiden en de tollenaar. 
 
 “Christus heeft duidelijk geleerd dat mensen die in open zonde vol-
harden, van de Gemeente gescheiden moeten worden, maar Hij heeft 
ons het werk van het beoordelen van karakter en drijfveren niet toever-
trouwd. Hij kent onze natuur te goed om ons dit werk te laten doen. 
Als wij zouden proberen die mensen uit de Gemeente te verwijderen 
die volgens ons geen echte christenen zijn, zouden wij beslist fouten 
maken. Vaak beschouwen wij juist diegenen, die Christus tot Zich 
trekt, als hopeloze gevallen.” –Lessen uit het leven van alledag,  
blz. 39. 
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6.  Wat doen diegenen, die vertegenwoordigd zijn door het 
onkruid? Matthéüs 15:8, 9; 1 Timótheüs 6:3-5. 

Matthéüs 15:8, 9 Dit volk nadert tot Mij met hun mond, en eert Mij 
met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij; Doch tever-
geefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. 
1 Timótheüs 6:3-5 Indien iemand een andere leer leert, en niet over-
eenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en 
met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet 
niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke 
komt nijd, twist, lasteringen, kwade verdenkingen, Verkeerde krake-
lingen [=geruzie] van mensen, die een verdorven verstand hebben, en 
van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een 
gewin is. Wijk af van dezulken. 
 
 “De groei van het onkruid tussen de tarwe zou de bijzondere aandacht 
daarop richten. Het graan zou aan scherpe kritiek blootstaan. Het 
gehele veld zou in feite door een oppervlakkige waarnemer of door 
iemand die er plezier in zou scheppen het kwaad te ontdekken, omlaag 
gehaald kunnen worden als waardeloos. De zaaier zou door hem ver-
oordeeld kunnen worden als iemand die het verkeerde zaad vermengd 
had met het goede om zijn eigen boze doelstelling te dienen. Op 
gelijke wijze brengen de dwalenden en de huichelaars die voorgeven 
Christus te volgen, smaad over het Christendom en zijn oorzaak, dat de 
wereld twijfelt aan de waarheden van Christus. Zoals de aanwezigheid 
van het onkruid onder de tarwe in grote mate het werk van de zaaier 
belemmerde, zo hindert de zonde onder Gods volk in zekere mate het 
plan van Jezus om de gevallen mens te redden uit de macht van satan 
en de onvruchtbare grond van het menselijk hart vruchtbaar te maken 
voor goede werken.” –Bijbelkommentaar, blz. 328.  
“De wereld heeft niet het recht te twijfelen aan de waarheid van het 
Christendom, omdat er in de gemeente onwaardige leden zijn. 
Christenen moeten ook niet moedeloos worden, omdat deze valse 
broeders er zijn.” –Lessen uit leven van alledag, blz. 40.  
 

Bij de oogst 

7.  Wanneer kan duidelijk het verschil tussen het koren en het 
onkruid worden zien? Maléachi 3:18; Matthéüs 13:39, 40. 
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Maléachi 3:18 Dan zult u weer zien, het onderscheid tussen de recht-
vaardige en de goddeloze, tussen hem, die God dient, en hem, die 
Hem niet dient. 
Matthéüs 13:39, 40 En de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; 
en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de enge-
len. Gelijk dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, 
alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze wereld. 
 
“Niet het oordelen of veroordelen van anderen, maar het verootmoedi-
gen en wantrouwen van zichzelf is de les van Christus’ gelijkenis. Niet 
alles wat op de akker is gezaaid, is goed graan. Het feit dat mensen lid 
zijn van de kerk wil niet zeggen dat zij christenen zijn.  
Zolang het blad groen was, leek het onkruid heel veel op de tarwe, 
maar toen de akker wit was om geoogst te worden, leek het waarde-
loze onkruid helemaal niet op de tarwe die gebogen ging onder het ge-
wicht van de volle aar. […] Maar bij de oogst van de wereld zal er geen 
overeenkomst zijn tussen goed en kwaad. Dan zullen zij, die zich bij 
de kerk hebben gevoegd zonder zich met Christus te hebben verenigd, 
openbaar worden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 40. 
 

8.  Wat zal het lot van het onkruid zijn, en wat zal er gebeuren met 
het koren? Matthéüs 13:41-43; 15:13. 

Matthéüs 13:41-43; 15:13 De Zoon des mensen zal Zijn engelen 
uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de erger-
nissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 
Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
van hun Vader. Die oren heeft om te horen, die hore. […]  En toen 
Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar per schip, naar een woeste 
plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd 
uit de steden. 
 
“Christus Zelf zal bepalen wie waard is te vertoeven met de hemelse 
familie. Hij zal ieder mens oordelen naar zijn woorden en daden. 
Een belijdenis alleen heeft geen waarde. Het karakter is bepalend 
voor de eeuwigheid.  
De Heiland wijst niet naar een tijd waarin al het onkruid tarwe zal 
worden. Tarwe en onkruid groeien samen op tot de oogst, het einde 
van de wereld. Dan wordt het onkruid in bossen gebonden om 
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verbrand te worden en de tarwe wordt bijeengebracht in Gods 
voorraadschuur.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 41. 
 

Voor persoonlijke studie 

Lessen uit het leven van alledag, hoofdstuk 4 ‘Onkruid’, blz. 38-41. 
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 318-322. 
De weg tot gezondheid, blz. 424, laatste alinea, t/m blz. 425 halverwege. 

 
____ 

 
 
 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht 
uit Mali op blz. 61. 

 

 
 

9e Les     Sabbat 27 augustus 2016 
                 Sabbatbegin 20.40 u. ↔ 20.38 u. 
 

De zifting 

 
“De zeef zal geschud worden. Het kaf moet op tijd van het koren geschei-
den worden. ‘En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, 
zo zal de liefde van velen verkouden.’ (Matthéüs 24:12) Juist in die tijd 
zal het echte het sterkst blijken. –Letter 46, 1887.” –Last Day Events,  
blz. 173. [zie ook: Jezus komt, blz. 136] 

 
Aanvaarden of verwerpen van de boodschap van de trouwe Getuige 

1.  Wat dient er te gebeuren alvorens Jezus terugkeert? Waarom? 
Matthéüs 3:11, 12; Amos 9:9. 

Matthéüs 3:11, 12 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die 
na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben 
Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. 
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en 
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Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuit-
blusselijk vuur verbranden. 
Amos 9:9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al 
de heidenen schudden, zoals zaad geschud wordt in een zeef; en niet 
een steentje zal er ter aarde vallen. 
 
“De Heer komt spoedig. In elke gemeente moet er een zifting en 
zuivering plaatsvinden. Want er zijn slechte mensen onder ons, die de 
waarheid niet liefhebben en God niet eren –RH, 19 maart 1895.”  
–Last Day Events, blz. 173. [zie ook: Jezus komt, blz. 136] 
“Wij leven in de tijd der zifting, in de tijd dat alles wat geschud kan 
worden, geschud zal worden. De Here zal hen die de waarheid kennen, 
niet verontschuldigen zo zij niet in woord en daad Zijn geboden 
gehoorzamen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 576. 
 

2.  Welke andere profetie spreekt van een grote schudding? Wanneer 
is volgens de Geest der Profetie de schudding begonnen? Haggaï 
2:6, 7, eerste gedeelte; Hebreeën 12:26, 27. 

Haggaï 2:7, 8a Want alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog eens, 
een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de 
zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, … 
Hebreeën 12:26, 27 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu 
heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet 
alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord: Nog eenmaal, 
wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt 
waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 
 
De Heer heeft mij op de 26e januari 1850 een gezicht gegeven, dat 
ik u verhalen wil. […]  De grote zifting is begonnen en zal voortgaan 
en allen zullen uitgeschud worden, die niet gewillig zijn zich 
moedig en standvastig voor de waarheid te verklaren en zich op-
offering getroosten voor God en Zijn zaak. De engel zei: ‘Denkt u, 
dat iemand gedwongen zal worden opofferingen te maken? Nee, 
nee. Het moet een vrijwillige gave zijn. Alles zal nodig zijn om de 
akker te kunnen kopen.’ ” –Eerste geschriften, blz. 47, 49, 50. 
 

3.  Waarom vindt er een schudding plaats? 1 Koningen 18:21; 
Openbaring 3:15, 16. 
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1 Koningen 18:21 Toen naderde Elía tot het ganse volk, en zei: Hoe 
lang hinkt u op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na, 
en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet 
een woord. 
Openbaring 3:15, 16 Ik weet uw werken, dat u noch koud bent, noch 
heet; och, of u koud was, of heet! Zo dan, omdat u lauw bent, en noch 
koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 
 
“Op 20 november 1857 werd mij Gods volk getoond, en ik zag hoe 
geweldig ze geschud werden. […]   
Ik vroeg de betekenis van het schudden, dat ik had gezien, en mij 
werd getoond dat dit veroorzaakt zou worden door het ongezouten 
getuigenis, vervat in de raadgeving van de waarachtige Getuige aan 
de Laodicensen. Dit zal zijn uitwerking hebben op het hart van de ont-
vanger, en dat zal hem er toe brengen de banier te verheffen en de 
volle waarheid te verkondigen. Sommigen kunnen dat duidelijk ge-
tuigenis niet verdragen. Zij zullen daartegen in opstand komen, en dit 
zal een schudding, een zifting onder Gods volk veroorzaken.”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 58, 60. 
“Eén ding is zeker: de Zevende Dags Adventisten die zich onder de ba-
nier van satan zullen scharen, zullen als eerste hun geloof in de waar-
schuwingen en vermaningen uit de Getuigenissen van Gods Geest 
opgeven.” –Selected Messages, vol. 3, blz. 84 (1903). [zie ook: Jezus 
komt, blz. 139] 
 

Een reine gemeente 

4.  Wat is Gods doel met de schudding? Romeinen 12:2, 3; Filippensen 
1:9-11; Daniël 12:10. 

Romeinen 12:2, 3 En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar 
wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u moogt 
beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van 
God is. Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een ieder, die 
onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; 
maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God een ieder de mate des 
geloofs gedeeld heeft. 
Filippensen 1:9-11 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer 
overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen; Opdat u beproeft 
de dingen, die daarvan verschillen, opdat u oprecht bent, en zonder 
aanstoot te geven, tot de dag van Christus; Vervuld met vruchten der 
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gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs 
van God. 
Daniël 12:10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd 
worden; doch de goddelozen zullen goddeloos handelen, en geen van 
de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het 
verstaan. 
 
