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Voorwoord
Vele mensen en kerken zijn bekend met Jezus en prediken over Hem, door
voornamelijk de gebeurtenissen naar voren te brengen, die verband houden
met Zijn aardse bediening. Ze beginnen met het vertellen over Zijn geboorte, vervolgen met Zijn prediking en lijden, en eindigen met Zijn wederopstanding en hemelvaart. Daarbuiten lijkt het erop dat er niet veel te zeggen is. Maar Zijn aardse bediening was slechts een deel van Zijn grote werk
voor de mensheid. Zijn bediening betreft dit alles en nog veel meer.
Hiernaar verwijzend, schrijft de profeet Jesája: “Want een Kind is ons
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.” Jesája 9:5. Bovendien brengt de Hebreeënbrief Zijn
dienstwerk in het hemelse heiligdom naar voren als de grote Hogepriester.
In andere brieven zijn er verwijzingen naar Zijn voorspraak in de hemel,
waaruit duidelijk blijkt dat Zijn bediening niet eindigde bij Zijn hemelvaart.
De apostel Paulus schrijft: “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der
godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd
in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is
geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” 1 Timótheüs 3:16.
Zelfs deze geïnspireerde beschrijvingen tonen echter slechts een gedeelte
van Zijn grootheid. De Geest der Profetie vertelt ons wat de focus van onze
aandacht en overdenking dient te zijn: “Christus gekruisigd voor onze zonden, Christus opgestaan uit de dood, Christus onze voorspraak bij God; ...
Zijn voorbestaan. Zijn komst de tweede keer in macht en heerlijkheid, Zijn
persoonlijke waardigheid, Zijn heilige wet verheven, zijn de thema’s waar
met eenvoud en kracht is stilgestaan.” –Evangelism, blz. 187.
Jezus Christus – Zijn karakter, offer, en dienstwerk ten behoeve van de
mens – is het middelpunt van het verlossingsplan, de gehele geschiedenis,
en de gehele Schrift. Profeten hebben gesproken en hoopvolle boodschappen geschreven die Hem in het middelpunt plaatsen. De geschriften van
Mozes, de Psalmen, en de heilige Schrift spreekt van Hem. Lukas 24:25,
27. Hoewel de profeten meer licht hadden dan anderen, omdat zij gezegend
waren met boodschappen en profetieën uit de hemel, waren zij in het
bijzonder geïnteresseerd in de gebeurtenissen aangaande de Messias en
studeerden diep om meer inzicht te verwerven. Zoals de apostel Petrus
schrijft: “Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de
profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; Onderzoekende, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus, Die in hen

was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou,
en de heerlijkheid daarna volgende.” 1 Petrus 1:10, 11.
Zouden wij minder moeten studeren of minder toewijding moeten hebben
dan zij? Onze studie, preken, publicaties, en leven zouden allemaal
gecentreerd moeten zijn in Christus. Zuster Ellen G. White schrijft: “Draag
met een zekere stem een bekrachtigende boodschap. Verhef Hem, de Man
van Golgotha, steeds hoger en hoger. Er is kracht in de verheffing van het
kruis van Christus. ....
Christus dient gepredikt te worden, niet op controversiële wijze, maar bevestigend. Neem uw standpunt in zonder controverse. Laten uw woorden
op geen moment onzeker zijn. Het Woord van de levende God moet het
fundament zijn van ons geloof. Verzamel de sterkste bevestigende uitspraken met betrekking tot de verzoening door Christus voor de zonden van
de wereld. Toon de noodzaak voor deze verzoening en vertel mannen en
vrouwen dat gered kunnen worden, indien zij zich zullen bekeren en terugkeren naar hun trouw aan Gods wet. Verzamel alle bevestigingen en bewijzen die het evangelie tot de blijde boodschap van verlossing maken voor
allen die Christus geloven en aanvaarden als een persoonlijke Verlosser.”
–(Brief 65, 1905) Evangelism, blz. 187.
“Meer mensen dan we denken verlangen ernaar om de weg naar Christus te
vinden. Zij die de laatste boodschap van genade prediken, dienen in gedachten te houden dat Christus verhoogd moet worden als toevluchtsoord
van de zondaar. Sommige predikers denken dat het niet nodig is om bekering en geloof te prediken; ze beschouwen het als vanzelfsprekend dat
hun toehoorders bekend zijn met het evangelie, en dat zaken van een andere
aard naar voren gebracht moeten worden om hun aandacht vast te houden.
Maar veel mensen zijn helaas onwetend met betrekking tot het verlossingsplan; zij hebben meer onderricht nodig over dit uiterst belangrijke onderwerp dan welk ander. –Gospel Workers, blz. 158.
We zijn geïnspireerd door het bestuderen van “Het leven, werk en onderricht van Jezus” in verscheidene eerdere kwartalen. Wij willen deze serie
afsluiten met de laatste taferelen van Zijn leven op aarde, Zijn hemelse
bediening en Zijn tweede komst. Mogen deze lessen tot grote zegen zijn
voor iedere gelovige die verlangend wacht op de terugkeer van de Heiland.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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Gebruikte Bijbelvertaling: Om de leesbaarheid bij de studie van de
Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij per 4e kwartaal 2017 bij de
versie met Bijbelteksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons
eigen uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te
allen tijde de Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van
onze geloofsprincipes.
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15e Les

Sabbat 7 oktober 2017
Sabbatbegin 19.06 u. ↔ 19.03 u.

Middelaar tussen God en de mens
“Er zijn mensen, die kennis hebben gemaakt met de vergevende liefde
van Christus en die graag kinderen van God willen zijn. Maar zij beseffen
dat hun karakter onvolmaakt is, dat hun leven vol fouten is en zij zijn geneigd om eraan te twijfelen of hun hart wel vernieuwd is door de Heilige
Geest. Tegen hen zou ik willen zeggen: Ga niet weg in wanhoop! Wij
zullen ons heel vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus,
vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar we behoeven niet de
moed te verliezen. Zelfs als we door de vijand worden overwonnen,
worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek. Nee!
Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons.” –Schreden
naar Christus, blz. 76, 77 [zie ook: Het geloof waardoor ik leef, blz. 118].
Jezus bemiddelt voor ons
1.

Eindigde Jezus’ dienstwerk voor de mens met Zijn dienstwerk
op aarde en het offer op Golgotha, of zette dit zich voort van
Zijn hemelvaart tot en met de dag van vandaag? Wat is Jezus
voor Zijn volk aan het doen? Romeinen 8:34.
Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
“Christus zou de engelen van de hemel kunnen bevelen om de schalen van toorn op onze wereld te storten, vol hypocrisie en zonde, en
degenen te vernietigen die met haat jegens God vervuld zijn. Hij zou
deze donkere vlek uit Zijn universum kunnen wegvagen. Maar Hij
doet dit niet. Hij staat tegenwoordig bij het wierookaltaar, en brengt
voor God de gebeden van degenen die Zijn hulp verlangen. ‘Wie is
het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is,
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die
ook voor ons pleit.’ ” –Daughters of God, blz. 240.
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Middelaar van het nieuwe verbond
2.

Wat gebeurde er door Jezus’ dood met de zonden die begaan
zijn ten tijde van het Oude Testament? Dus wat is Zijn rol in het
Nieuwe Testament? Hebreeën 9:15; 12:24.
Hebreeën 9:15; 12:24 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe
verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen
de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. [...] en tot de Middelaar
van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging,
dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.
“Ons geloof moet het glorieuze feit begrijpen dat God de gebeden
van elke oprechte zoeker hoort en beantwoordt. Als de gelovige met
smeking zich voor God buigt en in zijn nederigheid en boetvaardigheid zijn smeekbede van ongeveinsde lippen aanbiedt, zijn ogen onafgewend vasthoudt op de Middelaar van het nieuwe verbond, verliest hij alle gedachten van het eigen-ik. Zijn geest is gevuld met de
gedachte van wat hij dient te hebben om een christelijk karakter op
te bouwen.” –Review and Herald, 27 januari 1903.
“Onze gekruisigde Heer pleit voor ons bij de Vader op de troon der
genade. Wij kunnen pleiten op Zijn verzoenend offer voor vergeving, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Het Lam dat geslacht is,
is onze enige hoop. Ons geloof ziet op tot Hem, grijpt Hem aan als
Degene die volkomen kan zaligmaken en de welriekende reuk van
het volkomen offer wordt door de Vader aanvaard. [...] De heerlijkheid van Christus heeft te maken met ons succes. Hij stelt een zelfde
belang in alle mensen. Hij is onze medelijdende Heiland (Brief 33,
1895).” –Bijbelkommentaar, blz. 623, 624.

Een zoveel voortreffelijker bediening
3.

Wat doet de grote Hogepriester van de mens in de hemel als we
de bediening door de Levitische hogepriester in het heiligdom
vergelijken met die van Jezus? Hebreeën 8:6.
Hebreeën 8:6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is:
een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
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“Er hoeft niet langer een dagelijkse en een jaarlijkse zinnebeeldige
verzoening te worden gedaan, maar het verzoenend offer door een
middelaar is nodig als gevolg van het aanhoudend begaan van zonde.
Jezus doet dienst in Gods tegenwoordigheid, terwijl Hij Zijn vergoten
bloed offert als van een Lam dat geslacht is. Jezus brengt de offerande,
gebracht voor elke zonde en elke tekortkoming van de zondaar. [...]
Gods volk wordt gerechtvaardigd door de dienst van het ‘betere verbond’ door de gerechtigheid van Christus. Een verbond is een overeenkomst waardoor de partijen zichzelf en elkaar verbinden om aan
bepaalde voorwaarden te voldoen. Op deze wijze gaat de mens een
overeenkomst aan met God om in te stemmen met de voorwaarden,
omschreven in Zijn Woord. Zijn gedrag laat zien of hij al dan niet deze
voorwaarden eerbiedigt.” –Bijbelkommentaar, blz. 474, 596
Leven om voorbede te doen
4.

Is de verlossing die Jezus heeft gekocht, beperkt, zoals het geval
was met de uitwerkingen van de Levitische bediening? Voor wie
doet Jezus voortdurend voorbede? Hebreeën 7:25.
Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door
Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
“Hij bidt voor de nederigsten, voor de zwaarst verdrukten en lijdenden, voor de zwaarst beproefden en verzochten. Hij pleit met opgeheven handen: “Ik heb u in Mijn handpalmen gegraveerd.” God
luistert graag en beantwoordt de beden van Zijn Zoon. ... (RH 15
aug. 1893).” –Bijbelkommentaar, blz. 624.
“Hij die het licht uit het duister heeft doen schijnen is bereid uw hart
te verlichten, om het licht van de kennis van Gods heerlijkheid in het
gelaat van Jezus te laten schijnen. De Heilige Geest zal de dingen
Gods nemen en ze u tonen als een levengevende kracht in het hart dat
gehoorzaam is. Christus zal u naar de drempel van de eeuwigheid
leiden. U mag de verborgen heerlijkheid zien en aan de mensen de
uitnemendheid tonen van Hem, die altijd leeft om voor ons te bidden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 86, 87.

De Voorspraak
5.

Wat doet Jezus vandaag de dag voor Zijn kinderen? Hoe groot
zijn Zijn verdiensten? 1 Johannes 2:1, 2.
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1 Johannes 2:1, 2 Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat
u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een
Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is
een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar
ook voor de zonden van de hele wereld.
“Hoe zorgzaam is de Here Jezus, door niemand de kans te geven te
wanhopen. Hoe beschermt Hij de mens tegen de felle aanvallen van
satan! Als wij door veelvuldige verzoekingen worden overvallen of
tot zonde worden verleid, wendt Hij Zich niet af om ons te verlaten.
Nee, nee, zo is onze Heiland niet. [...] Hij is in alle dingen verzocht
geweest zoals wij en omdat Hij verzocht is geweest, weet Hij hoe Hij
hen, die verzocht worden, te hulp moet komen. Onze gekruisigde
Heer pleit voor ons bij de Vader op de troon der genade. Wij kunnen
pleiten op Zijn verzoenend offer voor vergeving, rechtvaardigmaking
en heiligmaking. Het Lam dat geslacht is, is onze enige hoop. Ons
geloof ziet op tot Hem, grijpt Hem aan als Degene die volkomen kan
zaligmaken en de welriekende reuk van het volkomen offer wordt
door de Vader aanvaard.” –Bijbelkommentaar, blz. 623, 624.
De enige Middelaar tussen God en de mens
6.

Hoeveel partijen zijn er minstens betrokken wanneer er bemiddeling plaatsvindt? Kunnen we zeggen dat er vele wezens – engelen,
heiligen, priesters – bemiddeling verrichten? Galaten 3:20;
1 Timótheüs 2:5.
Galaten 3:20 En de middelaar is niet middelaar van één partij,
maar God is één.
1 Timótheüs 2:5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
“Als iemand die zijn onderwerp begrijpt, schrijft Johannes alle
macht aan Christus toe en spreekt van Zijn grootheid en majesteit.
Hij doet goddelijke stralen van kostbare waarheid gloren, als licht
van de zon. Hij brengt Christus naar voren als de enige Middelaar
tussen God en de mensheid.” –Lift Him Up, blz. 74; Selected
Messages, boek 1, blz. 246.
“De Schrift gebiedt ons: ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt
voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.’ (Jakobus 5:16) [...] ‘...
Als u berouw hebt over uw zonden, is het uw plicht daarvan belijdenis
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te doen.’ Zonde van een privé karakter moet aan Christus worden
beleden, de enige bemiddelaar tussen God en mens. Want ‘Indien
iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader,
Jezus Christus, de rechtvaardige.’ 1 Johannes 2:1 Iedere zonde is een
belediging van God en moet Hem beleden worden door Christus.
Ieder open zonde moet even openlijk beleden worden.” –De weg tot
gezondheid, blz. 190.
Vrije toegang tot de hemelse troon
7.

Wat is het effect van de zonde in de relatie van de mens met
God? Wat is mogelijk door Christus’ bemiddeling? Jesája 59:2;
Éfeze 2:18; 3:11, 12.
Jesája 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u
en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn,
zodat Hij u niet hoort.
Éfeze 2:18; 3:11, 12 Want door Hem hebben wij beiden door één
Geest de toegang tot de Vader. [...] Volgens het eeuwige voornemen
dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben
wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof
in Hem.
“Nadat de vijand Adam en Eva door misleiding tot zonde had gebracht, werd de verbinding tussen hemel en aarde gescheiden en was
het niet door Christus geweest, zou de weg naar de hemel nooit door
het gevallen ras bekend zijn. ... Christus is de mystieke ladder, waarvan de basis rust op de aarde, en waarvan de hoogste tree tot de
troon reikt van de Oneindige.” –That I May Know Him, blz. 82.
“Wij hebben toegang tot God door de verdienste van de naam van
Christus en God nodigt ons uit om onze beproevingen en verzoekingen tot Hem te brengen, want Hij verstaat die alle. Hij wil niet dat
wij ons verdriet voor menselijke oren uitstorten. Wij mogen door het
bloed van Christus komen naar de troon der genade, om daar genade
te vinden om geholpen te worden te gelegener tijd. Wij mogen met
zekerheid komen: ‘Mijn aanvaarding is in de Geliefde.’ ‘Want door
Hem hebben wij beide toegang door een Geest tot de Vader.’ ‘In
Wien wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben
door het geloof in Hem.’ (Éfeze 2:18; 3:12)” –Bijbelkommentaar,
blz. 538, 539.
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Voor verdere studie
“Zoals een aardse ouder zijn kind bemoedigt om te allen tijde tot hem te
komen, bemoedigt de Here ons om onze noden en verwarring, onze dank en
liefde, aan Hem voor te leggen. Elke belofte is zeker. Jezus is onze zekerheid
en Middelaar en Hij heeft elke hulpbron tot onze beschikking gesteld, opdat
wij een volmaakt karakter zouden verkrijgen.” –Bijbelkommentaar, blz. 539.
“Wie zich tot Jezus wendt om een schuilplaats, heft Hij boven beschuldiging en twist. Geen mens of boze engel kan deze zielen in staat van beschuldiging stellen. Christus verenigt hen met Zijn goddelijk-menselijke
natuur. Zij staan naast de grote schulddrager in het licht dat straalt van
Gods troon. ‘Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die
rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat
meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.’
(Romeinen 8:33, 34)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 468.
_____

16e Les

Sabbat 14 oktober 2017
Sabbatbegin 18.50 u. ↔ 18.48 u.

De grote Hogepriester
“Beleid de individuele zonden die u gekoesterd hebt; heb er berouw over, en
doe ze weg. [...] De machtige Overwinnaar heeft moeite en strijd getoond als
de prijs voor de overwinning. Zij die de kroon zouden winnen, moeten het
kruis optillen en dragen. [...]
Door het geloof dienen we onze ogen op Jezus, onze Hogepriester, te houden, die in de hemel voor ons bediening doet. Geen ander licht scheen of zal
ooit op de gevallen mens schijnen, behalve datgene dat is en zal worden
medegedeeld door het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de
wereld. We dienen te allen tijde onze zegeningen te verhalen. We zouden ze
bijeen moeten brengen en ze in de herinneringshal hangen.” –Review and
Herald, 26 maart 1889.
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Een zeer belangrijke waarheid
1.

Wat is zeer belangrijk voor de mens, als we denken aan het
heiligdom en zijn diensten? In welk heiligdom doet Jezus dienst
voor Zijn volk? Hebreeën 4:14; 8:1-3.
Hebreeën 4:14; 8:1-3 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot
de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. [...] De
hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n
Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar
in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hogepriester wordt aangesteld om
gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook
Deze iets had om te offeren.
“Christus zit nu als priester met de Vader op Zijn troon. (Openbaring
3:21). Op de troon met de Eeuwige, die Zijn bestaan in Zichzelf vindt,
zit Degene, die, ‘onze ziekten op Zich heeft genomen, en onze
smarten heeft gedragen’, die ‘in alle dingen op gelijke wijze (als wij)
is verzocht geweest, doch zonder te zondigen’ ... ‘En als iemand
gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader.” (Jesája
53:4; Hebreeën 4:15, 1 Johannes 2:1). Hij pleit voor ons met Zijn
doorstoken en verbrijzeld lichaam en met Zijn onberispelijk leven. De
doorboorde handen, de doorstoken zijde, de verminkte voeten pleiten
voor de gevallen mens, voor wiens verlossing zo’n hoge prijs is
betaald.” –De grote strijd, blz. blz. 390.

Zijn eigen bloed offeren
2.

Is Jezus net als de Levitische priesters, die in het offerstelsel bloed
offerden dat niet van hen was? Wat was – in tegenstelling tot het
Levitische priesterschap dat in de bediening nooit pijn leed of de
dood moest sterven – de ervaring van Gods Zoon om het grootste
van alle offers te geven? Hebreeën 9:11, 12; 2:18.
Hebreeën 9:11, 12; 2:18 Maar toen is Christus verschenen, de
Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is
gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed
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van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. [...] Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij
verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.
“Het hele systeem van offeranden werd door Christus uitgedacht en
aan Adam gegeven als voorbeeld voor de toekomstige Verlosser, die
de zonden van de wereld zou dragen en voor haar verlossing zou
sterven. ... Het bloed van de Zoon van God werd gesymboliseerd door
het Bloed van het geslachte offer, en God zou heldere en duidelijk
omschreven ideeën hebben, bewaard tussen het heilige en het gemeenschappelijke. Bloed was heilig, omdat alleen door het vergieten van het
bloed van de Zoon van God er verzoening voor de zonde kon zijn.”
–God’s Amazing Grace, blz. 55.
“Gode zij dank dat wij een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is binnengegaan, Jezus de Zoon van God. Christus is niet het
heilige binnengegaan dat met handen gemaakt is, maar in de hemel
zelf, om nu voor ons te verschijnen voor het aangezicht van God.
Op grond van Zijn eigen bloed kwam Hij eens voor altijd in de
heilige plaats binnen, en kreeg eeuwige verlossing voor ons.” –Ye
Shall Receive Power, blz. 49.
De dagelijkse dienst in symbool en werkelijkheid
3.

Wat bevatte de dagelijkse dienst van de Levitische priesters?
Welke corresponderende bediening heeft de grote Hogepriester
verricht in de hemel sinds Zijn hemelvaart? Hebreeën 9:6;
Numeri 28:3, 4; 15:27, 28; Hebreeën 9:24.
Hebreeën 9:6 Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de
tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te
volbrengen.
Numeri 28:3, 4; 15:27, 28 U moet tegen hen zeggen: Dit is het vuuroffer dat u de HEERE moet aanbieden: elke dag twee lammeren van
een jaar oud, zonder enig gebrek, als een voortdurend brandoffer. Het
ene lam moet u ’s morgens bereiden, het andere lam moet u tegen het
vallen van de avond bereiden. [...] Als nu één persoon zonder opzet
gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen voor die persoon die
zonder opzet gezondigd heeft, met een onopzettelijke zonde, voor het
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aangezicht van de HEERE, om verzoening voor hem te doen, en het
zal hem vergeven worden.
Hebreeën 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom
dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware,
maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons.
“... De priesters verrichtten dagelijks de dienst in het heilige, ... Dag na
dag brachten berouwvolle zondaren hun offers naar de ingang van de
tabernakel, legden hun handen op de kop van het offerdier, beleden hun
zonden en brachten zinnebeeldig hun eigen zonden over op het
onschuldige offerdier. Daarna werd het dier geslacht. [...] Het bloed
stelde het verbeurde leven van de zondaar voor. Zijn schuld werd door
het offerdier gedragen. Het bloed werd door de priester in het heilige
gebracht en voor het voorhangsel gesprenkeld. Achter dit voorhangsel
was de ark met de wet, die de zondaar had overtreden. Door deze
handeling werd de zonde, door het bloed, zinnebeeldig naar het
heiligdom overgebracht.” –De grote strijd, blz. 392, 393.
“Na Zijn hemelvaart zou onze Heiland Zijn werk als onze Hogepriester
aanvangen. Paulus zegt: ‘Christus is niet binnengegaan in een
heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in
de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te
verschijnen.’ (Hebreeën 9:24).” –Patriarchen en profeten, blz. 321.
Jezus en de reiniging van het heiligdom
4.

