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Voorwoord
Ieder volk heeft wetten en wordt geregeerd door een overheid. Wetten en
overheden verschillen van natie tot natie, en soms staan ze zelfs haaks op
elkaar, en toch zijn wetten en overheden noodzakelijk en onontbeerlijk.
Stel je een land voor dat lijdt onder een hevige revolutie, want rebellen en
relschoppers nemen afstand van de wetten en dwingen de regering om te
vallen, schenden de grondwet en trachten de heersers te vermoorden. Is het
mogelijk dat elke natie en haar volk kan overleven wanneer haar wetten of
haar overheid niet gerespecteerd worden? Wat voor soort bestaan zou dit
zijn? Hoe zit het met vrijheid, waardigheid, respect voor de mensenrechten,
bescherming van het leven en alle voorwaarden die nodig zijn voor een
vreedzame samenleving? Zonder goed functionerende overheidsinstellingen leiden anarchie en chaos tot onvoorstelbare verschrikkingen.
Daarom zijn overheden nodig opdat de mensen “een rustig en stil leven
zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timótheüs 2:2. Er
wordt beweerd: “een corrupte regering is beter dan helemaal geen overheid”, maar de heilige Schrift zegt: ‘De gezagsdragers ... zijn door God
ingesteld’ (Romeinen 13:1), wat hetzelfde is als wat Jezus tegen de gouverneur zei: “U zou geen enkele macht ... hebben, als het u niet van boven
gegeven was.” Johannes 19:11.
Van land tot land hebben grote organisaties van rechtbanken, advocaten en
rechters te maken met oude en nieuwe wetten die in grote volumes worden
gepubliceerd en veel ruimte op de boekenplank innemen. Daarnaast reguleren duizenden normen ieder aspect van het menselijk leven, en elk jaar
bekrachtigen parlementen nieuwe wetten en regelgevingen.
Temidden van al deze wetten, regels en regelgevingen leven miljarden
mensen, inclusief Gods volk. Tradities, gewoonten, regeringen en wetten
verschillen van land tot land; en vaak, zelfs in hetzelfde land, zijn moderne
wetten verschillend van oudere. Hoe dienen christenen te leven en zich te
gedragen als ze verspreid zijn in landen over de hele wereld? De goddelijke
principes omvatten het volgende:
“Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van
u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u
waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien
wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde,
hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders,
als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners,
maar tot lof van hen die goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u
door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als

vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor
slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al
uw broeders lief; vrees God; eer de koning.” 1 Petrus 2:12-17.
“... Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij
wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar
door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk
menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.” 2 Korinthe 4:2.
“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is,
al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en
als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen
en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met
u zijn.” Filippensen 4:8, 9.
Maar wat doet de christen wanneer menselijke wetten ingaan tegen de eeuwige wet van God, zoals vaak het geval is in deze laatste dagen van de menselijke geschiedenis? Dikwijls beïnvloedt de mentaliteit van de wereld regeringen en legt wetten op die onverenigbaar zijn met Gods principes. Denk
bijvoorbeeld aan de wetten die vereisen dat men op de heilige Sabbatdag
moet werken, die militaire dienst met wapens in oorlogstijd opleggen, of die
gemakkelijk een scheiding inwilligen, waardoor een huwelijksverbond op
een snelle, makkelijke manier wordt beëindigd. Wetten die abortus, euthanasie en het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken,
schenden allemaal op directe wijze de beginselen van het leven en de goddelijke wet.
In ieder geval is het geïnspireerde antwoord dat Gods volk onderscheid
maakt tussen Zijn wet en de menselijke wet en tussen hun toewijding jegens
God en hun plicht naar de overheid toe, zoals we lezen in de volgende verzen: “Geef ... allen wat u verschuldigd bent.” “Geef ... de keizer wat van de
keizer is, en aan God wat van God is.” Romeinen 13:7; Matthéüs 22:21.
Hetzelfde principe wordt weergegeven in de Geest der Profetie: “Ik zag dat
het in elk opzicht onze plicht is de wetten van ons land te gehoorzamen,
tenzij deze in conflict komen met de hogere wet die God met luide stem
verkondigd heeft van de Sinaï, en daarna met Zijn eigen vinger op steen
heeft gegrift. ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart
schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’
Die Gods wet in het hart heeft, zal God eerder gehoorzamen dan mensen,
en zal eerder ongehoorzaam zijn aan alle mensen dan ook maar iets af te
wijken van Gods gebod. Gods volk, onderricht door de inspiratie der waarheid en geleid door een goed geweten om te leven bij elk woord Gods, zal
Zijn wet, geschreven in hun harten, aanvaarden als het enige gezag dat zij
kunnen erkennen of gehoorzaamheid kunnen bewijzen. De wijsheid en het
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gezag van de Goddelijke wet zijn boven alles verheven.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 47.
Geliefde broeders en zusters, deze lessen zijn opgesteld in het licht van de
moeilijke situaties, waar Gods volk momenteel over de gehele wereld mee
geconfronteerd wordt en die in de dagen die voor ons liggen intensiever en
complexer zullen worden. Zij omvatten voorbeelden uit de Bijbel waarin de
Heer tussenbeide gekomen is in de levens van Zijn kinderen en wonderen
verricht heeft voor degenen die Hem liefhebben, en vastbesloten waren om
– ongeacht de gevolgen – trouw aan Hem en Zijn wet te blijven. Gods volk
verkreeg de overwinning zelfs wanneer het menselijk gezien onmogelijk
scheen. Dat de Heer ons mag helpen, terwijl wij opnieuw naar deze
ervaringen kijken, om te leren van de lessen die Hij Zijn volk in het verleden
gegeven heeft en die Hij hen vandaag zal geven om voor te bereiden voor de
komende beproevingen en overwinningen.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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Gevolg van het aanvaarden van een wijze raad
“Laten we eraan denken dat slechts aan de gehoorzamen de beloften van
zegen, steun en leiding zullen worden vervuld.” –Signs of the Times, 22
december 1881.
“Van Christus’ volgelingen wordt verlangd dat zij van de wereld uitgaan en
afzonderlijk zijn en niet het onreine aanraken. Zij hebben de belofte om de
zonen en dochters van de Allerhoogste, leden van de koninklijke familie te
zijn. Maar als van hun kant niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan
zullen en kunnen zij niet de vervulling van de belofte realiseren. Een belijdenis van het christendom is niets in de ogen van God; maar ware, nederige,
bereidwillige gehoorzaamheid aan Zijn eisen wijst de kinderen van Zijn aanneming aan, de ontvangers van Zijn genade, de deelgenoten van Zijn grote
zaligheid.” –Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 441.
De dromen van een koning
1.

Welke dromen gaf de Heer aan de Egyptische farao? Welke
indruk maakten ze op hem? Genesis 41:1-8.
Genesis 41:1-8 En het gebeurde, na verloop van twee volle jaren, dat
de farao droomde, en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden
in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere
koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en ze gingen bij de
andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk
van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die mooi
van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao wakker. Daarna sliep
hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aren kwamen op in één halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven
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dunne en door de oostenwind verschroeide aren op. De dunne aren
verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker, en
zie, het was een droom! En het gebeurde de volgende morgen dat zijn
geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs van
Egypte en al zijn wijzen roepen, en de farao vertelde hun zijn droom. Er
was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen.
“De koning van Egypte had op zekere nacht twee dromen, die klaarblijkelijk heenwezen naar dezelfde gebeurtenis en een grote ramp
schenen aan te kondigen. Hij kon niet achter de betekenis van deze
droom komen. Ze bleven zijn geest verontrusten. De tovenaars en
wijzen aan zijn hof konden geen verklaring geven. De verslagenheid
en bezorgdheid van de koning nam toe en schrik verbreidde zich
door zijn paleis.” –Patriarchen en profeten, blz. 186.
Uitlegging van de dromen
2.

Aan wie heeft de Heer licht gegeven aangaande de dromen van
de vorst? Wat was de betekenis? Genesis 41:25-32.
Genesis 41:25-32 Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van de
farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat Hij gaat doen.
Die zeven mooie koeien betekenen zeven jaren, die zeven mooie aren
betekenen ook zeven jaren; de dromen zijn één. Die zeven magere en
lelijke koeien, die na hen opkwamen, zijn zeven jaren; die zeven lege,
door de oostenwind verschroeide aren zullen zeven jaren van honger
zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb: God
heeft aan de farao laten zien wat Hij gaat doen. Zie, de komende
zeven jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn.
Maar daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken; dan
zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn, en de honger zal
het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen, want
die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom twee keer gekregen
heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit
te voeren.
“In de algemene opwinding herinnerde de schenker zich de omstandigheden van zijn eigen droom; hij dacht weer aan Jozef en een gevoel van zelfverwijt om zijn vergeetachtigheid en ondankbaarheid
vervulde hem. Dadelijk stelde hij de koning ervan op de hoogte dat
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zijn droom en die van de bakker waren verklaard door een
Hebreeuwse gevangene, en hoe de voorzegging in vervulling was
gegaan.” –Patriarchen en profeten, blz. 186.
3.

Welke raad gaf Jozef aan de koning met het oog op de komende
jaren van overvloedige oogsten, die gevolgd zouden worden door
hongersnood? Genesis 41:33-36.
Genesis 41:33-36 Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze
man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het
volgende doen: Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens
de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het
land Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende goede
jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan, als
voedsel in de steden, en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad
dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land
Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt.
“De uitleg was zo redelijk en aanvaardbaar en de gedragslijn die werd
aangeraden was zo juist en doordacht, dat geen twijfel kon bestaan
aan de juistheid ervan. Maar aan wie zou de uitvoering van dit plan
worden opgedragen? Van de wijsheid van deze keuze hing het
voortbestaan van het volk af. Van de schenker had de vorst gehoord
hoe verstandig en voorzichtig Jozef zich had gedragen bij het leiding
geven in de gevangenis; het was duidelijk dat hij in buitengewone
mate beschikte over bestuurlijke bekwaamheid. [...] ... Een verder
onderzoek op bevel van de koning toonde de juistheid van zijn verslag
aan. Aan heel het hof was Jozef de enige persoon die de wijsheid
bezat om te wijzen op het gevaar dat het rijk bedreigde, en die wees
op de noodzakelijke voorbereiding die getroffen moest worden.”
–Patriarchen en profeten, blz. 188.

4.

Waren Jozefs voorstellen logisch? Wie stelde de farao voor en wees
hij vervolgens aan om het plan uit te voeren? Genesis 41:37-44.
Genesis 41:37-44 Deze woorden waren goed in de ogen van de farao
en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn
dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie
de Geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien
God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en
7

wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw
bevel eerbiedigen; alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien
hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: Zie, ik stel u hierbij
aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn
hand en deed hem aan Jozefs hand; hij liet hem kleren van fijn linnen
aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden
op de tweede wagen die hij had, en ze riepen voor hem uit: Kniel! Zo
stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen
Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het
land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen.
“De koning was ervan overtuigd dat Jozef de enige was die in staat
was de plannen die hij zelf had voorgesteld, ten uitvoer te brengen.
Het was duidelijk dat een goddelijke macht met hem was, en dat er
onder de hovelingen van de koning niemand zozeer in staat was de
belangen van het volk in deze crisis te behartigen. Het feit dat hij niet
alleen Hebreeër was, maar ook een slaaf, was van weinig betekenis,
gezien zijn klaarblijkelijke wijsheid en zijn gezond oordeel. [...]
Vanuit de kerker werd Jozef verheven tot heerser over het gehele land
Egypte. Het was een positie van hoge eer, maar moeilijk en vol
gevaren. Men kan niet staan op grote hoogte zonder gevaar. Zoals de
storm de nederige bloem in het dal onberoerd laat, maar de statige
boom op de bergtop ontwortelt, kunnen zij die in nederigheid vasthielden aan hun oprechtheid, meegesleurd worden door de verzoekingen die gepaard gaan aan werelds succes en wereldse eer. Maar het
karakter van Jozef doorstond zowel de toets van tegenspoed als van
voorspoed. [...] Door Jozef werd de aandacht van de koning en van de
groten in Egypte gericht op de ware God, en hoewel ze vasthielden
aan hun afgodendienst, leerden ze eerbied koesteren voor de beginselen die in het leven en karakter van deze aanbidder van Jehova geopenbaard werden.” –Patriarchen en profeten, blz. 188, 189.
Voorbereiding op de crisis
5.