“Waar is de geestelijkheid van de gemeente? Waar zijn er mannen 
en vrouwen vol van geloof en de Heilige Geest? Mijn gebed is: 
Reinig Uw gemeente, o God…. 
God is Zijn volk aan het ziften. Hij zal een reine en heilige ge-
meente hebben. Wij kunnen het mensenhart niet lezen. Maar de 
Heere heeft middelen gegeven om de gemeente zuiver te houden. 
Een corrupt volk is opgestaan dat niet met het volk van God kon 
leven. Zij verachtten berisping, en wilden niet gecorrigeerd worden. 
Zij hadden een kans om te weten dat zij een onrechtvaardige oorlog 
voerden. Ze hadden de tijd om zich te bekeren van hun fouten; maar 
het eigen-ik was te dierbaar om te sterven. Zij voedden het en het 
werd sterk, en ze scheidden zich af van het getrouwe volk van God, 
die Hij aan het zuiveren is voor Zichzelf. We hebben allen reden om 
God te danken dat er een weg is geopend om de gemeente te redden; 
want de toorn van God moet over ons gekomen zijn, als deze 
verdorven huichelaars bij ons zouden zijn gebleven. […]  De zeef 
beweegt. Laten we niet zeggen: Beweeg Uw hand niet, O God. De 
gemeente moet worden gezuiverd, en dat zal ook gebeuren.”  
–Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 99, 100. 
 

5.  Hoe gaat de schudding verder, terwijl God Zijn volk toetst?  
1 Petrus 4:12; Maléachi 3:1-3; Jakobus 1:12. 

1 Petrus 4:12 [HSV] Geliefden, laat de hitte van de verdrukking 
onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets 
vreemds overkwam. 
Maléachi 3:1-3 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. Maar wie zal de dag van Zijn 
toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij 
zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep van de voller. En 
Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinde-



59 
 

ren van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zil-
ver; dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. 
Jakobus 1:12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij 
beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, 
welke de Heere beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben. 
 
“Ik werd er op gewezen hoe voorzienig God onder Zijn volk te werk 
gaat, en zag dat elke beproeving, veroorzaakt door het louterend en 
zuiverend proces, aantoont dat sommigen tot de afval behoren. Het 
fijne goud komt niet altijd te voorschijn. In elke crisis op geloofs-
gebied vallen enkelen onder de verleiding. Wanneer God de wan 
schudt, dan vliegt het kaf in talrijke droge blaadjes weg. Voorspoed 
kweekt tal van belijders. Strijd verwijdert hen uit de gemeente. Over 
het algemeen hebben ze geen gemeenschap met God. Ze gaan uit ons 
weg omdat ze van ons niet zijn; want wanneer moeiten en vervolging 
ontstaan tengevolge van het Woord, worden velen geërgerd.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 495. 
“Bij afwezigheid van vervolgingen zijn er mensen binnen onze gele-
deren terechtgekomen, die zuiver overkomen en van wie het christen-
zijn niet ter discussie staat. Maar als er vervolging zou komen, zouden 
ze van ons weggaan.” –Evangelism, blz. 360 (1890).  [zie ook: Jezus 
komt, blz. 136] 
 

De laatste beproeving 

6.  Met welke beproeving zal de schudding eindigen? Openbaring 
13:15-17. 

Openbaring 13:15-17 En het werd macht gegeven om het beeld van 
het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou 
spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 
aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, 
kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, 
een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken 
heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. 
 
“De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. Het merkteken 
van het beest zal ons worden opgedrongen. Zij die stap voor stap 
hebben toegegeven aan hetgeen de wereld van hen vroeg en zich heb-
ben geschikt naar wereldse gewoonten, zullen het niet moeilijk vinden 
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om zich te richten naar de heersende machten, in plaats van zich te 
onderwerpen aan spot, belediging, dreiging met gevangenschap en 
dood. De strijd gaat tussen de geboden van God en de voorschriften 
van mensen. In deze tijd zal in de kerk het goud gescheiden worden 
van de slakken.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 71. 
“Wanneer de wet van God krachteloos gemaakt wordt, zal de gemeen-
te door hevige beproevingen geschud worden en een groter gedeelte 
dan we nu verwachten, zal toegeven aan de verleidende geesten en 
leringen der duivelen.” –Maranatha, de Here komt, blz. 28. 
 

7.  Zullen veel mensen trouw bevonden worden en met succes de 
periode van de schudding doorstaan? Romeinen 11:3-5; Zefánja 
3:12, 13. 

Romeinen 11:3-5 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw 
altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn 
ziel. Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelf 
nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld 
van Baäl niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoor-
dige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. 
Zefánja 3:12, 13 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven 
een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heeren betrou-
wen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch 
leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevon-
den worden; maar zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal 
hen verschrikken [=schrik aanjagen]. 
 
“De Heer heeft getrouwe dienaren die in de tijd van beproeving en 
zifting naar voren zullen komen. Het zijn kostbare zielen, die nu nog 
verborgen zijn en hun knieën niet voor Baäl gebogen hebben. Zij heb-
ben niet het licht ontvangen dat u zo helder beschenen heeft. Van ach-
ter een ruw en onaantrekkelijk uiterlijk kan de zuivere glans van een 
echt christelijk karakter tevoorschijn komen. Overdag kijken wij naar 
de hemel, maar zien geen sterren. Zij staan wel aan het firmament, 
maar het oog kan ze niet onderscheiden. ’s Nachts zien wij hun ware 
schittering.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 70, 71. 
“De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. […] In deze tijd zal 
in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken. Ware gods-
vrucht zal duidelijk onderscheiden worden van oppervlakkig klater-
goud. Heel wat sterren, die wij om hun schittering bewonderd hebben, 
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zullen dan in de duisternis ondergaan. Het kaf zal als een wolk door de 
wind worden meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij nu alleen maar 
vloeren van rijke tarwe zien. Allen die zich de sieraden van het heilig-
dom aanmatigen, maar niet bekleed zijn met de gerechtigheid van 
Christus, zullen verschijnen in de schande van hun eigen naaktheid.”  
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 71. 
 

Voor persoonlijke studie 

Last Day Events, hoofdstuk 12, blz. 172-182. 
http://text.egwwritings.org/ Zoekterm: LDE 172 
Zie ook: Jezus komt, hoofdstuk 12, ‘Het schudden’ blz. 135-143. 

 
_____ 

 
 

Zendingsbericht uit Mali 
 

Voorlezen op Sabbat 27 augustus 2016 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 3 september 2016 worden ingezameld 

 

“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.” Psalm 126:5, 6. 

De Republiek Mali is een relatief groot land in Noordwest-Afrika, grenzend 
aan Algerije in het noorden, Mauritanië in het westen, Niger in het oosten, 
en Guinee, Ivoorkust en Burkina Faso in het zuiden. Het land beslaat 1,24 
miljoen km² en heeft een bevolking van ongeveer 14,5 miljoen. Naast de 
lokale talen zoals Fulani, is de officiële nationale taal Frans. 
Mali maakte ooit deel uit van drie West-Afrikaanse rijken die de controle 
had over de trans-Sahara handel. Op haar hoogtepunt in de 14e eeuw 
besloeg het Malinese Rijk een gebied ongeveer twee keer de grootte van 
hedendaags Frankrijk en strekte zich uit tot de westkust van Afrika. Eind 
negentiende eeuw nam Frankrijk de controle over Mali, en maakte het tot 
een deel van Frans Soedan. In 1960 riep Mali zichzelf uit tot onafhankelijke 
republiek. Na een lange periode van een één-partij regering, leidde een 
coup in 1991 tot het schrijven van een nieuwe grondwet. 
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De economie van het land concentreert zich op landbouw, visserij en mijn-
bouw; het is de derde grootste producent van goud en zout. Ongeveer de 
helft van de bevolking leeft onder de internationale armoedegrens van 1,25 
dollar per dag. Bijna 90 procent van de mensen zijn moslims (voornamelijk 
soennitische en Ahmadiyya), ongeveer 5 procent zijn christenen (waarvan 
ongeveer tweederde rooms-katholiek), en de resterende 5 procent houdt 
zich aan de inheemse of traditionele animistische overtuigingen. De grond-
wet van 1991 richtte Mali op als een democratische, meerdere partijenstaat 
en gaf vrijheid van godsdienst, die de overheid in het algemeen respecteert. 
Een paar jaar geleden werd door het Internationaal Zendingsgenootschap der 
Zevende Dags Adventisten, Reformatiebeweging in Mali de tegenwoordige 
waarheid gebracht door een privé bezoek van br. Christian Gadoxor uit 
Ghana. Later werden zendingsactiviteiten versterkt toen de Generale 
Conferentie predikant Mohammed Inusah uit Benin vroeg om de belang-
stelling af te handelen. In april 2014 doopte hij de eerste twee zielen in Mali, 
en nog veel meer mensen zijn gelovigen geworden en lid van de gemeente. 
Het werk is nog erg pril in dit nieuwe zendingsveld en heeft zowel uw ge-
beden alsook uw financiële steun nodig. Een van de grote behoeften is een 
plek voor de eredienst en een hoofdkwartier. Op dit moment wordt een huis 
gehuurd voor erediensten; maar aangezien mensen in Mali huisdiensten niet 
waarderen, is een geschikt gebouw zeer noodzakelijk voor de groei van 
Gods werk. 
Aangezien Mali wordt gedomineerd door de islamitische religie, zou de 
Generale Conferentie graag een geconcentreerde inspanning naar voren wil-
len brengen door het gebruik van gerichte materialen en publieksbereik voor 
moslims. Daarom is uw medewerking hier erg belangrijk. Niet iedereen kan 
naar deze landen reizen om te werken, maar iedereen kan met hun gaven 
degenen ondersteunen die de bekwaamheid en de mogelijkheid hebben om 
dat te doen. De speciale Sabbatschoolgaven, die volgende week worden in-
gezameld, bieden de ideale gelegenheid hiervoor. Bedenk hoe u samen met 
uw medegelovigen aan de behoeften van het evangeliewerk in Mali tegemoet 
kunt komen, en onthoud de volgende geïnspireerde woorden: En dit Evan-
gelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een ge-
tuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. Matthéüs 24:14 [HSV] 
Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld 
over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar 
die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Matthéüs 24:45, 46 [NBV] 
“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 rentmeesters 
tonen, zal Hij meer toevertrouwen. De Here zegt: ‘Wie Mij eren, zal Ik 
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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.” –Patriarchen en profeten, blz. 480. 