Welke reiniging vond plaats op de Grote Verzoendag in de typische
dienst? Welk heilig werk heeft de antitypische Hogepriester uitgevoerd in het hemelse heiligdom sinds het einde van de 2300 profetische dagen van Daniël 8:14? Leviticus 16:33; Hebreeën 9:7, 23;
Daniël 8:14.
Leviticus 16:33 Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent
van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor de
priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen.
Hebreeën 9:7, 23 In het tweede deel echter ging alleen de
hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij
voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. [...] Het
was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de
hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen
zelf door betere offers dan deze.
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Daniël 8:14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en
morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.
[Noot van de vertaler: Vergelijk ‘King James vertaling’ en ‘Petrus
Canisius-vertaling’: … Dan zal het heiligdom gereinigd worden]
“Evenals vroeger de zonden van het volk, zinnebeeldig door het bloed
van het zondoffer, werden overgedragen op het aardse heiligdom, zo
worden onze zonden in werkelijkheid door het bloed van Christus overgedragen op het hemelse Heiligdom. Evenals de reiniging volbracht
werd in de schaduwdienst van het aardse heiligdom door het wegnemen
van de zonden, die het heiligdom hadden bezoedeld, zo zal de daadwerkelijke reiniging van het hemelse Heiligdom in vervulling gaan
door het wegnemen of uitdelgen van de zonden, die daar staan opgetekend. Hiertoe is het nodig, dat de boeken des levens moeten worden
onderzocht ten einde te kunnen vaststellen, wie door berouw en belijdenis van zonden en door geloof in Christus, recht hebben op de zegeningen van Zijn verzoening.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 206.
“Laat het geloof ... zich centreren in Jezus, onze Hogepriester, die voor
ons binnen het voorhangsel is gegaan. Welke wolken de hemel ook bedekken, welke storm ook rond de ziel raast, dit anker houdt vast, en wij
kunnen zeker zijn van de overwinning.” –In Heavenly Places, blz. 127.
Een meerdere en meer volmaakte tabernakel
5.

Hoe wordt de hemelse tabernakel – waar Jezus dienst doet – vergeleken met de aardse tabernakel, die slechts een zinnebeeld was?
Wat vervult Jezus in Zijn hemelse bediening? Hebreeën 8:5; 9:9,
eerste gedeelte, 11, 12.
Hebreeën 8:5; 9:9a, 11, 12 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.
Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het
voorbeeld dat u op de berg getoond is. [...] Deze was een zinnebeeld
voor de tegenwoordige tijd. ... [...] Maar toen is Christus verschenen,
de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de
meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen
is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed
van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor
altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige
verlossing teweeggebracht.
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“Dat waren de diensten die werden verricht ‘als een afbeelding van de
hemelse dingen’. Wat zinnebeeldig geschiedde bij de diensten in het
heiligdom op aarde, gebeurt in werkelijkheid bij de dienst in het hemelse heiligdom. Na zijn hemelvaart begon Christus Zijn werk als
onze Hogepriester. Paulus zegt: ‘Christus is niet binnengegaan in een
heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in
de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te
verschijnen.’ (Hebreeën 9:24).” –De grote strijd, blz. 393, 394.
“ ‘Dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag. zolang de eerste
tent nog bestond... Maar Christus‚ opgetreden als Hogepriester der
goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte
tabernakel, niet met handen gemaakt, ... met Zijn eigen bloed eens
voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige
verlossing verwierf.’ (Hebreeën 12:24; 9:8-12)” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 127.
Een Hogepriester zoals er nooit geweest was
6.

Wat is duidelijk wanneer we het oude Levitische priesterschap vergelijken met die van Jezus? Met welk geloof dienen wij daarom te
naderen tot de hemelse troon van genade? Hebreeën 7:26; 4:15, 16.
Hebreeën 7:26; 4:15, 16 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig:
heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven
de hemelen verheven. [...] Want wij hebben geen Hogepriester Die geen
medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op
dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met
vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het
juiste tijdstip.
“Dagelijks werd het volk onderwezen door middel van typen en voorafschaduwingen, welke de grote waarheden waren met betrekking tot de
komst van Christus als Verlosser, Priester en Koning. Eénmaal in elk
jaar werden hun gedachten naar de toekomst gericht, naar de gebeurtenissen die een einde zouden maken aan de strijd tussen Christus en
satan en de uiteindelijke reiniging van het heelal van zonden en zondaars. De dierenoffers en de offeranden van de Mozaïsche dienst wezen
altijd naar een betere, ja naar een hemelse dienst heen.” –Het geloof,
waardoor ik leef, blz. 195.

15

“Zo gauw als het kind van God de genadetroon nadert, wordt het de
beschermeling van de grote Pleiter. Bij zijn eerste uiting van berouw
en bede om vergiffenis maakt Christus zijn geval tot het Zijne en
brengt de smeekbede voor de Vader als Zijn persoonlijk verzoek.”
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 27.
7.

Wie zullen wij eeuwig dankbaar zijn als we de trouw en liefde
van de Heiland in ogenschouw nemen? Wat zullen we voelen als
we weten dat wij zo’n Hogepriester hebben die dienst doet ten
behoeve van ons? Hebreeën 3:1, 2; 6:19; 2:17.
Hebreeën 3:1, 2; 6:19; 2:17 Daarom, heilige broeders, deelgenoten
aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze
belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. [...] Deze
hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar
is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. [...]
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat
Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de
dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.
“ ‘En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de
Vader.’ (1 Johannes 2:1). Hij pleit voor ons met Zijn doorstoken en
verbrijzeld lichaam en met Zijn onberispelijk leven. De doorboorde
handen, de doorstoken zijde, de verminkte voeten pleiten voor de
gevallen mens, voor wiens verlossing zo’n hoge prijs is betaald.”
–De grote strijd, blz. 390.
“Wat uw zorgen en beproevingen ook mogen zijn, leg ze aan de Here
voor. U zult gesterkt worden om vol te kunnen houden. De weg zal
voor u geopend worden om u te bevrijden van verwarring en
moeilijkheden. Hoe zwakker en hulpelozer u zich voelt, des te
krachtiger zult u worden in Zijn kracht. Hoe zwaarder uw lasten zijn,
des te zaliger is de rust door ze te leggen op de Lastdrager.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 268. [zie ook: De weg tot
gezondheid, blz. 52]
“Wij zullen dan vrijmoedig aanspraak mogen maken op het verzoenend bloed van Christus. Wij moeten dit beschouwen als het
kostbaarste voorrecht, de grootste zegen, die ooit aan een zondig
mens is geschonken.” –Het geloof, waardoor ik leef, blz. 195.
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Voor verdere studie
“Onze grote Hogepriester voltooide het offer van Zichzelf toen Hij buiten
de poort leed. Toen werd een volmaakte verzoening tot stand gebracht
voor de zonden van het volk. Jezus is onze Advocaat, onze Hogepriester,
onze Middelaar. Onze huidige positie is daarom als die van de Israëlieten,
die in de voorhof stonden, terwijl wij wachten en uitzien naar die gezegende hoop, de heerlijke verschijning van onze Heer en Zaligmaker Jezus
Christus. ... [...] Hier zien wij hoe de grote Middelaar Zijn smeekbeden tot
Zijn Vader richt. Er is geen menselijke middelaar tussen de zondaar en
Christus. Er is geen dode profeet, geen begraven heilige te zien. Christus
Zelf is onze Advocaat. Alles, wat de Vader voor Zijn Zoon is, is Hij voor
hen, die Zijn Zoon in Zijn menselijkheid vertegenwoordigde. In elke tak
van Zijn werk gedroeg Jezus Zich als vertegenwoordiger van de Vader.
Hij leefde als onze plaatsvervanger en borg. Hij werkte zoals Hij wilde
dat Zijn volgelingen zouden werken, door onzelfzuchtig de waarde te
schatten van ieder mens waarvoor Hij leed en stierf (MS 128, 1897).”
–Bijbelkommentaar, blz. 564, 566.
_____
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Naar de orde van Melchizédek
“Christus sprak door Melchizedek, de priester van de allerhoogste God.
Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de wereld, de
vertegenwoordiger van de Vader. Christus heeft gesproken in alle
geslachten uit het verleden; Christus heeft Zijn volk geleid en is het Licht
der wereld geweest.” –Bijbelkommentaar, blz. 21 [zie ook: Selected
Messages, boek 1, blz. 409]
Melchizédek, koning van Salem
1.

Wat zegt de Schrift over Melchizédek? Wanneer vond deze ontmoeting plaats tussen aartsvader Abraham en deze beroemde
koning? Welk ander dienstwerk had hij nog meer, behalve koning
zijn? Genesis 14:18-20.
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Genesis 14:18-20 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht
brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij
zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,
Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die
overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En hij gaf hem van
alles een tiende deel.
“Melchisedek had, toen hij Abraham zegende, Jehova erkend als de
Bron van zijn kracht en als Degene die hem de overwinning had
geschonken.... God sprak tot het volk door Zijn voorzienigheid,
maar de laatste stralen van licht werden verworpen, zoals reeds
vroeger het geval was geweest.” –Patriarchen en profeten, blz. 129.
Historische berekeningen geven aan dat Abraham rond het jaar 1950
v.Chr. werd geboren. Hij verliet Haran op 75-jarige leeftijd (Genesis
12:4) in 1875 v. Chr. en nam Hagar als zijn tweede vrouw toen hij
85 was (Genesis 16:3) in 1865 v. Chr. De Bijbel plaatst deze ontmoeting met Melchizédek binnen de 10 jaarperiode en verschaft ook
informatie dat de koning van Salem de aartsvader ontmoette in deze
periode van Abrahams leven (1875-1865 v. Chr.).
Met betrekking tot ‘Salem’ schrijft zr. White het volgende: “Niet ver
hier vandaan had Abraham zijn trouw aan God bewezen. ...
Melchisedek, priester van God, de Allerhoogste, [had] er gewoond.
De ligging ervan was centraal en hoog, en van alle kanten werd de
stad door heuvelen omringd.” –Patriarchen en profeten, blz. 642.
Melchizédeks heilige ambten
2.

Welke andere benamingen voegt het Nieuwe Testament toe aan
‘koning van Salem’ en ‘ priester van de Allerhoogste God’ – deze
gevonden in het Oude Testament? Geeft de Geest der Profetie
informatie over Melchizédeks identiteit? Hebreeën 7:2.
Hebreeën 7:2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel.
In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam –
koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van
Salem, dat is koning van de vrede.
“God heeft altijd getuigen op aarde gehad. In een bepaalde tijd vertegenwoordigde Melchizedek de Here Jezus Christus in persoon, om
de waarheid van de hemel bekend te maken en de wet van God te
laten voortbestaan (Brief 190, 1905).
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Christus sprak door Melchizedek, de priester van de allerhoogste
God. Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de
wereld, de vertegenwoordiger van de Vader. Christus heeft gesproken in alle geslachten uit het verleden; Christus heeft Zijn volk geleid en is het Licht der wereld geweest. Toen God Abraham uitkoos
als de vertegenwoordiger van Zijn waarheid, nam Hij hem uit het
land, ver van zijn familie en zonderde hem af. Hij wilde hem naar
Zijn eigen beeld vormen, Hij wilde hem onderwijzen naar Zijn eigen
plannen (R&H 18 febr. 1890).” –Bijbelkommentaar, blz. 21.
Onbekende afstamming en afkomst
3.

Weten wij iets over Melchizédeks afkomst? Kunnen we veronderstellen dat hij behoorde tot de stam van Levi, terwijl Izaäk, Jakob
en Levi nog niet geboren waren? Hebreeën 7:3, 5, 6.
Hebreeën 7:3, 5, 6 Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom
kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de
Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester.
[...] Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen,
hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het
volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van
Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt,
heeft van Abraham tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die
de beloften gekregen had.
Terwijl de Levitische priesters alleen in het heilige ambt zouden kunnen
dienen door hun afkomst van Levi te bewijzen (Numeri 3:9, 10; Ezra
1:59-62), was dit niet het geval bij Melchizédek, wiens genealogie niet
in de Bijbel naar voren wordt gebracht, en daarom onbekend is. Het
priesterschap van Melchizedek was dus anders dan die van Levi en
daarom een passend symbool van Jezus’ priesterlijke bediening.

Profetieën van Christus’ priesterschap
4.

Welke profetieën verkondigden een eeuw van tevoren dat op een
dag de Vader Zijn Zoon zou ‘verwekken’ of zou wijden als
priester? Naar welke ordening zou Hij priester worden? Psalm
2:7; 110:4.
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Psalm 2:7; 110:4 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft
tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. [...]
De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.
“Toen de goddelijke Man der Smarten aan het kruis hing, kwamen
er groepen van engelen om Hem heen, en als zij op Hem zagen, en
Zijn kreet hoorden, vroegen zij diep bewogen: ‘Zal de Here Jehova
Hem niet verlossen?’ Dan werden de woorden gehoord: ‘De Here
heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen.’ Vader en Zoon hebben zich verbonden om de voorwaarden van het eeuwig verbond te
vervullen. [...] Christus was niet alleen toen Hij Zijn Offer bracht.
Dit was de vervulling van het Verbond, dat gemaakt was tussen
Hem en Zijn Vader vóór de grondlegging van de wereld. Met de
handen ineengeslagen hadden zij de plechtige gelofte aanvaard, dat
Christus Zich borg zou stellen voor de mensheid, als de mens zou
worden verslagen door de listige leugens van satan.” –Het geloof
waardoor ik leef, blz. 76.
De Bijbel legt de profetie uit
5.

Waar vinden we het verband van de zin: ‘U bent Mijn Zoon, Ík
heb U heden verwekt’ met Jezus’ ambt als Hogepriester? Wat
bedoelt de profetie met de uitdrukking ‘naar de ordening van
Melchizédek’? Hebreeën 5:4-6.
Hebreeën 5:4-6 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men
wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook Christus
Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij
Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U
verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
Verbonden met Psalm 2:6, waar de Zoon van God werd ingesteld als
Koning op de heilige berg Sion, zegt vers 7 dat “heden” Hij “verwekt”
is. Hoe past het Nieuwe Testament dit vers toe? Hoe wordt de term
‘verwekt’ geïnterpreteerd? Psalm 2:7 wordt minstens drie keer
aangehaald in het Nieuwe Testament (Handelingen 13:33; Hebreeën
1:5; 5:5), en passen het woord “verwekt” op een plaats toe op de
wederopstanding van Jezus. Handelingen 13:33. In Hebreeën 5:5 is er
ook een figuurlijke verwijzing naar Zijn benoeming als Hogepriester:
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“Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester
te worden.” De betekenis lijkt te zijn dat wanneer “een kind wordt
geboren” of verwekt, “een zoon wordt gegeven” (Jesája 9:5) aan de
mensen. Bij deze gelegenheid, door Zijn Zoon als Hogepriester in te
stellen, gaf de Vader de mensheid Zijn Zoon in de nieuwe functie van
Hogepriester.
Het priesterschap van Christus was naar de ordening van Melchizédek
voor een aantal redenen:
1) Melchizédek, als man (Hebreeën 7:4), was tegelijkertijd zowel
koning en priester (Genesis 14:8), precies zoals Jezus nu Priester
is en spoedig komende Koning der koningen. Hebreeën 8:1, 2;
Zacharía 6:12, 13; Openbaring 19:16.
2) De Schrift noemt Melchizédek de koning der gerechtigheid
(Hebreeën 7:2), net zoals Jezus “de Heere onze gerechtigheid”
genoemd wordt. Jeremía 23:6; 33:16; Jesája 11:5.
3) De Bijbel omschrijft Melchizédek als de koning van de vrede
(Hebreeën 7:2) en noemt Jezus in de profetie de Vredevorst.
Jesája 9:5.
4) Het priesterschap van Melchizedek was individueel, en het
priesterschap van Jezus bestaat uit een enkele persoon (Hebreeën
7:23, 24) die geen deel uitmaakt van een stam.
5) De Levitische priesters waren tijdelijk vanwege de dood
(Hebreeën 7:23, 24), terwijl Melchizédek wordt voorgesteld als
hebbende geen levenseinde en is dus een type van de Zoon van
God, die Priester blijft. Hebreeën 7:3; Psalm 110:4; Hebreeën
7:15-17, 21.
6) Melchizédek was geen afstammeling van Levi, die een eeuw later
leefde. Jezus was eveneens geen afstammeling van Levi, maar
van Juda. Hebreeën 7:13, 14.
7) Melchizédek kwam niet tot het heilig ambt door de wet
(Hebreeën 7:15, 16), maar door Gods roeping, precies zoals
Jezus. Psalm 110:4.
Hoe dankbaar dienen we te zijn voor de speciale bediening van onze
Hogepriester, Jezus Christus, ten behoeve van ons! Hebreeën 8:1, 2.
Goddelijke aanstelling
6.

Wat werd Jezus – voordat Hij Hogepriester werd – voor degenen
die in Hem geloven en Hem gehoorzamen? Kunnen we denken dat
Hij Zichzelf voor dit ambt heeft aangesteld? Wie noemde hem
‘Hogepriester naar de orde van Melchizédek’? Hebreeën 5:9, 10.
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Hebreeën 5:9, 10 En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor
allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid
geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening
van Melchizedek.
“Christus werd heel zwaar op de proef gesteld en alle kracht van
Zijn vermogens werd geëist om weerstand te bieden aan de neiging
in gevaar Zijn macht te gebruiken om Zich daaruit te bevrijden en te
triomferen over de macht van de vorst der duisternis. Satan toonde
zijn kennis van de zwakke punten van het menselijk hart en deed
zijn uiterste best om voordeel te trekken uit de menselijke zwakheid
die Christus op Zich had genomen om Zijn verzoekingen ten behoeve van de mens te overwinnen (RH 1 april, 1875). [...]
Christus verheerlijkte niet Zichzelf, toen Hij tot Hogepriester werd
gemaakt. God stelde Hem aan voor het priesterschap. Hij moest een
voorbeeld zijn voor heel het menselijk geslacht. Hij bekwaamde Zich
niet alleen tot vertegenwoordiger van het mensdom, maar ook als hun
Advocaat, zodat ieder die dat wil, zou kunnen zeggen: Ik heb een
Vriend bij de rechtbank. Hij is een Hogepriester die kan meevoelen
met onze zwakheden (MS 101, 1897).” –Bijbelkommentaar,
blz. 592, 593.
Een bediening die voor altijd gevestigd is
7.

Hoe lang zal Jezus de dienst van de Hogepriester naar de ordening
van Melchizédek uitoefenen? Welke plaats ging Hij voor de mens –
als Priester en Voorloper – naar binnen? Hebreeën 5:6; 6:19, 20.
Hebreeën 5:6; 6:19, 20 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U
bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. [...]
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die
naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in
eeuwigheid.
“We hebben door Jezus goede hoop. Die hoop is zeker en vast en
reikt tot binnen het voorhangsel. Zij verleent ons troost in verdrukking, ze geeft ons vreugde temidden van angst en jaagt de somberheid rondom ons weg en zorgt dat we door alles heen op de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zien... Aardse schatten zijn geen lok-
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middel voor ons, want terwijl we deze hoop hebben, reikt deze duidelijk boven de aardse schatten uit, die voorbijgaan en we grijpen
ons vast aan de onsterfelijke erfenis. Die schatten zijn duurzaam,
onverderfelijk, onbesmet en zij vergaan niet...” –Maranatha, de
Here komt, blz. 304.
“Het was de bedoeling dat de hogepriester op bijzondere wijze
Christus zou voorstellen, Hij die voor altijd Hogepriester zou zijn naar
de ordening van Melchizedek. Deze priesterordening zou niet overgaan op een ander, of door een andere worden vervangen
(Redemption: The First Advent of Christ, p. l4).” –Bijbelkommentaar,
blz. 593, 594.
Voor verdere studie
“De Verlossing van de mensheid is altijd het onderwerp van de hemelse
raadsvergaderingen geweest. Het Verbond van genade werd gemaakt
vóór de grondlegging van de wereld. Het heeft bestaan vanaf de eeuwigheid, en is genaamd ‘het eeuwig Verbond’.” –Het geloof waardoor ik
leef, blz. 76.
“In menselijke natuur, als onze Plaatsvervanger, als onze Borg, greep Hij
Zich vast aan de hoop waaraan ook wij ons als ons voorrecht mogen
vastgrijpen: oneindige macht. Hierdoor overwon onze Heiland de verzoekingen van de vijand en behaalde Hij de overwinning. Voor wie? Wel, omwille van ons. Waarom? Opdat niet één van de leden van het menselijk
gezin behoeft te struikelen op de weg, die naar het eeuwige leven leidt.
Omdat Hij die weg vóór ons heeft afgelegd, kent Hij elke hindernis. Hij
kent elke moeilijkheid die iedere ziel op het aardoppervlak moet tegenkomen. Hij weet dit.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 192.
____
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van
de opkomende landen van het continent Amerika op blz. 31.

18e Les

Sabbat 28 oktober 2017
Sabbatbegin 18.21 u. ↔ 18.19 u.