Wat werd er gedaan tijdens de zeven jaar van overvloed? Welke
maatregelen werden er genomen om het benodigde proviand
voor de komende hongersnood op te slaan? Genesis 41:47-49.
Genesis 41:47-49 Het land bracht in de zeven jaren van overvloed
bij handen vol op, en hij bracht al het voedsel van de zeven jaren
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dat in het land Egypte was, bijeen en sloeg het voedsel op in de
steden; het voedsel van de akkers van elke stad, die eromheen lagen,
sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand
van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen
meer aan.
“Aan het begin van de vruchtbare jaren begon de voorbereiding voor de
naderende hongersnood. Onder leiding van Jozef werden machtige
opslagplaatsen gebouwd in alle belangrijke plaatsen in het gehele land
Egypte en ruime voorzieningen werden getroffen om het overschot van
de te verwachte oogst te bewaren. Deze gedragswijze werd gedurende
de zeven jaren van overvloed gehandhaafd, tot de voorraad graan die
opgeslagen was, alle voorstelling te boven ging.” –Patriarchen en
profeten, blz. 192.
6.

Wat gebeurt er in een land dat niet slechts een of twee jaar
hongersnood heeft, maar aan een stuk door gedurende zeven
jaar? Genesis 41:54-57.
Genesis 41:54-57 En begonnen de zeven jaren van hongersnood te
komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in
heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte
honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood, en de farao
zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen
er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en
verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het
land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren
kopen, want de honger was in alle landen sterk.

7.

Hoe bekeek Jozef op dat moment zijn eerdere ervaringen? Wat
waren de prachtige resultaten voor veel mensen door de
Egyptenaren die de goede raad aannamen? Genesis 45:7, 8.
Genesis 45:7, 8 God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie
een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote
uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader
voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het
land Egypte.
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“Jozef beschouwde het feit dat hij naar Egypte werd verkocht als de
grootste ramp die hem kon treffen, maar hij besefte dat hij God meer
moest vertrouwen dan hij ooit had gedaan in het verleden, toen hij
beschermd werd door de liefde van zijn vader. Jozef nam God met
zich mee naar Egypte, en dit kwam tot uiting in zijn opgeruimd
gedrag, temidden van zijn verdriet. Zoals de ark van God rust en
voorspoed bracht in Israël, bracht de Godvrezende jongeman die
God liefhad, zegen in Egypte.” –Bijbelkommentaar, blz. 27, 28.
“Het was Gods bedoeling dat door Jozef, de Bijbelse godsdienst zou
worden geïntroduceerd onder de Egyptenaren. Deze getrouwe getuige
diende Christus in het hof van de koningen te vertegenwoordigen.
Door dromen communiceerde God met Jozef in zijn jeugd en gaf hij
hem een kennisgeving van de hoge positie waartoe hij geroepen zou
worden om te vervullen. De broers van Jozef verkochten hem – om de
vervulling van zijn dromen te voorkómen – als slaaf, maar hun wrede
daad resulteerde in het verwezenlijken van alles wat de dromen voorzegden.” –(The Youth’s Instructor, 11 maart 1897) Ye Shall Receive
Power, blz. 256.
Beloften aan degenen die Gods raad in acht nemen
8.

Hoe ongebruikelijk is het dat een koning de voorstellen van een
jonge buitenlandse slaaf aanvaardt? Welke beloften geeft de Heer
aan allen die handelen naar Zijn raad, zoals de farao dat deed in de
tijd van Jozef? Spreuken 19:20; Jeremía 23:18; Psalm 73:23, 24.
Spreuken 19:20 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u
uiteindelijk wijs wordt.
Jeremía 23:18 Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan,
en Zijn woord gezien en gehoord, wie heeft op Zijn woord acht
geslagen en ernaar geluisterd?
Psalm 73:23, 24 Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt
mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna
zult U mij in heerlijkheid opnemen.
“Degenen die het doel van God opzij willen zetten, en zich tegen Zijn
wil verzetten, kunnen voor een tijdje voorspoedig lijken; maar God is
aan het werk om Zijn Eigen doeleinden te vervullen, en Hij zal
openbaren wie de heerser is van de hemel en de aarde.” –(The Youth’s
Instructor, 11 maart 1897) Ye Shall Receive Power, blz. 256.
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“Hier zijn de beloften, helder en duidelijk, rijk en volledig, maar aan
al deze beloften zijn voorwaarden verbonden. Als u voldoet aan de
voorwaarden, kunt u dan niet de Heer vertrouwen dat Hij Zijn woord
nakomt? Laten deze gezegende beloften omlijst door geloof in het
geheugen worden opgeslagen. Geen enkele zal onvervuld blijven.
Alles, wat God heet gezegd, zal Hij ook doen ‘Hij, die beloofd heeft,
is getrouw.’ ” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 512.
Voor verdere studie
“Hoe kwam het dat Jozef in staat was zo’n vastheid van karakter, oprechtheid en wijsheid te vormen? In zijn jonge jaren had hij zijn plicht
gedaan en niet zijn impulsen gehoorzaamd; de oprechtheid, het simpele
vertrouwen, en de edele natuur van de jongeling droegen vrucht in het
leven van de man. Een zuiver en eenvoudig leven had gunstig gewerkt op
de ontwikkeling van lichaam en geest. Gemeenschap met God door zijn
werken en het overdenken van de grote waarheden, toevertrouwd aan de
erfgenamen van het geloof, hadden zijn geestelijke natuur verheven en veredeld, zijn verstand verruimd en versterkt zoals geen andere studie dat kon
doen.
Trouwe plichtsvervulling in elk opzicht, zowel in kleine als in grote dingen,
hadden alle krachten geschikt gemaakt voor de meest verheven dienst. Wie
leeft in overeenstemming met de wil van de Schepper is zeker van de meest
waarachtige en edelste ontwikkeling van het karakter. ‘De vreze des Heren
– dat is wijsheid – en van het kwade te wijken is inzicht.’ Job 28:28.
Er zijn slechts weinigen die beseffen welke invloed kleine dingen in het
leven hebben op de vorming van het karakter. Niets waarmee we te maken
hebben, is in werkelijkheid onbetekenend. De verschillende omstandigheden waarmee we dagelijks in aanraking komen, zijn bedoeld om onze
trouw te toetsen en ons geschikt te maken voor meer vertrouwen. [...] De
kostbaarste gaven zijn waardeloos als men er geen voordeel van trekt.
Het vormen van een edel karakter is het werk van een heel leven en moet
het gevolg zijn van een ijverig en aanhoudend streven. God schenkt
mogelijkheden; het succes is afhankelijk van het gebruik dat men ervan
maakt.” –Patriarchen en profeten, blz. 190, 191.
_____
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2e Les

Sabbat 13 januari 2018
Sabbatbegin 16.53 u. ↔ 16.55 u.

Zegen overtreft vijandschap
“Indien de nakomelingen van Abraham apart van andere volken waren
gehouden, zouden ze niet tot afgoden zijn verleid. Door het apart houden
van andere volken, zou een grote verleiding om zich te mengen in hun
zondige praktijken en opstand tegen God, zijn weggenomen. Zij verloren in
grote mate hun bijzondere, heilige karakter door zich te mengen met de
volken om hen heen. Om hen te bestraffen bracht de Heer hen hongersnood
op hun land, waardoor ze genoodzaakt waren naar Egypte af te dalen om
hun leven te behouden. Maar God heeft hen niet verlaten, terwijl zij in
Egypte waren, wegens Zijn verbond met Abraham. Hij liet hen onderdrukken door de Egyptenaren, zodat zij in hun nood tot Hem zouden terugkeren,
Zijn rechtvaardige en genadige regering kiezen en Zijn vereisten gehoorzamen.” –The Story of Redemption, blz. 147.
1.

Wie kwamen, toen Jozef een uitnodiging stuurde naar zijn
vader, met hem mee? Wie kwamen er allemaal bij elkaar van
Kanaän naar het nieuwe land? Éxodus 1:1-5.
Éxodus 1:1-5 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met
Jakob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin:
Ruben, Simeon, Levi en Juda; Issaschar, Zebulon en Benjamin; Dan,
Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jakob afstamden, waren
zeventig zielen; Jozef was echter al in Egypte.
“Geen belasting werd door de koning van Egypte gevorderd van
Jozefs vader en broers, en Jozef kreeg het voorrecht om hen vrijelijk
voedsel te verschaffen. De koning zei tot zijn heersers: ‘Zijn wij aan
de God van Jozef en aan hem niet deze vrije levering van voedsel
verschuldigd? Was het niet vanwege zijn wijsheid dat we zo’n
overvloedige voorraad hebben? Terwijl andere landen omkomen,
hebben we genoeg! Zijn leiding heeft het koninkrijk sterk verrijkt.’ ”
–Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 178; The Story of Redemption, blz. 104.
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De snelle groei van de kinderen van Israël
2.

Welk buitengewoon verschijnsel vond plaats nadat Jozef en zijn
generatie gestorven was? Éxodus 1:6, 7.
Éxodus 1:6, 7 Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en
heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij
zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat
het land vol van hen werd.
“De Israëlieten waren reeds zeer talrijk geworden; ze ‘waren vruchtbaar en breidden zich snel uit; zij vermenigvuldigden zich en werden
uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd’. Onder de
goede zorgen van Jozef en de gunst van de koning die toen heerste,
hadden ze zich door heel het land verspreid. Maar ze waren een apart
volk gebleven, dat niets gemeen had met de Egyptenaren wat betreft
gewoonten of godsdienst; en hun toenemend aantal wekte nu de vrees
van de koning en zijn volk op, dat ze zich in geval van oorlog zouden
verbinden met de vijanden van Egypte. Toch zou het een onjuiste
politiek zijn geweest hen uit het land te verdrijven.” –Patriarchen en
profeten, blz. 209, 210.

3.

Welke gedachten kwamen op in de geest van de volgende farao
toen hij zag dat de Israëlische bevolking snel groeide? Welk
plan stelde hij in om deze groei te vertragen? Éxodus 1:8-11.
Éxodus 1:8-11 Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die
Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: Zie, het volk van de
Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het
zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze
vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken.
En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk
aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde
voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses.
“Deze nieuwe koning van Egypte vernam dat de kinderen van Israël
van groot belang waren voor het koninkrijk. Velen van hen waren
bekwame en veelbegrijpende arbeiders, en hij was niet bereid hun
arbeid te verliezen. Deze nieuwe koning rangschikte de kinderen
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van Israël met die klasse van slaven die hun schapen en runderen,
hun land en zichzelf aan het koninkrijk verkocht hadden. ‘En zij
zetten er oversten der schattingen over, om het te verdrukken met
hun lasten; want men bouwde voor Faraö schatsteden, Pitom en
Raämses.’ ” –Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 178, 179; The Story of
Redemption, blz. 105.
4.

Hoe kon – ondanks de slavernij, de verhoogde werkuren, en
zwaardere lasten – worden gezien dat de Israëlieten door de
Heer bijzonder gezegend waren? Éxodus 1:12-14.
Éxodus 1:12-14 Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker
het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met
harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen
door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en
door allerlei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten
dienen, met harde hand.
“Ze dwongen hun vrouwen in de velden te werken, alsof ze slaven
waren. Maar hun aantallen daalden niet. Toen de koning en zijn heersers zagen dat ze voortdurend toenamen, raadpleegden zij samen om
hen te dwingen om elke dag een bepaalde hoeveelheid te behalen. Zij
dachten dat ze hen met harde arbeid konden onderwerpen, en waren
boos omdat ze hun aantallen niet konden verminderen en hun onafhankelijke geest niet konden verpletteren.” –The Story of Redemption,
blz. 105.