Moge Gods rijke zegen uw offer voor Zijn werk vergezellen. 

–Parmenas N. Shirima  
Leider van de Afrikaanse Divisie 

 
 

 
De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor Mali 

 
Dat Gods grote liefde voor u tot uiting mag komen in uw gaven! 

 
 

10e Les     Sabbat 5 september 2015 
                 Sabbatbegin 20.24 u. ↔ 20.22 u. 
 

Eén hoofd, één lichaam 
 
Het hoofd en de leden 

1.  Wie is – geestelijk gezien – het hoofd van het lichaam? Kolossensen 
1:18; Éfeze 4:15. 

Kolossensen 1:18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van 
de gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
Éfeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden 
opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 
 
“… Christus [is] het Hoofd van de gemeente … en de Verlosser van 
het verborgen lichaam, …” –Het Bijbels gezin, blz. 175. 
“ ‘Het hoofd van iedere man is Christus.’ God, Die alles onder de voe-
ten van de Heiland heeft gelegd, ‘heeft Hem als Hoofd boven al wat is 
gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, Die 
alles in allen volmaakt.’ (1 Korinthe 11:3, Éfeze 1:22, 23) De ge-
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meente is gebouwd op Christus als fundament en moet Christus als 
haar Hoofd gehoorzamen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 343, 344. 
 

2.  Wie zijn de leden van het lichaam? Éfeze 1:22, 23; Romeinen 
12:4, 5. 

Éfeze 1:22, 23 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en 
heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 
Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, Die alles in allen 
vervult. 
Romeinen 12:4, 5 Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, 
en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen 
één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
 
“Wij zijn leden van Zijn zinnebeeldige lichaam. Hij is het Hoofd, dat 
al de leden van het lichaam onder beheer heeft.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 2, blz, 346. 
“De ordening die in de eerste, christelijke gemeente in stand werd ge-
houden, stelde hen in staat om als een welgeordend leger, bekleed met 
de wapenrusting Gods, als één man voorwaarts te trekken. Ofschoon 
de groepen van gelovigen over een uitgestrekt gebied waren verspreid, 
waren zij toch allen leden van één lichaam. Allen leefden in samen-
werking en in overeenstemming met elkander.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 68. 
“Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Ieder die wil, kan met 
God verzoend worden en eeuwig leven ontvangen. Ik draag aan u, Mijn 
discipelen, deze genadeboodschap op. Eerst moet Israël deze bood-
schap horen, daarna alle natiën, talen en volken. Jood en heiden moeten 
er kennis van nemen. Allen die geloven moeten in één gemeente bijeen-
gebracht worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 683. 
 

Afhankelijkheid 

3.  Welke relatie hebben de leden van het menselijk lichaam tot 
elkaar? Kan één lid zonder de ander bestaan, of onafhankelijk 
van de rest van het lichaam functioneren? 1 Korinthe 12:14-21. 

1 Korinthe 12:14-21 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele 
leden. Indien de voet zei: Omdat ik de hand niet ben, zo ben ik van het 
lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor 
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zei: Omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het 
daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar 
zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de 
reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een ieder ervan in het 
lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou 
het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één 
lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van 
node; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. 
 
“Door een vergelijking van de gemeente met het menselijk lichaam 
illustreert de apostel op doelmatige wijze de hechte en harmonieuze 
verwantschap die onder alle leden van de gemeente van Christus 
moet bestaan.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 236. 
“Geen enkel orgaan in het menselijk lichaam zou kunnen leven als 
het alleen zichzelf zou dienen. Als het hart niet het bloed zou 
pompen naar hand en hoofd, zou het al spoedig zijn kracht verlie-
zen. Zoals met ons levensbloed, wordt de liefde van Christus ver-
spreid door ieder deel van Zijn mystiek lichaam. Wij zijn elkanders 
leden en wie weigert mee te delen, zal vergaan.” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 346, 347. 
 

4.  Hoe werken de leden van de gemeente als onderdeel van het 
gemeentelijke lichaam, gezien elk lid van het fysieke menselijke 
lichaam een eigen taak heeft? 1 Korinthe 12:4-13. 

1 Korinthe 12:4-13 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is 
dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is de-
zelfde Heere;  En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is 
dezelfde God, Die alles in allen werkt.  Maar aan een ieder wordt de 
openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen nuttig is. Want deze wordt 
door de Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het 
woord der kennis, door dezelfde Geest; En een ander het geloof, door 
dezelfde Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door de-
zelfde Geest; En een ander de werkingen der krachten; en een ander 
profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander me-
nigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch al deze dingen 
werkt een en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, 
gelijk Hij wil. Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al 
de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo 
ook Christus. Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam 
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gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij 
vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt! 
 
“De wijnstok heeft veel ranken, maar hoewel alle ranken van elkaar 
verschillen, maken ze geen ruzie. Er is eenheid in verscheidenheid. 
Alle takken krijgen voedsel van één bron. Dit is een illustratie van 
de eenheid die bestaan moet onder de volgelingen van Christus. In 
de verschillende takken van werk hebben zij allen slechts één 
Hoofd. Dezelfde Geest werkt op verschillende manieren door hen. 
Er is een eensgezinde werking, al verschillen de gaven. Bestudeer 
dit hoofdstuk. Daarin zult u zien dat iemand die werkelijk met 
Christus is verenigd, nooit zal handelen alsof hij een compleet 
geheel in zichzelf was….  
De volmaaktheid van de gemeente is niet afhankelijk van het feit dat 
alle leden precies aan elkaar gelijk zijn. God vraagt iedereen de 
juiste plaats in te nemen, om het hem aangewezen werk te doen 
naarmate de bekwaamheid die hem gegeven is. (Brief 19, 1901)”  
–Bijbelkommentaar, blz. 495, 496. 
 

Verbonden met de wijnstok 

5.  Wat is zeker noodzakelijk voor iemand om vruchten te dragen? 
Slechts op welke manier kunnen Gods kinderen ontsnappen aan 
de afvalligheid en verdorvenheid van de laatste dagen? 
Johannes 15:4-6. 

Johannes 15:4-6 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijk de rank geen vrucht 
kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; alzo ook u 
niet, zo u in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en u de ranken; die in 
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt 
u niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, 
gelijk de rank, en is verdord; en men vergadert ze, en men werpt ze 
in het vuur, en zij worden verbrand. 
 
“De meest bandelozen en verdorvenen voelen zich machtig inge-
nomen met deze satanische geesten, die volgens hun geloof de gees-
ten van hun overleden vrienden zijn, en ze zijn tevergeefs opgeblazen 
door het verstand huns vleses. Kolossensen 2:19: ‘En het Hoofd niet 
behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen 
en de samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met 
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goddelijke wasdom’, verloochenen zij Hem, die het lichaam kracht 
geeft, opdat elk lid mag opwassen met goddelijke wasdom.  
IJdele filosofie. De leden van het lichaam staan onder beheer van het 
hoofd. Spiritualisten erkennen dit niet en geloven, dat alle leden van 
het lichaam uit zichzelf moeten werken en dat vaste wetten hen zullen 
brengen tot staat van groei naar de volmaaktheid zonder een hoofd. 
[…] 
Christus is de bron van onze kracht. Hij is de Wijnstok, wij zijn de 
ranken. Wij moeten voedsel ontvangen van de levende Wijnstok. 
Beroofd van de kracht en het voedsel van deze Wijnstok, zijn wij als 
leden van een het lichaam zonder een hoofd, en verkeren we precies 
in die positie, waar satan ons wil hebben opdat hij over ons kan 
heersen naar ’t hem belieft.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 1, blz. 98, 99. 
 

Geest van onafhankelijkheid 

6.  Wat voor een soort geest verspreidt satan over degenen, wiens 
geloof in Jezus niet standvastig genoeg is? Hebreeën 10:25; 
Spreuken 11:14. 

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet 
nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander 
vermanen; en dat zoveel te meer, als u ziet, dat de dag nadert. 
Spreuken 11:14 Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk; 
maar het behoud is in de veelheid der raadslieden. 
 