Heer en Koning
“De hemelse poorten zullen opnieuw verhoogd worden, en met tienduizend maal tienduizend en duizend maal duizenden heiligen, zal onze
Heiland uitgaan als Koning der koningen en Here der heren. Jehova
Immanuël ‘zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de
Here de enige zijn, en Zijn naam de enige.’ ‘De tent van God,’ zal bij de
mensen zijn, ‘en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en
God Zelf zal bij hen zijn.’ Zacharía 14:9, Openbaring 21:3.” –Gedachten
van de berg der zaligsprekingen, blz. 96.
De Beloofde zal Koning zijn
1.

Wat was de boodschap van één van de oudste profetieën over de
positie van de Messias die zou komen? Hoe lang zou deze afstammeling van David regeren? Genesis 49:10; 2 Samuël 7:12, 16.
Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen
de volken gehoorzamen.
2 Samuël 7:12, 16 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw
vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam
voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. [...] Uw
huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw
troon zal voor eeuwig zeker zijn.
“De Messias zou uit de koninklijke lijn voortkomen; want in de door
Jakob gegeven profetie zei de Here: ‘De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem
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zullen de volken gehoorzaam zijn.’ (Genesis 49:10) Jesája profeteerde: ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een
scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen’. ‘Neigt uw oor en komt tot
Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond
sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David. Zie, Ik heb Hem
tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der
natiën. Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk
dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en
van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.’ (Jesája 11:1;
55:3-5)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 165.
2.

Hoe bevestigde een latere profeet Zijn vóórbestaan en
koninklijke waardigheid? Wat zei een andere profetie over de
nederige, bescheiden Koning die verlossing zou brengen? Micha
5:1; Zacharía 9:9.
Micha 5:1 [SVV77] En u, Bethlehem Efratha! U bent klein om te
wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die
een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.
Zacharía 9:9 Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij
is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het
jong van een ezelin.
“De Soeverein van het universum stond niet alleen in Zijn liefdewerk.
Hij had een medewerker – Eén die Zijn doelstellingen kon waarderen,
en kon delen in Zijn blijdschap door het schenken van geluk aan geschapen wezens. [...] Christus, het Woord, was de Eniggeborene van
God, en was één met de eeuwige Vader – één in natuur, in karakter, in
doel – het enige Wezen dat inzage had in alle raadsbesluiten en bedoelingen van God. ‘Men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ Zijn ‘oorsprong is van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.’ (Jesája 9:5; Micha 5:1) En Gods Zoon
verklaart aangaande Zichzelf: ‘De Here heeft Mij tot aanzijn geroepen
als het begin van Zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af... Toen
Hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was Ik een troetelkind bij
Hem, Ik was één en al verrukking dag aan dag, te allen tijde Mij
verheugend voor Zijn aangezicht.’ (Spreuken 8:22-30)” – Patriarchen
en Profeten, blz. 9, 11.
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Ster van de Koning van de Joden
3.

Wat zeiden de wijze mannen over de Baby die zij zochten?
Welke vreugdevolle gebeurtenis maakte attent op de profetie
van de komst van de nederige Koning? Matthéüs 2:1, 2; 21:4, 5.
Matthéüs 2:1, 2; 21:4, 5 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in
Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van
de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. [...] Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou
worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de
dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten
op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is.
“Vijfhonderd jaar vóór de geboorte van Christus had de profeet
Zacharia op deze wijze de komst van de Koning aan Israël voorzegd.
Deze profetie staat nu op het punt in vervulling te gaan. Hij, aan wie
zo lang koninklijke eer is ontzegd, komt nu naar Jeruzalem als de
beloofde erfgenaam op de troon van David.” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 469.
“Deze mannen hadden gezien, hoe de hemelen verlicht waren met het
licht dat de hemelse schare omhulde die de komst van Christus aan de
nederige herders aankondigde… Dit licht was een ver verwijderde
groep van schitterende engelen, die zich als een schitterende ster
vertoonden. De ongewone verschijning van de grote heldere ster, die
zij nooit tevoren gezien hadden, hangend als een wonderteken aan de
hemelen, trok hun aandacht. De wijzen richtten hun weg naar de ster,
die hen scheen te geleiden... .” –Maranatha, de Here komt!, blz. 11.

Zijn koninkrijk is niet van deze wereld
4.

Wat vroeg de landvoogd Pilatus aan Jezus tijdens Zijn proces?
Was Jezus’ antwoord negatief of positief? Welke inscriptie liet de
gouverneur boven het kruis zetten? Johannes 18:33, 36, 37; 19:19.
Johannes 18:33, 36, 37; 19:19 Pilatus dan ging het gerechtsgebouw
weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden?
[...] Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als
Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden
hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu
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is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus
toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben.
Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om
voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan
Mijn stem gehoor. [...] En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat
op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE
KONING VAN DE JODEN.
“Zie naar het opschrift boven het kruis! De Here heeft daarvoor
gezorgd. Geschreven in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn is het
een oproep tot allen, Jood en heiden, barbaar en Scyth, slaaf en vrije,
voor de hopeloze, hulpeloze en wie op het punt staat verloren te gaan,
om te komen. Christus heeft de macht van satan te niet gedaan. Hij
heeft beslag gelegd op de pijlers van satans rijk en heeft de strijd doorstaan door hem te vernietigen, die het geweld des doods had. Er is nu
een weg geopend waarlangs goedertierenheid en trouw elkaar konden
ontmoeten, gerechtigheid en vrede elkaar konden kussen. ...
(Manuscript 111, 1897)” –Bijbelkommentaar, blz. 351, 352.
“Waarheid was voor Hem waarheid, en zij leed nooit in Zijn handen;
want Hij was de voortbrenger van de waarheid. ‘Hiertoe,’ zegt Hij, ‘ben
Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik aan de
waarheid getuigenis geven zou.’ … Hij was de belichaming van waarheid en heiligheid. Hij Die in de raadsvergaderingen van God was, Die
in het binnenste heiligdom van de Eeuwige woonde, sprak van de dingen waarvan Hij wist.” –Sons and Daughters of God, blz. 26.
Koning der koningen en Heere der heren
5.

Als wat erkent het boek Openbaring Jezus op de allereerste
bladzijde? Welke glorieuze rol zal dienovereenkomstig de Zoon
van God – op Zijn tijd – op Zich nemen? Openbaring 1:5, 17:14;
19:11, 12, 16.
Openbaring 1:5, 17:14; 19:11, 12, 16 En van Jezus Christus, Die de
getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van
de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze
zonden gewassen heeft in Zijn bloed. [...] Zij zullen oorlog voeren
tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en
Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem
zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. [...] En ik zag de hemel
geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw
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en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren
vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die
niemand kent dan Hijzelf. [...] Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn
dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
“Hij komt nu niet als ‘een Man van smarten’ om vernederd te worden
en te lijden, maar als de Overwinnaar in de hemel en op aarde om de
levenden en de doden te oordelen. Hij wordt genoemd ‘Getrouw en
Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid’. [...]
Het is alsof de hemel bedekt wordt door ‘duizend maal duizenden en
tienduizend maal tienduizenden’ schitterende wezens. Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven. Geen sterfelijke geest kan zich
de luister daarvan voorstellen. ‘Zijn majesteit bedekt de hemelen, en
de aarde is vol van Zijn lof. Er is een glans als van zonlicht’ (Habakuk
3:3, 4). Wanneer deze levende wolk nog dichterbij komt, ziet elk oog
de Levensvorst. Zijn heilig gezicht is nu niet doorboord door de
doornenkroon, maar een diadeem van heerlijkheid rust op Zijn heilig
voorhoofd. De glans van Zijn gezicht is feller dan de zon op het
middaguur. ‘En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de
naam: ‘Koning der koningen en Here der heren’ (Openbaring 19:16).”
–De grote strijd, blz. 590, 591.
6.

Wie zullen op een dag de verdiensten van Jezus Christus als Heer
verheerlijken? Hoevelen zullen zich neerbuigen en erkennen dat
Jezus niet alleen de Mensenzoon is, maar ook de Heer, tot heerlijkheid van God? Openbaring 5:11-13; Filippensen 2:10, 11.
Openbaring 5:11-13 En ik zag, en hoorde een geluid van vele
engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En
hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden
duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is,
is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte,
eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op
de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de
dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Filippensen 2:10, 11 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen
elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de
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aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is,
tot heerlijkheid van God de Vader.
“Christus wordt nu erkend als de Koning der Heerlijkheid. ‘Gezegend
is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!’ Matthéüs 21:9. De vraag
over Zijn goddelijkheid is voor altijd bepaald. Waar zijn zij die de
Verlosser gebonden hielden bij Pilatus’ rechtzaal, die Hem in het
gezicht sloegen, die Hem hebben gegeseld, die de spijkers door Zijn
handen en voeten boorden? Waar zijn degenen die hem bespotten en
zeiden: ‘Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelf niet verlossen’
Matthéüs 27:42. Waar is de nietige arm die nu tegen Hem wordt
opgeheven? Het tafereel is veranderd. In de naam van Jezus zal elke
knie zich buigen, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus is, de
Heer van de hemel en aarde….” –In Heavenly Places, blz. 358.
Heerschappij en heerlijkheid over alles
7.

Wie zal alle heerschappij, grootheid, heerlijkheid en het koninkrijk toebehoren? Hoe lang zal het koninkrijk van vrede en
gerechtigheid bestaan? Daniël 7:13, 14, 27.
Daniël 7:13, 14, 27 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam
met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam
tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en
alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij
is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en
Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. [...] Maar het koningschap
en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de
hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de
Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles
wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.
“De ‘komst van Christus’ die in deze tekst wordt beschreven is niet
Zijn wederkomst naar onze aarde. Hij begaf Zich naar de Oude van
dagen in de hemel om de ‘heerschappij en eer en koninklijke macht’
te ontvangen die Hem zullen worden gegeven aan het eind van Zijn
optreden als Middelaar. Deze komst – en niet de wederkomst naar
deze aarde – was voorzegd in de profetie die in vervulling zou gaan
aan het eind van de 2300 avonden en morgens in 1844.” –De grote
strijd, blz. 443.
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“Het koninkrijk van Gods genade wordt nu opgericht‚ doordat dag aan
dag harten, die vol van zonde en opstandigheid zijn geweest, zich
overgeven aan de oppermacht van Zijn liefde. Maar de volledige bevestiging van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas plaatsvinden bij
de wederkomst van Christus naar deze wereld. ‘Het koningschap, de
macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten.’ Daniël
7:27. Zij zullen het koninkrijk beërven‚ dat voor hen bereid was ‘van de
grondlegging der wereld af.’ Matthéüs 25:34.” –Gedachten van de berg
der zaligsprekingen, blz. 96.
Voor verdere studie
“En wederom keek ik, en zag de aarde gelouterd. Er was geen enkel bewijs
van de vloek meer over. De gebroken, ongelijke oppervlakte van de aarde
zag er nu uit als een gelijke, uitgestrekte vlakte. Gods ganse heelal was rein,
en de grote strijd voor eeuwig aan een eind. Waar wij heen zagen, al waar
het oog op rustte, was prachtig en heilig. En het ganse heir der verlosten,
ouderen en jongen, groten en klein, wierpen hun glinsterende kronen aan de
voeten van hun Verlosser, knielde in aanbidding voor Hem neder, en aanbad Hem, die tot in alle eeuwigheid leeft. De prachtige nieuwe aarde, met
al zijn heerlijkheid was de eeuwige erfenis der heiligen. Het rijk en de
heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, werd
toen gegeven aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen, en zij zullen
het bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in der eeuwigheid der eeuwigheden.” –Eerste geschriften, blz. 350.
_____

30

Zendingsbericht van de opkomende landen
van het continent Amerika
Voorlezen op Sabbat 28 oktober 2017
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 4 november 2017 worden ingezameld
“Zwijgt voor Mij, u eilanden! en laat de volken de kracht vernieuwen; laat ze
toetreden, laat ze dan spreken; laat ons samen ten gerichte naderen.” Jesája
41:1.
De opkomende landen en ‘zendingsvelden’ van het continent Amerika bevatten
momenteel Aruba, Belize, Cuba, Frans Gyana, Gyana, Haïti, en Suriname. Elk
heeft zijn eigen unieke kenmerken en kansen, en dat is wat deze speciale
Sabbatschoolgaven anders maakt. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt
om deze landen te helpen zich beter te organiseren; hun leden beter te vestigen
in de tegenwoordige waarheid. Bovendien kan – als God de weg opent – een
deel van de verzamelde fondsen ook als zaaigeld worden gebruikt om andere
landen in de regio binnen te gaan: Antigua en Barbuda, de Bahama’s,
Barbados, Dominica, Groenland, Grenada, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago.
De Generale Conferentie is nederig gemaakt door de taak die onze Meester
ons gegeven heeft om het evangelie aan de gehele wereld te brengen. Als we
de ontwikkelingen in de wereld zien, kunnen we alleen vragen: ‘Hoe lang,
Heer Jezus?’ We weten niet hoeveel tijd er nog over is voordat de kansen en
vrijheden die we nog steeds genieten, verdwijnen als de profetie is vervuld.
Wat zullen we dan doen met onze invloed, geld, tijd en talenten? Op de dag
van Christus’ komst zullen of deze dingen tegen ons getuigen, of onze schatkist van juwelen zal vol zijn in het komende koninkrijk.
Terwijl u uw bijzondere zegeningen in aanmerking neemt, neemt u alstublieft
ook de zielen in aanmerking in duisternis die hongeren en dorsten naar gerechtigheid welke gepaard gaat met de kennis van de Heer Jezus Christus. Koop de
waarheid voor een ander, en bid dat ze het niet verkopen.
Hier volgt een kort overzicht van het werk dat gedaan is in de opkomende
landen van het continent Amerika.
ARUBA is een klein Caribisch eiland, 29 kilometer ten noorden van Venezuela.
Het is slechts 32 kilometer lang en 10 kilometer op zijn breedst. Het is een populaire toeristische bestemming voor bezoekers die van het warme, zonnige weer
en droge klimaat houden.
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Jarenlang werd het werk op Aruba gedaan door vrijwilligers met af en toe een
bezoek van predikers, meestal uit Venezuela. Nu zoekt een voltijdse predikant
naar geïnteresseerde zielen onder de ongeveer 100.000 inwoners.
BELIZE, een land aan de oostelijke kust van Midden-Amerika, grenzend aan
Mexico in het noorden, Guatemala in het zuiden en westen, en de Caribische zee
in het oosten.
Het vasteland is ongeveer 290 kilometer lang en 110 kilometer breed. Het heeft
een cultureel diverse bevolking van 368.310 inwoners met een groeicijfer van
1,87% per jaar. Terwijl Engels de officiële taal is, vertellen de vele andere talen
die gesproken worden zijn rijke geschiedenis en diversiteit van dit land.
Terwijl Belize deel uitmaakt van het Britse Gemenebest, met koningin Elizabeth
II als monarch en staatshoofd, heeft het land ook sterke banden met het
Caribisch gebied. De (Engels- en Spaanstalige) Sabbatswachter berichtte over
de eerste kapel die daar was opgericht en dat het werk in Belize nieuwe
geïnteresseerde zielen heeft verworven.
CUBA is het natie-eiland in het Caribisch gebied ten westen van Haïti en ten
noorden van Jamaica. Cultureel en taalkundig gezien is Cuba deel van LatijnsAmerika; maar door de communistische ideologie van de overheid is de vrijheid
van godsdienst zeer beperkt. De bevolking telt ongeveer 11 miljoen inwoners,
waarvan 65% beweert christelijk te zijn (60% rooms-katholiek en 5%
evangelisch protestant); 23% niet verbonden; 17%, geen religie; en 0,4%, aangesloten bij andere godsdiensten.
De meer dan honderd leden in Cuba gaan voorwaarts met Gods zegen, en
nieuwe zielen worden tot de gemeente toegevoegd. Het werk wordt financieel
gesteund door mensen in de Verenigde Staten en Mexico en door de Generale
Conferentie; maar meer hulp is nodig om de groeiende interesse te ondersteunen.
FRANS-GUYANA is gelegen aan de noord-Atlantische kust van ZuidAmerika. Grenzend aan Brazilië in het oosten en het zuiden en Suriname in het
westen omvat het 83.534 km². De helft van zijn ongeveer 250.000 inwoners
woont in of nabij de hoofdstad Cayenne. Terwijl de officiële taal Frans is, heeft
elke etnische gemeenschap zijn eigen taal, met Frans-Guyaans Creools het
meest gesproken. De overheersende godsdienst is het rooms-katholicisme. De
eerste zendeling kwam recentelijk dit land binnen, dus de behoefte aan
geestelijke en financiële steun is van cruciaal belang, zoals het geval bij het
begin van ieder nieuw werk.
GYUANA is ook gelegen op het noordelijke vasteland van Zuid-Amerika, aan
de westzijde van Suriname. Het is het op drie na kleinste land op het vasteland
van Zuid-Amerika, na Uruguay, Suriname en Frans-Guyana. Het is het enige
Zuid-Amerikaanse land met Engels als zijn officiële taal.
De meerderheid van de raciaal en etnisch heterogene populatie spreekt
Guyanees Creools. Ongeveer 64% is christelijk; 25%, hindoestaans; En 7%,
moslim, terwijl 3% geen geloof belijdt. De meeste Guyanese christenen zijn
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protestant of rooms-katholiek, afkomstig uit Oost-India, Afrika, China en
Europa, terwijl een belangrijk deel van de bevolking van inheemse afkomst is.
Nieuwe interesse in Guyana vraagt om besteding van tijd en middelen.
HAITI deelt het westelijke deel van het Caribisch eiland Hispaniola met de
Dominicaanse Republiek. In de 18e eeuw waren de suikerrietplantages van Haïti
een van de meest lucratieve ter wereld. Dat veranderde op 1 januari 1804, toen
het de eerste onafhankelijke natie van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
werd en de tweede republiek in Amerika.
Het is het enige land op het westelijk halfrond dat drie Europese supermachten
(Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje) heeft verslagen en de enige natie ter
wereld die is ontstaan als gevolg van een succesvolle slavenopstand. Vandaag
de dag worstelen de Haïtianen met een BBP per hoofd van de bevolking van
slechts $1.200 per jaar. Ondanks een rendabele toeristische industrie is Haïti
een van de armste landen in de wereld en de armste in Amerika. De landmassa
van het land is 27.750 km², met een geschatte bevolking van ongeveer 10,6
miljoen mensen – de op één na grootste bevolking in het Caribisch gebied na
Cuba. Ongeveer 80% van de mensen beweert dat zij rooms-katholiek zijn; en
16% protestant (10% baptist, 4% pinkster, 1% adventist, 1% overig). Andere
religies (islam, bahá'i, judaïsme en boeddhisme) worden beleden door 3% en
1% claimt geen geloof. Ondanks orkanen, aardbevingen, wijdverspreide spiritisme en overheidscorruptie, is Haïti door de Heer gezegend om eerlijke zielen
te hebben, die aan de voet van het kruis zijn geroepen. Moge God allen zegenen die al een gave hebben gegeven en gaven geven, zodat het werk dat onlangs wederom is begonnen, kan doorgaan.
SURINAME heeft de grens met Frans-Guyana in het oosten, Gyana in het
westen, Brazilië in het zuiden, en met de Caribische zee in het noorden. Met
een landmassa net onder de 165.000 km² is het ’t kleinste land op het ZuidAmerikaanse continent. De meeste van de ongeveer 565.000 inwoners leven
vlakbij de noordkust van het land. Circa eenderde van hen leeft in of vlakbij de
hoofdstad, Paramaribo. Terwijl Suriname in 1975 onafhankelijk van Nederland
werd, zijn er twee hechte economische, diplomatieke en culturele banden met
deze twee landen. De eerste 14 jaar van zijn onafhankelijkheid waren politiek
gezien tamelijk instabiel. De helft van de belijdende Surinamers belijden het
christendom (ongeveer 22% is rooms-katholiek, 11% pinksterbeweging, 12%
evangelische broedergemeente, en 4% andere protestantse kerkgenootschappen). Ongeveer 22% is hindoestaan, 14% is islamitisch, 5% andere
religies, en 10% is nergens aangesloten.
“Er is werk dat gedaan moet worden voor de Meester. Hoeveel zielen zouden
gered kunnen worden, als elke belijdende volgeling van Christus alles zou doen
wat in zijn macht lag om te doen! Mijn broeder, mijn zuster, overal rondom ons
zijn er armen, die van u de woorden van Christus kunnen ontvangen, nadat u
hen hebt gevoed en gekleed. Er zijn zieken, waarbij het uw plicht is hen te bezoeken. Er zijn bedroefden om getroost te worden en om voor te bidden. Als de
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Heer u gezegend heeft met de goederen van deze wereld, dan is het niet zo dat u
het inhalig oppot, of het uitgeeft in de toegeeflijkheid van trots. Onthoud dat Hij
op een dag zal zeggen: ‘Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.’ Laten we
onze middelen investeren bij de hemelse bank door het te gebruiken om te voorzien in de behoeften van de nooddruftigen, of het werk van God te bevorderen.
Dan zal de Meester bij Zijn komst, gezien hebbende dat we trouw bevonden zijn
over enkele kleine dingen, een ieder van ons maken tot heerser over ‘veel
dingen’ in het koninkrijk der heerlijkheid.” –Review and Herald, 6 december
1881.
“…Want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet
geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.” Matthéüs 10:23.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie

LIJST VAN CARIBISCHE LANDEN
LAND
Antigua en Barbuda
Aruba
Bahama’s
Barbados
Belize
Kaaimaneilanden
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominicaanse Republiek
Grenada
Guyana
Haïti
Jamaica
Puerto Rico
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
St. Martin (F)
Sint Maarten (NL)
Saint Vincent en de Grenadines
Suriname
Trinidad en Tobago
TOTAAL
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BEVOLKING
89.000
102.000
372.000
283.000
324.000
58.000
11.270.000
152.000
72.000
10.000.000
1.058.000
795.000
10.600.000
2.700.000
3.670.000
54.000
181.000
31.000
39.000
109.000
565.000
1.340.000
43.864.000

DICHTHEID/KM²
202
569
37
659
14
240
106
342
96
213
310
4
369
250
413
206
297
569
1.150
280
3
261
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Ik zal wederkeren
“Op deze wijze zal vervuld worden wat Christus aan Zijn discipelen beloofde: ‘Ik kom weder en zal u tot Mij nemen’. (Johannes 14:3) Degenen die
Hem hebben liefgehad en Hem hebben verwacht, zal Hij met heerlijkheid en
eer en onsterfelijkheid bekronen. De rechtvaardige doden zullen uit hun
graven opstaan, en de levenden te zamen met hen worden opgenomen, de
Here tegemoet in de lucht. Zij zullen de stem van Jezus, die liefelijker klinkt
dan de schoonste muziek welke ooit door stervelingen werd beluisterd, tot
zich horen zeggen: Uw strijd is voleindigd. ‘Komt gij gezegenden Mijns
Vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld
af’. (Matthéüs 25:34) Terecht mochten de discipelen zich verblijden in de
verwachting van de wederkomst van hun Heer.” –Van Jeruzalem tot Rome,
blz. 24.
Henoch verkondigde Jezus’ glorierijke wederkomst
1.