Draconische maatregelen
5.

Welk wrede plan heeft de farao gemaakt om de toenemende vermenigvuldiging van het volk van Israël te beperken? Hoe effectief
was dit om de uitbreiding van de bevolking te beperken? Éxodus
1:15-21.
Éxodus 1:15-21 [SVV] Daarenboven sprak de koning van Egypte tot
de vroedvrouwen der Hebreïnnen, waarvan de naam van de ene Sifra,
en de naam van de andere Pua was; En zei: Wanneer u de Hebreïnnen
in het baren helpt, en hen ziet op de stoelen; is het een zoon, zo doodt
hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven! Doch de vroed-
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vrouwen vreesden God, en deden niet, zoals de koning van Egypte tot
hen gesproken had, maar zij behielden de jongetjes in het leven. Toen
riep de koning van Egypte de vroedvrouwen, en zei tot hen: Waarom
hebt u deze zaak gedaan, dat u de jongetjes in het leven behouden hebt?
En de vroedvrouwen zeiden tot Faraö: Omdat de Hebreïnnen niet zijn
gelijk de Egyptische vrouwen; want zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot
hen komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En
het geschiedde, daar de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij
hun huizen.
“Toen ze merkten dat ze op deze wijze hun doel niet bereikten, namen
ze wredere maatregelen. Bevelen werden gegeven aan de vrouwen die
door hun werk in de gelegenheid waren, het bevel uit te voeren om de
mannelijke Hebreeuwse kinderen bij de geboorte te doden. In dit alles
was satan de aanstoker. Hij wist dat er een bevrijder uit Israël zou
opstaan, en door de koning ertoe te brengen hun kinderen om te
brengen, hoopte hij Gods plan te doen mislukken. Maar de vrouwen
vreesden God en durfden het wrede bevel niet uit te voeren. De Here
keurde hun handelswijze goed en zegende hen.” –Patriarchen en
profeten, blz. 210.
Zie ook: The Story of Redemption, blz. 105, 106
[http://text.egwwritings.org. Search: “sr 105”]; Spiritual Gifts, vol.
3, blz. 179, 180 [http://text.egwwritings.org. Search: “3sg 179”]
6.

Welk ander wreed bevel volgde, toen hij niet tevreden was met
de eerdere resultaten? Éxodus 1:22.
Éxodus 1:22 Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die
geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag
u in leven laten.
“Toen de koning van Egypte werd geïnformeerd dat zijn bevel niet
was gehoorzaamd, was hij erg boos. Hij maakte toen zijn bevel
dringender en uitgebreider.” –Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 180.
“De koning, toornig over het mislukken van zijn plan, herhaalde zijn
bevel met groter kracht en nadruk. Heel het volk werd opgeroepen de
hulpeloze slachtoffers op te jagen en om te brengen. ‘Toen gebood
Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle jongens die geboren worden, in
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de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven.’ ” –Patriarchen en
profeten, blz. 210, 212.
Vijandigheid verslagen
7.

Hoe heeft God – na de donkere nacht van slavernij en lijden – ingegrepen en Zijn volk verlost? Deuteronomium 26:8; Jeremía 32:21.
Deuteronomium 26:8 En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een
sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende
daden, met tekenen en met wonderen.
Jeremía 32:21 U leidde Uw volk Israël uit het land Egypte, met
tekenen en met wonderen, met sterke hand, met uitgestrekte arm en
grote ontzagwekkende daden.
“De Egyptenaren hadden gehoord van de verwachtingen van de kinderen van de Israëlieten en bespotten hun hoop op bevrijding en
spraken verachtend over de macht van hun God. Zij wezen hen op
hun eigen situatie als een volk, als slechts een slavenvolk, en zeiden
spottend tegen hen: Als jullie God zo rechtvaardig en barmhartig is
en meer macht bezit dan de Egyptische goden, waarom maakt Hij
dan van jullie geen vrij volk? Waarom niet Zijn grootheid en macht
tonen en u verheffen?’ ” –The Story of Redemption, blz. 113, 114.
“Dit was Zijn opzet in de bevrijding van Israël uit Egypte. Bij de brandende braamstruik ontving Mozes van God de boodschap voor de
koning van Egypte: ‘Laat Mijn volk trekken, dat het Mij diene’.
Éxodus 7:16. Met een machtige hand en een uitgestrekte arm bracht
God de Hebreeën uit het land der slavernij. Wonderlijk was de verlossing die Hij voor hen wrochtte, terwijl Hij hun vijanden, die weigerden naar Zijn woord te luisteren, strafte met algehele vernietiging.”
–Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 9.

Voor verdere studie
“Farao pochte dat hij graag zou willen zien dat hun God hen uit zijn
handen zou bevrijden. Deze woorden vernietigden de hoop van veel van
de kinderen van Israël. Het scheen hen zeer zo te zijn zoals de koning en
zijn raadgevers hadden gezegd. Zij wisten dat ze als slaven werden behandeld, en dat ze die mate van onderdrukking maar zouden moeten
doorstaan, die hun taakhebbers en heersers hen zouden kunnen opleggen.
Op hun mannelijke kinderen werd gejaagd en zij werden gedood. Hun
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eigen leven was een last, en zij geloofden in en aanbaden de God van de
hemel. [...]
Er waren slechts een paar gezinnen die eerst naar Egypte gingen. Zij
groeiden tot een grote menigte. Sommigen waren zorgvuldig om hun
kinderen in de wet van God te onderwijzen, maar veel van de Israëlieten
hadden zoveel afgodendienst gezien, dat zij ideeën van Gods wet hadden
verward. Diegenen die God vreesden, riepen Hem in angst van geest om
hun juk van smartelijke slavernij te breken en hen te brengen uit het land
van hun gevangenschap, zodat zij vrij kunnen zijn om Hem te dienen.
God hoorde hun roepen en deed Mozes opstaan als Zijn instrument om de
bevrijding van Zijn volk te verwezenlijken.” –The Story of Redemption,
blz. 114, 147.
“Wat u nodig hebt is om uw afhankelijkheid van God te zien en een vastberaden hart te hebben. Wees een man waar u bent; toon waar u bent karaktersterkte; wees, door Jezus Christus, in staat om te zeggen: ‘Nee, ik zal deze
grote slechtheid niet doen en zondigen tegen God.’ ” –Letter 48, 1887.
_____

3e Les

Sabbat 20 januari 2018
Sabbatbegin 17.05 u. ↔ 17.06 u.

Koninklijke tegenstand het hoofd bieden
“Elk volgend bewijs van Gods macht waaraan de Egyptische vorst
weerstand bood, bracht hem ertoe God hardnekkiger uit te dagen. Zo ging
het werk door, er streed een sterfelijk mens tegen de duidelijke wil van een
oneindig God. Dit geval is een duidelijk beeld van de zonde tegen de
Heilige Geest. ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Geleidelijk trok
de Here Zijn Geest terug. Door het wegnemen van Zijn weerhoudende
macht gaf Hij de koning over in handen van de ergste van alle tirannen –
aan zichzelf (R&H 27 juli, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 33.
1.

Welke grote opdracht heeft de Heer aan Mozes toevertrouwd?
Was het te verwachten dat de farao het verzoek om de Israëlieten
te bevrijden makkelijk zou accepteren? Éxodus 3:10, 18, 19.
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Éxodus 3:10, 18, 19 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao
zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. [...]
Dan zullen zij naar uw stem luisteren, en u zult gaan, u en de
oudsten van Israël, naar de koning van Egypte, en u moet tegen hem
zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, is naar ons toe gekomen. Nu dan, laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken,
opdat wij de HEERE, onze God, offers brengen. Maar Ík weet dat de
koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke
hand.
“Mozes kreeg opdracht eerst de oudsten van Israël bijeen te roepen, de
edelsten en rechtvaardigsten onder hen, die lang gezucht hadden over
hun verdrukking, en hun een boodschap van God te brengen, een
boodschap van verlossing. Dan moest hij met de oudsten tot de koning
gaan, ...
Mozes werd gewaarschuwd dat Farao weerstand zou bieden aan het
verzoek om Israël te laten gaan. Toch moest Gods dienstknecht de
moed niet laten zakken; want de Here zou deze gelegenheid gebruiken
om Zijn macht ten aanschouwen van de Egyptenaren en Zijn volk te
openbaren. ‘Ik zal Mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met
alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u
laten gaan.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 221.
2.

Hoe bracht de koning – vol van zijn eigen gezag als heerser –
zijn gevoelens van onafhankelijkheid van God en zijn eigen wil
tot uiting? Éxodus 5:1-5.
Éxodus 5:1-5 Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de
farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan
om voor Mij een feest te vieren in de woestijn. Maar de farao zei:
Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door
Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet
laten gaan. Toen zeiden zij: De God van de Hebreeën is naar ons
toe gekomen. Laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn ingaan,
zodat wij de HEERE, onze God, offers kunnen brengen; anders zal
Hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Toen zei de koning
van Egypte tegen hen: Waarom, Mozes en Aäron, houdt u het volk
van zijn werk af? Ga naar uw dwangarbeid! Verder zei de farao:
Zie, de bevolking van het land is nu al zo talrijk, zou u hen dan
willen laten rusten van hun dwangarbeid?
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“Toen de Hebreeuwse leider tot de koning kwam met een boodschap van ‘Jehova, de God van Israël’, was het geen onbekendheid
met de ware God, maar een uitdagen van Zijn macht, die het antwoord ingaf: ‘Wie is Jehova, naar wie ik zou moeten luisteren….?
Ik ken Jehova niet.’ Van het begin tot het einde was de tegenstand
van Farao tegen God niet het gevolg van onwetendheid, maar van
haat en uitdaging.” –Patriarchen en profeten, blz. 298.
“Van alle landen die in de Bijbel worden genoemd, is Egypte het
verst gegaan in godsontkenning en wetsverachting. Geen enkele
koning heeft zich openlijker en brutaler verzet tegen het gezag van
de hemel dan Farao. Toen Mozes hem in opdracht van God het
bericht overbracht, antwoordde Farao aanmatigend: ‘Wie is de Here,
naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de
Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan’ (Éxodus 5:2).” –De
grote strijd, blz. 255.
Hemelse tekenen en wonderen
3.

Welk teken gaf de Heer om de Egyptische heerser aan te sporen
om de Israëlieten vrij te laten? Wat was zijn reactie op de tekenen
en wonderen? Éxodus 7:1, 2, 10-13.
Éxodus 7:1, 2, 10-13 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik heb
u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aäron zal uw
profeet zijn. Ú moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen,
en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten
uit zijn land moet laten gaan. [...]
Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals
de HEERE geboden had. Aäron wierp zijn staf neer voor de farao
en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang. Maar de farao op
zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische
magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. Want ieder wierp
zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron
verslond hun staven. Het hart van de farao verhardde zich echter,
zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.
“Weer betraden Mozes en Aäron de vorstelijke zalen van de koning
van Egypte. Daar stonden de beide vertegenwoordigers van het slavenvolk, omringd door machtige zuilen en schitterende versieringen,
door rijke schilderijen en gebeeldhouwde afbeeldingen van de heidense goden, voor de heerser van het machtigste rijk dat toen bestond,
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om het gebod van God te herhalen, dat hij Israël moest laten gaan. De
koning eiste een wonder als bewijs van hun goddelijke zending.
Mozes en Aäron hadden aanwijzingen gekregen hoe te handelen als
zo’n bevel werd gegeven, en Aäron nam nu de staf en wierp deze op
de grond voor de voeten van Farao. Hij werd een slang. De vorst liet
‘de wijzen en de tovenaars’ komen, die elk hun staf neerwierpen, die
ook tot slangen werden; ‘de staf van Aäron echter verslond hun
staven’. Toen verklaarde de koning vastbeslotener dan ooit dat zijn
tovenaars even machtig waren als Mozes en Aäron; hij zei dat de
dienstknechten van God bedriegers waren, en voelde zich zeker door
te weigeren gehoor te geven aan hun eisen. Hoewel hij hun boodschap
verachtte, werd hij door God weerhouden om hen kwaad te doen.”
–Patriarchen en profeten, blz. 229.
4.