“Sommigen zien alle pogingen om orde en regel te handhaven, als 
gevaarlijk – als een beperking van de persoonlijke vrijheid, wat men 
derhalve evenzo moet vrezen als pauselijke overheersing. Deze mis-
leide zielen zien het als een deugd zich te beroemen op hun vrijheid 
om onafhankelijk te denken en te doen. Ze komen er rond voor uit dat 
ze zich van de woorden van een ander niets aantrekken en dat ze 
niemand verantwoording schuldig zijn. Ik ben onderricht dat het 
satans bijzonder streven is mensen te doen voelen dat het Gode 
behaagt wanneer ze hun eigen weg gaan en zich niet storen aan de 
raad van hun broeders. [...] 
Sommigen hebben de gedachte naar voren gebracht dat, wanneer we 
het einde van de tijd naderen, elk kind van God onafhankelijk van eni-
ge godsdienstige organisatie moet handelen. Maar ik ben door de 
Here onderricht dat zoiets als de onafhankelijkheid van een ieder in 
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dit werk niet bestaat. [...] En opdat het werk des Heren voorspoedig en 
krachtig vooruit zal gaan, moet Zijn volk zich aaneen sluiten. [...] 
Wanneer mensen het juk van Christus dragen, kunnen zij niet los van 
elkaar trekken, maar zij zullen dat gezamenlijk met Christus doen.”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 420, 421. 
 

Het heilig Avondmaal  

7.  Welke instelling verenigt de ziel met God, Christus, en de leden 
van het geestelijke gezin? 1 Korinthe 10:16, 17. 

1 Korinthe 10:16, 17 De drinkbeker der dankzegging, die wij dank-
zeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van 
Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan 
het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één 
lichaam, omdat wij allen aan één brood deelachtig zijn. 
 
“Christus heeft deze dienst ingesteld opdat deze tot ons kan spreken 
van Gods liefde die voor ons tot uitdrukking is gebracht. Alleen door 
Christus is eenheid tussen ons en God mogelijk. De eenheid en liefde 
tussen broeders onderling moet gesterkt en vereeuwigd worden door 
de liefde van Jezus. […] 
Wanneer het geloof nadenkt over het grote offer van onze Here, 
neemt de ziel het geestelijk leven van Christus aan. Die persoon 
ontvangt geestelijke kracht bij ieder avondmaal. Deze dienst vormt 
een levende band waardoor de gelovige met Christus wordt verbon-
den, en door Christus met de Vader. Op bijzondere wijze vormt het 
avondmaal een verbinding tussen de afhankelijke mens en God.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 548, 549, 550. 
 

_____ 
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11e Les     Sabbat 10 september 2016 
                 Sabbatbegin 20.08 u. ↔ 20.06 u. 
 

Gods overblijfsel 
 
“Gods laatste volk, dat in de wereld leeft als hervormers, moet laten zien 
dat Gods wet de grondslag vormt van alle blijvende hervormingen, en dat 
de Sabbat van het vierde gebod blijft bestaan als een gedenkteken aan de 
schepping, een blijvende herinnering aan Gods macht. Op duidelijke 
wijze moeten zij de noodzaak aantonen van gehoorzaamheid aan al Gods 
geboden. Gedrongen door de liefde van Christus moeten ze met Hem 
samenwerken in het herbouwen van de verwoeste plaatsen. Ze moeten de 
herstellers van de bressen, de herbouwers van de straten zijn.” –Profeten 
en koningen, blz. 418. 

 
Een overblijfsel in het Oude Testament en in de tijd van Jezus 

1. Wat kunnen we vaststellen aangaande het aantal mensen, dat 
trouw was aan God ten tijde van het Oude Testament? 2 Koningen 
19:31; Jesája 10:22. 

2 Koningen 19:31 Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, 
en het ontkomene van de berg Sion; de ijver van de Heere der heer-
scharen zal dit doen. 
Jesája 10:22  Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der 
zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan weerkeren; de verdel-
ging is vast besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 
 
“Het verhaal van Israëls roeping, van hun succes en hun falen, van 
hun herstel in Gods gunst, van hun verwerping van de Heer van de 
wijngaard, en de volvoering van het plan door een overblijfsel, aan 
wie de verbondsbeloften in vervulling gaan – dit is het thema van 
Gods boodschappers aan Zijn kerk in de eeuwen die voorbijgegaan 
zijn. En nu is Gods boodschap aan Zijn kerk – aan hen, die als trouwe 
landlieden voor de wijngaard zorgen – dezelfde als de boodschap die 
de profeet vroeger heeft verkondigd. […] 
Zijn diepe bezorgdheid voor het dwalende Juda zou niet vergeefs zijn. 
Zijn zending zou niet geheel en al zonder vrucht zijn. […]  Als Gods 
doel ten slotte was vervuld, zouden de volledige resultaten van Zijn 
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inspanningen, zowel als het werk van al Gods trouwe boodschappers, 
zichtbaar zijn. Een overblijfsel zou behouden worden. Om dit te be-
werken, moesten de boodschappen van waarschuwing en uitnodiging 
aan het opstandige volk worden gebracht, ….” –Profeten en koningen, 
blz. 12, 191. 
 

2. Hoe was deze situatie van het overblijfsel in de dagen van Jezus? 
Johannes 3:32; Lukas 12:32. 

Johannes 3:32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; 
en Zijn getuigenis neemt niemand aan. 
Lukas 12:32 Vreest niet, u klein kuddeke, want het is uws Vaders 
welbehagen, u het Koninkrijk te geven. 
 
 “De discipelen van Johannes hadden gezegd dat allen tot Christus 
gingen, maar Johannes had met een scherper inzicht verklaard: ‘Zijn 
getuigenis neemt niemand aan;’ slechts weinigen waren bereid Hem 
te aanvaarden als Verlosser van zonden. […]   
De Heiland wist dat Zijn dagen van persoonlijke arbeid bijna 
geëindigd waren en dat slechts enkelen Hem als hun Verlosser 
zouden aannemen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 142, 307. 
“Jezus, de Majesteit van de hemel, Hij die de gelijke van God was, 
was drieëndertig jaar op deze wereld, en toch waren er slechts 
enkelen die Zijn goddelijke karakter erkenden.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 69. 
 

Heden ten dage 

3.   Hoe wordt vandaag de dag, met miljoenen mensen die op aarde 
leven, het volk van God beschouwd? Romeinen 9:27. 

Romeinen 9:27 En Jesája roept over Israël: Al ware het getal van 
de kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel 
behouden worden. 
 
“Vergeleken met de miljoenen aardbewoners zal Gods volk, als 
altijd, een kleine kudde zijn. Maar als de gelovigen vast staan in de 
waarheid, zoals deze in Zijn Woord is geopenbaard, zal God hun 
toevlucht zijn. Ze staan onder bescherming van de Almachtige. God 
heeft altijd de meerderheid. Als het geschal van de laatste bazuin in 
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de gevangenis van de dood zal doordringen, en de rechtvaardigen te 
voorschijn komen met de overwinningsroep: ‘Dood, waar is uw 
overwinning? Dood, waar is uw prikkel? (1 Korinthe 15:55) – en 
daar dan staan met God, met Christus, met de engelen, en met de ge-
trouwen van alle tijden, dan zullen Gods kinderen verre in de meer-
derheid zijn.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 429.  
 

4. Wat kenmerkt het overblijfsel van God? Openbaring 12:17; 
14:12; 1 Thessalonicensen 1:9, 10. 

Openbaring 12:17; 14:12 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. 
1 Thessalonicensen 1:9, 10 Want zijzelf verkondigen van ons, hoe-
danige ingang wij tot u hebben, en hoe u tot God bekeerd bent van 
de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen; En Zijn 
Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt 
heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn. 
 
“ ‘Te dien dage’ zal ‘de rest van Israël en wat van Jakobs huis 
ontkomen is, steunen op de Here, de Heilige Israëls’ (Jesája 10:20). 
Uit alle geslacht en taal en volk en natie zullen mensen vol vreugde 
gehoor geven aan de boodschap: ‘Vreest God en geeft Hem de eer, 
want de ure van Zijn oordeel is gekomen’. Dan zullen zij zich 
afwenden van alle afgoden, die hen aan de aarde binden, en Hem 
aanbidden, ‘die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen 
gemaakt heeft’. Ze zullen zich losmaken van elke strik, en voor de 
wereld staan als bewijzen van Gods genade. Gehoorzaam aan Gods 
geboden, zullen ze door engelen en mensen erkend worden als 
degenen die ‘de geboden Gods en het geloof van Jezus’ bewaard 
hebben. (Openbaring 14:6, 7, 12).” –Profeten en koningen, blz. 186.  
 

Een klein, trouw overblijfsel tot het eind 

5. Hoe zal aan het eind der tijden een kleine minderheid in de ogen 
van de wereld een instrument worden om de drie engelen-
boodschap uit te dragen? Zafánja 3:12, 13. 
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Zafánja 3:12, 13 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven 
een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heeren be-
trouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, 
noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong 
gevonden worden; maar zij zullen weiden en neerliggen, en niemand 
zal hen verschrikken. 
 
 “Een hoge positie geeft ons in Gods oog geen waarde. De mens 
wordt geschat naar zijn toewijding en trouw in het doen van Gods 
wil. Wanneer het overblijvende volk Gods voor Zijn aangezicht wil 
wandelen in ootmoed en geloof, zal Hij door Zijn eeuwige opzet 
volvoeren en hen in staat stellen in alle eensgezindheid te werken 
om de wereld de waarheid zoals die is in Jezus, te geven. Hij wil 
allen – mannen, vrouwen en kinderen – gebruiken om het licht te 
laten schijnen in de wereld en daaruit een volk te roepen dat Zijn 
geboden zal houden. Door het geloof dat Zijn volk in Hem oefent, 
zal God aan de wereld openbaren dat Hij de ware God, de God van 
Israël is.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 436. 
 