Wat zag Henoch en waar waarschuwde hij in zijn tijd voor? Judas
1:14, 15.
Judas 1:14, 15 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam,
geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij
op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden
die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
“Henoch maakte zich ook zorgen aangaande de doden. Het kwam hem
voor dat rechtvaardigen en goddelozen tezamen tot stof zouden wederkeren, en dat dit het einde zou zijn. Hij zag niet over het graf heen. In
profetische gezichten kreeg hij onderricht aangaande de dood van
Christus, en zag Zijn komst in heerlijkheid, vergezeld van alle heilige
engelen, om Zijn volk uit de graven te roepen. Hij zag ook de verdorven toestand van de wereld kort voor Christus’ wederkomst – dat er
een trots, aanmatigend, eigenzinnig geslacht zou zijn, dat de enige
God, en de Here Jezus Christus zou verloochenen, de wet zou vertre35

den, en de verzoening zou verachten. Hij zag de rechtvaardige gekroond met eer en heerlijkheid, en de goddelozen gebannen uit Gods
tegenwoordigheid, terwijl ze door vuur vernietigd werden.” –
Patriarchen en profeten, blz. 57.
Job geloofde dat hij de Heer zou zien
2.

Welke andere patriarch had de vaste overtuiging gekregen dat
de Verlosser zou wederkeren en dat hij verblijd zou zijn Hem te
zien? Job 19:25-27.
Job 19:25-27 Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten
laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd
hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem
aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn
nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.
“De leer van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel. [...] Henoch, die behoorde tot de zevende generatie
na Adam en drie eeuwen lang met God op aarde wandelde, mocht de
komst van de Verlosser van verre aanschouwen. Hij profeteerde: ‘Zie
de Here is gekomen met Zijn heilige tien duizenden, om over allen de
vierschaar te spannen’. (Judas 14, 15) De patriarch Job riep in de nacht
van zijn beproeving met onwankelbaar vertrouwen uit: ‘Maar ik weet:
mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn
huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die
ik zelf mijn ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen
zien en niet een vreemde’. (Job 19:25-27)” –De grote strijd, blz. 282.

De Heer zal komen met vuur
3.

Wat was zelfs het vaste geloof van de psalmist Asaf? Hoe beschreef hij de toekomstige machtige verschijning van God? Psalm
50:1-3.
Psalm 50:1-3 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE,
spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij
ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Onze God komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig.
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“De Koning der koningen daalt neer op de wolk, omgeven door een
vlammend vuur. De hemelen worden samengerold als een boekrol, de
aarde beeft voor Hem, en alle bergen en eilanden worden van hun
plaats bewogen. Jezus verschijnt als een machtig overwinnaar. Nu is
Hij niet ‘de man der smarten’, die de bittere drinkbeker van schande en
leed moet leegdrinken. Hij komt als de overwinnaar over hemel en
aarde, om te oordelen de levenden en de doden. Hij oordeelt ‘getrouw
en waarachtig’ en voert krijg in gerechtigheid. [...]
Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven, geen sterfelijke geest
is in staat deze pracht te bevatten. ‘Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van Zijn lof. En er was een glans als van
licht’ (Habakuk 3:3, 4). Als de levende wolk steeds dichterbij komt,
ziet ieder oog de Vorst des levens. Nu wordt dit Heilige hoofd niet
ontsierd door een doornenkroon, maar de ‘kroon der heerlijkheid’ rust
op Zijn heilig voorhoofd. Er straalt van Zijn wezen een verblindende
glans als van de middagzon.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 349.
Het vergaderen van de heiligen
4.

Wat zal de Heer doen voor Zijn heiligen die hun verbond van
trouw tegenover Hem hebben gehouden? Psalm 50:4-6.
Psalm 50:4-6 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om
over Zijn volk recht te spreken: Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die
een verbond met Mij sluiten door offers. De hemel verkondigt Zijn
gerechtigheid; want God Zelf is Rechter.
“Wanneer Jezus wederkomt, zal de aarde voor hem beven, en de
hemel zal worden opgerold als een boekrol en iedere berg en ieder
eiland zal van zijn plaats komen. ‘Onze God zal komen en zal niet
zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom
Hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven, en
tot de aarde, om Zijn volk te richten. Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! En de hemelen
verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter.’ (Psalm
50:3-6) Met het oog op de grote dag des Heeren kunnen we zien dat
onze veiligheid gevonden zal worden in het afwijken van alle zonde
en goddeloosheid. Zij die doorgaan met hun zonden zullen worden
gevonden onder de veroordeelden en zullen vergaan.” –Faith and
Works, blz.116, 117.
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Jezus vertelt over Zijn vertrek
5.

Wat zei Jezus tegen de soldaten die gestuurd waren om Hem te
arresteren? Hoe herhaalde Hij deze boodschap vlak voor Zijn
kruisiging in een gesprek met Zijn discipelen? Johannes 7:33, 34,
13:33, 36.
Johannes 7:33, 34, 13:33, 36 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte
tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft.
U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen. [...] Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij
zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het nu ook
tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen. [...] Simon Petrus zei
tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar
Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
“De leiders van de Farizeeën, die ongerust de gang van zaken
hadden gadegeslagen, vingen de woorden van sympathie onder de
menigte op. Zij haastten zich naar de overpriesters en legden hun
plannen voor om Hem gevangen te nemen. Zij spraken echter af
Hem gevangen te nemen als Hij alleen zou zijn, want zij waagden
het niet Hem te grijpen in tegenwoordigheid van het volk. Weer liet
Jezus zien dat Hij hun bedoelingen las. ‘Nog korte tijd ben Ik bij u’
zei Hij ‘en dan ga Ik heen tot Hem die Mij gezonden heeft. Gij zult
Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet komen.’
Spoedig zou Hij een toevluchtsoord vinden waar Hij buiten het
bereik van hun hoon en haat was. Hij zou naar de Vader gaan en
weer door de engelen worden aanbeden. Daar konden Zijn
moordenaars nooit komen” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 379.
“Spoedig zal de Verlosser van de wereld een toevluchtsoord vinden
voor de vervolging van Zijn vijanden, waar hun spot en haat
machteloos zullen zijn om Hem te schaden. Hij zal opvaren naar
Zijn Vader, om weer de Aanbedene der engelen te worden. Daar
zullen Zijn moordenaars nooit kunnen komen.” –Spirit of Prophecy,
vol. 2, blz. 343.

Jezus’ belofte om terug te keren
6.
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Vertelde Jezus Zijn discipelen alleen over Zijn vertrek? Wat
voegde Hij toe om hen in hun geloof te troosten en te versterken?
Johannes 14:2-4.

Johannes 14:2-4 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als
dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats
voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult
zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
“ Hij sprak tot hen ook woorden van hoop en bemoediging. [...] ... en
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal
u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar ik
heen ga, daarheen weet gij de weg.’ (Johannes 14:1-4)
Ter wille van u ben Ik in de wereld gekomen. Voor u heb Ik gewerkt.
[...] Als Ik wegga, zal Ik met ijver voor u blijven arbeiden. Ik kwam tot
de wereld om Mijzelf aan u te openbaren, opdat gij moogt geloven. Ik
ga naar Mijn Vader om in uw belang met Hem samen te werken” –
Van Jeruzalem tot Rome, blz. 17.
“Toch is de belofte nog even zeker. Binnenkort zullen wij in het beloofde ‘thuis’ zijn. Daar zal Jezus ons langs de levende stroom leiden,
die uit de troon van God vloeit. Hij zal ons de duistere voorzieningen
uitleggen, waardoor Hij ons op deze aarde heenleidde, om ons karakter te vervolmaken. Daar zullen we met onverduisterde ogen zien, hoe
de schoonheid van Eden hersteld is.” –Maranatha, de Here komt,
blz. 311 [zie ook: Het Bijbels gezin, blz. 451].
Zijn wederkomst bevestigd door engelen
7.

Welk goed nieuws hoorden de discipelen op het moment dat Jezus
ten hemel steeg? Zal naar hetgeen zij hoorden de wederkomst van
Jezus een geestelijke, of een werkelijke, persoonlijke wederkomst
zijn? Handelingen 1:9-11.
Handelingen 1:9-11 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En
toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht
hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook
zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de
hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
“Terwijl de discipelen nog naar de hemel staarden, ‘zie, twee mannen
in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galilese mannen, wat
staat gij daar en ziel op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opge39

nomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij
Hem ten hemel hebt zien varen.’ (Handelingen 1:10, 11) De belofte van
Christus’ wederkomst moest in de gedachten der discipelen altijd
levendig blijven. Deze Jezus, die zij ten hemel hadden zien opvaren,
zou wederkomen om diegenen die zich hier op aarde in Zijn dienst
stellen, tot Zich te nemen. Dezelfde stem die tot hen gezegd had: ‘Zie,
Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’, zou hen
welkom heten in Zijn tegenwoordigheid in het hemels koninkrijk.”
– Van Jeruzalem tot Rome, blz. 24.
Voor verdere studie
“Christus’ geliefkoosde onderwerp was de vaderlijke tederheid en overvloedige genade van God. Hij stond veel stil bij de heiligheid van Zijn
karakter en Zijn wet. Hij maakte Zich aan de mensen bekend als de Weg, de
Waarheid en het Leven. Dit moeten de onderwerpen zijn van Christus’
dienstknechten. Breng de waarheid zoals deze is in Christus. Maak de eisen
van de wet en van het evangelie duidelijk. Spreek met de mensen over
Christus’ leven van zelfverloochening en opoffering, over Zijn vernedering
en dood, Zijn opstanding en hemelvaart. Spreek over Zijn middelaarswerk
bij de Vader en over Zijn belofte: ‘Ik kom weer om u tot Mij te nemen.’ ”
–Lessen uit het leven van alle dag, blz. 19.
_____
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Komende met macht en in heerlijkheid
“Als Christus naar de aarde zal terugkeren, zullen de mensen Hem niet zien
als gevangene, omringd door gepeupel. Zij zullen Hem zien als de Koning
des hemels. Christus zal komen in Zijn eigen heerlijkheid, in de heerlijkheid
van Zijn Vader en de heerlijkheid van de heilige engelen. Tienduizend maal
tienduizend en duizend maal duizenden engelen, de prachtige en overwinnende zonen van God, die een heerlijkheid bezitten die alles overtreft, zullen
Hem vergezellen. Dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid en voor
Hem zullen alle volken vergaderd worden. Dan zal ieder oog Hem zien, ook
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zij die Hem doorstoken hebben. [...] Op Zijn dij en op Zijn kleed zal geschreven staan: ‘Koning der koningen en Heer der heren.’ Openbaring
19:16.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 618.
Zichtbaar voor iedereen op aarde
1.

Wat zei Jezus over Zijn glorieuze terugkeer? Betekent ‘op de
wolken komen’ dat Hij onzichtbaar zal zijn voor mensen?
Matthéüs 24:30; Markus 14:62; Openbaring 1:7.
Matthéüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des
mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw
bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken
van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
Markus 14:62 En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen
zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen
met de wolken van de hemel.
Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem
zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de
aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
“Dezelfde Jezus die met hen had gewandeld, gesproken en gebeden
…was nu heengegaan om te zitten in de troon van Zijn Vader. En de
engelen hadden hen verzekerd dat Hij die ze naar de hemel had zien
opvaren zou terugkomen zoals Hij was opgevaren. [...] Zo zal de belofte van de Heer zelf in vervulling gaan: ‘Ik ga heen om u plaats te
bereiden, en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom
Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik
ben.’ (Johannes 14:3).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 693.
“Jezus komt, komt op de wolken met grote heerlijkheid. Een menigte stralende engelen zullen Hem vergezellen. Hij zal komen om hen,
die Hem lief hebben gehad en Zijn geboden gehouden hebben, te
eren en hen met Zich mee te nemen. Hij heeft hen noch Zijn belofte
vergeten. Er zal een nieuwe aaneenschakeling van familiebanden
zijn.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 669, 670.

2.

Zal Hij op een of andere afgelegen, verborgen plaats verschijnen?
Welke illustratie gebruikte de Heer om te laten zien hoe zichtbaar
Zijn komst zal zijn? Matthéüs 24:23-28; Lukas 17:24.
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Matthéüs 24:23-28 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de
Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,
zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden
misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u
zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de
binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten
komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon
des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren
zich verzamelen.
Lukas 17:24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder
de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de
Zoon des mensen zijn op Zijn dag.
“Bovendien kan satan de manier waarop Christus zal terugkomen niet
nabootsen. De Heiland heeft Zijn volk tegen deze misleiding
gewaarschuwd. Hij heeft duidelijk voorzegd hoe Hij zal wederkomen.
[...] Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet
heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de
bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst
van de Zoon des mensen zijn” (Matthéüs 24:24-27, 31; 25:31;
Openbaring 1:7; 1 Thessalonicensen 4:16, 17). Deze wederkomst kan
onmogelijk worden nagebootst. Overal zal men weten wanneer dit
gebeurt. De hele wereld zal het zien.” –De grote strijd, blz. 578.
Vergezeld door engelen
3.

Zal de komst van Jezus iets zijn dat Hij alleen doet of zal Hij
vergezeld worden door anderen? Matthéüs 25:31; 16:27.
Matthéüs 25:31; 16:27 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in
Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem dan zal Hij zitten
op de troon van Zijn heerlijkheid. [...] Want de Zoon des mensen zal
komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan
zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Het wordt de glorieuze verschijning van de grote God en onze
Verlosser Jezus Christus genoemd. In heerlijkheid overtreft Zijn komst
alles wat het oog ooit heeft gezien. Zijn persoonlijke openbaring in de
wolken van de hemel zal alle verbeelding zeer overtreffen.... Wanneer
Hij voor de tweede maal verschijnt, komt Hij met Zijn eigen heerlijk-
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heid en de heerlijkheid van de Vader en vergezeld door de menigte
engelen van de hemel. Op de plek van die doornenkroon, die Zijn
voorhoofd beschadigde, draagt Hij een kroon in een kroon. Hij gaat
niet langer bescheiden gekleed in het oude koningskleed dat Zijn
spotters hem omgehangen hadden. Nee: Hij komt gekleed in een gewaad witter dan het witste wit. Op Zijn kleding en dij is een naam
geschreven, ‘Koning der koningen en Heere der heren.’ ” –In
Heavenly Places, blz. 357.
4.

Welke grote veranderingen zullen er plaatsvinden in de natuur
wanneer de Heer in kracht en heerlijkheid verschijnt? Psalm
50:3; 97:5; Openbaring 6:14.
Psalm 50:3; 97:5 Onze God komt en zal niet zwijgen; voor Zijn
aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig. [...]
De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor
het aangezicht van de Heere van heel de aarde.
Openbaring 6:14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt
opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats
gerukt.
“Wanneer Christus zal komen, zal de aarde voor Hem beven en de hemelen zullen samenrollen als een boekrol, en elke berg en elk eiland
zal verplaatst worden. ‘Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een
vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer
stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven, en tot de aarde, om
Zijn volk te richten. Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter.’ Psalm 50:3-6. Wij kunnen zien
met het oog op de grote dag van God, dat onze enige veiligheid gevonden kan worden door alle zonde en onrecht achter ons te laten. Zij,
die blijven volharden in zonde zullen behoren tot de veroordeelden en
tot degenen die verloren gaan.” –Faith and Works, blz. 116, 117.

De stem van de Heer en het geluid van een trompet
5.

Zal Hij in stilte komen of zal Zijn komst gekenmerkt worden door
een groot geluid? Wie zal zelfs Zijn stem horen? 1 Thessalonicensen
4:16; Matthéüs 24:31; Johannes 5:25, 28.
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1 Thessalonicensen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met
de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit
de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Matthéüs 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de
vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere
uiterste ervan.
Johannes 5:25, 28 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is
nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat
wie hem horen, zullen leven. [...] Verwonder u daar niet over, want de
tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen.
“ ‘Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de
hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de
lucht en zo zullen wij altijd met de Here wezen.’ 1 Thessalonicensen
4:16, 17. Hij gebiedt dat wij elkaar troosten met dit woord van
vertroosting.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 260.
“Ons geloof is dus ontleend aan een gezaghebbende bron. Jezus en
Zijn apostelen spraken met vreugde en enthousiasme over de tweede
komst; en heilige engelen verkondigen dat Jezus, die ten hemel
gevaren was, zou weerkomen. Geven wij nu aanstoot door te
geloven aan de woorden van Jezus en Zijn discipelen? Dit is een
zeer oude leer, waaraan geen smet van ketterij kleeft.” –Testimonies
for the Church, vol. 1, blz. 42. [zie ook: Schetsen uit het leven van
Ellen G. White, blz. 47]
De grote dag van de Heer
6.

Hoe noemt de heilige Schrift de laatste dag, de dag van Zijn
terugkomst? Joël 2:31; Maléachi 4:5; Handelingen 2:20.
Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in
bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.
Maléachi 4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de
HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.
Handelingen 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de
maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere
komt.
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“Nadat Jezus gesproken had over het einde der wereld, kwam Hij terug
op Jeruzalem, de stad die daar zat als een vorstin vol trots en arrogantie,
terwijl zij zei: ‘Ik zit als een koningin.... en zal geen smart zien.’ (zie
Openbaring 18:7) Terwijl Zijn profetisch oog op Jeruzalem rust, ziet
Hij dat zoals de stad aan de verwoesting was prijsgegeven, de wereld
aan haar ondergang zal worden prijsgegeven. De tonelen die zich
hebben afgespeeld bij de verwoesting van Jeruzalem, zullen op een veel
verschrikkelijker manier worden herhaald bij de grote en vreselijke dag
des Heren (MS 40, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 378.
Verlossing temidden van de grootste beroering
7.

Welke zekerheid hebben diegenen die de Heer liefhebben en op
Hem vertrouwen, terwijl voor de goddelozen de komst van Jezus
een dag van verschrikking en straf zal zijn? Maléachi 3:16, 17; 4:2;
Openbaring 3:5.
Maléachi 3:16, 17; 4:2 Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot
zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en
wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van
de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom
zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. [...]
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid
opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten
gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en
Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik
zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
“Degenen, die de wereld, het vlees en de duivel overwinnen, zullen de
gunstelingen zijn, die het zegel van de levende God zullen ontvangen.... Alleen diegenen, die in hun houding tegenover God de plaats
innemen van hen die berouw hebben en hun zonden belijden op de
grote antitypische dag van verzoening, zullen herkend worden en verzegeld als de bescherming van God waardig. De namen van degenen
die standvastig kijken, wachten en uitkijken naar de verschijning van
hun Heiland – ernstiger en meer verlangend dan zij, die op de morgen
wachten – zullen bij diegenen, die verzegeld zijn, geteld worden. Terwijl al het licht van de waarheid op hun zielen schijnt, behoren zij
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werken te hebben die overeenkomen met hun beleden geloof....”
–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 445.
“Hoe sterk en helder schijnt de barmhartigheid en liefdevolle goedheid
van God met betrekking tot Zijn erfenis…..De ganse hemel is zeer
geïnteresseerd in ons welbevinden, dat satan ons niet zal beheersen en
ons vormt naar zijn karakter.” –This Day with God, blz. 123.
Voor verdere studie
“De verkondiging van de wederkomst van Christus had zoals de boodschap van de engelen aan de herders van Bethlehem ‘goed nieuws’ moeten
zijn. Wie Jezus werkelijk liefheeft, moet zich verheugen over de aankondiging die op het Woord van God steunt, dat Christus, onze hoop op
eeuwig leven, zal terugkomen – niet om beledigd, veracht en verworpen te
worden zoals bij Zijn eerste komst, want Hij zal komen met macht en
heerlijkheid om Zijn volk te verlossen. Alleen zij die hun Heiland niet
liefhebben, vinden dat Hij maar moet wegblijven. De ergernis en vijandigheid van de kerken tegenover deze hemelse boodschap is trouwens het
beste bewijs dat ze van God vervreemd zijn.” –De grote strijd, blz. 318.
_____
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Vertrouwen op Zijn Woord
“Christus gaat verder, terwijl Hij ons wijst op de toestand van de wereld bij
Zijn wederkomst: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst
van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende tot op
de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des
mensen zijn.’ Christus heeft het hier niet over een tijdelijk millennium, een
duizendjarig rijk waarin iedereen zich op de eeuwigheid kan voorbereiden.
Hij zegt ons dat het bij de komst van de Zoon des mensen zal zijn als in de
dagen van Noach.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 526.
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Plotseling, als een dief
1.