Hoe bereid was farao om Gods oproep te aanvaarden en Zijn volk
de vrijheid te geven, nadat de verwoesting van vier plagen Egypte
had getroffen? Welke gevolgen kan iemand verwachten als hij
weigert zijn eigen wil op te geven? Éxodus 8:32; Romeinen 2:5.
Éxodus 8:32 32 Maar de farao maakte ook deze keer zijn hart
onvermurwbaar: hij liet het volk niet gaan.
Romeinen 2:5 Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw
onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de
toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God.
“Farao wilde zijn hardnekkigheid in het weerstaan van Gods bevel
rechtvaardigen, en daarom zocht hij een of ander voorwendsel om
de wonderen die God voor Mozes deed, te negeren. Satan schonk
hem precies wat hij wilde. Door het werk dat hij door middel van de
tovenaars tot stand bracht, deed hij het voorkomen alsof Mozes en
Aäron slechts tovenaars waren, en dat de boodschap die ze brachten
niet beschouwd kon worden als afkomstig van een hogere macht. Zo
bereikte de nabootsing van satan zijn doel door de Egyptenaren te
stijven in hun opstand, en te maken dat Farao zijn hart verhardde
tegen beter weten in.” –Patriarchen en profeten, blz. 229. [Zie ook:
Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 568.
“Hij [de menselijke vertegenwoordiger] kan ervoor kiezen om door
satan geïnspireerd en beheerst te worden, om zich van alle
rechtvaardige principes terug te trekken, alsof hij door zijn eigen

20

uitvinding leefde. Desalniettemin zal hij geoordeeld worden als
iemand die al zijn mogelijkheden in dienst van God had kunnen
gebruiken, maar die weigerde dit te doen, en zijn positie innam
onder de zwarte vaandel van de machten der duisternis. Zijn gebrek
aan het goede te doen dat hij zou hebben kunnen doen, had hij
deelhebber geweest aan de goddelijke natuur, zal tegen hem worden
aangemerkt als een teken dat hij de grote genade en liefdevolle
vriendelijkheid van God veracht en verwaarloosd heeft, door te
weigeren om Gods aanspraak op zijn dienst te erkennen.”
–Pamphlet – An Appeal for Missions, blz. 28.
Koppige weigering om toe te geven
5.

Wat was de houding van de koning nadat het volk was getroffen
door negen verschrikkelijke plagen? Wat lieten zijn woorden
aan Mozes zien? Éxodus 10:28, 29.
Éxodus 10:28, 29 En de farao zei tegen Mozes: Ga bij mij weg!
Wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt, want
op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven! Mozes nu zei:
U hebt juist gesproken. Ik zal u niet meer onder ogen komen.
“Het is niet veilig om twijfel in het hart te koesteren, zelfs niet voor
een moment. Het zaad van de twijfel dat Farao zaaide toen hij het
eerste wonder verwierp, werd toegestaan om te groeien, en het bracht
zo’n rijke oogst voort, dat alle volgende wonderen hem niet konden
overtuigen dat zijn standpunt fout was. Hij ging verder op de weg die
hij was ingeslagen en ging van de ene mate van twijfel naar de
volgende, en zijn hart verhardde zich steeds meer, tot hij gedwongen
werd om op de koude, dode gezichten van de eerstgeborenen te zien.”
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 223.

6.

Wat heeft uiteindelijk farao’s ijzeren wil doen breken? Wat
denkt u dat de koning ervan hield om zijn ideeën veel eerder op
te geven om de plagen en verwoestingen te voorkómen die over
zichzelf en zijn volk kwamen? Éxodus 12:30-33.
Éxodus 12:30-33 Toen stond de farao ’s nachts op, hij en al zijn
dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in
Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep
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Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden
van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de
HEERE, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw
runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook
mij! De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk, om het snel uit
het land te laten gaan, want zij zeiden: Wij gaan anders allemaal
sterven!
“Door heel het gebied van Egypte was de trots van elk gezin weg.
De klachten en het gejammer van de rouwklagers vulden de lucht.
Koning en hovelingen stonden met bleek gelaat en bevende
ledematen door de overweldigende schrik. Farao herinnerde zich
hoe hij vroeger had uitgeroepen: ‘Wie is de Here, naar wie ik zou
moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet, en ik
zal Israël ook niet laten gaan.’ Éxodus 5:2.
Nu, daar zijn hemeltergende trots tot in het stof vernederd was,
ontbood hij des nachts Mozes en Aäron en zei: ‘Maakt u gereed,
gaat weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de Israëlieten;
gaat, dient de Here, zoals gij gezegd hebt. Neemt ook uw kleinvee
en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt; maar gaat! En wilt ook
mij zegenen.’ De koninklijke raadslieden en het volk smeekten
eveneens de Israëlieten het land snel te verlaten, want, ze zeiden:
‘Wij sterven allen.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 243, 244.
Verheugd om Gods wil te doen
7.

Wat was – in tegenstelling tot de trots van de Egyptische
monarch – de houding van Gods Zoon? Wat dienen wij te leren
van de optekeningen van deze opmerkelijke gebeurtenissen in
de Bijbel? Psalm 40:9; Matthéüs 26:42; Éfeze 5:17; Psalm
143:10; Matthéüs 7:21.
Psalm 40:9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te
doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Matthéüs 26:42 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en
bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan
zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.
Éfeze 5:17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil
van de Heere is.
Psalm 143:10 Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn
God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.
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[Ps. 143:10, KJV: Leer mij Uw wil te doen; want u bent mijn God;
Uw Geest is goed; leid mij in het land van oprechtheid]
Matthéüs 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van
Mijn Vader, Die in de hemelen is.
“De Heer Jezus zegt: ‘Ik heb de geboden van Mijn Vader bewaard.’
Hoe? Als mens. ‘Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God.’ Tot de
beschuldigingen van de Joden trad Hij naar voren in Zijn zuivere,
deugdzame, heilige karakter en daagde hen uit: ‘Wie van u overtuigt
Mij van zonde?’ ...” –Christ Triumphant, blz. 25.
“Christus heeft van Zichzelf gezegd: ‘Ik heb lust om Uw wil te
doen, Mijn God, Uw wet is in Mijn binnenste.’ ‘Ik zoek niet Mijn
wil, doch de wil van Hem die Mij gezonden heeft.’ En de Schrift
zegt: ‘Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te
wandelen als Hij gewandeld heeft.’ (Psalm 40:9; Johannes 5:30;
1 Johannes 2:6).
Gods Woord komt vaak in botsing met de overgeërfde en aangekweekte karaktertrekken van de mens en zijn gewoonten. Maar de
hoorder van de goede grond die het Woord ontvangt, aanvaardt al
zijn voorwaarden en eisen. Zijn gewoonten, gebruiken en daden
worden ondergeschikt gemaakt aan Gods Woord. In zijn oog verdwijnen de geboden van sterfelijke, dwalende mensen in het niet bij
het Woord van de oneindige God. Met heel zijn hart en doelgericht
zoekt hij naar het eeuwige leven en ten koste van verlies, vervolging
of zelfs de dood zal hij de waarheid gehoorzaam zijn.” –Lessen uit
het leven van alledag, blz. 32.
Voor verdere studie
“Vóór de komst van elke plaag moest Mozes de aard en de gevolgen ervan beschrijven, opdat de koning zichzelf daarvoor zou kunnen bewaren
als hij dat wenste. Elke verworpen bestraffing zou gevolgd worden door
een zwaardere, tot zijn trotse hart vernederd zou zijn en hij zou erkennen
dat de Schepper van hemel en aarde de ware en levende God is. De Here
zou de Egyptenaren een kans geven om te zien hoe zinloos de wijsheid
van hun machtigen was, hoe zwak de macht van hun goden, wanneer ze
zich stelden tegen Gods geboden. Hij zou het volk van Egypte straffen
voor hun afgoderij, en hun pochen dat ze de zegeningen van hun levenloze afgoden ontvingen, het zwijgen opleggen. God zou Zijn Eigen naam
verheerlijken, zodat andere volken zouden horen van Zijn macht en zou23

den beven voor Zijn machtige daden, en Zijn volk zich zou afwenden van
hun afgoderij om Hem een zuivere eredienst te bewijzen.” –Patriarchen
en profeten, blz. 229.
“De wet van het eigen ik wordt dan ingevoerd en de menselijke wil komt
bovenaan te staan. En als dan de hoge en heilige wil van God naar voren
wordt gebracht, om die te gehoorzamen, te eerbiedigen en te eren – dan drijft
de wil van de mens haar zin door . . . en volgt haar eigen impulsen, en er
ontstaat een strijd tussen de mens en God.” –Christus weerspiegelen, blz. 55.
_____

4e Les

Sabbat 27 januari 2018
Sabbatbegin 17.17 u. ↔ 17.19 u.

Toestemming vragen om er door te gaan
“Toen de Here Zijn volk voor de tweede maal tot aan de grenzen van
Kanaän voerde, kregen deze heidense volken nog meer bewijzen van Zijn
macht. Ze zagen dat God met Israël was, toen ze de overwinning behaalden
over Arad en over de Kanaänieten. Ze hadden gehoord van de wonderlijke
redding van hen die door de vurige slangen gebeten waren. Hoewel de
Israëlieten niet door het land Edom hadden mogen trekken en daarom gedwongen waren geworden de lange en moeilijke reis langs de Rode Zee te
maken, hadden ze toch geen vijandschap getoond tijdens hun reis langs de
grenzen van Edom, Moab en Ammon, en de volken en hun bezittingen
ongemoeid gelaten.” –Patriarchen en profeten, blz. 394, 395.
1.

Welk bevel gaf de Heer de kinderen van Israël, nadat ze vele jaren
rond het Seïrgebergte hadden getrokken? Deuteronomium 2:1,
laatste gedeelte - 3, 14, eerste gedeelte.
Deuteronomium 2:1b - 3, 14a … zoals de HEERE tot mij gesproken had, en wij trokken om het Seïrgebergte heen, vele dagen. Toen
zei de HEERE tegen mij: U bent lang genoeg om dit bergland heen
getrokken. Keer u om naar het noorden. [...] De tijd dat wij gereisd
hebben, vanaf Kades-Barnea totdat wij de beek Zered overtrokken,
bedroeg achtendertig jaar...
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“Gedurende bijna veertig jaar waren de Israëlieten uit het oog
verloren in de eenzaamheid van de woenstijn. ‘De tijd’, zegt Mozes,
‘dat wij reisden vanaf Kades-Barnea, totdat wij de beek Zered
overtrokken, bedroeg achtendertig jaar – todat dit gehele geslacht, de
krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man, zoals
hun de Here had gezworen; ...’ [...] De legerplaats van Israël te Kades
lag niet ver van de grenzen van Edom, en Mozes en het volk wensten
vurig de weg te gaan die door dit land leidde naar het beloofde land;
daarom zonden ze een boodschap naar de koning van Edom, zoals
God hen had gezegd.” –Patriarchen en profeten, blz. 369, 383.
Verzoek aan de koning van Edom
2.

Welke verklarende brief stuurde Mozes naar de koning van de
Edomieten, die afstammelingen waren van Ezau en dus zijn
familie? Numeri 20:14-16.
Numeri 20:14-16 En Mozes stuurde uit Kades boden naar de
koning van Edom, met de boodschap: Dit zegt uw broeder Israël: U
weet zelf van al de moeite die ons getroffen heeft, dat onze vaderen
naar Egypte vertrokken zijn, en dat wij vele dagen in Egypte gewoond hebben, en dat de Egyptenaren ons en onze vaderen kwaad
gedaan hebben. Toen riepen wij tot de HEERE. Hij hoorde onze
stem, en Hij zond een Engel, en Hij leidde ons uit Egypte. En zie, wij
zijn in Kades, een stad aan het uiterste van uw grens.
“Als het volk op God had vertrouwd, toen het op de proef werd
gesteld, zou de Vorst van het heer des Heren hen door Edom hebben
geleid, en de vrees voor hen zou gerust hebben op de inwoners van
het land, zodat ze hun gunstbewijzen zouden hebben verleend in
plaats van vijandschap te openbaren. Maar de Israëlieten handelden
niet stipt op Gods woord, en terwijl ze klaagden en morden, ging de
gulden kans voorbij. Toen ze eindelijk hun verzoek tot de koning
richtten, werd dit geweigerd. Sedert hun uittocht uit Egypte had satan
zijn best gedaan hinderpalen en verleidingen op hun weg te plaatsen,
zodat ze het land Kanaän niet zouden binnengaan. Door hun ongeloof
hadden ze herhaaldelijk voor hem de deur geopend om Gods plannen
te dwarsbomen.” –Patriarchen en profeten, blz. 383, 384.