6.  Hoe verklaart de Heilige Schrift het feit dat er altijd een overblijfsel 
zal zijn, zelfs al wordt een groot aantal mensen de waarheid onder-
wezen en uit Babylon weggeroepen? Handelingen 28:26, 27; 
Johannes 3:19; Openbaring 2:7. 

Handelingen 28:26, 27 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met 
het gehoor zult u horen, en geenszins verstaan; en ziende zult u zien, 
en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, 
en met de oren hebben zij zwaar gehoord, en hun ogen hebben zij 
toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en 
Ik hen geneze. 
Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 
gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het 
licht; want hun werken waren boos. 
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. 
 
“Het onderwerp van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
mens wordt maar door weinigen begrepen; en toch is het een uiterst 
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belangrijke zaak. Ieder van ons kan gehoorzamen en leven, of we 
kunnen de wetten van God schenden, Zijn gezag tarten, en daarvoor de 
gepaste straf ontvangen. Op dat moment stelt elke ziel zich op 
krachtige wijze deze vraag: Zal ik de stem vanuit de hemel gehoor-
zamen, de tien geboden die vanaf de Sinaï gesproken zijn, of zal ik 
mee gaan met de grote menigte die deze wet met voeten treden?  Het 
zal degenen, die God liefhebben de grootste vreugde schenken om zich 
te houden aan Zijn geboden, en om die dingen te doen die aangenaam 
zijn in Zijn ogen. Maar het hart haat de wetten van God van nature en 
trekt ten strijde tegen de heilige aanspraken daarvan. De mensen 
sluiten hun ziel voor het goddelijke licht, en terwijl het op hen schijnt, 
weigeren ze daarin te wandelen. Ze offeren de reinheid van hun hart 
op, Gods genade, en hun hoop op de hemel, omwille van egoïstische 
bevrediging of wereldse voordelen.” –Selected Messages, boek 1,  
blz. 216. 
“Christus besefte hoe vast de greep van de zonde op de mens is en 
hoe weinigen bereid zijn zich van haar macht los te maken. Hij wist 
dat het mensdom zonder hulp van God verloren zou zijn en Hij zag 
talloos velen ten onder gaan terwijl overvloedige hulp binnen hun 
bereik was.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 629. 
 

7. Wat zal de beloning zijn van het overblijfsel van God – degenen 
die God liefhebben en zich houden aan Zijn geboden, en die 
trouw blijven tot het eind? Matthéüs 24:13; Openbaring 3:10-12. 

Matthéüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden. 
Openbaring 3:10-12 Omdat u het woord Mijner lijdzaamheid be-
waard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over 
de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. 
Zie, Ik kom haastig; houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn 
God, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de 
Naam van Mijn God, en de naam van de stad van Mijn God, namelijk 
van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van Mijn God afdaalt, en 
ook Mijn nieuwe Naam. 
 
 “De ware discipelen van Christus volgen Hem ondanks strijd, ter-
wijl ze zichzelf verloochenen en bittere teleurstellingen ervaren. 
Maar dit alles leert hen de schuld der zonde beter kennen, en ze zien 
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er met afschuw op neer. Als deelgenoten aan het lijden van Christus 
zijn ze voorbestemd om te delen in Zijn heerlijkheid. In visioen 
aanschouwde de profeet de laatste overwinning van Gods over-
blijvende gemeente. […]   
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 voor-
hoofden plaatsen.” –Van Jezuzalem tot Rome, blz. 429, 430. 
 

Voor persoonlijke studie 

Jesája 11:11; 49:6. 
 

Jesája 11:11; 49:6 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere 
ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weer te verwerven het 
overblijfsel van Zijn volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en 
van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van 
Sínear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. […]  Verder zei Hij: 
Het is te gering, dat U Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de 
stammen van Jakob, en om terug te brengen de bewaarden in Israël; Ik 
heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan 
het einde der aarde. 

 
“Een gemeente kan de armste in het land zijn. Misschien moet zij het 
stellen zonder de aantrekkingskracht van uiterlijk vertoon, maar wanneer 
de leden de beginselen van Christus’ karakter bezitten, zal Zijn blijdschap 
in hun harten leven. Engelen zullen zich met hen verenigen in de 
erediensten. De lof en dank uit dankbare harten zal als een lieflijke ruik 
tot God opstijgen.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 181, 182.  
“Ik ben bemoedigd en gezegend wanneer ik mij realiseer dat de God van 
Israël nog steeds Zijn volk leidt en dat Hij dit zal blijven doen tot het 
einde toe.” –Maranatha, de Here komt, blz. 203. 
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 338-340. 
Eerste geschriften, blz. 69, laatste alinea, t/m blz. 70. 

 
_____ 
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12e Les     Sabbat 17 september 2016 
                 Sabbatbegin 19.52 u. ↔ 19.49 u. 
 

De geschiedenis van Israël –  
een waarschuwing voor Gods volk vandaag 

 
“In deze eindtijd wordt het volk van God aan precies dezelfde gevaren bloot-
gesteld als het oude Israël. Mensen die de waarschuwingen van God niet ter 
harte nemen, komen in dezelfde gevaren terecht als het oude Israël. Ze kun-
nen Zijn rust niet ingaan vanwege hun ongeloof. (Hebreeën 3:11-19) Het 
oude Israël kreeg rampen te verduren vanwege hun onheilige hart en hun niet 
onderworpen wil. Hun uiteindelijke verwerping als volk was het gevolg van 
hun eigen ongeloof, vertrouwen op zichzelf, onboetvaardigheid, geestelijke 
blindheid en hardheid van hart. Hun geschiedenis is voor ons een 
gevaarteken.” –Last Day Events, blz. 60. [zie ook: Jezus komt, blz. 50] 

 
Het oversteken van de Rode Zee 

1.  Welk bevel heeft God verscheidene keren aan Zijn volk gegeven, in 
het bijzonder gezien de enorme moeilijkheden? Éxodus 14:10, 15; 
Hebreeën 11:29; Jesája 30:21. 

Éxodus 14:10, 15 Toen Faraö nabij gekomen was, zo hieven de kinde-
ren Israëls hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars trokken achter hen; en 
zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. […] 
Toen zei de Heere tot Mozes: Wat roept u tot Mij? Zeg de kinderen 
Israëls, dat zij voorttrekken. 
Hebreeën 11:29 Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als 
door het droge; hetwelk de Egyptenaars, ook beproevende, zijn ver-
dronken. 
Jesája 30:21 En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u 
is, zeggende: Dit is de weg, wandelt daarin; als u zoudt afwijken ter 
rechter- of ter linkerhand. 
 
“ De grote les die hier geleerd wordt, geldt voor alle tijden. Dikwijls 
wordt het pad van de christen omgeven door gevaren, en schijnt het 
moeilijk de taak te verrichten. De verbeelding ziet naderende onder-
gang voor ogen, en banden en dood die wachten. Toch wordt de stem 
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van God duidelijk vernomen: ‘Ga voorwaarts.’ We moeten aan dit be-
vel gehoor geven, al kunnen onze ogen de duisternis niet doordringen, 
en voelen we de koude golven rondom onze voeten. De hinderpalen 
die onze vooruitgang hinderen, zullen nooit verdwijnen voor een aar-
zelende, twijfelende geest. Zij die wachten met hun gehoorzaamheid 
tot alle schaduwen van onzekerheid verdwenen zijn en er geen spoor 
van risico of nederlaag meer bestaat, zullen helemaal niet gehoorza-
men. Het ongeloof fluistert: ‘Laten we wachten tot alle hinderpalen 
verdwenen zijn, en we duidelijk kunnen zien wat voor ons ligt’; maar 
het geloof dringt erop aan moedig voorwaarts te gaan, terwijl we alle 
dingen hopen, alle dingen geloven.” –Patriarchen en profeten,  
blz. 252, 253. 
 

Met het oog op het hemels Kanaän 

2. Welke waarschuwing doet de apostel Paulus klinken? 1 Korinthe 
10:1-6. 

1 Korinthe 10:1-6 En ik wil niet, broeders, dat u onwetende bent, dat 
onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorge-
gaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; En 
allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen dezelfde gees-
telijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke 
steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. Maar in het meren-
deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de 
woestijn ter neergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voor-
beelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij lust 
gehad hebben. 
 
“De geschiedenis van het woestijnleven van Israël is vermeld voor het 
welzijn van het Israël Gods in de laatste dagen. Het verslag van Gods 
handelwijze met de zwervers in de woestijn gedurende al hun zwerf-
tochten, in hun blootstaan aan honger, dorst en vermoeidheid, in de 
treffende manifestaties van Zijn macht om hen te helpen, is doorvloch-
ten met waarschuwingen en vermaningen voor Zijn volk in alle tijden. 
De wisselende ervaring van de Hebreeën was een opleidingsschool 
voor het hun beloofde tehuis in Kanaän. Het is de bedoeling van God 
dat Zijn volk in deze tijd met een nederig hart en een bereidwillige 
geest de beproevingen nagaat die het oude Israël moest ondergaan, 
opdat ze weten hoe ze zich moeten voorbereiden op het hemels 
Kanaän.” –Patriarchen en profeten, blz. 256. 
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“De geschiedenis van de kinderen van Israël is geschreven voor ons 
ter vermaning en lering over wie het einde der wereld zal komen. 
Degenen die in deze laatste dagen standvastig in het geloof willen 
staan, en uiteindelijk toegang willen verkrijgen tot het hemelse 
Kanaän, moeten luisteren naar de waarschuwende woorden, gespro-
ken door Jezus Christus tot de Israëlieten. Deze lessen werden 
gegeven aan de gemeente in de woestijn om te worden bestudeerd 
en opgevolgd door Gods volk door hun geslachten heen voor altoos. 
De ervaring van Gods volk in de woestijn zal de ervaring van Zijn 
volk in deze tijd zijn. De waarheid is te allen tijde een waarborg 
voor degenen die aan het geloof vast zullen houden, dat eenmaal aan 
de heiligen overgeleverd is.” –(Manuscript 110, 6 augustus 1899, 
‘The Unfaithful Husbandmen’) The Upward Look, blz. 232. 
 