Welke levendige illustratie gebruikte Jezus om Zijn wederkomst
uit te leggen? Openbaring 16:15; 1 Thessalonicensen 5:1, 2;
2 Petrus 3:10, eerste gedeelte.
Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam
is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en
men zijn schaamte niet zal zien.
1 Thessalonicensen 5:1, 2 Maar wat de tijden en de gelegenheden
betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u
weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de
nacht.
2 Petrus 3:10a Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in
de nacht.
“In het hart van Petrus bleef de hoop op de wederkomst van Christus
levend, en hij verzekerde de gemeente van de absolute vervulling van
de belofte van de Heiland: ‘Wanneer Ik heengegaan ben en u plaats
bereid heb, kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen’. (Johannes 14:3)
Voor de beproefden en de getrouwen mocht het schijnen, dat deze
komst werd vertraagd, maar de apostel verzekerde hen: ‘De Here
talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is
lankmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan,
doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen
als een dief.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 390.

2.

Weten we het exacte moment van de wederkomst van de Heer,
aangezien we weten wat de tekenen zijn die aan de wederkomst
voorafgaan? Matthéüs 24:36.
Matthéüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend,
ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
“Christus heeft dag en ure van Zijn komst echter niet bekendgemaakt. Onomwonden zei Hij tegen Zijn discipelen dat Hij Zelf dag
en ure van Zijn wederkomst niet bekend kon maken. Als Hij vrij
was geweest dit te openbaren, waarom zou Hij hen dan hebben vermaand om steeds te blijven uitzien? Sommige mensen beweren dat
zij dag en ure van de komst van onze Heer weten. Met grote ernst
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schilderen zij de toekomst. Maar de Here heeft hen gewaarschuwd
de grond waarop zij zich bevinden, te verlaten. De juiste tijd van de
wederkomst van de Zoon des mensen is alleen aan God bekend.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 525, 526.
3.

Waarom heeft de Heer de dag en het uur niet bekendgemaakt, terwijl Hij wel specifieke gebeurtenissen en details over Jezus’ wederkomst heeft geopenbaard? Markus 13:32, 33; Handelingen 1:7.
Markus 13:32, 33 Maar die dag en dat moment is aan niemand
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet,
maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
Handelingen 1:7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.
“De precieze tijd van Christus’ tweede komst is niet geopenbaard.
Jezus zei: Niemand weet de dag en het uur. (Matthéüs 24:36) Maar
Hij gaf ook tekenen van Zijn komst, en zei: ‘Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.’ (Matthéüs
24:33) Hij gebood hun, wanneer de tekenen van Zijn komst zouden
verschijnen: ‘Richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’ (Lukas 21:28) En de apostel schreef met het oog op
deze dingen: ‘Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die
dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen van het
licht en kinderen van de dag.’ (1 Thessalonicensen 5:4, 5) Omdat we
het uur van Christus’ komst niet kennen moeten we in de huidige
wereld sober en godvruchtig leven, ‘Verwachtende de zalige hoop en
de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland,
Christus Jezus.’ ” –Christus weerspiegelen, blz. 257.

4.

Hoe zal Jezus’ wederkomst voor veel mensen zijn, ondanks het
verkondigen van het evangelie en de tekenen des tijds die meer en
meer zichtbaar worden? Lukas 21:34; Markus 13:35, tweede
gedeelte, 36.
Lukas 21:34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de
alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.
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Markus 13:35b, 36 … Want u weet niet wanneer de heer des huizes
komt, ’s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ’s
morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend
aantreft.
“Deze woorden van Christus moesten gegrift staan in de harten van
allen, die de tegenwoordige waarheid geloven: .... Het is Christus
Zelf, Die ons op ons gevaar wijst. Hij kende de gevaren, die wij
zouden lopen in dit laatste der dagen en wil dat we daarop voorbereid
zijn. ‘Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst
van de Zoon des mensen’. Zij aten en dronken, plantten en bouwden,
huwden en gaven ten huwelijk, tot op de dag dat Noach in de ark ging
en de zondvloed kwam die hen allen verdelgde. Zo zal de dag Gods
de mensen ook aantreffen, geabsorbeerd in de zaken en genoegens der
wereld, in feesten en zwelgpartijen, hun ontaarde smaak strelend door
het gebruik van alcohol en narcotische tabak. Dat is alreeds de bestaande toestand in onze wereld, en deze boze lusten treft men zelfs
aan onder Gods belijdend volk, van wie sommigen de gewoonten der
wereld navolgen en in haar zonden delen.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 525.
Licht op het juiste moment
5.

Heeft de Heer – bij gebeurtenissen in het verleden – altijd elk
detail van tevoren geopenbaard en alles in één keer? Wat heeft
de apostel Paulus hierover geschreven? Éfeze 3:4, 5; 1 Korinthe
13:9, 10, 12.
Éfeze 3:4, 5 Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken
in het geheimenis van Christus), dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan
Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest,
1 Korinthe 13:9, 10, 12 Want wij kennen ten dele en wij profeteren
ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten
dele is, tenietgedaan worden. [...] Nu immers kijken wij door middel
van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
“Jezus wacht met groot verlangen om aan Zijn volk de heerlijkheid
te kunnen ontvouwen die samengaat met Zijn tweede komst, en hen te
49

brengen tot een overpeinzing van het gelukzalige landschap. Er zullen
wonderen geopenbaard worden. Een lang leven van gebed en studie zal
nog veel onbestudeerd en onverklaard overlaten. Wat wij echter nu niet
weten, zal hierna geopenbaard worden. Het werk van onderricht dat
hier een aanvang heeft genomen, zal tot in de eeuwigheid worden
voortgezet. Het Lam zal, terwijl Hij de menigten verlosten naar de Bron
van het levende water leidt, rijke schatkamers van kennis openen; Hij
zal mysteriën ontrafelen in Gods werken en voorzienigheid, die nooit
tevoren zijn begrepen. –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5,
blz. 245.
Speculatie vermijden
6.

Als de Heer bepaalde aspecten van de toekomst niet geopenbaard
heeft, is het dan verstandig om daarover te speculeren? Waar zou
onze voornaamste interesse naar uit moeten gaan, in plaats van
het doen van veronderstellingen waar niemand beter van wordt?
Deuteronomium 29:29; 2 Petrus 1:20; Matthéüs 24:44; Titus 2:13.
Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HEERE,
onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.
2 Petrus 1:20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie
van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.
Matthéüs 24:44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur
waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Titus 2:13 Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van
de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
“Wij kunnen door onderzoek God niet volkomen leren kennen. Hij legt
Zijn plannen niet open voor speurende, nieuwsgierige geesten. Wij
moeten niet proberen om met aanmatigende hand het gordijn op te
lichten, waarachter Hij Zijn majesteit verbergt. De apostel roept uit: ‘O
diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!’
Het is een bewijs van Zijn genade dat Hij Zijn kracht verborgen houdt,
dat Hij Zich hult in de ontzagwekkende wolk van mysterie en duisternis, want het oplichten van het gordijn dat de goddelijke aanwezigheid
verbergt, betekent de dood. Geen menselijk verstand kan doordringen
tot de verborgenheid waarin de machtige God woont en werkt. Wij
kunnen niet meer begrijpen van Zijn omgang met ons en de motieven
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die Hem bewegen, dan Hij goed acht te openbaren. [...] Hij zal zoveel
van Zijn bedoelingen aan ons openbaren als voor ons goed is te weten,
en verder moeten wij de hand die almachtig en het hart dat vol van
liefde is, vertrouwen.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5,
blz. 245, 246.
Hoopvol wachten door geloof
7.

Hoe leefde Abraham terwijl hij wachtte op de belofte die in vervulling zou gaan, waarbij hij meerdere keren de belofte kreeg dat hij
en zijn nakomelingen het land van Kanaän zouden bezitten? Wat
leert zijn voorbeeld ons? Hebreeën 11:9, 10; Jakobus 5:7, 8.
Hebreeën 11:9, 10 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het
land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde
belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan
God de Bouwer en Ontwerper is.
Jakobus 5:7, 8 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van
de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het
land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal
hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken,
want de komst van de Heere is nabij.
“Aan Abraham gaf God een visioen van deze onverderfelijke erfenis,
en die was tevreden met deze hoop. ‘Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten
woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde
belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God
de ontwerper en bouwmeester is’. Van het nageslacht van Abraham
staat geschreven: ‘In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de
beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde’. Wij moeten hier vertoeven als pelgrims en
vreemdelingen, willen we een beter, dat is een hemels, land gewinnen. Zij die kinderen zijn van Abraham, zullen uitzien naar de stad
waarnaar hij uitzag, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.”
–Patriarchen en profeten, blz. 142.
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Voor verdere studie
“Heden ten dage zijn er in de wereld velen die hun ogen sluiten voor de tekenen die Christus als waarschuwing voor Zijn komst aan de mensen heeft
gegeven. Zij zoeken alle bezorgdheid te sussen, terwijl tezelfder tijd de tekenen van het einde zich snel vervullen, en de wereld de tijd tegemoet snelt
waarin de Zoon des mensen geopenbaard zal worden op de wolken des
hemels. Paulus leerde dat het zondig is om onverschillig te staan tegenover de
tekenen die aan de tweede komst van Christus voorafgaan. Degenen die zich
aan deze veronachtzaming schuldig maken, noemt hij kinderen van de nacht
en van de duisternis. Hij bemoedigt degenen die nuchter en waakzaam zijn...”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 191.
“Abrahams onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is één van de treffendste
voorbeelden van geloof en vertrouwen op God, dat in het Heilig Verslag te
vinden is. Slechts met de enkele belofte, dat zijn nakomelingen Kanaän
zouden bezitten, en zonder het geringste zichtbare bewijs, volgde hij waar
God hem leiden zou. Hij voldeed volledig en oprecht aan de eisen die aan
hem gesteld werden, en was vol vertrouwen dat God Zijn woord zou houden.
De aartsvader ging overal heen, waar de Heer een taak voor hem had. Hij
trok zonder angst door de woestijn, hij reisde door landen die afgoden dienden, en hij had maar één gedachte: ‘God heeft gesproken. Ik gehoorzaam
Zijn stem. Hij zal me leiden. Hij zal me beschermen.’ Gods boodschappers
vandaag hebben net zo’n geloof en net zulk vertrouwen nodig als Abraham.”
–Christus weerspiegelen, blz. 323.
_____

22e Les

Sabbat 25 november 2017
Sabbatbegin 16.38 u. ↔ 16.37 u.

Karaktervoorbereiding
“De leringen van de apostel op dit punt zijn bijzonder belangrijk voor de
gemeente in onze tijd. Tot allen die zo dichtbij de grote eindgebeurtenis
leven, behoren de woorden van Paulus met indrukwekkende kracht te weerklinken: ‘Laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het
harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want
God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid
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door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij
wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 191, 192.
De zalige hoop
1.

Is de terugkeer van Christus slechts een leerstelling voor de trouwe
gelovigen of een gekoesterde gebeurtenis in de nabije toekomst?
2 Timótheüs 4:8; Titus 2:13.
2 Timótheüs 4:8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag
geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning
hebben liefgehad.
Titus 2:13 Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van
de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
“ ‘De gedachte van de wederkomst is mij zeer dierbaar, zei Richard
Baxter.’ –Richard Baxter, Works, vol. 17, blz. 555. ‘Als wij Zijn verschijning liefhebben en uitzien naar die zalige hoop bewijzen wij dat
wij geloven en Zijn heiligen zijn.’ [...] ‘Dit is de dag waar alle gelovigen naar moeten verlangen, waar ze op moeten hopen en waar ze
naar moeten uitzien als de voltooiing van hun verlossing en de vervulling van al hun verlangens en verwachtingen.’ ‘O, Here, laat deze
gezegende dag vlug aanbreken!’ –Idem, blz. 182, 183. Dit was de
hoop van de apostolische gemeente, van de gemeente in de woestijn
en van de hervormers. ” –De grote strijd, blz. 285.
“We zijn pelgrims en vreemdelingen, die wachten, hopen en bidden
voor die gezegende hoop, de heerlijke verschijning van onze Here en
Zaligmaker Jezus Christus. Als we dit geloven en het in ons praktisch
leven omzetten, tot welk een krachtige werking zou dit geloof en deze
hoop dan inspireren; welk een vurige liefde zouden we onder elkaar
beoefenen; welk een voorzichtig, heilig leven tot eer van God; met
respect voor de vergelding van de beloning; welk een duidelijke
scheidslijn wordt er dan aangetoond tussen ons en de wereld...”
–Maranatha, de Here komt, blz. 15.
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Slechts enkelen zijn voorbereid
2.

Hoewel Noach de wereld waarschuwde voor de komst van de overstroming, hoeveel mensen waren in zijn tijd voorbereid op die gebeurtenis? Waarom waren dat er zo weinig? 2 Petrus 2:5;
Matthéüs 24:37-39.
2 Petrus 2:5 En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar
het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard
heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht.
Matthéüs 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in
de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het
niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal
ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
“De Bijbel leert dat de mensen in de laatste dagen zullen opgaan in
wereldse zaken, in genotzoeken en geld najagen. Zij zullen blind zijn
voor eeuwige werkelijkheden. [...]
Hetzelfde is nu het geval. De mensen jagen naar gewin en zelfzuchtig
genot alsof er geen God bestaat, alsof er geen hemel en geen leven na
dit leven is. In de dagen van Noach kwam de zondvloed om de mensen
op te schrikken uit hun goddeloosheid en hen op te roepen tot bekering.
Zo is de boodschap van de spoedige komst van Christus bedoeld om de
mensen wakker te schudden uit hun opgaan in wereldse dingen. Deze
boodschap is bedoeld dat zij zich bewust zullen zijn van eeuwige
dingen, opdat zij acht zullen slaan op de uitnodiging tot het feestmaal
des Heren.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 135.

Altijd voorbereid
3.

Welke oproep doet de Heer met het oog op de nadering van de
grote dag van de Heer en met inachtneming van de ervaringen
van de generatie van Noach? Matthéüs 24:42-44.
Matthéüs 24:42-44 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk
moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes
geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam
geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest
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ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken,
zal de Zoon des mensen komen.
“Wij weten de precieze tijd van de komst van de Heer niet. Christus
heeft ons verteld dat Hij zal komen als een dief in de nacht, of het nu
dit jaar of het volgende jaar of over enkele jaren zal zijn. Hij zegt
tegen allen: ‘Wees waakzaam’. Hij zal voor zeer velen op een zodanig
uur komen wanneer ze het niet verwachten. Mensen zullen ten tijde
van Zijn komst vragen: ‘Waar is de belofte van Zijn komst?’ [...]
Als ooit Gods wachters op hun hoede dienden te zijn, is het nu.... De
trompet dient een zeker geluid te geven. Er zal een algemene aankondiging van de waarheid zijn, de hele wereld zal verlicht worden
met de heerlijkheid van God, maar alleen zij, die getracht hebben het
verschil tussen heiligheid en zonde te kennen, zullen het licht herkennen.” –The Upward Look, blz. 365.
4.

In de gelijkenis van de tien maagden verwachtten zij allen dat
de bruidegom naar het feest zou komen, maar wat gebeurde er
met de helft van hen? Dus wat is de waarschuwing van de Heer
voor vandaag? Matthéüs 25:6, 7, 10-13; Lukas 12:40; Markus
13:37.
Matthéüs 25:6, 7, 10-13 En te middernacht klonk er een geroep: Zie,
de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die
meisjes op en maakten hun lampen in orde. [...] Toen zij weggingen om
olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met
hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later
kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan
waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des
mensen komen zal.
Lukas 12:40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het
niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Markus 13:37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!
“Laat niemand het voorbeeld van de dwaze maagden volgen en
denken dat het veilig zal zijn om te wachten tot de crisis komt, voordat men een karaktervoorbereiding verkrijgt om in die tijd te kunnen
blijven staan. Wanneer de gasten worden binnen geroepen en onder55

zocht, zal het te laat zijn om de gerechtigheid van Christus te zoeken.
Nu is het de tijd om de gerechtigheid van Christus aan te doen – het
bruiloftskleed dat u geschikt maakt om binnen te gaan voor het bruiloftsmaal van het Lam. In de gelijkenis worden de dwaze maagden
beschreven als smekende om olie en slaagden er niet in het op hun
verzoek te verkrijgen. Dit staat symbool voor diegenen, die zichzelf
niet hebben voorbereid door een karakter te ontwikkelen dat overeind
zal blijven staan in een tijd van crisis. [...] Het karakter is niet overdraagbaar. Het kan niet gekocht of verkocht worden; het dient verkregen te worden. De Heer heeft elk individu de gelegenheid gegeven
om een rechtvaardig karakter te verkrijgen..., maar Hij heeft geen
manier verschaft waarbij de ene mens het karakter dat hij heeft ontwikkeld zou kunnen overdragen aan een ander. …..” –That I May
Know Him, blz. 350.
Vreugde bij Zijn verschijning
5.

Hoe zullen de trouwe gelovigen zich verheugen op de dag van de
komst van Jezus? Met welke prachtige woorden zullen zij Hem
begroeten? Jesája 25:9.
Jesája 25:9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij
hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn
heil.
“Jezus komt weer! Maar Hij komt nu niet om te luisteren naar de
weeklachten van de mensheid en om te horen, dat de schuldige zijn
zonden belijdt, zodat Hij er Zijn vergiffenis over uitspreekt! Immers
dan zal ieders lot beslist zijn, hetzij dood of leven. Zij die in zonden
hebben geleefd, zullen voor eeuwig zondaars zijn. Degene, die hun
zonden hebben beleden voor Jezus in het Heiligdom, hebben Hem tot
hun vriend gemaakt en ze hebben Zijn verschijning liefgehad en
zullen het woord vergeving geschreven krijgen achter al hun zonden,
en nadat zij hun ziel gezuiverd hebben ‘door de waarheid te
gehoorzamen’ zullen zij voor altijd zuiver en heilig blijven. [...]
Bereid uzelf volledig voor om Jezus te mogen ontmoeten, zodat u,
wanneer Hij verschijnt, met blijdschap uit kunt roepen: ‘Deze is onze
God, wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons verlossen’ (Jesája
25:9). Het eeuwig leven is dan het uwe. U zult met Christus deel
hebben aan Zijn heerlijkheid en u zult eeuwig Zijn heerlijke goed-
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keurende stem horen en Zijn lieflijk wezen aanschouwen.” –Lift Him
Up, blz. 379 [vgl. Het geloof waardoor ik leef, blz. 351].
6.

Wat zei Jezus dat er zou gebeuren met degenen, die klaar zijn
voor Zijn komst en die actief de verantwoordelijkheden dragen,
die zij gekregen hebben? Matthéüs 24:46, 47.
Matthéüs 24:46, 47 Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst
zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij
hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.
“Hoeveel mensen zullen verloren kansen betreuren wanneer het voor
eeuwig te laat is! We hebben tegenwoordig talent en kansen, maar we
weten niet hoe lang we deze zullen hebben. Laat ons dus werken terwijl het dag is; want de nacht zal komen, waarin niemand kan werken.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 167.
“We moeten waakzaam uitzien naar de komst van de Zoon des mensen,
en we moeten ijverig zijn. Werken is net zo nodig als waken. Er moet
een eenheid tussen deze twee bestaan. Daardoor ontwikkelt ons christelijk karakter zich evenwichtig. We moeten niet denken, dat we al het
andere kunnen laten, en ons aan overdenken, studeren of bidden overgeven. Maar we moeten ook niet zó druk in de weer zijn, dat we ons
alleen maar haasten en werken, maar ons persoonlijk geloofsleven
verwaarlozen. Uitzien, waken en werken moeten samen gaan. ‘Laat uw
inzet niet verslappen. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’
(Romeinen 12:11).” –Het Bijbels gezin, blz. 18, 19.

7.

Met welke uitnodiging en welkom zal de Heer de verlosten van
alle eeuwen begroeten? Matthéüs 25:34.
Matthéüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het
Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
“Op deze wijze zal vervuld worden wat Christus aan Zijn discipelen
beloofde: ‘Ik kom weder en zal u tot Mij nemen’ Johannes 14:3.
Degenen die Hem hebben liefgehad en Hem hebben verwacht, zal Hij
met heerlijkheid en eer en onsterfelijkheid bekronen. De rechtvaardige doden zullen uit hun graven opstaan, en de levenden zullen
tezamen met hen worden opgenomen, de Here tegemoet in de lucht.
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Zij zullen de stem van Jezus ... tot zich horen zeggen: … ‘Komt, gij
gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van
de grondlegging der wereld af.’ Matthéüs 25:34.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 24.
“Vóór de verloste schare ligt de Heilige Stad. Jezus maakt de paarlen
poorten wijd open en zei die de waarheid hebben bewaard gaan door
de poort. Daar zien ze het paradijs van God, waar Adam woonde toen
hij nog niet had gezondigd. Zij horen een stem, welluidender dan elke
muziek die de mens ooit heeft gehoord: ‘Uw strijd is ten einde.’
‘Komt gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’ ” –De grote strijd, blz. 596.
Voor verdere studie
“Niemand die oprecht van Jezus houdt, zal het spijten dat Hij wederkomt.
Degenen die Jezus waarlijk liefhebben, zullen – terwijl zij dichterbij de
komst van de Zoon des mensen komen – vol vreugdevolle hoop vooruitkijken en zij zullen trachten helemaal klaar te zijn om Hem, van Wie
hun zielen houden, en Die stierf om hen te verlossen, te aanschouwen.”
–Lift Him Up, blz. 379.
“De dag komt eraan, en is vlakbij, wanneer ieder aspect van ons karakter
onthuld zal worden door speciale verleidingen. Zij, die trouw blijven aan
hun principes en die tot het einde hun geloof uitoefenen, zijn zij, die
trouw zijn gebleven tijdens tests en beproevingen gedurende de eerdere
uren dat ze op de proef werden gesteld. Zij hebben een karakter ontwikkeld, lijkend op dat van Christus. Zij die een nauwe band met Christus
hebben laten groeien, zullen deelnemen aan de goddelijke natuur door
Zijn wijsheid en genade. Maar geen mens kan toewijding van het hart en
edele kwaliteiten van de geest aan een ander geven en zo diens tekortkomingen voorzien van morele kracht.” –That I May Know Him, blz. 350.
_____

58

23e Les

Sabbat 2 december 2017
Sabbatbegin 16.32 u. ↔ 16.32 u.