3.

Welke toestemming vroeg Mozes hen te verlenen? Numeri 20:17.
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Numeri 20:17 Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet
door akkers of wijngaarden trekken, en wij zullen geen water uit een
put drinken. Wij zullen de koninklijke weg nemen, wij zullen niet
naar rechts of naar links afwijken, totdat wij door uw gebied
getrokken zijn.
“De blijde boodschap van verlossing moet worden gebracht aan hen
die deze nog niet hebben gehoord. Satan is vastbesloten om Gods
volk in een kwaad daglicht te plaatsen voor de wereld. Hij is blij als
hun leven gebreken blootlegt en ze verwerpelijke karaktereigenschappen koesteren. Deze karaktereigenschappen gebruikt hij in zijn
werk. Hij probeert Gods volk in een voortdurende staat van onzekerheid te houden door hen valse theorieën en valse wetenschap aan te
dragen. Hij probeert hen te misleiden zoals hij Adam en Eva heeft
misleid. Hij zal hen ertoe brengen zich af te zonderen van God, hun
ware Raadsman, en zijn spiritistische verzinsels aan te nemen. Met
deze verzinsels gekleed in een gewaad van licht, probeert hij zoveel
mogelijk de ware uitverkorenen te misleiden.” –This Day with God,
blz. 325.
Weigering en een uitgebreider verzoek
4.

Waarmee dreigden de Edomieten tegen Israël, hun eigen broeders,
toen ze weigerden hun verzoek in te willigen? Hoe is het mogelijk
om zo een reactie voor te stellen? Numeri 20:18.
Numeri 20:18 Maar Edom zei tegen hem: U mag niet door mijn
land trekken, anders ga ik u met het zwaard tegemoet!
“Op dit beleefd verzoek kregen zij een waarschuwende weigering:
‘Gij zult niet door mijn gebied gaan, anders trek ik met het zwaard u
tegemoet’.” –Patriarchen en profeten, blz. 383.
“Welke les leert God ons? Probeert Hij ons niet de noodzaak te
tonen om onszelf grondig te onderzoeken, zodat we kunnen zien of
we in het geloof zijn of niet? Probeert hij ons niet te laten nadenken
over het onderwerp van de tijd waarin we leven? De tekenen des
tijds die overal om ons heen in vervulling gaan laten zien dat het
einde van alle dingen nabij is. Intense ernst zou bezit van ons moeten nemen. Onze sluimerende krachten dienen te worden gewekt
door volhardende inspanning. Gewijde arbeiders zouden het veld in
moeten gaan en op verstandige wijze voorwaarts gaan, de weg voor
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de Koning vrijmaken en overwinningen behalen op nieuwe
plaatsen.” –(Letter 43, 1903) The Publishing Ministry, blz. 175.
5.

Veranderden de Edomieten van gedachten toen de Israëlieten
uitvoerig probeerden uit te leggen dat ze geen enkele schade
zouden aanrichten in het land? Welke mate van vijandigheid
toonden zij? Numeri 20:19-21.
Numeri 20:19-21 Toen zeiden de Israëlieten tegen hem: Wij zullen
langs de hoofdweg trekken, en als wij van uw water drinken, ik en
mijn vee, dan zal ik daarvoor de prijs betalen. Ik wil alleen maar te
voet doortrekken, meer niet. Maar hij zei: U mag er niet doortrekken!
En Edom trok eropuit, hem tegemoet, met een zwaar bewapend volk,
en met sterke hand. Zo weigerde Edom toestemming aan Israël om
door zijn gebied te trekken en daarom week Israël van hem af.
“Verbaasd over deze weigering zonden de leiders van Israël een
tweede verzoek tot de koning, met de belofte: ‘Wij zullen langs de
gebaande weg optrekken, en indien ik en mijn vee van uw water
drinken, dan zal ik de prijs daarvoor betalen; ik wil niet anders dan te
voet doortrekken’. ‘Gij zult niet doortrekken’, luidde het antwoord.
Gewapende benden van de Edomieten bezetten reeds de moeilijke
bergpassen, zodat een vreedzame opmars in die richting onmogelijk
was, en de Hebreeën mochten hun toevlucht niet tot geweld nemen.
Ze moesten de lange reis rondom Edom maken.” –Patriarchen en
profeten, blz. 383.

De aanwijzingen van de Heer
6.

Welke aanwijzingen gaf de Heer de Israëlieten om elk mogelijk
conflict of ergernis te vermijden? Waarvoor moesten ze volgens
de Heer Zijn aanwijzing betalen? Deuteronomium 2:4-6.
Deuteronomium 2:4-6 En gebied het volk: U gaat door het gebied
van uw broeders trekken, de kinderen van Ezau, die in Seïr wonen.
Zij zullen wel bevreesd voor u zijn, maar u moet zeer op uw hoede
zijn. Ga niet de strijd met hen aan, want Ik zal u van hun land nog
geen voetbreed geven. Ik heb het Seïrgebergte immers aan Ezau in
bezit gegeven. Voedsel moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt
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eten; ook water moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt
drinken.
“De stamouders van Edom en van Israël waren broeders, en tussen
hen moesten broederliefde en voorkomendheid bestaan. De Israëlieten
mochten nooit wraak nemen voor het feit, dat ze niet door het land
mochten trekken. Ze mochten niet de verwachting koesteren ooit een
deel van het land Edom te bezitten. Omdat de Israëlieten het uitverkoren en begunstigde volk van God waren, moesten ze acht slaan op
de beperkingen die Hij hen had opgelegd. God had hun een rijke
erfenis beloofd; maar ze moesten niet het gevoel hebben dat zij alleen
rechten hadden op aarde, met uitsluiting van alle anderen. Ze moesten
zich in hun omgang met de Edomieten onthouden van het doen van
onrecht tegen hen. Ze moesten met hen handel drijven en die voorraden kopen die ze nodig hadden, en stipt alles betalen wat ze ontvingen.” –Patriarchen en profeten, blz. 384, 385.
7.

Met welke speciale gelegenheid kwam Israël in deze situatie
terecht, nu dat ze bewoonbare gebieden hadden bereikt, zelfs
wanneer menselijke vrijgevigheid volledig werd geweigerd? Op wie
moesten ze vertrouwen nadat ze veertig jaar lang op wonderbaarlijke wijze werden verzorgd? Deuteronomium 2:7, 8.
Deuteronomium 2:7, 8 Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend
in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote
woestijn. Deze veertig jaar is de HEERE, uw God, met u geweest. Het
heeft u aan niets ontbroken. Zo trokken wij verder, weg van onze
broeders, de kinderen van Ezau, die in Seïr woonden, en van de weg
door de Vlakte, van Elath en Ezeon-Geber. Wij keerden om en
trokken langs de weg door de woestijn van Moab.
“Als een aanmoediging om God te vertrouwen en Zijn Woord te
gehoorzamen, werd tot Israël gezegd: ‘De Here, uw God, heeft u
gezegend...; gij hebt aan niets gebrek gehad’. (Deuteronomium 2:7)
Ze waren niet afhankelijk van de Edomieten, want in God hadden ze
grote rijkdom. Ze moesten niet trachten door bedrog of geweld iets
te bemachtigen; in hun omgang moesten ze het beginsel van Gods
wet beoefenen: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. (Matthéüs
22:39)
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Als ze op deze wijze door Edom waren getrokken, zoals Gods
bedoeling was geweest, zou deze doortocht een zegen zijn gebleken,
niet alleen voor henzelf, maar ook voor de inwoners van het land;
want dezen zouden de gelegenheid hebben gehad bekend te worden
met Gods volk en hun eredienst, en te zien hoe de God van Jakob hen
begunstigde die Hem liefhebben en vrezen. Maar het ongeloof van
Israël had dit alles onmogelijk gemaakt. God had het volk water gegeven op hun geroep, maar Hij stond toe dat hun ongeloof gestraft
werd. Weer moesten ze de woestijn in, en zich lessen aan de wonderbare beek, die ze niet langer nodig gehad zouden hebben, als ze op
Hem hadden vertrouwd.” –Patriarchen en profeten, blz. 385.
Voor verdere studie
“Het is van grote betekenis om Gods Woord te geloven en daaraan stipt te
gehoorzamen, terwijl Zijn engelen gereedstaan om voor ons te werken.
Boze engelen staan klaar om elke stap voorwaarts te betwisten. En terwijl
Gods voorzienigheid Zijn kinderen gebiedt om voorwaarts te gaan, wanneer Hij klaarstaat om grote dingen voor hen te doen, tracht satan hen ertoe
te brengen God te mishagen door te aarzelen en uit te stellen; hij tracht een
geest van twist te verwekken, of morren en ongeloof te stimuleren, om zo
de zegeningen die God hen wil schenken weg te nemen. Gods dienstknechten moeten altijd gereed zijn, voorwaarts te gaan zodra Hij een weg opent
door Zijn voorzienigheid. Elk uitstel van hun kant geeft satan de gelegenheid te werken aan hun nederlaag.” –Patriarchen en profeten, blz. 384.
_____

5e Les

Sabbat 3 februari 2018
Sabbatbegin 17.30 u. ↔ 17.31 u.

Goddelijk of menselijk belang?
“Het volk van Moab was nauw verbonden met de Midjanieten, zowel door
banden van afkomst als van godsdienst. En Balak, de koning van Moab,
wekte de vrees van het buurvolk, en verzekerde zich van hun samenwerking in zijn plannen tegen Israël door hen te boodschappen: ‘Nu zal die
menigte onze gehele streek afscheren, zoals een rund het groen des velds
afscheert.’ Bileam, een inwoner van Mesopotamië, stond bekend om het
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bezit van bovennatuurlijke krachten, en zijn faam was doorgedrongen tot
het land Moab. Men besloot zijn hulp in te roepen. Dus werden boodschappers van de oudsten van Moab en van Midjan gezonden om hem te
verzoeken zijn waarzeggerijen en toverkrachten tegen Israël aan te wenden.” –Patriarchen en profeten, blz. 398.
1.

Welk gebied bereikten de kinderen van Israël, toen zij hun reis
hadden voortgezet? Welke angsten hielden de Moabieten in de
greep toen zij zagen hoe groot de Israëlieten in aantal waren?
Numeri 22:1-3.
Numeri 22:1-3 Daarna braken de Israëlieten op en sloegen hun kamp
op in de vlakten van Moab, aan deze zijde van de Jordaan, ter hoogte
van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de
Amorieten gedaan had. Daarom was Moab zeer bevreesd voor dit volk,
want het was talrijk. Moab verkeerde in angst voor de Israëlieten.
“Na de overwinning te Basan keerden de Israëlieten terug naar de
Jordaan om zich klaar te maken voor de inval in Kanaän, en legerden zich bij de rivier, waar deze uitmondt in de Dode Zee, tegenover
de vlakte van Jericho. Ze stonden aan de grenzen van Moab, en de
Moabieten waren beducht over de nabijheid van de invallers.”
–Patriarchen en profeten, blz. 398.
“De Israëlieten gingen voorwaarts en sloegen hun kamp op in de
vlakten van Moab, aan deze zijde van de Jordaan, ter hoogte van
Jericho. Balak, de koning der Moabieten, zag dat de Israëlieten een
machtig volk waren. Toen zij vernamen dat zij de Amorieten hadden
vernietigd en hun land in bezit hadden genomen, kregen zij buitengewone doodsangst. Heel Moab was verontrust.” –Spirit of Prophecy,
vol. 1, blz. 319.