Mozes’ zonde 

3.  Wat was het gevolg van Mozes’ zonde door God te onteren? 
Waarom kastijdt Hij vandaag de dag Zijn volk nog steeds? 
Numeri 20:12; Hebreeën 12:7, 11. 

Numeri 20:12 Derhalve zei de Heere tot Mozes en tot Aäron: Omdat 
u Mij niet geloofd hebt, dat u Mij heiligde voor de ogen der kinderen 
van Israël, daarom zult u deze gemeente niet inbrengen in het land, 
dat Ik hun gegeven heb. 
Hebreeën 12:7, 11 Indien u de kastijding [=bestraffing] verdraagt, zo 
gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, die de 
vader niet kastijdt?) […]  En alle kastijding als die tegenwoordig is, 
schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch 
daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan 
hen, die daardoor geoefend zijn. 
 
“ ‘De Here was tegen mij verbolgen om uwentwil’, zei Mozes. De 
ogen van geheel Israël waren op Mozes gericht, en door zijn zonde viel 
de aandacht op God, die hem als leider van Zijn volk had aangesteld. 
Heel de vergadering was van de overtreding op de hoogte; en als deze 
door de vingers was gezien, zou de indruk zijn gevestigd dat ongeloof 
en ongeduld onder moeilijke omstandigheden te verontschuldigen 
waren in mannen die een verantwoordelijke plaats bekleedden. Maar 
toen bekendgemaakt werd dat op grond van een enkele zonde Mozes 
en Aäron Kanaän niet mochten binnengaan, begreep het volk dat God 
de persoon niet aanziet, en dat Hij voorzeker de overtreder zal straffen. 
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De geschiedenis van Israël is vermeld tot lering en waarschuwing voor 
latere geslachten. In de toekomst zouden mensen de God des hemels 
moeten zien als een onpartijdig Heerser, Die in geen geval de zonde 
rechtvaardigt. Weinigen beseffen de grootte van de zonde. De mensen 
stellen zich gerust met de gedachte dat God te goed is om de overtreder 
te straffen. In het licht van de geschiedenis van de Bijbel blijkt echter 
duidelijk dat Gods goedheid en Zijn liefde Hem noodzaken met de 
zonde te handelen als een kwaad dat noodlottig is voor de vrede en het 
geluk van het heelal.” –Patriarchen en profeten, blz. 380. 
 

De koperen slang 

4.  Welke ervaring van Gods volk in de woestijn herinnerde Jezus 
Nicodemus aan? Numeri 21:9; Johannes 3:14-17. 

Numeri 21:9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op 
een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij 
de koperen slang aan, en hij bleef levend. 
Johannes 3:14-17 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verderve [=verloren gaat], maar het 
eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want 
God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 
worden. 
 
“In het oprichten van de koperen slang moest Israël een belangrijke les 
leren. Ze konden zichzelf niet redden van de gevolgen van het gif in 
hun wonden. Alleen God kon hen genezen. Toch moesten ze hun ge-
loof tonen in de voorziening die Hij getroffen had. Ze moesten zien om 
in leven te blijven. Hun geloof maakte dat God hen kon aannemen, en 
door het zien op de slang toonden ze hun geloof. […] De dodelijke 
gevolgen van de zonde kunnen alleen worden weggenomen door de 
voorziening die God getroffen heeft. Het leven van de Israëlieten werd 
gered doordat ze zagen op de opgerichte slang. Dat zien eiste geloof. 
Ze leefden omdat ze Gods Woord geloofden, en vertrouwd hadden op 
de middelen die beschikbaar waren gesteld voor hun herstel. Zo kan de 
zondaar zien op Christus, en leven. Hij ontvangt vergiffenis door het 
geloof in het verzoenend offer. […] Hoewel de zondaar zichzelf niet 
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kan redden, moet hij toch iets doen om de zaligheid te verkrijgen. ‘Wie 
tot Mij komt’, zegt Christus, ‘zal Ik geenszins uitwerpen’. (Johannes 
6:37) Maar wij moeten tot Hem komen; en als we berouw hebben over 
onze zonden, moeten we geloven dat Hij ons aanneemt en vergiffenis 
schenkt. Geloof is Gods gave, maar de kracht om het uit te oefenen ligt 
bij ons. Geloof is de hand waardoor de ziel beslag legt op het goddelijk 
aanbod van genade en barmhartigheid.” –Patriarchen en profeten,  
blz. 390, 391. 
 

Afval aan de Jordaan 

5.  Welke grote zonde beging Israël in Sittim? Wat schreef God Zijn 
volk voor om niet te doen – hetgeen vandaag de dag nog steeds van 
toepassing is – toen zij aan de grens van de Jordaan waren? 
Numeri 25:1; Deuteronomium 7:2, laatste gedeelte, 3, 4; 2 Korinthe 
6:14-16. 

Numeri 25:1 En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoere-
ren met de dochters van de Moabieten. 
Deuteronomium 7:2b, 3, 4 … U zult geen verbond met hen maken, 
noch hun genadig zijn. U zult u ook met hen niet vermaagschappen; u 
zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet 
nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van Mij doen af-
wijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn des Heeren 
zou tegen u ontsteken, en u weldra verdelgen. 
2 Korinthe 6:14-16 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; 
want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en 
wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samen-
stemming 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 ge-
zegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik 
zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 
 
“Door hun omgang met afgodendienaars en het meedoen met hun 
feestelijkheden werden de Hebreeën ertoe gebracht Gods wet te over-
treden en Zijn oordelen over het volk uit te roepen. Zo heeft satan ook 
nu het meeste succes wanneer hij de volgelingen van Christus kan 
overhalen samen te gaan met de goddelozen en mee te doen aan hun 
vermaken, zodat ze voor de zonde bezwijken. ‘Daarom gaat weg uit 
hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan 
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het onreine’. (2 Korinthe 6:17) God eist ook nu nog van Zijn volk 
hetzelfde onderscheid met de wereld in gedrag, gebruiken en begin-
selen, als Hij dat eiste van het oude Israël. Als ze getrouw de aan-
wijzingen in Zijn Woord opvolgen, zal dit verschil bestaan; iets 
anders is onmogelijk.” –Patriarchen en profeten, blz. 415. 
 

Achans zonde 

6. Welke ervaring van het oude Israël zal vandaag Gods volk mee-
maken, indien zij niet integer wandelen? Hebreeën 3:12-14. 

Hebreeën 3:12-14 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand 
van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende 
God; Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden ge-
naamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de ver-
leiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij 
tenminste het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast-
houden. 
 
“De zonde van Achan raakte het gehele volk. Ter wille van de zonde 
van één persoon rust vaak Gods ongenoegen op de gemeente, tot de 
overtreding is ontdekt en weggedaan. De invloed waarvoor de ge-
meente het meest beducht moet zijn, is niet die van openbare tegen-
standers, ongelovigen en lasteraars, maar van christenen wier leven in 
strijd is met hun belijdenis. Zij weerhouden Gods zegeningen en 
verzwakken Zijn volk. 
[Wanneer de gemeente in moeilijkheden is, wanneer kilheid en gees-
telijk verval bestaat, die aan Gods vijanden aanleiding geven tot zege-
vieren, laten dan haar leden – in plaats van hun handen te vouwen en 
hun ongelukkige toestand te weeklagen – onderzoeken of er geen 
Achan in het kamp is. Laat een ieder met vernedering en doorzoeken 
van het hart proberen de verborgen zonden, die Gods tegenwoor-
digheid buitensluit, te ontdekken]. –Patriarchen en profeten, blz. 447; 
Patriarchs and Prophets, blz. 497. 
 

Getrouw in de beproeving 

7. Welke ervaringen die Daniël en zijn metgezellen meemaakten, 
zullen – terwijl het einde nadert – Gods volk inspireren om de 
beproevingen, die vlak voor ons liggen, tegemoet te treden? 
Daniël 3:17, 18; 6:9, 23. 
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Daniël 3:17, 18; 6:9, 23 Zal het zo zijn, onze God, Die wij eren, is 
machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur, en Hij 
zal ons uit uw hand, o koning! verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o 
koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat 
u hebt opgericht, zullen aanbidden. […]  Nu, o koning! u zult een ge-
bod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar 
de wet der Meden en der Perzen, die niet mag herroepen worden. […]  
Mijn God heeft Zijn Engel gezonden, en Hij heeft de muil der leeuwen 
toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem 
onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen mis-
daad gedaan. 
 