Religieuze conflicten het hoofd bieden
“In de toestand van de godsdienstige wereld van onze dagen is er wel
degelijk reden tot onrust. Met Gods genade gaat men lichtzinnig om.”
–Patriarchen en profeten, blz. 138.
“De toestand van de wereld, voorafgaande aan de eerste komst van Christus,
is een beeld van de wereld kort voor Zijn wederkomst. Dezelfde ongerechtigheid zal bestaan, satan openbaart dezelfde verleidende macht over het denken
van de mensen. [...] Hij verschaft zich een leger van menselijke helpers om ze
in te zetten in de laatste strijd tegen de vorst des levens, om Gods wet teniet te
doen, die de grondslag vormt van Zijn troon. Satan ... zal zijn krachten richten tegen hen, die trouw zijn aan God, maar hoewel hij pijn, droefheid en
menselijk zielelijden kan veroorzaken, kan hij het hart niet verontreinigen.”
–Bijbelkommentaar, blz. 245.
Vervolging en terugval
1.

Wat zal er volgens Jezus gebeuren in de periode van vervolging?
Matthéüs 24:9, 10; 10:21, 22.
Matthéüs 24:9, 10; 10:21, 22 Dan zullen zij u overleveren aan
verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen
elkaar overleveren en elkaar haten. [...] De ene broer zal de andere
broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de
kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door
allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden
zal tot het einde, die zal zalig worden.
“Altijd wanneer een vervolging plaatsvindt, nemen zij die getuigen een
beslissing, hetzij vóór, hetzij tegen Christus. Wie medeleven toont met
hen die verongelijkt worden, toont zijn verbondenheid met Christus.
Anderen ergeren zich, omdat de beginselen van de waarheid regelrecht
tegen hun gebruiken ingaan. Velen struikelen en vallen af van het geloof dat zij eens verdedigd hebben. Zij die in tijden van beproeving
afvallen zullen terwille van hun eigen veiligheid een vals getuigenis
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geven en hun broeders verraden. Christus heeft ons hiervoor gewaarschuwd, zodat wij niet verrast zullen zijn over de onnatuurlijke, wrede
handelwijze van hen die het licht hebben verworpen.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 523.
2.

Welke ervaring maakte de apostel Paulus met sommige gelovigen in Azië? Hoe zal dezelfde situatie herhaald worden wanneer
de storm op Gods volk losbarst? 2 Timótheüs 1:15; 4:16.
2 Timótheüs 1:15; 4:16 Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van
mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes. [...]
Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij
hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden.
“Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de
derde engel zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd
door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgeven en zich
aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze vertrouwelijk met de wereld
zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de
dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze onmiddellijk bereid ook de brede weg, die
velen opgaan, te kiezen. Begaafde mannen met een innemend karakter,
die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten
gebruiken om de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de
felste tegenstanders van hun vroegere broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten verschijnen om zich voor hun geloof te
verantwoorden zullen deze afvalligen satans beste medewerkers zijn
om hen te lasteren, te beschuldigen en de machthebbers tegen hen op te
hitsen door hun valse verklaringen en verdachtmakingen.” –De grote
strijd, blz. 562.

Godsdienstige teleurstelling
3.

Wat voor soort mensen zullen voornamelijk opstaan, en met welk
resultaat? Matthéüs 24:11; 2 Petrus 3:3; Judas 1:18.
Matthéüs 24:11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen
er velen misleiden.
2 Petrus 3:3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen
spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen.
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Judas 1:18 Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters
zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen.
“Terwijl hij [Petrus] reeds het einde van de tijd zag, werd de apostel
gedreven om de toestanden te beschrijven die kort voor de wederkomst
van Jezus in de wereld zouden heersen. ‘In de laatste dagen zullen spotters komen’, schreef hij, ‘die naar hun eigen begeerten wandelen, en
zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping af alles
geweest is’. Maar, ‘wanneer ze zullen zeggen: Het is alles vrede en rust,
overkomt hun ...... een plotseling verderf.’ (1 Thessalonicensen 5:3)
Niet allen echter zullen in de strikken van de vijand vallen. Wanneer
het einde der aardse dingen nadert, zullen zij die getrouw zijn, in staat
zijn de tekenen der tijden te onderscheiden. Hoewel een groot aantal
belijdende gelovigen hun geloof door hun leven zal logenstraffen, zal
er toch een overblijfsel zijn dat tot het einde toe zou volharden.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 390.
4.

Welke profeet leed verschrikkelijk door vervolging? Hoe intens
zullen de misleidingen zijn vlak voordat Jezus verschijnt? Jeremía
23:13, 14, 21, 16.
Jeremía 23:13, 14, 21, 16 Bij de profeten van Samária heb Ik wel
ongerijmde dingen gezien: zij profeteerden namens de Baäl en misleidden Mijn volk Israël. Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets
afschuwelijks gezien: [...] met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen
de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. [...] Ik
heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet
tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. [...] Zo zegt de
HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die
profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een
visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE.
“Er zullen valse boodschappen komen van personen in alle richtingen.
De ene na de ander zal opkomen, schijnbaar geïnspireerd, terwijl ze de
inspiratie van de hemel niet hebben, maar zich onder vijandelijk
bedrog bevinden. Een ieder die hun boodschappen ontvangt, zal misleid worden. Laten we dus voorzichtig wandelen, en niet de deur wijd
openen, zodat de vijand door middel van indrukken, dromen en visioenen kan binnenkomen. God helpt ons om in geloof op Jezus te zien, en
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te worden geleid door de woorden die Hij gesproken heeft.” –Selected
Messages, boek 3, blz. 404, 405.
Met zorg de liefdesvlam verzorgen
5.

Welke zorgwekkende omstandigheden zullen over de hele
wereld de overhand hebben? Wat zal er met velen gebeuren?
Matthéüs 24:12; Openbaring 2:4, 5.
Matthéüs 24:12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de
liefde van velen verkillen.
Openbaring 2:4, 5 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal
de liefde van velen verkillen. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste
liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen
en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik
spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u
zich niet bekeert.
“Hij [Jezus] spreekt van mensen die van een hoge staat van geestelijk
leven zijn gevallen. [...] De liefde voor de wereld, de liefde voor een of
andere gekoesterde zonde, heeft het hart vervreemd van de liefde voor
het gebed en van de overdenking van geheiligde dingen. Een
vormelijke kringloop van godsdienstige bijeenkomsten wordt aangehouden; waar echter is de liefde van Jezus? Het geestelijke leven
sterft af.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 222.
“In de afsluiting van Gods werk op aarde zal Zijn wet opnieuw worden verheerlijkt. De valse godsdienst kan de overhand hebben,
ongerechtigheid kan toenemen, de liefde van velen kan verkoelen,
men kan het kruis van Golgota uit het oog verliezen ... het ene plan na
het andere kan gemaakt worden om Gods volk uit te roeien; maar in
het uur van het grootste gevaar zal de God van Elia mensen oproepen
om een boodschap te prediken die niet gestild kan worden. ... De stem
die op strenge wijze berispt, [zal] gehoord worden. Vrijmoedig zullen
mensen die door God zijn geroepen, het samengaan van kerk en
wereld veroordelen.” –Profeten en koningen, blz. 116.
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De noodzaak van volharding
6.

Hoe zal onder zulke omstandigheden het trouwe kind van God ontsnappen aan de vloed van goddeloosheid in de wereld? Aan welke
hemelse raad zal hij vastklampen? Matthéüs 24:13; Openbaring
2:10, laatste gedeelte, 11.
Matthéüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden.
Openbaring 2:10b, 11 ... Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de
kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.
“Het werk van verlossing is geen kinderspel, om naar believen aan te
grijpen en met plezier weer los te laten. Het is het vaste doel, de onophoudelijke inspanning, die uiteindelijk de overwinning zal behalen.
Het is degene die tot het einde volhardt, die zalig zal worden. Het zijn
zij die geduldig doorgaan met het goed doen, die het eeuwige leven en
de onsterfelijke beloning zullen verkrijgen. [...] Allen die betrokken
zijn bij deze oorlogvoering met satan en zijn menigte, hebben een
nauw werk voor hen. Ze mogen niet zo voor indrukken vatbaar zijn
als was, dat het vuur in elke vorm kan smelten. Zij moeten hardheid
verdragen als getrouwe soldaten, op hun post staan en elke keer waarachtig zijn.” –Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 101, 102.
“Een godsdienst die naar het goddelijke patroon gevormd wordt, is
de enige die zal doorstaan. Alleen door te streven om het leven van
Christus te leiden, kunnen we ons hier voorbereiden om met Hem te
leven in eeuwigheid.” –Our High Calling, blz. 342.

Het goede nieuws verspreiden
7.

Welk goede nieuws zal iedere uithoek bereiken, voordat deze
wereld – zoals we die kennen – tot een einde komt? Welke missie
zal Gods volk in de hele wereld voortdrijven? Matthéüs 24:14;
Markus 16:15, 16.
Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen.
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Markus 16:15, 16 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld,
predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben,
zal verdoemd worden.
“Het bevel van Christus tot Zijn volgelingen luidt: ‘Gaat heen in de
gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping’.
Markus 16:15. Niet dat allen geroepen zijn om prediker of zendeling te
worden in de gewone zin van het woord; maar allen mogen Zijn
medearbeiders zijn in het brengen van de ‘blijde boodschap’ aan hun
medemensen. Aan allen, groot en klein, geschoolden en niet-geschoolden, aan jong en oud wordt het bevel gegeven.” –Karaktervorming,
blz. 266.
“De verwoeste plaatsen op aarde dienen te worden ontwikkeld, zodat
ze mogen ontspruiten en bloeien als een roos. Nieuwe gebieden dienen te worden bewerkt door mannen die geïnspireerd zijn door de
Heilige Geest. Nieuwe kerken dienen te worden opgericht, nieuwe
gemeenten georganiseerd. Op dit moment zouden er vertegenwoordigers van de tegenwoordige waarheid moeten zijn in elke stad en in de
afgelegen delen van de aarde. De gehele aarde dient verlicht te worden met de heerlijkheid van Gods waarheid. Het licht dient te schijnen
voor alle landen en alle volkeren. En van degenen die het licht hebben
ontvangen, dient het licht voorwaarts te schijnen.” –Testimonies for
the Church, vol. 6, blz. 24.
Voor verdere studie
“De tijd waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt
langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Plagen en oordelen vallen
reeds op hen die de genade Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de
onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten, zijn onheilspellend. Ze voorzeggen komende gebeurtenissen van de grootste betekenis.
De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig
grote veranderingen voltrekken en de laatste gebeurtenissen zullen snelle
gebeurtenissen zijn.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 288.
“Honderden, ja, duizenden, die de heilsboodschap hebben gehoord, staan
nog steeds werkloos op het marktplein, terwijl zij aan een of andere tak van
dienst een werkzaam aandeel konden nemen. Tot dezen zegt Christus:
‘Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos?’ en Hij voegt eraan toe:
‘Gaat ook gij in de wijngaard.’ (Matthéüs 20:6, 7) Hoe komt het dat velen
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aan deze oproep geen gehoor geven? Is het omdat velen zich denken te
verontschuldigen omdat zij niet op de kansel staan? Laten zij bedenken dat
er buiten de kansel door duizenden toegewijde leken een omvangrijk werk
moet worden gedaan.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 83.
______

24e Les

Sabbat 9 december 2017
Sabbatbegin 16.29 u. ↔ 16.29 u.

Oorlog, gevolgen en ontsnapping
“De verwoesting van Jeruzalem was een symbool van de uiteindelijke verwoesting, die over de wereld zal komen. De profetieën, die gedeeltelijk in
vervulling zijn gegaan in de verwoesting van Jeruzalem, zijn meer direct van
toepassing op het laatste der dagen. Wij staan nu aan de vooravond van grote,
plechtige gebeurtenissen. Voor ons ligt een crisis, zoals de wereld nog nooit
gezien heeft. En op heerlijke wijze komt tot ons, evenals tot de eerste discipelen, de verzekering dat Gods koninkrijk over alles heerst. De volgorde van
de komende gebeurtenissen is in handen van onze Maker. De Majesteit des
hemels heeft de bestemming van de volken, evenals de belangen van Zijn
gemeente, in Zijn handen.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen,
blz. 106.
Profetieën over de gruwel van de verwoesting
1.

Wat zei Jezus tot Zijn toehoorders terwijl Hij hun gedachten richtte op de toekomst van Jeruzalem? Wat schreef de profeet Daniël
eeuwen daarvoor? Markus 13:14, eerste gedeelte; Daniël 9:27.
Markus 13:14a Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting,
waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar
het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! ...
Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week
lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs
tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over
de verwoeste.
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Zie ook Daniël 8:11-13. [noot van de vertaler: zie ook Dan 11:31]
“De Joden wilden na hun langdurige ballingschap geen beelden
maken. De afbeelding op de Romeinse vaandels noemden ze een
gruwel, vooral toen deze afbeeldingen op een in het oog springende
plaats werd gezet om daaraan eer te bewijzen. Een dergelijk respect
zagen ze als een schending van het tweede gebod. Toen de
Romeinse adelaar in het voorhof van de tempel werd geplaatst,
beschouwden zij dat als een gruwel.” –(Manuscript 126, 1901)
Bijbelkommentaar, blz. 232.
2.

Wat was hierover opgetekend in de heilige Schrift? Matthéüs
24:15; Lukas 21:20.
Matthéüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige
plaats – laat hij die het leest, daarop letten!
Lukas 21:20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd
wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
“In antwoord op de vraag van Zijn discipelen over het teken van
Zijn komst en van de voleinding der wereld had Jezus in het 24ste
hoofdstuk van Matthéüs gewezen op enkele van de belangrijkste
gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van
Zijn gemeente tussen Zijn eerste komst en Zijn wederkomst, namelijk: de verwoesting van Jeruzalem, ...” –De grote strijd, blz. 368.
“De Heiland zag de jaren die Zijn discipelen te wachten stonden, niet,
zoals zij gedroomd hadden, liggende in het zonlicht van wereldse
voorspoed en eer, maar donker door de stormen van menselijke haat en
satanische woede. Temidden van nationale strijd en ondergang, zouden
de wegen van de discipelen vol gevaren zijn, en dikwijls zou hun hart
benauwd van vrees zijn. Zij zouden Jeruzalem als een woeste plaats
zien, de tempel weggevaagd, de eredienst daarin voorgoed ten einde,
en Israël verstrooid over alle landen, als schipbreukelingen op een verlaten strand.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 105.
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Het gevaar ontvluchten
3.

Wat was Jezus’ dringende gebod aan Zijn kinderen? Wat
moesten zij achterlaten, zodat zij niet in hun vlucht voor het
gevaar zouden worden gehinderd? Matthéüs 24:17, 18.
Matthéüs 24:17, 18 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan
om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet
terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
“Jezus verkondigde aan de luisterende discipelen de oordelen die het
afvallige Israël zouden treffen en wees in het bijzonder op de vergeldende toorn die over hen zou komen vanwege hun verwerping en
kruisiging van de Messias. Aan die verbijsterende climax zouden onmiskenbare tekenen voorafgaan. Het uur der verschrikking zou
plotseling komen en zich snel voltrekken. De Heiland gaf Zijn volgelingen deze waarschuwing: ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats
ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn,
vluchten naar de bergen.’ (Matthéüs 24:15, 16; Lukas 21:20, 21)
Wanneer de aan de afgoden gewijde banieren van de Romeinen zouden
worden geplant in de heilige grond, die zich over enige afstand buiten
de stadsmuren uitstrekte, moesten de volgelingen van Christus zich in
veiligheid stellen door te vluchten. Wanneer ze het waarschuwingsteken zagen, moesten zij die wilden vluchten dat onmiddellijk doen.”
–De grote strijd, blz. 23.

4.

Welk compleet ander gebod gaf de Heere, hoewel Hij Zijn volk op
andere momenten opriep om te aanbidden in Zijn huis te
Jeruzalem? Hoe is dit vandaag de dag op Gods volk van toepassing? Deuteronomium 12:5, 6, 26; Lukas 21:1.
Deuteronomium 12:5, 6, 26 Maar naar de plaats die de HEERE, uw
God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen,
naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet
u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers
van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. [...] Maar de heilige
gaven die u hebt, en uw gelofteoffers, moet u opnemen en ermee naar
de plaats komen die de HEERE zal uitkiezen.
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Lukas 21:21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en
wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op
de velden zijn, er niet in gaan.
“In het hele land van Judéa en ook in Jeruzalem zelf moest er direct
gevolg worden gegeven aan het sein om te vluchten. Wie zich
toevallig op het dak bevond, mocht niet naar zijn huis afdalen, zelfs
niet om zijn waardevolste bezittingen in veiligheid te brengen. Zij
die werkten op de akkers of in de wijngaarden mochten niet terugkeren om hun opperkleed te halen dat ze aflegden wanneer ze in de
hitte van de dag hun arbeid verrichtten. Ze mochten geen moment
aarzelen, want dan zouden ze ook het slachtoffer worden van de
algemene verwoesting.” –De grote strijd, blz. 23.
Dag van rekenschap
5.

Wat zou er gebeuren bij hen die ooit gekozen waren als Gods bijzondere volk, daar zij veel licht, onderricht en profetieën alsook
goddelijke genade en mededogen hadden ontvangen, maar nalieten om Gods genade te koesteren? Lukas 21:22; Deuteronomium
28: 15, 25, 26, 49; Daniël 9:26.
Lukas 21:22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven
staat, vervuld wordt.
Deuteronomium 28:15, 25, 26, 49 Daarentegen zal het gebeuren, als
u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn
geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te
houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen
treffen: [...] De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen
wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven
wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden
voor alle koninkrijken van de aarde. Uw dode lichaam zal voedsel
zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde, en
niemand zal ze schrik aanjagen. [...] De HEERE zal een volk van ver
weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een
arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat.
Daniël 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een
volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.
Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe
zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.
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“De leiders van de elkaar bestrijdende partijen verenigden zich nu
eens om hun ongelukkige slachtoffers te plunderen en te martelen,
dan weer vielen ze elkaars troepen aan om die genadeloos af te slachten. Zelfs de heiligheid van de tempel kon hun gruwelijke wreedheid
niet in bedwang houden. De mensen die er God kwamen aanbidden,
werden voor het altaar neergemaaid en het heiligdom werd verontreinigd door de lichamen van de mensen die gedood werden. [...] Tot
op het laatste ogenblik bleef de menigte geloven dat de Allerhoogste
tussenbeide zou komen om hun tegenstanders te vernietigen. Maar
Israël had Gods bescherming van de hand gewezen en was nu weerloos. Ongelukkig Jeruzalem, verscheurd door interne onenigheid, met
straten besmeurd door het bloed van zijn kinderen die elkaar hadden
vermoord, terwijl vreemde legers zijn vestigingen sloopten en zijn
strijders doodden!
Alle voorzeggingen van Christus over de verwoesting van Jeruzalem
gingen letterlijk in vervulling. De Joden ondervonden de waarheid
van zijn waarschuwende woorden aan den lijve: ‘Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.’ (Matthéüs
7:2).” –De grote strijd, blz. 27.
6.

Wat zou er, naast de vernietiging van de tempel en de stad, gebeuren met het volk? Wie zou voor een hele lange tijd de grond van
de heilige stad betreden? Matthéüs 24:19; Lukas 21:23, 24.
Matthéüs 24:19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
Lukas 21:23, 24 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen,
want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij
zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap
weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de
heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld
zullen zijn.
“Christus zou de ondergang van het Joodse volk hebben afgewend als
het volk Hem had aangenomen. Maar nijd en afgunst maakten hen
onverzoenlijk. Ze hadden zich voorgenomen dat ze Jezus van Nazareth
niet als de Messias wilden aannemen. Ze verwierpen het licht der
wereld, en van deze tijd af zouden ze in het duister van de nacht leven.
De voorspelde ondergang trof het Joodse volk. Hun eigen ontembare
hartstochten veroorzaakten hun ondergang. In hun blinde woede
doodden ze elkander. Hun opstandige, koppige hoogmoed bracht over
hen de toom van hun Romeinse veroveraars. Jeruzalem werd verwoest,
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de tempel vernietigd, en de plaats waar hij had gestaan, werd omgeploegd. Het volk van Juda kwam op een verschrikkelijke wijze om.
Miljoenen werden als slaven in heidense landen verkocht.
Wat God van plan was te doen voor de wereld door Israël, het uitverkoren volk, zal Hij ten slotte bereiken door Zijn gemeente op aarde
in deze tijd.” –Profeten en koningen, blz. 438, 439.
Vlucht en ontsnapping
7.