Een poging om Israël te vervloeken
2.

Wie zocht Balak, koning der Moabieten, uit om Israël te vervloeken om Gods werk tegen te werken? Waarom zocht Balak de hulp
van deze man? Numeri 22:4-6; 2 Petrus 2:15, laatste gedeelte.
Numeri 22:4-6 Toen zei Moab tegen de oudsten van Midian: Nu zal
deze menigte alles wat rondom ons is, afgrazen, zoals een rund het
groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die
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tijd koning van Moab. Hij stuurde boden naar Bileam, de zoon van
Beor, in Pethor, aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn
volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen: Zie, er is een volk uit
Egypte getrokken; zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt,
en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek
dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het
verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet: wie u
zegent, is gezegend, en wie u vervloekt, is vervloekt.
2 Petrus 2:15b … [Zij] volgen de weg van Bileam, de zoon van
Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.
“De Moabieten waagden het niet hen aan te vallen; het was zinloos te
vertrouwen op wapengeweld tegenover de bovennatuurlijke krachten
die voor Israël werkten. Maar nu besloten ze, evenals Farao dat had
gedaan, om hun toevlucht te nemen tot toverij om Gods werk tegen te
gaan. Ze zouden een vloek over Israël brengen.” –Patriarchen en
profeten, blz. 398.
“Bileam was een profeet van God geweest en een goede man. Maar hij
werd afvallig en gaf zichzelf over aan hebzucht, zodat hij ‘het loon der
ongerechtigheid liefgehad heeft’ (2 Petrus 2:15b). Destijds toen Balak
boodschappers stuurde voor hem, was hij halfslachtig en volgde de
koers om de gunst en de eer van de vijanden van de Heer te winnen en
te behouden, ter wille van de beloningen die hij van hen ontving.
Tegelijkertijd beweerde hij een profeet van God te zijn. Afgodische
naties geloofde dat vloeken konden worden uitgesproken die individuen
en zelfs hele naties zouden treffen. Toen de boodschappers de boodschap aan Bileam overbrachten, wist hij heel goed welk antwoord hij ze
moest geven. Maar hij vroeg hen om die nacht te blijven en hij zou hen
het antwoord geven wat de Heer hem zeggen zou. De geschenken in de
handen van de mannen wekte zijn hebzuchtige neiging op.” –Spirit of
Prophecy, vol. 1, blz. 320.
3.

Wat legde de Moabitische boodschappers – met geld in hun handen
– uit toen zij Bileams huis bereikte in Pethor, Mesopotamië? Welke
emotie wekte deze verleiding volgens u in Bileam op, toen hij de
kostbare geschenken zag en de door Balak gestuurde boodschap
hoorde? Numeri 22:7, 8.
Numeri 22:7, 8 Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten
van Midian op weg, en zij hadden het waarzeggersloon in hun hand.
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En zij kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak.
Toen zei hij tegen hen: Overnacht hier deze nacht en ik zal verslag
aan u uitbrengen zoals de HEERE tot mij spreken zal. Toen bleven
de vorsten van Moab bij Bileam.
“Bileam, een inwoner van Mesopotamië, stond bekend om het bezit
van bovennatuurlijke krachten, en zijn faam was doorgedrongen tot
het land Moab. Men besloot zijn hulp in te roepen. Dus werden
boodschappers van de oudsten van Moab en van Midjan gezonden
om hem te verzoeken zijn waarzeggerijen en toverkrachten tegen
Israël aan te wenden. [...]
Hij wist wat God voor Israël had gedaan; en toen de boodschappers
hun boodschap overbrachten, wist hij heel goed dat hij het loon van
Balak moest weigeren en de gezanten moest heenzenden. Maar hij
waagde het te spelen met de verleiding, en verzocht de boden om de
nacht bij hem door te brengen, terwijl hij eraan toevoegde dat hij geen
beslissing kon nemen alvorens hij de Here om raad had gevraagd.
Bileam wist dat zijn vervloeking het volk Israël geen kwaad kon
doen. God stond achter hen, en zolang ze aan Hem gehoorzaam
waren, zou geen macht op aarde hen nadeel kunnen bezorgen. Maar
zijn trots werd gestreeld door de woorden van de boden: ‘Wie gij
zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.’ De
kostbare geschenken en de aangeboden verheffing wekten zijn begeerte op. Gretig aanvaardde hij de aangeboden schatten, en vervolgens trachtte hij, onder het voorwendsel van strikte gehoorzaamheid
aan Gods wil, te voldoen aan de wensen van Balak.” –Patriarchen en
profeten, blz. 398, 399.
Een duidelijk, onmiskenbaar antwoord
4.

Welke duidelijke instructie gaf de Heer aan Bileam om hem ervan
te weerhouden een grote fout te begaan? Wat vertelde Hij de
profeet over het volk welke Balak wenste dat hij zou vervloeken?
Numeri 22:9-14.
Numeri 22:9-14 En God kwam tot Bileam en zei: Wie zijn die
mannen die bij u zijn? Toen zei Bileam tegen God: Balak, de zoon van
Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij toe gestuurd met het
verzoek: Zie, het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het oppervlak
van het land bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij. Misschien kan ik
ertegen strijden en het verdrijven. Toen zei God tegen Bileam: U mag
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niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is
gezegend. De volgende morgen stond Bileam op en zei tegen de
vorsten van Balak: Ga naar uw land, want de HEERE weigert mij toe
te laten met u mee te gaan. Toen stonden de vorsten van Moab op en
kwamen terug bij Balak. En zij zeiden: Bileam heeft geweigerd met
ons mee te gaan.
“In de nacht kwam een engel Gods tot Bileam met de boodschap:
‘Gij zult met hen niet medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken,
want het is gezegend.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 399.
“De engel spreekt tot Bileam dat de kinderen van Israël worden geleid
onder de banier van de God van de hemel en geen vloek der mensen
kan hun vooruitgang vertragen.” –Spirit of Prophecy vol. 1, blz. 320.
De volgende morgen liet Bileam de boodschappers met tegenzin
trekken, maar hij zei hen niet wat God hem had gezegd. Boos omdat
zijn visioenen van gewin en eer zo plotseling waren vervlogen, riep
hij geprikkeld uit: ‘Gaat naar uw land, want de Here weigert mij toe
te staan met u mee te gaan.’ –Patriarchen en profeten, blz. 399.
5.

Was de Moabitische koning tevreden met het antwoord dat hij
had teruggekregen van Bileam? Waarop drong hij aan om zijn
kwade plan tot stand te volbrengen? Numeri 22:15-17.
Numeri 22:15-17 Maar Balak ging door met het sturen van vorsten,
meer en aanzienlijker dan de eerste. Die kwamen bij Bileam en
zeiden tegen hem: Dit zegt Balak, de zoon van Zippor: Laat u er
toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. Ja, ik zal u met
grote eer overladen, en alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar
kom toch, vervloek dit volk voor mij!”
“Toen de gezanten aan Balak de boodschap overbrachten van de
weigering van de profeet om hen te vergezellen, maakten ze hem niet
duidelijk dat God dit had verboden. In de veronderstelling dat Bileam
een grotere beloning wenste, zond de koning meer en aanzienlijker
vorsten dan de eerste maal, met beloften van hogere onderscheidingen, en met de boodschap dat ze op elke voorwaarde van Bileam
konden ingaan. De dringende boodschap van Balak aan de profeet
luidde: ‘Laat u toch niet weerhouden tot mij te komen, want ik zal u
rijk belonen; alles wat gij mij zult zeggen, zal ik doen; kom toch, en
vervloek mij dit volk.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 400.
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Bileams beproeving
6.

Wat kunnen wij leren van het tweede antwoord dat Bileam gaf
aan de afgezanten van koning Balak? Als wij zouden worden
geconfronteerd met de keuze tussen rijkdom en gehoorzaamheid
aan Gods geboden, wat zouden wij dan kiezen? Numeri 22:18, 19.
Numeri 22:18, 19 Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren
van Balak: Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben
niet in staat het bevel van de HEERE, mijn God, te overtreden om iets
te doen, klein of groot. Nu dan, blijft u toch ook deze nacht hier, opdat
ik weet wat de HEERE verder tot mij spreken zal.
“Bileam werd voor een tweede maal op de proef gesteld. In antwoord op het verzoek van de boden had hij zich heel nauwgezet en
vroom voorgedaan, door hen te verzekeren dat goud of zilver hem
niet kon overhalen in te gaan tegen Gods wil. Maar hij wilde graag
ingaan op het verzoek van de koning, en hoewel Gods wil duidelijk
was bekendgemaakt, verzocht hij de boden te blijven, om God nader
te raadplegen; alsof de Oneindige een mens was, die zich laat overhalen.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 400.
“Zijn angst voor Gods kracht had het overwicht op zijn hebzuchtige
neiging; toch laat zijn gedragswijze zien dat zijn liefde voor eer en
gewin, hard streed voor meesterschap, en hij onderwierp het niet.
Hij zou zijn hebzucht hebben bevredigd, als hij het had durven doen.
Nadat God had gezegd dat hij niet mocht gaan, was hij begerig het
voorrecht te krijgen om te gaan. Hij drong er bij hen op aan die
nacht te blijven, opdat hij opnieuw navraag zou doen bij God.”
–Spirit of prophecy vol. 1, blz. 321.

7.

Wat waren de instructies van de Heer tot Bileam deze keer? Welke
aanwijzing moest Bileam alsnog strikt volgen? Numeri 22:20, 21.
Numeri 22:20, 21 God kwam ’s nachts tot Bileam en zei tegen hem:
Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen
mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal.
De volgende morgen stond Bileam op, zadelde zijn ezelin en ging
met de vorsten van Moab mee.
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“De Heer stond toe dat Bileam zijn eigen neigingen volgde, en
probeerde, als hij daarvoor zou kiezen om zowel God als de mensen
te behagen.” –Spiritual Gifts, vol. 4a, blz. 45.
“Bileam mocht de boden van Moab vergezellen als ze hem de
volgende morgen zouden komen roepen. Maar ontevreden over zijn
aarzeling, en menend dat hij ook nu zou weigeren, waren ze zonder
hem verder te raadplegen, vertrokken. Elke verontschuldiging om te
luisteren naar het verzoek van Balak was nu weggenomen. Maar
Bileam was vastbesloten de beloning te verdienen; en nadat hij het
rijdier waarop hij gewoonlijk reed, had gezadeld, ging hij op weg.
Hij was bang dat Gods toestemming zou worden ingetrokken, en hij
haastte zich voorwaarts, opdat de gewenste beloning hem toch maar
niet zou ontgaan.” –Patriarchen en profeten, blz. 401.
Voor verdere studie
“Nu nog zijn er duizenden die een soortgelijke weg bewandelen. Ze zouden
geen moeite hebben met het verstaan van hun plicht als die in overeenstemming zou zijn met hun wensen. Het wordt hen duidelijk voor ogen
gehouden in de Bijbel, of op verstaanbare wijze door de omstandigheden en
het verstand aangegeven. Maar omdat deze gegevens botsen met hun wensen en verlangens, schuiven zij ze dikwijls terzijde en hebben dan nog de
vermetelheid om God te vragen wat ze moeten doen. Met schijnbare
oprechtheid bidden ze lang en ernstig om licht. Maar God laat niet met Zich
spotten. Dikwijls laat Hij toe dat zulke mensen hun eigen weg gaan en daarvan de gevolgen moeten dragen. ‘Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn
stem.... Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in
hun eigen raadslagen wandelden.’ (Psalm 81:12, 13) Als iemand duidelijk
ziet wat hij moet doen, moet hij zich niet aanmatigen tot God te gaan met de
bede hem te verontschuldigen in het nalaten van zijn plicht. In plaats daarvan moet hij nederig en ootmoedig vragen om goddelijke kracht en wijsheid
om zijn taak te volbrengen.” –Patriarchen en profeten, blz. 400, 401.
Wie waren de Moabieten die hier verschijnen als Israëls vijanden? De
Moabieten en de Ammonieten waren verre familieleden van Israël, zij waren
de afstammelingen van Lot door zijn twee dochters, zoals geschreven staat in
Deuteronomium 2:18, 19. “De enige nakomelingen van Lot, de Moabieten en
de Ammonieten, waren slechte, afgodische stammen, opstandelingen tegen
God, en bittere vijanden van Zijn volk.” –Patriarchen en profeten, blz. 153.
_____
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6e Les

Sabbat 10 februari 2018
Sabbatbegin 17.43 u. ↔ 17.44 u.