“De tijd van benauwdheid voor Gods volk zal een geloof eisen dat 
onwankelbaar is. Zijn kinderen moeten duidelijk maken, dat alleen 
Hij recht heeft op hun aanbidding, en dat geen enkele overweging, 
zelfs niet het verlies van het leven, hen ertoe kan brengen in het minst 
toe te geven aan valse aanbidding. Voor hen die getrouw zijn, zullen 
de geboden van zondige, sterfelijke mensen in het niet verzinken 
naast het woord van de eeuwige God. De waarheid zal gehoorzaamd 
worden, al heeft dit gevangenis, verbanning of dood ten gevolge. 
Zoals in de tijd van Sadrak, Mesak en Abednego, zal in de tijd van 
afsluiting van de geschiedenis van deze aarde door de Here een mach-
tig werk worden verricht voor hen die onwankelbaar het recht verdedi-
gen. Hij die met de drie Hebreeën midden in de brandende vuuroven 
wandelde, zal met Zijn volgelingen zijn, waar ze zich ook mogen be-
vinden. Zijn altijddurende aanwezigheid zal vertroosten en onder-
steunen. Te midden van de tijd van benauwdheid – een benauwdheid 
zoals niet geweest is sinds er een volk is geweest – zullen Zijn uitver-
korenen onwankelbaar stand houden. 
Satan kan met al zijn legerscharen zelfs niet de zwakste van Gods 
kinderen verderven. Engelen, die voortreffelijk zijn in kracht, zullen 
hen beschermen, en ter wille van hen zal Jehova Zich openbaren als 
een God der goden, die in staat is om diegenen die hun vertrouwen in 
Hem stellen, volkomen te redden.” –Profeten en koningen, blz. 312. 
 

Ter overdenking 

Openbaring 13:16, 17. 
Kolossensen 2:6-8. 

 



82 
 

Openbaring 13:16, 17 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, 
en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan 
hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of 
verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het 
getal van zijn naam. 
Kolossensen 2:6-8 Gelijk u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aange-
nomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en beves-
tigd in het geloof, gelijk u geleerd bent, overvloedig zijnde daarin met 
dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filo-
sofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste 
beginselen der wereld, en niet naar Christus; 

 
“Het gemor van het oude Israël en hun opstandige ontevredenheid, zowel 
als de machtige wonderen te hunnen gunste gewrocht, alsmede de straf 
voor hun afgoderij en ondankbaarheid, zijn vermeld voor onze bestwil. Het 
voorbeeld van het oude Israël is gegeven als een waarschuwing voor het 
volk van God, opdat ze zich verre houden van het ongeloof, en Zijn gram-
schap ontgaan. Zouden de ongerechtigheden der Hebreeën uit de Heilige 
Schrift zijn weggelaten en enkel hun deugden vermeld zijn, dan zou hun 
geschiedenis ons niet de les leren, die ze nu geeft.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 452. 
“Het decreet dat de viering van deze dag verplicht stelt, zal uitgaan in de 
gehele wereld. In beperkte mate is ze al uitgevaardigd. In verschillende 
plaatsen spreekt de burgerlijke macht met de stem van een draak, evenals 
de heidense koning tot de hebreeuwse ballingen sprak. 
Beproeving en vervolging zal het deel zijn van allen, die in gehoorzaam-
heid aan Gods Woord weigeren deze valse sabbat eer te bewijzen. Geweld 
is de laatste toevlucht van elke valse godsdienst. In het begin wordt 
aantrekkingskracht gebruikt, zoals de koning van Babylon de macht van de 
muziek en uiterlijk vertoon gebruikte. Toen deze aantrekkelijke middelen, 
bedacht door mensen die door satan waren geïnspireerd, er niet in slaagden 
de mensen ertoe te brengen het beeld te aanbidden, waren de hongerige 
vlammen van de oven gereed om hen te verteren. Dat zal nu ook het geval 
zijn. Het pausdom heeft haar macht uitgeoefend om mensen te dwingen 
haar te gehoorzamen en ze zal dat blijven doen. Wij hebben dezelfde geest 
nodig die tot uiting kwam in Gods dienstknechten tijdens de strijd met het 
heidendom (ST 6 mei, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 670, 671. 

 
_____ 
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13e Les     Sabbat 24 september 2016 
                 Sabbatbegin 19.35 u. ↔ 19.33 u. 
 

Het volk van God in de wereld, 
maar niet van de wereld  

 
“Door Zijn eigen voorbeeld heeft de Heiland aangetoond dat Zijn volge-
lingen in de wereld kunnen zijn zonder van de wereld te zijn. Hij kwam 
niet om deel te hebben aan haar genoegens, om beïnvloed te worden door 
haar gebruiken, en haar praktijken te volgen, maar om de wil van Zijn 
Vader te doen, en te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Met dit 
feit voor ogen kan de christen onbesmet blijven in welke omgeving hij 
zich ook bevindt. Wat zijn positie of omstandigheid ook moge zijn, hij zal 
de macht van het ware geloof openbaren in de getrouwe vervulling van 
zijn plichten.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 344.  

 
Gescheiden van de wereld 

1. Hoe karakteriseert God Zijn volk? Wat gebiedt Hij? 
Deuteronomium 14:2; Éxodus 20:2, 3; Matthéüs 6:24. 

Deuteronomium 14:2 Want u bent de Heere, uw God, een heilig 
volk; en u heeft de Heere verkoren, om Hem tot een volk ten 
eigendom te zijn, uit al de volken, die op de aardbodem zijn. 
Éxodus 20:2, 3 Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit 
het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor Mijn 
aangezicht hebben. 
Matthéüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de 
ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en 
de andere verachten; u kunt niet God dienen en de Mammon. 
 
“Christenen moeten zich afgescheiden bewaren van de wereld, van 
haar geest en invloeden. God is in staat ons in deze wereld te 
bewaren, maar we mogen niet van de wereld zijn. Zijn liefde is niet 
willekeurig en onzeker. Altijd waakt Hij met een onmetelijke zorg 
over Zijn kinderen. Maar Hij eist onverdeelde trouw, ‘niemand kan 
twee heren dienen, want hij zal óf de ene haten en de andere lief-
hebben, óf zich aan de ene hechten en de andere minachten: u kunt 
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niet God dienen én Mammon.” (Matthéüs 6:24).” –Profeten en 
koningen, blz. 36. 
 

2. Wat is een van de belangrijkste manieren van satan om Gods 
volk in de val te lokken? Waarom werkt dit zo goed voor hem? 
Jakobus 4:4; 1 Johannes 2:15, 17. 

Jakobus 4:4 Overspelers en overspeelsters, weet u niet, dat de vriend-
schap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der 
wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 
1 Johannes 2:15, 17 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de 
wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet 
in hem. […]  En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar 
die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. 
 
“God had de Israëlieten van alle andere volken gescheiden om hen tot 
Zijn bijzonder eigendom te maken. Maar zij stelden deze eer niet op 
prijs, en verlangden vurig het voorbeeld van de heidenen na te volgen. 
Dit verlangen om zich te voegen naar wereldse gebruiken en gewoon-
ten bestaat nog onder hen die belijden tot Gods volk te behoren. Als ze 
de Here loslaten, streven ze naar het gewin en de eer der wereld. 
Christenen zijn er steeds op uit om de gebruiken na te volgen van hen 
die de god dezer wereld aanbidden. Velen stellen dat ze, door zich te 
verenigen met mensen uit de wereld en door hun gebruiken over te ne-
men, meer invloed kunnen hebben over ongelovigen. Maar allen die 
deze weg volgen, scheiden zich af van de Bron van hun kracht. Door 
hun vriendschap met de wereld worden ze vijanden van God. Ter wille 
van aardse onderscheidingen geven ze de onvoorstelbare eer prijs 
waartoe God hen geroepen heeft, en verkondigden niet langer de deug-
den van Hem die hen uit het duister geroepen heeft tot Zijn wonder-
baar licht. (1 Petrus 2:9).” –Patriarchen en profeten, blz. 555, 556. 
“Nooit begaat de mens een groter dwaasheid dan wanneer hij naar de 
gunst en erkenning van de wereld streeft door de trouw en eer aan 
God verschuldigd, op een of andere wijze op te offeren. Wanneer wij 
ons ergens plaatsen waar God met ons niet kan samenwerken, zal 
onze kracht zwakheid blijken te zijn.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 154. 
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Gods richtlijn om Zijn volk van gevaar weg te houden 

3. Welk gevaar trotseren diegenen, die zich verenigen met de wereld 
en deze nadoen? Matthéüs 16:26; Markus 8:36. 

Matthéüs 16:26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld 
gewint, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven, tot 
lossing van zijn ziel? 
Markus 8:36 Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld 
won, en aan zijn ziel schade leed? 
 
“Er is een gedurig gevaar dat belijdende christenen zullen menen dat 
ze, om invloed uit te oefenen op wereldse mensen, tot op zekere 
hoogte aan de wereld gelijkvormig moeten worden. Hoewel zulk een 
handelwijze schijnbaar grote voordelen biedt, eindigt het echter altijd 
in geestelijk verlies. Gods volk moet voor elke sluwe invloed, die 
ingang zoekt door vleiende verleidingen van de vijanden der waar-
heid, op zijn hoede zijn. Ze zijn pelgrims en vreemdelingen in deze 
wereld, en reizen op een weg die door gevaren is omgeven. Ze mogen 
geen acht slaan op de listige draaierijen en verleidingen die hen willen 
overhalen tot een samengaan. 
Niet de open en bekende vijanden van Gods werk zijn het meest te 
vrezen.” –Profeten en koningen, blz. 348. 
 

4. Wat beval God Zijn volk voor hun bescherming? Deuteronomium 
7:2-4; Romeinen 12:2; 2 Korinthe 6:14-16. 

Deuteronomium 7:2-4 En de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben 
voor uw aangezicht, dat u ze slaat; zo zult u hen volkomen verbannen; u 
zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. U zult u ook 
met hen niet vermaagschappen; u zult uw dochters niet geven aan hun 
zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw 
zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en 
de toorn des Heeren zou tegen u ontsteken, en u weldra verdelgen. 
Romeinen 12:2 En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt 
veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u mag beproe-
ven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. 
2 Korinthe 6:14-16 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; 
want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming 
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heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de onge-
lovige?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 wandelen; en Ik zal hun God zijn, 
en zij zullen Mij een volk zijn. 
 