Wat moesten de trouwen gelovigen bij het aanzien van zulke vreselijke opschuddingen en beroeringen doen? Wat was het resultaat van hun gebeden? Markus 13:18; Matthéüs 24:20.
Markus 13:18 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de
winter.
Matthéüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de
winter en ook niet op een Sabbat.
“Hij, die de Sabbat had gemaakt, heeft deze niet afgeschaft en aan het
kruis genageld. De Sabbat is door Zijn dood niet tenietgedaan. Veertig jaar na Zijn kruisdood zou hij nog geheiligd worden. Veertig jaar
lang moesten de discipelen bidden dat zij niet op een Sabbat hoefden
te vluchten.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 523.
“Geen enkele christen werd bij de verwoesting van Jeruzalem gedood.
Christus had Zijn discipelen gewaarschuwd en allen die Zijn woorden
geloofden, keken uit naar het beloofde teken. [...] Het beloofde teken
was aan de wachtende christenen gegeven en nu kregen allen die het
wilden de gelegenheid de waarschuwing van de Heiland op te volgen.
De gebeurtenissen werden zo geleid dat Joden noch Romeinen de
vlucht van de christenen konden verhinderen. Bij de aftocht van
Cestius deden de Joden vanuit Jeruzalem een uitval en achtervolgden
het terugtrekkende leger; toen beide legers in strijd waren gewikkeld,
hadden de christenen de gelegenheid de stad te verlaten. [...] Zonder
aarzelen gingen ze naar veilige plaatsen – de stad Pella in het land
Perea, aan de overzijde van de Jordaan.” –De grote strijd, blz. 28.

Voor verdere studie
“Het vierentwintigste hoofdstuk van Matthéüs wordt mij telkens weer getoond als iets dat tot ieders aandacht gebracht dient te worden. Vandaag leven
wij in de tijd waarin de voorspellingen van dit hoofdstuk vervuld worden.
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Laat onze predikers en leraren deze profetieën uitleggen aan degenen die zij
onderwijzen. Laat hen de zaken van minder belang onvermeld laten en de
waarheden naar voren brengen die bepalend zijn voor het levenslot van
zielen.
De tijd waarin wij leven vereist voortdurende waakzaamheid en Gods dienaren dienen het licht over het sabbatsvraagstuk naar voren te brengen. Zij
dienen de bewoners van de aarde te waarschuwen dat Christus spoedig zal
komen met macht en grote heerlijkheid. De laatste waarschuwingsboodschap
voor de wereld dient ertoe te leiden dat de mens het belang ziet dat God aan
Zijn wet hecht. Zo duidelijk dient de waarheid gebracht te worden, opdat
geen enkele overtreder die het hoort ervoor te verontschuldigen is dat hij er
niet in geslaagd is om het grote belang van gehoorzaamheid aan Gods
geboden te onderscheiden.” –Gospel Workers, blz. 148.
_____

25e Les

Sabbat 16 december 2017
Sabbatbegin 16.29 u. ↔ 16.29 u.

Tekenen van het verleden,
heden en de toekomst
“Ik spoor jullie aan: bereid je voor op de wederkomst van Christus op de
wolken des hemels. Verwijder van dag tot dag de liefde tot de wereld uit je
hart. Ervaar wat het betekent gemeenschap met Christus te hebben. Bereid
je voor op het oordeel, zodat wanneer Christus komt – en ieder Hem bewonderen zal – jij Hem in vrede kunt ontmoeten. Op die dag zullen de verlosten stralen in de heerlijkheid van de Vader en de Zoon.” –Het Bijbels
gezin, blz. 456.
De grote verdrukking
1.

Welke gebeurtenis beschreef Jezus volgens de Geest der Profetie
onmiddellijk nadat Hij gesproken had over de val van Jeruzalem?
Wat zou er tijdens de lange eeuwen tussen de verwoesting van
Jeruzalem en Jezus’ wederkomst plaatsvinden? Matthéüs
24:21, 22.
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Matthéüs 24:21, 22 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals
er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er
ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou
er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen
zullen die dagen ingekort worden.
“Van de verwoesting van Jeruzalem ging Christus snel over naar een
groter gebeuren, de laatste schakel in de keten van de geschiedenis
van de aarde – de komst van Gods Zoon in majesteit en heerlijkheid.
Tussen deze beide gebeurtenissen zag Christus in lange eeuwen van
duisternis, eeuwen die voor Zijn kerk werden aangeduid door bloed,
tranen en zielestrijd. Zijn discipelen konden deze dingen niet verdragen en Jezus ging er met een korte opmerking aan voorbij. [...]
Meer dan duizend jaar lang zou een vervolging, zoals de wereld nooit
eerder had gekend, de volgelingen van Christus overkomen. Miljoenen trouwe getuigen zouden gedood worden. Als God Zijn hand niet
had uitgestrekt om Zijn volk te bewaren, zouden allen omgekomen
zijn. ‘Doch ter wille van de uitverkorenen,’ zei Hij, ‘zullen die dagen
worden ingekort.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 523, 524.
Geloof niet iedereen
2.

Wie zullen er vóór Jezus komst populair worden? Welke rare beweringen zullen zij doen en wat zullen zij laten zien om geloofwaardigheid en naamsbekendheid te verkrijgen? Matthéüs
24:23-26.
Matthéüs 24:23-26 Want er zullen valse christussen en valse profeten
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als
het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik
heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie,
Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers,
geloof het niet.
“Nu spreekt onze Heer in woorden die niet mis te verstaan zijn over
Zijn wederkomst en Hij waarschuwt voor gevaren die Zijn komst naar
de aarde vooraf zullen gaan. [...] Christus had als één van de tekenen
van Jeruzalems verwoesting genoemd dat valse christussen zouden
opstaan die velen zouden verleiden. Er zijn valse profeten opgestaan
die het volk hebben verleid en velen naar de woestijn hebben geleid.
[...] Maar deze profetie gold ook voor de laatste dagen. Dit teken is
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gegeven als aankondiging van de wederkomst. Ook nu doen valse
christussen en valse profeten tekenen en wonderen om Zijn discipelen
te verleiden. [...] Zijn niet duizenden naar de woestijn getrokken in de
hoop dat ze Christus daar zouden vinden? En wordt niet in duizenden
bijeenkomsten, waar de mensen beweren omgang te hebben met de
geesten van overledenen, de roep gehoord: ‘Zie, Hij is in de binnenkamer?’ Het spiritisme beweert deze dingen. Maar wat zegt Christus?
‘Gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht
tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’ ”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 524.
Zijn komst zal onmiskenbaar zijn
3.

Welk voorbeeld gebruikte Jezus om uit te leggen dat Zijn komst
geen verborgen mysterie zou zijn maar een grote en een glorierijke
verschijning die niemand uit de weg kan gaan? Matthéüs 24:27, 28.
Matthéüs 24:27, 28 Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt
en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon
des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de
gieren zich verzamelen.
“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ... [...] In
plechtige stilte kijken ze [Gods volk] hoe de wolk dichterbij komt en
steeds lichter en mooier wordt tot het een grote witte wolk is. Aan de
onderkant is er een felle verterende gloed en boven de wolk zien ze
de regenboog van het verbond. [...] Met hemelse lofzangen volgt de
ontelbare schare heilige engelen Hem op Zijn weg. [...] Wanneer deze
levende wolk nog dichterbij komt, ziet elk oog de Levensvorst. Zijn
heilig gezicht is nu niet doorboord door een doornenkroon, maar een
diadeem van heerlijkheid rust op Zijn heilig voorhoofd. De glans van
Zijn gezicht is feller dan de zon op het middaguur. ‘En Hij heeft op Zijn
kleed en op Zijn dij geschreven de naam: ‘Koning der Koningen en
Here der Heren.’ (Openbaring 19:16)” –De grote strijd, blz. 590, 591.

Tekenen in de hemelen
4.

Welke buitengewone gebeurtenissen zullen vóór de verschijning
van de Heere ieders aandacht trekken? Matthéüs 24:29; Lukas
21:25, eerste gedeelte.
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Matthéüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de
zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en
de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen
zullen heftig bewogen worden.
Lukas 21:25a En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren.
“Aan het einde van de grote pauselijke vervolging zou volgens
Christus de zon worden verduisterd en de maan zou haar schijnsel niet
geven. Vervolgens zouden de sterren van de hemel vallen. Hij zegt:
‘Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week
wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer
nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet weten dat het nabij
is, voor de deur.’ (Matthéüs 24:32, 33)” –Jezus, de Wens der eeuwen,
blz. 525.
“In antwoord op de vraag van Zijn discipelen over het teken van Zijn
komst en van de voleinding der wereld had Jezus in het 24ste
hoofdstuk van Matthéüs gewezen op enkele van de belangrijkste
gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van
Zijn gemeente tussen Zijn eerste komst en Zijn wederkomst, namelijk: de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking van de gemeente onder de heidense en pauselijke vervolgingen, de verduistering van zon en maan en de sterrenregen.” –De grote strijd, blz. 368.
De omstandigheden van de wereld
5.

Welke verschrikkelijke omstandigheden zullen er onder de volken
op aarde zijn en welke gebeurtenissen in de natuur zullen de glorierijke wederkomst aanduiden van de Koning der koningen? Lukas
21:25, laatste gedeelte, 26; Markus 13:24-26.
Lukas 21:25b, 26 … En op de aarde benauwdheid onder de volken,
in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het
hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de
dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de
hemelen zullen heftig bewogen worden.
Markus 13:24-26 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon
verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de
sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des
mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

74

“De profetie voorzegt niet alleen de manier waarop de wederkomst
zal plaatsvinden en het doel van die gebeurtenis, maar geeft ook
tekenen waardoor de mensen kunnen weten dat die komst nabij is. [...]
Johannes geeft de volgende beschrijving van de eerste tekenen die aan
de wederkomst van Christus voorafgaan: ‘En daar geschiedde een
grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan
werd geheel als bloed’ (Openbaring 6:12). [...]
Zoals de profetie had voorzegd, deed zich in 1755 de ergste aardbeving voor die tot op dat ogenblik was voorgekomen. Hoewel deze
aardbeving bekend staat als ‘de aardbeving van Lissabon’, werd ook
een groot deel van Europa, Afrika en Amerika getroffen. De schok
werd gevoeld in Groenland, de West-Indische eilanden, op het eiland
Madeira, in Noorwegen en Zweden, Groot-Brittannië en Ierland; een
oppervlakte van meer dan vier miljoen vierkante mijl. Een groot deel
van Algiers werd verwoest en vlakbij de grens met Marokko werd een
dorp van acht- tot tienduizend inwoners verzwolgen. Een geweldige
vloedgolf spoelde over de kusten van Spanje en Afrika waardoor hele
steden werden meegesleurd en een verschrikkelijke verwoesting werd
aangericht.” –De grote strijd, blz. 285, 286.
Het teken van de Zoon des mensen
6.

Welk teken zal – na al deze uitzonderlijke gebeurtenissen – aan de
hemel verschijnen? Wie zal in alle glorie en majesteit worden
geopenbaard en zo de aandacht trekken van de hele wereld?
Matthéüs 24:30.
Matthéüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des
mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de
wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten,
ongeveer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die
Christus omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is gehuld.
Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen.” –De
grote strijd, blz. 590.
“Zij zullen Hem zien als Koning der hemels. Christus zal komen in
Zijn eigen heerlijkheid, in de heerlijkheid van Zijn Vader en in de
heerlijkheid van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizenden
en duizend maal duizenden engelen, de prachtige en overwinnende
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zonen van God, die een heerlijkheid bezitten die alles overtreft, zullen
Hem vergezellen. Dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid,
en voor Hem zullen alle volken vergaderd worden. Dan zal ieder oog
Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. In plaats van de
doornenkroon zal Hij een der heerlijkheid dragen – een kroon in een
kroon. In plaats van dat oude purperen kleed, zal Hij gekleed zijn met
een gewaad van het zuiverste wit, ‘zoals geen voller op aarde ze kan
maken.’ (Markus 9:3) Op Zijn dij en op Zijn kleed zal geschreven
zijn: ‘Koning der koningen en Here der heren.’ (Openbaring 19:16)”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 618.
De verzameling
7.

Welk indrukwekkend geluid zal de aarde verzwelgen als de engelen
Gods uitverkorenen van over de hele wereld verzamelen? Beschrijf
uw gedachten over die heerlijke momenten. Matthéüs 24:31; 13:39,
laatste gedeelte, 41-43.
Matthéüs 24:31; 13:39b, 41-43 En Hij zal Zijn engelen uitzenden
onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot
het andere uiterste ervan. [...] De maaiers zijn engelen. [...] De Zoon des
mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk
verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en
tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het
Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
“En Christus zegt: ‘En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op
de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid.’ ‘Want gelijk
de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de
komst van de Zoon des mensen zijn.’ (Matthéüs 24:30, 27).” –De
grote strijd, blz. 302.
“De sterke arm die de opstandelingen vernietigt, zal de getrouwen
bevrijden. Ieder die trouw is, zal gered worden. ‘Hij zal Zijn engelen
uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot
het andere.’ (Matthéüs 24:31).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 429.
“Christus zei dat Hij zou terugkomen om Zijn getrouwen tot Zich te
nemen…” –De grote strijd, blz. 34.
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Voor verdere studie
“Christus heeft tekenen gegeven van Zijn komst. Hij zegt dat wij kunnen
weten wanneer Hij nabij is, zelfs voor de deur. Als de bladeren in de lente
uitkomen aan de bomen weten wij dat de zomer nabij is. Net zo zeker weten wij dat Christus’ komst nabij is, wanneer de tekenen verschijnen in de
zon, de maan en de sterren.” –The Story of Jesus, blz. 176.
“De Leeuw van Juda, zo verschrikkelijk voor hen die Zijn genade verwerpen, zal voor de gehoorzamen en getrouwen het Lam Gods zijn. De
vuurkolom die spreekt van verschrikking en toorn voor de overtreder van
Gods wet, is een teken van licht, genade en bevrijding voor hen die eerbied hebben voor Zijn geboden. De sterke arm die de opstandelingen vernietigt, zal de getrouwen bevrijden.
Ieder die trouw is, zal gered worden. ‘Hij zal Zijn engelen uitzenden met
luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.’ (Matthéüs
24:31).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 429.
_____

26e Les

Sabbat 23 december 2017
Sabbatbegin 16.31 u. ↔ 16.32 u.

Wees waakzaam en weest bereid
“De Heer komt spoedig, en ik moet bereid zijn om Hem in vrede te ontmoeten. Ik ben er zeker van dat de wereld rijp wordt voor het laatste grote
conflict. Ik ben vastberaden alles te doen wat in mijn vermogen ligt om het
licht te geven aan degenen rondom mij. Ik dien niet verdrietig te zijn, maar
vrolijk, en ik dien de Heere Jezus te allen tijde voor me te houden. Hij komt
spoedig, en wij moeten klaar zijn en wachten op Zijn verschijning. Hoe
glorierijk zal het zijn om Hem te zien en gered te zijn door Zijn verdiensten. Lang hebben wij gewacht, maar ons geloof moet niet zwak worden.
Het dient sterker te worden terwijl we de tekenen van de tijden in vervulling zien gaan. Het einde is dichtbij en we moeten al onze energie in het
werk zetten om van deze lagere school naar de school hierboven te verhuizen. –Brief 94, 1903, blz. 1. (Aan Lucinda Hall, 21 mei 1903).” –Manuscript
Releases, vol. 10, blz. 279.
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Wat wij niet weten
1.

Gaf de Heer – hoewel Hij specifieke tekenen gaf die voorafgaan
aan Zijn wederkomst – een exacte datum voor die glorieuze gebeurtenis? Wat is het belang hiervan? Matthéüs 24:36; Markus
13:32.
Matthéüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend,
ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
Markus 13:32 Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend,
ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar
alleen aan de Vader.
“De tijden en gelegenheden heeft God in Zijn eigen macht gesteld.
Waarom heeft God ons deze kennis niet gegeven? Omdat we er geen
juist gebruik van zouden maken als Hij dit deed. Een toestand van
zaken zou het resultaat van deze kennis onder ons volk zijn, die in
grote mate het werk van God zou vertragen in het voorbereiden van
een volk voor de grote dag die te komen staat. We mogen niet speculeren met betrekking tot de tijden en de seizoenen die God niet heeft
geopenbaard. Jezus heeft Zijn discipelen gezegd te ... moeten waken,
wachten, bidden en werken, in de tijd dat zij de komst van de Here
naderen. Niemand zal in staat zijn om precies te voorspellen, wanneer
die tijd zal komen, want ‘van die dag en die ure weet niemand’
(Matthéüs 24:36). U zult niet in staat zijn om te zeggen dat Hij binnen
één, twee of vijf jaar zal komen, ook mag u Zijn komst niet uitstellen
door te zeggen dat het niet binnen tien of twintig jaar zal gebeuren ...”
–(Review and Herald, 22 maart 1892) Evangelism, blz. 221.

Heersende omstandigheden
2.

Welke omstandigheden zullen in de eindtijd overheersen? Hoe
bewust zullen mensen, net als in de tijd van Noach, zijn van hetgeen
er over hen zal komen? Matthéüs 24:37-39; Lukas 21:34, 35.
Matthéüs 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de
dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk
geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet
merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de
komst van de Zoon des mensen zijn.
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Lukas 21:34, 35 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de
alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want
als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak
wonen.
“Hoe was het in Noachs tijd? ‘De Here zag dat de boosheid des
mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn
hart voortbrachten, te allen tijde slechts boos.’ (Genesis 6:5) ‘De inwoners van de wereld voor de zondvloed keerden God de rug toe en
weigerden Zijn heilige wil te volbrengen. Zij volgden hun eigen onheilige inbeeldingen en verdorven ideeën. Door hun boosheid werden
zij vernietigd. De hedendaagse wereld gaat in dezelfde richting. Er
zijn geen geruststellende tekenen van een duizendjarige heerlijkheid.
De overtreders van Gods wet vervullen de aarde met goddeloosheid.
Hun weddenschappen, hun wedstrijden, speculaties, losbandigheid,
wellustige praktijken, en onbeheerste hartstochten vervullen de wereld met toenemend geweld.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 526.
Goddelijkheid bepaalt het lot
3.

Wat zal er dan gebeuren, zelfs binnen hetzelfde gezin? Matthéüs
24:40, 41; Lukas 17:34.
Matthéüs 24:40, 41 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal
aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee
vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander
zal achtergelaten worden.
Lukas 17:34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn.
De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
“Er is nog plek. Het bevel wordt dan gegeven: ‘Ga uit in de wegen en
heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.’ Hier
wordt een groep door God afgewezen, omdat zij de uitnodiging van
de Meester veracht hebben. De Heer zei tegen Eli: ‘Want die Mij
eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.’ Christus zegt: ‘Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik
ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de
Vader zal hem eren.’ God laat niet met Zich spotten. Als degenen die
het licht hebben, het afwijzen of nalaten het te volgen, wordt het voor
hen duisternis.” –Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 40.
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Alert, voorbereid en gereed
4.

Wat zouden Gods kinderen voortdurend moeten doen, gezien het
feit dat de dag en het uur van Jezus’ komst onbekend zijn en dat
geestelijke duisternis en materialisme in de wereld zullen overheersen? Matthéüs 24:42-44; Lukas 21:36.
Matthéüs 24:42-44 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk
moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam
geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest
ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken,
zal de Zoon des mensen komen.
Lukas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult
worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te
kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.
“Wees ervan overtuigd dat God niemand het gezag geeft om te zeggen dat Christus Zijn komst vertraagt met vijf jaar, tien jaar of twintig
jaar. ‘Daarom, weest ook u bereid; want in welke ure u het niet meent,
zal de Zoon des mensen komen.’ (Matthéüs 24:44). Dit is onze boodschap, dezelfde boodschap die de drie engelen die in het midden van
de hemel vliegen, verkondigen. Het werk dat nu gedaan moet worden,
is dat deze laatste genadeboodschap aan een gevallen wereld klinkt.
Een nieuw leven komt uit de hemel en neemt bezit van geheel Gods
volk. Maar scheidingen zullen in de gemeente komen. Twee partijen
zullen ontstaan. Tarwe en onkruid groeien samen op voor de oogst.”
–Selected Messages, boek 2, blz. 113, 114.
“Het is nu de taak van Gods volk die de geboden houden om te waken
en te bidden...” –Conflict and Courage, blz. 115.

Actief en getrouw
5.

Wat zal de goede en getrouwe dienaar – in plaats van afgeleid of
beïnvloed te zijn door de heersende omstandigheden – doen tot
het einde? Welke gedachte zou in alle opzichten vooral moeten
zijn? Matthéüs 24:45; Markus 13:34.
Matthéüs 24:45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn
heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de
juiste tijd te geven?
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Markus 13:34 Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland
ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder
zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn.
“Het wordt mij angstig te moede .... De predikers slapen: de leden
slapen; en een wereld ligt verloren in de zonde. Moge God Zijn volk
helpen, dat ze zich opmaken en wandelen en werken als mannen en
vrouwen die reeds staan aan de grenzen van de eeuwige wereld.
Plotseling zal Christus komen met kracht en grote heerlijkheid. Dan
zal er geen tijd meer zijn zich voor te bereiden om Hem te ontmoeten.
Heden is het voor ons de tijd om de waarschuwingsboodschap te
brengen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 226.
“Wij zijn rentmeesters, toevertrouwd door onze afwezige Heer met de
zorg voor Zijn huis en Zijn belangen, waarvoor Hij naar deze wereld
kwam om te dienen. Hij is teruggekeerd naar de hemel en heeft de
leiding aan ons gelaten, en Hij verwacht dat we waakzaam zijn en
wachten op Zijn verschijning. Laten we trouw zijn aan hetgeen ons
toevertrouwd is, opdat Hij ons niet slapende aantreft als Hij plotseling
komt.” –Testimonies for the Church, vol. 8, blz. 37.
Misbruik, mishandeling en gevolgen
6.