De gezegenden blijven gezegend
“ ‘... Toen zei Bileam tot God: Balak, de zoon van Zippor, de koning der
Moabieten, heeft hen tot mij gezonden, zeggende: Zie, er is een volk uit
Egypte getrokken, en het heeft het gezicht des lands bedekt; kom nu, vervloek het mij; misschien zal ik ertegen kunnen strijden, of het uitdrijven.
Toen zei God tot Bileam: Gij zult met hen niet trekken; gij zult dat volk
niet vloeken, want het is gezegend.’ (Numeri 22:10-12) De engel vertelt
Bileam dat de kinderen van Israël geleid worden onder de banier van de
God des hemels en dat geen vloek van een mens hun voortgang zou kunnen
vertragen.” –Spirit of Prophecy, deel 1, blz. 320.
1.

Wat zei Bileam tegen koning Balak, nadat hij gestuit was op een
engel die hem met een zwaard in de hand tegenhield? Numeri
22:36-38.
Numeri 22:36-38 Toen Balak hoorde dat Bileam kwam, ging hij
hem tegemoet, tot aan de stad van Moab die in het gebied van de
Arnon ligt, en wel aan de uiterste rand van het gebied. Balak zei
tegen Bileam: Heb ik niet dringend boden naar u toe gestuurd om u
te roepen? Waarom bent u niet naar mij toe gekomen? Ben ik
werkelijk niet in staat u te eren? Toen zei Bileam tegen Balak: Zie,
ik ben nu naar u toe gekomen; zal ik nu echter ook maar iets kunnen
spreken? Het woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken.
“Toen de koning van Moab hoorde dat Bileam naderde, trok hij hem
met een groot gevolg tegemoet tot aan de grens van zijn rijk, om hem
welkom te heten. Toen hij zijn verbazing uitsprak over de traagheid van
Bileam, ten aanzien van de rijke geschenken die hem wachtten, luidde
het antwoord van de profeet: ‘Zie, nu ben ik tot u gekomen; zal ik wel
iets kunnen spreken? Het woord, dat God in mijn mond zal leggen, zal
ik spreken.’ Bileam had grote spijt dat deze beperking hem was
opgelegd; hij was bang dat zijn voornemen niet volvoerd kon worden,
omdat God hem weerhield.” –Patriarchen en profeten, blz. 403.
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De eerste poging om Israël te vervloeken
2.

Wat zei Bileam ten overstaan van koning van Balak en de
Moabitische vorsten nadat hij het offer gebracht had? Wat moest
Bileam van de Heere aan de koning vertellen? Numeri 23:2-8.
Numeri 23:2-8 Balak deed zoals Bileam gesproken had, en Balak
en Bileam offerden een jonge stier en een ram, op elk altaar. Toen
zei Bileam tegen Balak: Ga bij uw brandoffer staan. Ik zal weggaan,
misschien zal de HEERE mij tegemoetkomen, en wat Hij mij tonen
zal, zal ik u bekendmaken. Toen ging hij naar een kale hoogte. God
ontmoette Bileam en die zei tegen Hem: Zeven altaren heb ik opgesteld en ik heb op elk altaar een jonge stier en een ram geofferd.
Toen legde de HEERE het woord in de mond van Bileam, en zei:
Keer terug naar Balak, en aldus moet u spreken. En hij keerde naar
hem terug en zie, hij stond bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten
van Moab. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Uit Syrië heeft
Balak, de koning van Moab, mij laten halen, vanuit het bergland
van het oosten: Kom, vervloek mij Jakob, kom, verwens Israël! Hoe
kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie
de HEERE niet verwenst?
“De koning van Moab stond met zijn edelen en vorsten naast het
altaar, terwijl de belangstellende menigte op de terugkeer van de
profeet wachtte. Ten slotte kwam hij, en het volk wachtte op het
horen van de woorden die de vreemde macht, welke werkte voor de
gehate Israëlieten, [voor eeuwig] zouden wegnemen. [...]
“Bileam erkende dat hij gekomen was om Israël te vervloeken, maar
de woorden die hij sprak waren lijnrecht in tegenspraak met wat
leefde in zijn hart. Hij was gedwongen een zegen uit te spreken,
terwijl zijn hart vol vervloekingen was.
Terwijl Bileam neerzag op de legerplaats van Israël, zag hij vol
verbazing de tekenen van hun voorspoed. Men had hem verteld dat
ze een woeste wanordelijke menigte vormden, die het land door
strooptochten onveilig maakte en een schrik vormde voor de omringende volken; maar wat hij zag, was hiermee in tegenspraak. Hij
aanschouwde de uitgestrektheid en regelmaat van hun legerkamp,
waar alles het kenmerk droeg van grondige discipline en orde. Hij
zag de gunst waarmee God neerzag op Israël, en hun onderscheiden
karakter als Gods uitverkoren volk. Ze zouden niet op één lijn staan
met de hen omringende volken, maar ver boven hen verheven zijn.
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‘Een volk, dat alleen woont, en onder de natiën zich niet rekent.’
Toen deze woorden gesproken werden, hadden de Israëlieten nog
geen vaste woonplaats, en Bileam was niet op de hoogte van hun
bijzonder karakter, hun zeden en gewoonten. Maar hoe treffend ging
deze profetie in Israëls geschiedenis in vervulling! Tijdens de jaren
van hun ballingschap, in de jaren dat ze verstrooid waren onder de
volken, zijn ze een apart volk gebleven. Zo zal Gods volk – het ware
Israël – hoewel verstrooid onder alle volken, als gasten en vreemdelingen zijn op aarde, omdat hun burgerschap in de hemel is.”
–Patriarchen en profeten, blz. 404.
3.

Hoe reageerde de koning toen hij hoorde wat Bileam gezegd
had? Numeri 23:11, 12.
Numeri 23:11, 12 Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu
aan? Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken,
maar zie, u hebt hen juist gezegend! Hij antwoordde en zei: Zou ik
dat wat de HEERE mij in de mond legt, niet nauwlettend
uitspreken?
“Vol vertrouwen had Balak een vervloeking verwacht, die Israël als
een bliksemstraal getroffen zou hebben; en bij het horen van de
woorden van de profeet riep hij hartstochtelijk uit: ‘Wat hebt gij mij
gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald, en zie,
gij heb juist gezegend.’ Bileam, die van de nood een deugd maakte,
erkende dat hij gesproken had wat God hem had ingegeven. Zijn
antwoord luidde: ‘Zal ik niet nauwgezet spreken, wat de Here in
mijn mond legt?’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 405.

De tweede poging
4.

Hoe sprak de Heere door Bileam toen koning Balak hem meenam
naar de top van de Pisga om Israël nog een keer te vervloeken?
Numeri 23:18-21.
Numeri 23:18-21 Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Sta op, Balak,
luister; hoor mij aan, zoon van Zippor. God is geen man, dat Hij
liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben
zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het
niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij
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zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob;
ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met
hem, en de jubelklank van de Koning is bij hem.
“Onder de indruk van deze openbaringen riep Bileam uit: ‘Er bestaat geen bezwering tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël.’
De grote tovenaar had zijn toverkunsten geprobeerd, op verzoek der
Moabieten; maar met het oog op deze gebeurtenis kon van Israël
gezegd worden: ‘Wat doet God!’ Zolang ze onder Gods bescherming stonden zou geen enkele natie, al werd deze door satan geholpen, iets tegen hen vermogen.” –Patriarchen en profeten, blz. 406.
5.

Wat zei Balak tegen Bileam toen hij zag dat hij niet kreeg wat
hij wilde? Hoe luidde het antwoord? Numeri 23:25, 26.
Numeri 23:25, 26 Toen zei Balak tegen Bileam: Als u het volk
beslist niet wilt vervloeken, zegen het dan in ieder geval ook niet.
Bileam antwoordde en zei tegen Balak: Heb ik niet tot u gesproken:
Alles wat de HEERE zal spreken, dat zal ik doen?
“Teleurgesteld en ontmoedigd riep de koning van Moab uit: ‘Als gij
het beslist niet vervloeken wilt, dan zult gij het in geen geval zegenen.’ Toch leefde er nog een flauwe hoop in zijn hart, en hij besloot
een nieuw poging te wagen.” –Patriarchen en profeten, blz. 406.

De laatste poging
6.

Wat deed Balak – wellicht denkend dat God net zoals hij was en
van gedachten zou kunnen veranderen – nadat Bileam tot twee
keer toe zegeningen had uitgesproken over Israël? Wat openbaarde de Heere in het derde orakel? Numeri 23:27; 24:5-9.
Numeri 23:27; 24:5-9 Daarop zei Balak tegen Bileam: Kom toch, ik
zal u naar een andere plaats meenemen. Misschien is het goed in de
ogen van die God dat u het daarvandaan voor mij vervloekt. [...] Hoe
goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! Als beekdalen
strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier; de HEERE plantte ze
als aloë’s, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers,
zijn zaad krijgt veel water; zijn koning wordt boven Agag verheven en
zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is
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hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen
doorboren. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een
leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u
vervloekt, is vervloekt!
“Heel de wereld zou zich verbazen over Gods wonderen ten behoeve
van Zijn volk – dat iemand die vastbesloten een zondige weg volgde, zó
geleid kon worden door God, dat hij, in plaats van vervloekingen, de
rijkste en kostbaarste beloften uitte in de meest verheven taal. En Gods
zorg, die toen over Israël werd geopenbaard, was een verzekering van
Zijn bescherming en zorg voor Zijn gehoorzame, getrouwe kinderen in
alle tijden. Als satan boze mensen zou inblazen om Gods volk onjuist
voor te stellen, hen te benauwen en te vernietigen, zou dit voorval in
hun herinnering opkomen, zodat hun geloof en vertrouwen in God
versterkt zouden worden.” –Patriarchen en profeten, blz. 406.
7.