 “De beginselen uit het boek Deuteronomium, gegeven voor het on-
derricht van Israël, moeten door Gods volk tot het einde toe gehoor-
zaamd worden. Ware voorspoed is afhankelijk van het bestaan van de 
verbondsverhouding met God. We kunnen ons niet veroorloven een 
compromis te sluiten met mensen die Hem niet vrezen.” –Profeten en 
koningen, blz. 347.  
“Gods volk mag zich nooit op verboden terrein wagen. Een huwelijk 
tussen gelovigen en ongelovigen is door God verboden. […]  Mensen 
die de waarheid belijden, treden de wil van God met voeten, als ze 
met een ongelovige trouwen. Zij raken bij Hem uit de gunst en zullen 
daar later bitter berouw over hebben. Best mogelijk dat de ongelovige 
een hoogstaand moreel karakter heeft. Maar het feit, dat hij of zij de 
eisen van God niet gehoorzaamt en geen acht slaat op zo’n grote 
zaligheid (Hebreeën 2:3), is voldoende reden om zo’n verbintenis niet 
te sluiten.” –Het Bijbels gezin, blz. 48, 49. 
 “Zelfs in zakenrelaties kunnen wij – zonder principes erbij te betrek-
ken – niet onszelf verbinden met diegenen die niet trouw zijn aan 
God. Waar de ene partij vindt dat het geweten iets verbiedt, vindt de 
andere het goed. En dit niet alleen ten aanzien van religieuze zaken, 
maar ook in zakelijke handelingen.” –Historical Sketches of the 
Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, blz. 215, 216 
[Testimony Treasures, vol. 2, blz. 181].  
 

5. Welke stevige raad geeft God ons? Jesája 52:11; Handelingen 
2:40; 2 Korinthe 6:17, 18. 

Jesája 52:11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine 
niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, u, die de vaten des 
Heeren draagt! 
Handelingen 2:40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en 
vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! 
2 Korinthe 6:17, 18 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 aan-
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nemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en 
dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 
 
“Door hun omgang met afgodendienaars en het meedoen met hun 
feestelijkheden werden de Hebreeën ertoe gebracht Gods wet te over-
treden en Zijn oordelen over het volk uit te roepen. Zo heeft satan ook 
nu het meeste succes wanneer hij de volgelingen van Christus kan 
overhalen samen te gaan met de goddelozen en mee te doen aan hun 
vermaken, zodat ze voor de zonde bezwijken. ‘Daarom gaat weg uit 
hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan 
het onreine.’ (2 Korinthe 6:17). God eist ook nu nog van Zijn volk 
hetzelfde onderscheid met de wereld in gedrag, gebruiken en begin-
selen, als Hij dat eiste van het oude Israël. Als ze getrouw de aan-
wijzingen in Zijn Woord opvolgen, zal dit verschil bestaan; iets an-
ders is onmogelijk.” –Patriarchen en profeten, blz. 415. 
“De wereld heeft zich overgegeven aan de bevrediging van eigen ge-
noegens. ‘De begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaar-
dig leven’ houden de massa in hun greep gevangen. Maar de volge-
lingen van Christus hebben een heilige roeping. God zegt: ‘Gaat weg 
uit hun midden, en scheidt u af en houdt niet vast aan het onreine’. In 
het licht van Gods Woord mogen wij zeggen dat de heiliging niet echt 
kan zijn als ze er niet toe leidt dat men volledig breekt met de zonde en 
met het najagen van werelds plezier.” –De grote strijd, blz. 439, 440, 
 

6. Waarom legt God de nadruk op het belang voor Zijn volk om 
afgezonderd van de wereld te zijn? 1 Petrus 1:14-16; Leviticus 
20:24, 26; Numeri 23:9. 

1 Petrus 1:14-16 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig 
aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 
Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook uzelf 
heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Weest heilig, 
want Ik ben heilig. 
Leviticus 20:24, 26 En Ik heb u gezegd: U zult hun land erfelijk be-
zitten, en Ik zal u dat geven, opdat u het erfelijk bezit, een land 
vloeiende van melk en honing; Ik ben de Heere, uw God, Die u van de 
volken afgezonderd heb!…. En u zult Mij heilig zijn, want Ik, de Heere, 
ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat u van Mij 
zoudt zijn. 
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Numeri 23:9 Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van 
de heuvels aanschouw ik hem; ziet, dat volk zal alleen wonen, en het 
zal onder de heidenen niet gerekend worden. 
 
“Christus vraagt iedereen goed na te denken. Maak eerlijk de balans 
op. Zet aan de ene kant Jezus. Dat betekent een eeuwige schat, 
leven, waarheid, hemel en de vreugde van Christus in verloste 
mensen. Zet aan de andere kant alles wat de wereld aan aantrek-
kelĳks te bieden heeft. Zet aan die kant ook het verlies van jezelf en 
van de mensen die door jouw toedoen gered hadden kunnen worden. 
Zet aan de andere kant, voor jezelf en voor hen, een leven dat zich 
kan meten met het leven van God. Maak een goede afweging, voor 
tijd en eeuwigheid. Terwijl je zo bezig bent, zegt Christus: ‘Wat zal 
het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel 
schade lijdt?’ (Markus 8:36).” –Boodschappen aan jonge mensen, 
blz. 122, 123. 
 

Werk in de wereld om zielen te redden 

7. Welk bijzonder voorrecht en verantwoordelijkheid draagt het 
volk van God echter, terwijl ze afgezonderd van de wereld zijn? 
Johannes 17:16, 17; Matthéüs 5:16. 

Johannes 17:16, 17 Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de 
wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
Matthéüs 5:16  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij 
uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken. 
 
“Tussen de wereldse mensen en die trouw God dienen, is een grote 
vaste kloof. Hun gedachten, voorkeuren en gevoelens zijn niet in over-
eenstemming als het gaat om de meest belangrijke onderwerpen – God 
en de waarheid en de eeuwigheid. […]  
Maar we dienen ervoor te waken om niet toe te geven aan een fana-
tieke en onverdraagzame geest. We behoren niet apart van anderen 
te staan in een geest die schijnt te zeggen ‘Kom niet dicht bij me; ik 
ben veel beter dan jij.’ Sluit uzelf niet af van uw medemensen, maar 
probeer hen te laten delen in de kostbare waarheid die uw eigen hart 
gezegend heeft. Moge het duidelijk zijn dat uw godsdienst er een 
van liefde is. […] 
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Maar als we christenen zijn, die de Geest heeft van Hem, die stierf om 
de mensen te redden van hun zonden, dan zullen we de zielen van 
onze medemensen genoeg liefhebben en hun zondige pleziertjes ver-
dragen door onze aanwezigheid of onze invloed. Wij kunnen hun weg 
niet goedkeuren door met ze om te gaan, deel te nemen aan hun fees-
ten en hun raadsvergaderingen, waar God niet de leiding heeft. Zo’n 
pad, dat verre van goed voor hen is, zou alleen twijfel veroorzaken 
over de realiteit van onze religie. Wij zouden valse lichten zijn en 
door ons voorbeeld zielen tot de ondergang leiden.” –Selected 
Messages, boek 2, blz. 127, 128. 
 

Voor persoonlijke studie 

“Ik doe een beroep op de gemeenten in elke conferentie. Houdt u ge-
scheiden en onderscheiden van de wereld – in de wereld, maar niet van de 
wereld, terwijl u de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid weer-
kaatst, rein, heilig en onbesmet zijnde, en in het geloof het licht uitdraagt 
langs de wegen en heggen der aarde.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 69. 

Boodschappen aan jonge mensen, blz. 121, halverwege t/m blz. 123;  
blz. 77 t/m blz. 78, halverwege. 
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 218, 219, 61, 62.  
[zie ook: Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 436, halverwege 
t/m blz. 438, eerste alinea; blz. 171, onderaan t/m blz. 172] 
 

_____ 
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ZONSONDERGANG 

1 vrijdag 
Sabbat 

1 juli 
2 juli 

• 22.03 uur 
• 22.02 uur 

2 vrijdag 
Sabbat 

8 juli 
9 juli 

• 21.59 uur 
• 21.58 uur 

3 vrijdag 
Sabbat 

15 juli 
16 juli 

• 21.53 uur 
• 21.52 uur 

4 vrijdag 
Sabbat 

22 juli 
23 juli 

• 21.44 uur 
• 21.43 uur 

5 vrijdag 
Sabbat 

29 juli 
30 juli 

• 21.34 uur 
• 21.33 uur 

6 vrijdag 
Sabbat 

5 augustus 
6 augustus 

• 21.22 uur 
• 21.20 uur 

7 vrijdag 
Sabbat 

12 augustus 
13 augustus 

• 21.09 uur 
• 21.07 uur 

8 vrijdag 
Sabbat 

19 augustus 
20 augustus 

• 20.55 uur 
• 20.53 uur 

9 vrijdag 
Sabbat 

26 augustus 
27 augustus 

• 20.40 uur 
• 20.38 uur 

10 vrijdag 
Sabbat 

2 september 
3 september 

• 20.24 uur 
• 20.22 uur 

11 vrijdag 
Sabbat 

9 september 
10 september 

• 20.08 uur 
• 20.06 uur 

12 vrijdag 
Sabbat 

16 september 
17 september 

• 19.52 uur 
• 19.49 uur 

13 vrijdag 
Sabbat 

23 september 
24 september 

• 19.35 uur 
• 19.33 uur 

 
De genoemde tijden zijn berekend voor midden Nederland 

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