Welke kwade tendensen hebben de neiging om in het hart van de
mens op te komen wanneer niet aan zijn verwachtingen wordt voldaan? Welk verschrikkelijk lot wacht allen die omstandigheden gebruiken om toegebrachte pijn bij hun medemens te rechtvaardigen? Matthéüs 24:48-51.
Matthéüs 24:48-51 Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven
te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer
van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en
op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en
hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer
zijn en tandengeknars.
“Mij is getoond dat de grootste oorzaak, waarom het volk Gods zich
nu bevindt in deze staat van geestelijke blindheid, daarin ligt, dat zij
zich niets laten gezeggen. Velen hebben de hun gegeven berispingen
en waarschuwingen veracht. De waarachtige Getuige veroordeelt de
lauwe toestand van Gods volk, waardoor satan in deze tijd van wach81

ten en waken grote macht over hen verkrijgt. De zelfzuchtigen, de
hovaardigen, en die de zonde liefhebben, worden altijd door twijfel
besprongen. Satan bezit de bekwaamheid om twijfel te suggereren en
tegenwerpingen aan te voeren ten opzichte van het duidelijk uitgedrukte getuigenis, dat God zendt, en velen beschouwen het als een
deugd, als een persoonlijk kenteken van intelligentie, wanneer ze ongeloof aan de dag leggen, vragen stellen en uitvluchten zoeken. Zij,
die willen twijfelen, hebben daar ruimte genoeg voor. Het is niet de
bedoeling Gods alles wat twijfel kan wekken, weg te nemen. Hij voert
bewijzen aan, die met een ootmoedig verstand en ontvankelijke geest
nauwgezet onderzocht moeten worden, en allen moeten naar het
gewicht dier bewijzen hun beslissing nemen.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 338.
De beloning voor trouw
7.

Welke genade en eer zullen aan Gods getrouwe kinderen worden
verleend? Welke beloning zal de Heer hen geven? Matthéüs
24:46, 47; Johannes 12:26.
Matthéüs 24:46, 47 Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst
zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij
hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.
Johannes 12:26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar
Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal
de Vader hem eren.
“Door de genade die wij ontvangen mede te delen aan anderen, zullen
wij deelgenoten worden van Gods rijke zegeningen. Gehoorzaamheid
aan Zijn wil houdt de ziel in de liefde van Christus. Bind uzelf op met
Christus en met God, en weerspiegel Zijn heerlijkheid aan de zielen
die op het punt staan te vergaan. Laat er een omschakeling van de ziel
zijn aan de kant van degenen die zich hebben toegestaan nonchalant
en onverschillig te worden. Indien wij naar de lijdende mensheid
zouden kijken met ogen die hun behoefte zien, en het bevel van
Christus zouden volgen: ‘Werk heden in Mijn wijngaard;’ ...
Wij worden overwinnaars door anderen te helpen om te overwinnen.
Wij overwinnen door het bloed van het Lam, en door het woord van
onze getuigenis. Het houden van Gods geboden zal in ons een gehoorzame geest opleveren, en de dienst die het resultaat van zo’n geest is,
kan God aanvaarden. O, dat wij allemaal op de dag van de uiteinde-
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lijke beloning de woorden mogen horen die persoonlijk tot ons gesproken worden: ‘Goed gedaan, u goede en getrouwe dienstknecht!’
Hoevelen in onze gemeenten zullen proberen om zo’n voorbeeld te
stellen, dat voor de mensheid het Licht der wereld zal weerspiegelen?” –Review and Herald, 25 februari 1909.
Voor verdere studie
“De rechtvaardigen en goddelozen zullen nog steeds in hun sterfelijke staat
op aarde leven – de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken,
allen onbewust van de uiteindelijke, onherroepelijke beslissing die in het
heiligdom daarboven uitgesproken is. Vóór de vloed, nadat Noach in de ark
was gegaan, sloot God deze toe en sloot de goddelozen er buiten. Maar
gedurende zeven dagen ging het volk door met hun zorgeloze leven vol
vermaak, niet wetende dat hun vonnis vastgesteld was. Zij spotten met de
waarschuwingen van het komende oordeel. ‘Alzo’, zei de Zaligmaker, ‘zal
ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’ Stil en onopgemerkt, zoals de
dief midden in de nacht komt, zal het beslissende uur komen waarin het lot
van ieder mens vastgesteld is, de uiteindelijke terugtrekking van de genadige aanbieding voor de schuldige mens.
Het volk dat door een noodlottige zekerheid in slaap gesust is, wordt alleen
maar opgewekt door de uitgieting van Gods toorn.” –Maranatha, de Here
komt, blz. 264.
____
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Leest u alstublieft het Zendingsbericht
van BAMI en GAMI op blz. 90.

27e Les

Sabbat 30 december 2016
Sabbatbegin 16.36 u. ↔ 16.37 u.

“Kom, gezegenden van Mijn Vader”
“Op de laatste grote dag zullen besluiten worden genomen, die voor velen
een verrassing zullen zijn. Menselijk oordeel zal geen plaats hebben in de dan
genomen besluiten. Christus kan en zal elke zaak oordelen; want al het
oordeel is door de Vader aan Hem gegeven. Hij maakt een inschatting van de
dienst die onzichtbaar is voor de mens. De meest geheime dingen liggen open
voor Zijn alziend oog. Wanneer de Rechter van alle mensen Zijn onderzoek
zal doen, zullen velen van hen die door menselijke inschatting op de eerste
plaats zijn gezet, als laatste worden geplaatst, en degenen die op de laagste
plek zijn gezet door mensen zullen uit hun rang gehaald worden en eerste
worden.” –(Review and Herald, 31 juli 1900) Medical Ministry, blz. 133.
Verschil en scheiding
1.

Wat zal plaatsvinden – terwijl gelovigen en ongelovigen, trouwen
en ontrouwen hun hele leven bij elkaar hebben geleefd – wanneer
de Verlosser in heerlijkheid verschijnt? Matthéüs 25:31-33.
Matthéüs 25:31-33 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn
heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op
de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken
bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de
herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan
Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.
“Op deze wijze schilderde Christus op de Olijfberg voor Zijn
discipelen het toneel van de grote oordeelsdag. Hij wees erop dat de
beslissing ervan zich richt op één punt. Als de volken vóór Hem
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verzameld zullen zijn, zullen er twee groepen zijn en hun toekomst
zal afhankelijk zijn van wat zij gedaan of nagelaten hebben te doen
voor Hem in de gedaante van de armen en noodlijdenden.
Op die dag toont Christus de mensen niet het grote werk dat Hij
voor hen heeft gedaan door Zijn leven te geven voor hun verlossing.
Hij laat het getrouwe werk zien dat zij voor Hem hebben gedaan.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 530.
Welkom in het hemels koninkrijk
2.

Welk welkom zullen op die grote dag degenen horen die naar de
stem van de Verlosser hebben geluisterd en Hem door geloof gevolgd hebben? Welk onvergankelijke koninkrijk zal Hij hen uitnodigen om binnen te komen en te beërven? Matthéüs 25:34.
Matthéüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
“Om een zwoeger te worden, om geduldig door te gaan met het goed
doen, dat een beroep doet op zelfverloochenende arbeid, is een
glorierijk werk, waarop de hemel glimlacht. Getrouw werk is aanvaardbaarder voor God dan de meest ijverige en vermeend heiligste
aanbidding. Samenwerken met Christus is ware aanbidding. Gebeden,
vermaning en praten zijn goedkope vruchten, die vaak vastgebonden
zijn; maar vruchten die zich manifesteren in goede werken, in de zorg
voor de behoeftigen, de wezen en de weduwen, zijn echte vruchten,
en groeien op natuurlijke wijze aan een goede boom.” –Testimonies
for the Church, vol. 2, blz. 24.
“Moge God ons helpen in het grote werk van overwinning. Hij heeft
kronen voor hen die overwinnen. Hij heeft witte klederen voor de rechtvaardigen. Hij heeft een eeuwige wereld van heerlijkheid voor degenen
die zoeken naar heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid. Iedereen die de
Stad van God betreedt, zal er binnentreden als overwinnaar. Hij zal er
niet binnenkomen als een veroordeelde misdadiger, maar als een zoon
van God.” –Hoe leid ik mijn kind, blz 672.
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Gevoelig voor de noden van anderen
3.

Wat zullen – naast het vertrouwen hebben in Zijn boodschap en
beloften – degenen kenmerken, die Jezus in Zijn koninkrijk zal
verwelkomen? Matthéüs 25:35, 36.
Matthéüs 25:35, 36 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling
en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik
ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u
bent bij Mij gekomen.
“Trouw doen wat de wereld ‘het minste’ noemt, maakt ons leven tot
een succes. Kleine liefdegaven, kleine bewijzen van zelfverloochening,
het spreken van eenvoudige woorden om iemand te helpen, waakzaam
zijn tegen kleine zonden – dat is christen zijn. Dankbaar zijn voor dagelijkse zegeningen, het verstandig gebruik maken van de mogelijkheden
die je dagelijks krijgt, het ijverig ontwikkelen van talenten die aan jou
zijn toevertrouwd – dat vraagt onze Meester van ons.
Iemand die trouw is in het vervullen van kleine plichten, wordt voorbereid om grotere verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Iemand.
die vriendelijk en hoffelijk is in zijn dagelijks leven, die gul en geduldig
is in zijn gezin, die er voortdurend op uit is om zijn huis tot een gelukkig thuis te maken, zal de eerste zijn om zichzelf te verloochenen en
offers te brengen, wanneer de Meester roept.” –Boodschappen voor
jonge mensen, blz. 135 [zie ook: Christus weerspiegelen, blz. 308].

4.

Hoe bewust zijn zij bij het helpen en dienen? Hoe beschouwen
zij hun handelen in tegenstelling tot de Farizeeër die zichzelf in
gebed verheerlijkte? Matthéüs 25:37-39; Lukas 18:11, 12.
Matthéüs 25:37-39 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of
dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U
gekomen?
Lukas 18:11, 12 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O
God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, on-
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rechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
“Iets wat waard is gedaan te worden, is het waard goed gedaan te
worden. Wat ook jullie werk is, doe het trouw. Spreek de waarheid in
de kleinste dingen. Doe elke dag dingen uit liefde en praat opgewekt.
Strooi een glimlach om je heen langs de levensweg. Als je zó je werk
doet, verleent God er Zijn goedkeuring aan, en dan zal Christus op
een dag zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf.’ (Matthéüs
25:21)
Op de dag van het oordeel zullen degenen die trouw zijn geweest in
hun dagelijks leven, die snel zagen wat ze te doen hadden en het ook
deden, zonder aan eer of winst te denken, de woorden horen: ‘Kom,
gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd
is vanaf de grondlegging van de wereld.’ (Matthéüs 25:34)”
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 137.
Vereenzelviging met de behoeftigen en de lijdenden
5.

Wie hebben ze in werkelijkheid gediend? Hoe beschouwt de Heer
de hulp en verlichting gegeven aan iemand in nood? Matthéüs
25:40.
Matthéüs 25:40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik
zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij
gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
“Wij moeten ons licht laten schijnen door de liefde en de tederheid
aan anderen door te geven, die God zo overvloedig aan ons
geschonken heeft. Wij dienen elke gave van God zo goed mogelijk
te gebruiken, zodat er iets goeds uit voortkomt. Wij kunnen God
niets geven wat al niet van Hem is, maar we kunnen wel hen, die
rondom ons lijden, helpen. Wij kunnen hen de noodzakelijke
levensbehoeften geven, en tegelijkertijd met hen over de geweldige
liefde van God spreken. [...] Christus ... heeft duidelijk uitgesproken,
dat wij Hem kunnen dienen door het dienen van de Zijnen die lijden.
[...] Wij moeten als een corrigerende kracht in de wereld staan, als
zout dat zijn smaak behoudt. Temidden van een onheilig en onrein
geslacht dat aan afgoderij doet, moeten wij rein en heilig zijn, zodat
we kunnen laten zien dat de genade van Christus de macht heeft om
het beeld van God in de mens te herstellen. Wij dienen een reddende
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kracht te zijn voor de mensen die in de wereld leven. –Bible Echo,
11 juni 1900.” –Christus weerspiegelen, blz. 197.
Het tegenovergestelde – degenen die zelfzuchtig zijn
6.

Diende de andere groep Jezus door te geven aan de behoeftigen,
zoals de armen, dorstigen, vreemdelingen en gevangenen?
Matthéüs 25:41-43.
Matthéüs 25:41-43 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de
linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur,
dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig
geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest
en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u
hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed;
ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.
“Er zijn mensen in de gelederen van Sabbatvierders die aan hun
aardse schatten vasthouden. Het is hun god, hun idool; en zij houden
meer van hun geld, hun boerderijen, hun vee en hun koopwaar dan dat
zij hun Heiland liefhebben, die ten behoeve van hen arm werd, zodat
zij door Zijn armoede rijk zouden kunnen worden. Zij verheffen hun
aardse schatten, en beschouwen die van meer waarde dan de zielen
der mensen. Zal tot hen ‘Goed gedaan’ gezegd worden? Nee; nooit.
De onherroepelijke uitspraak: ‘Ga weg’ valt op hun verbaasde zintuigen. Christus kan hen niet gebruiken. Het zijn luie dienaren, die de
middelen die God hen heeft gegeven, oppotten, terwijl hun medemensen in duisternis en dwaling verloren zijn gegaan.” –Counsels on
Stewardship, blz. 123.

7.

Zagen zij hun Heer in de persoon van de behoeftigen en de lijdenden? Wat kunnen zij verwachten tegen te komen op de dag
des oordeels, omdat zij niet voor Hem gezorgd hebben? Wat zal
het gevolg zijn van hun egoïsme? Matthéüs 25:44-46.
Matthéüs 25:44-46 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere,
wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor
een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij
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gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
“De hele wereld zal dan een vonnis krijgen. Vooral zal de vraag
gesteld worden: ‘Heeft u het Woord van God ijverig bestudeerd, zodat
u de wil van God zou kunnen kennen, zodat u in staat zou kunnen zijn
om het verschil te begrijpen tussen zonde en gerechtigheid?’ Droevig
zal het lot zijn van degenen die niet tot Christus komen opdat zij
gereinigd mogen worden van alle ongerechtigheid. Dan zien de
zondaars het karakter van God zoals het is. En zij zien ook de zondigheid van de zonden die zielen van Christus hadden weggetrokken en
hen onder het vaandel van rebellie hadden gezet, om te strijden tegen
Hem die Zijn leven voor hen heeft gegeven.
Omdat Christus één was bij de Vader, gelijk aan Hem, kon Hij verzoening doen voor overtreding en de mens redden – niet in zijn zonden, maar uit zijn zonden.” –The Upward Look, blz. 272.
Voor verdere studie
“Zij die in het oordeel door Christus worden geprezen weten wellicht
weinig van theologie, maar zij hebben Zijn beginselen liefgehad. Door de
invloed van de goddelijke Geest zijn zij een zegen geweest voor anderen
rondom hen. Zelfs onder de heidenen zijn mensen die een geest van vriendelijkheid hebben gekoesterd. Eer zij de woorden van leven hadden gehoord, gedroegen zij zich vriendelijk jegens de zendelingen en hebben voor
hen gezorgd, zelfs met gevaar van hun eigen leven. Onder de heidenen zijn
mensen die God hebben gediend zonder het te weten. Andere mensen hebben hen het licht nooit gebracht. Toch zullen zij niet verloren gaan. Hoewel
zij Gods geschreven wet niet hebben gekend, hebben zij Zijn stem tot hen
horen spreken door de natuur en zij hebben de dingen gedaan die de wet
eist. Hun daden leveren het bewijs dat de Heilige Geest hun harten heeft
aangeraakt en zij worden erkend als kinderen van God. [...]
Als u uw deur opent voor de behoeftigen en lijdenden van Christus, verwelkomt u ongeziene engelen. U nodigt hemelse wezens uit. Zij brengen een
sfeer van blijdschap en vrede.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 531, 532.
_____
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Zendingsbericht van BAMI en GAMI
Voorlezen op Sabbat 30 december 2017
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 6 januari 2018 worden ingezameld
“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is
ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis
van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.”
2 Korinthe 4:6.
Berea Adventist Missionary Institute (BAMI), gesitueerd in Nairobi, Kenya,
werd gewijd op 15 oktober 2006 door ouderling Branko Cholich, die toen diende als voorzitter van de Generale Conferentie. Het Instituut biedt momenteel
certificaten en diploma’s in bijbelonderwijs en gemeente-administratie. Het
hoofddoel is om een evenwichtige opleiding te geven aan evangeliearbeiders en
leden om de eenheid van handelen en onderwijs in elke gemeente, veld en unie
te bevorderen. De lessen zijn open voor studenten uit Afrika, alsook uit landen
buiten het continent.
Terwijl onderwijs in het Engels gegeven wordt, wenst het Instituut taallessen toe
te voegen in het Frans, Spaans en Swahili. In de nabije toekomst, en als God het
toestaat, zullen bijkomende vakgebieden Medisch Zendingswerk, Bedrijfsadministratie en Informatietechnologie omvatten. Verbonden met laatstgenoemde is er een leerproject op lange afstand voor evangelisten, zendelingen en
gemeenteleden die niet bevoorrecht zijn om persoonlijk een zendingsschool bij
te wonen.
Om de bovengenoemde doelstellingen te behalen en zelfstandig te worden,
dient het Instituut zijn eigen voorzieningen te verkrijgen. Op dit moment is het
gehuisvest in het hoofdkantoor van de Keniaanse Unie.
Tot nu toe heeft BAMI vooral bijgedragen aan zendingswerk in heel Afrika.
Sinds de oprichting zijn er vijf tweejarige cursussen waaruit meer dan tachtig
studenten uit vijftien unies en velden in Afrika zijn afgestudeerd. Tegenwoordig zijn acht van die afgestudeerden ingezegende predikanten, terwijl anderen
ingezegende ouderlingen zijn die helpen om het werk te bevorderen, het meest
in nieuwe zendingsvelden.
Naast het helpen openen van nieuwe velden, hebben voormalige BAMI studenten de leiding en geven onderwijs in het nieuwere Gilead Adventist Missionary
Institute (GAMI) in Accra, Ghana. Door Gods genade begon diens eerste
cursus in 2014, met studenten uit Nigeria, Liberia, Kameroen, Togo, Benin,
Sierra Leone, Mali en Ghana. De tweede cursus uit Ivoorkust, Guinee,
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Ethiopië, Kameroen, Liberia, Togo, Benin en Ghana. Velen dienen nu als
zendelingen in hun thuislanden.
Net als BAMI deelt GAMI ook een hoofdkantoorgebouw. De faciliteiten in
Accra, Ghana, zijn vrij groot, maar ze kunnen niet meer dan tien studenten per
keer huisvesten, aangezien er ruimte nodig is voor slaapkamers, badkamers,
keuken, klaslokalen en een vergaderruimte. Er is geen ruimte voor praktische
training in bijvoorbeeld tuinieren, koken en bijenteelt.
De docenten en medewerkers van deze instituten wijden zich aan de voorbereiding van mannen en vrouwen voor de dienst van Christus. Onder leiding van
de Schrift, de aanwijzingen van de Geest der Profetie en de afgevaardigden van
het Internationaal Zendingsgenootschap van de Gemeente van Zevende DagsAdventisten, Reformatiebeweging, trachten de leiders van deze instituten te
helpen om de opdracht van Christus voor Zijn gemeente uit te dragen door
grondige training van goed gedisciplineerde en geïnstrueerde zendelingen die
uitblinken in zaken van leer en geloof.
“Onze zienswijzen ten aanzien van opvoeding zijn te begrensd en staan op een
te laag peil. Een bredere blik en een hogere doelstelling zijn nodig. Een juiste
opvoeding houdt meer in dan het volgen van een bepaalde studie. Het betekent
meer dan een voorbereiding op het leven nu. Het heeft te maken met het gehele
wezen en met de gehele levensperiode die openstaat voor de mens. Het is de
harmonische ontwikkeling van de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke
krachten. Het opent voor de scholier de weg tot de vreugde van het dienen in
deze wereld, en tot de nog verhevener vreugde van het verdere dienen in de
toekomstige wereld.
De bron van zo’n opvoeding wordt ons in de Heilige Schrift in de volgende
woorden – die op de Oneindige wijzen – bekend gemaakt. In Hem ‘zijn
verborgen al de schatten der wijsheid.’ Kolossensen 2:3. ‘Hij heeft raad en
doorzicht’. Job 12:13.” –Karaktervorming, blz. 13.
Uitgaven van de instituten worden doorgaans gefinancierd door collegegeld, en
de meeste studenten worden ondersteund door subsidies van anderen en/of
andere instellingen, zoals velden, unies en de Generale Conferentie. De bijdragen die worden verzameld voor de twee instituten zullen de voorbereiding
van arbeiders versnellen om te dienen in landen die onlangs zijn toegetreden of
waar ze het meest nodig zijn, waardoor zo de uitbreiding van de zendingsopleiding wereldwijd wordt ondersteund.
Terwijl u zich voorbereidt om volgende week uw gave voor BAMI en GAMI te
geven, moedigen wij iedereen over de hele wereld aan om uzelf te zien als
onderdeel van dat geweldige leger van hervormers, die opmerkelijke vooruitgang op het gebied van onderwijs in de gemeente voor ogen hebben. Dat God u
een gewillig, genereus hart mag geven om rijkelijk te geven, zodat volgens Zijn
belofte een overvloedige oogst behaald mag worden.
“De Heer komt spoedig en om deze reden hebben we onze scholen nodig, niet
dat we naar de orde van de wereld worden opgeleid, maar dat onze leerinstel-
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lingen meer mogen zijn zoals de profetenscholen – plaatsen waar we de wil van
God mogen leren kennen en de allerhoogste takken van de wetenschap mogen
reiken, zodat we God en Zijn werken beter kunnen begrijpen en het karakter
van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft.” –General Conference Bulletin,
1 oktober 1896.
–Parmenas N. Shirima, African Division Leader
Lencha Tekle, African Division Committee Member
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