Wat deed koning Balak toen hij zag dat al zijn plannen in rook
op waren gegaan en het volk Israël juist gezegend was? Welke
grote belofte is er voor allen die door God gezegend worden?
Numeri 24:10; Nehemía 13:2; Romeinen 8:31-34.
Numeri 24:10 Toen ontstak Balak in woede tegen Bileam, en hij
sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie
keer juist gezegend!
Nehemía 13:2 Omdat zij de Israëlieten niet met brood en water
tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om
hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
Romeinen 8:31-34 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn
eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons
ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen
inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 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.
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“Laten wij onthouden dat onze grote Hogepriester voor de genadetroon
pleit ten behoeve van Zijn vrijgekochte volk. Hij leeft altijd om voor
ons te pleiten….
Hij zal Zijn gemeente in de wereld van verzoeking niet vergeten. Hij
ziet neer op zijn beproefde, lijdende volk en bidt voor hen…. Ja,
Hij aanschouwt Zijn volk in deze wereld, een vervolgende wereld, een
wereld die gekerfd en gebrandmerkt is door de zonde, en Hij weet dat
zij behoefte heeft aan alle goddelijke hulpbronnen van Zijn medeleven
en Zijn liefde. Onze Voorloper is ons voorgegaan binnen het voorhangsel en toch is Hij, door de gouden keten van liefde en waarheid, in
warmste medeleven met Zijn volk verbonden.” –Review and Herald, 15
augustus 1893 [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 624].
Voor verdere studie
“Vroeger was Bileam een goed man en een profeet van God geweest; maar
hij was afvallig geworden en had zich door gierigheid laten beheersen; toch
gaf hij zich nog steeds uit als een dienstknecht van de Allerhoogste. Hij
wist wat God voor Israël had gedaan; en toen de boodschappers hun boodschap overbrachten, wist hij heel goed dat hij het loon van Balak moest
weigeren en de gezanten moest heenzenden. Maar hij waagde het te spelen
met de verleiding, en verzocht de boden om de nacht bij hem door te
brengen, terwijl hij eraan toevoegde dat hij geen beslissing kon nemen alvorens hij de Here om raad had gevraagd. Bileam wist dat zijn vervloeking
het volk Israël geen kwaad kon doen. God stond achter hen, en zolang ze
aan Hem gehoorzaam waren, zou geen macht op aarde hen nadeel kunnen
bezorgen. Maar zijn trots werd gestreeld door de woorden van de boden:
‘Wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.’ De
kostbare geschenken en de aangeboden verheffing wekten zijn begeerte op.
Gretig aanvaardde hij de aangeboden schatten, en vervolgens trachtte hij,
onder het voorwendsel van strikte gehoorzaamheid aan Gods wil, te voldoen aan de wensen van Balak.” –Patriarchen en profeten, blz. 399.
“Iedereen die met de slavernij en het dienen van satan wil breken en plaats
wil nemen onder de met bloed bevlekte banier van Prins Immanuël, zal
bewaard worden door het middelaarswerk van Christus. Christus, als onze
Middelaar aan de rechterhand van de Vader houdt ons steeds in het oog,
want het is even noodzakelijk dat Hij ons bewaart door Zijn middelaarswerk, als dat Hij ons zal verlossen door Zijn bloed. Als Hij ons ook maar
voor een enkel ogenblik zou loslaten, staat satan klaar om ons te verderven.
Christus bewaart hen, die met Zijn bloed gekocht zijn, nu door Zijn
middelaarswerk. (MS 73, 1893)” –Bijbelkommentaar, blz. 475.
_____
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7e Les

Sabbat 17 februari 2018
Sabbatbegin 17.56 u. ↔ 17.58 u.

Verleiding, val en gevolgen
“Het lot van Bileam komt overeen met dat van Judas, en hun karakters
dragen een opmerkelijke overeenstemming met elkaar. Beide mannen
probeerden God en Mammon te dienen, en ondergingen hetzelfde lot.
Bileam erkende de ware God, en gaf voor Hem te dienen; Judas geloofde
in Jezus als de Messias, en voegde zich bij Zijn volgelingen. Maar Bileam
hoopte de dienst van Jehova te gebruiken als een middel om rijkdom en
wereldse eer te bezitten; toen hij hierdoor struikelde, viel hij en werd
verbroken.
Judas verwachtte door zijn omgang met Christus rijkdom en aanzien te
verkrijgen in dat werelds koninkrijk, dat naar zijn mening de Messias
spoedig zou oprichten. Het falen van zijn verwachtingen bracht hem tot
afval en ondergang. Zowel Bileam als Judas hadden veel licht ontvangen
en bijzondere voorrechten genoten, maar een enkele zonde waaraan ze
vasthielden, vergiftigde hun gehele natuur en veroorzaakte hun ondergang.” –Patriarchen en profeten, blz. 408, 409.
1.

Waar ging Bileam heen, na zijn ervaringen met de Moabitische
koning? Accepteerde hij wat er was gebeurd? Numeri 24:25.
Numeri 24:25 Toen stond Bileam op, ging op weg en keerde terug
naar zijn woonplaats. Ook Balak ging zijns weegs.
“Teleurgesteld in zijn hoop op rijkdom en eer, en bij de koning uit
de gunst, bewust dat hij Gods misnoegen op zich geladen had,
keerde Bileam terug van zijn eigenwillige dienst. Toen hij thuisgekomen was, verliet Gods Geest hem, en zijn hebzucht, die alleen
maar in toom gehouden was, kreeg de overhand. Hij was tot alles
bereid om de beloning te verkrijgen die hem door Balak was beloofd.
Bileam wist dat Israëls voorspoed afhankelijk was van hun gehoorzaamheid aan God, en dat hun ondergang alleen mogelijk was als ze
tot zonde verleid konden worden. Hij besloot nu de gunst van Balak
te verkrijgen door de Moabieten aan te raden welke weg ze moesten
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bewandelen om een vloek over Israël te brengen.” –Patriarchen en
profeten, blz. 408.
Een valstrik opzetten
2.

Welk duivels advies gaf Bileam aan koning Balak, hoewel dit
niet vermeld staat in het bijbelboek Numeri? Openbaring 2:14.
Openbaring 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat
u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die
Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen,
opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.
“Onmiddellijk keerde hij terug naar het land Moab, en legde aan de
koning zijn plannen voor. De Moabieten waren overtuigd dat Israël,
zolang het God trouw bleef, door God beschermd zou worden. Het
plan dat Bileam opperde, was bedoeld om hen van God te scheiden
door hen tot afgoderij over te halen. Als ze ertoe gebracht konden
worden mee te doen aan de losbandige eredienst van Baäl en Astarot,
zou hun almachtige Beschermer hun vijand worden en zouden ze
spoedig een prooi zijn van de woeste, oorlogszuchtige volken om hen
heen. De koning aanvaardde het plan, en Bileam bleef om te helpen
bij de uitvoering ervan.” –Patriarchen en profeten, blz. 408.

3.

Wat deden de Moabieten, die het advies opvolgden dat Bileam aan
Balak had gegeven? Wie vielen in deze verschrikkelijke valstrik?
Numeri 25:1, 2.
Numeri 25:1, 2 Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij
te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij
de offers aan hun goden, en het volk at en boog zich voor hun goden
neer.
“Op advies van Bileam werd een groot feest ter ere van hun goden
voorbereid door de koning van Moab, en stilletjes werd overlegd dat
Bileam de Israëlieten zou overhalen hieraan deel te nemen. Ze beschouwden hem als een profeet van God, en daarom was het voor
hem niet moeilijk zijn plannen ten uitvoer te brengen.
Velen uit het volk schaarden zich bij hem in het gadeslaan van de
feestelijkheden. Ze waagden zich op verboden terrein, en raakten in
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satans strikken. Bekoord door de muziek en de dansen, door de
schoonheid der heidense meisjes, lieten ze hun trouw aan Jehova los.
Terwijl ze deelnamen aan feestvieren en aan vermaak, benevelde de
wijn hun zinnen en verloren ze ten slotte hun zelfbeheersing. Ze vierden hun hartstochten bot; en toen hun geweten verdorven was door
hun gedrag, werden ze ertoe gebracht zich te buigen voor de afgoden.
Ze brachten offeranden op de heidense altaren en namen deel aan de
verlagende plechtigheden.” –Patriarchen en profeten, blz. 411.
De verschrikkelijke gevolgen
4.

Wat deden velen onder de Israëlieten, terwijl zij hun rug toekeerden naar hun heilige grondbeginselen en plichten? Wat
waren de gevolgen van hun dubbele zonden van afgoderij en
overspel? Numeri 25:3.
Numeri 25:3 Toen Israël zich zo aan Baäl-Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël.
“Spoedig had het gif zich als een dodelijke besmetting door heel het
leger van Israël verbreid. Zij die in de strijd hun vijanden zouden hebben overwonnen, vielen ten prooi aan de listen van heidense vrouwen.
Het volk scheen dronken. De oversten en leiders van het volk behoorden tot de eersten die zondigden, en zovelen van het volk waren
schuldig, dat de afval algemeen werd. ‘Israël had zich gekoppeld aan
Baäl-Peor.’ Toen Mozes het kwaad ontdekte, waren de plannen van
hun vijanden in zoverre geslaagd, dat de Israëlieten niet slechts
deelnamen aan de heidense eredienst op de berg Peor, maar dat de
heidense gebruiken zelfs in de legerplaats van Israël waren gebracht. De
bejaarde leider was diep verontwaardigd, en de toorn van God
ontbrandde.” –Patriarchen en profeten, blz. 411, 412.

5.

Wat brak uit onder het volk van God als gevolg van hun afvalligheid? Hoeveel slachtoffers waren er gevallen in deze plaag?
Numeri 25:9.
Numeri 25:9 Het aantal van hen die aan de plaag stierven, was
vierentwintigduizend.
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“Deze zondige praktijken deden voor Israël wat alle bezweringen van
Bileam niet hadden kunnen doen – ze scheidden hen van God. Door
Gods oordelen werd het volk wakker geschud en zag het de grootheid
van zijn zonde. Een vreselijke pestziekte brak uit in de legerplaats,
waaraan tienduizenden ten offer vielen. God gaf bevel dat de leiders
van de afval door de overheid ter dood gebracht moesten worden. Dit
bevel werd onmiddellijk ten uitvoer gebracht. De schuldigen werden
gedood, en hun lichamen werden ten aanschouwen van geheel Israël
opgehangen, opdat de vergadering bij het zien van de zware straf voor
de leiders, zich bewust zou zijn van de afschuw die God had voor hun
zonde, en zou beseffen hoe groot Zijn toorn tegen hen was.”
–Patriarchen en profeten, blz. 412.
Bileams loon
6.

Wat had Bileam meer lief dan God en Zijn wil? Wat was het gevolg
van het loon dat deze profeet – die de val en de dood van velen in
Israël had veroorzaakt – liefhad? 2 Petrus 2:15; Spreuken 26:27;
Numeri 31:8.
2 Petrus 2:15 Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald
en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de
ongerechtigheid liefhad.
Spreuken 26:27 Wie een kuil graaft, zal erin vallen, verrolt hij een
steen, op hem zal hij terugvallen.
Numeri 31:8 Behalve hen die door hen verslagen werden, doodden
zij ook de koningen van Midian: Evi, Rekem, Zur, Hur en Reba, de
vijf koningen van Midian; ook doodden zij Bileam, de zoon van
Beor, met het zwaard.
“Bileam had ‘het loon der ongerechtigheid’ lief (2 Petrus 2:15). De
zonde van begeerte, die door God afgoderij wordt genoemd, had van
hem een ogendienaar gemaakt, en door dit gebrek kreeg satan volledige zeggenschap over hem. Dit was de oorzaak van zijn ondergang.
De verleider biedt altijd werelds gewin en wereldse eer aan om mensen af te trekken van de dienst van God. Hij zegt hen dat ze te nauwgezet zijn, en daarom niet verder komen. Op deze wijze worden velen
verleid om de weg van de deugd te verlaten. Eén verkeerde stap
maakt het makkelijker de volgende te doen, en ze worden steeds aanmatigender. Ze zullen en durven de vreselijkste dingen [te] doen wanneer ze zich eenmaal hebben overgegeven aan gierigheid en eerzucht.
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Velen stellen zich gerust met de gedachte dat ze voor korte tijd het
pad der deugd kunnen verlaten ter wille van werelds gewin, en wanneer ze hun doel hebben bereikt, weer van richting kunnen veranderen. Dezulken raken in satans strikken verward en ontkomen maar
zelden.” –Patriarchen en profeten, blz. 399, 400.
Een ernstige les voor ons
7.

Waarom zijn zulke ervaringen opgenomen in de heilige Schrift?
Wat zouden wij voortdurend in gedachten moeten houden, gezien
de huidige situatie waarin wij leven vaak gevaarlijker is dan de
situaties die wij bestuderen? 1 Korinthe 10:11, 12; Romeinen 15:4.
1 Korinthe 10:11, 12 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als
voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor
ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie
denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.
Romeinen 15:4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze
onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding
en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.
“Toch moeten ook wij iets doen om aan de verzoeking weerstand te
bieden. Wie niet ten prooi wil vallen aan de listen van satan, moet de
toegang tot de ziel goed bewaken; hij moet niets lezen, zien of horen
wat onreine gedachten kan wekken. De geest mag niet zonder meer
stilstaan bij iedere gedachte die de vijand der zielen kan ingeven.
‘Omgordt dus de lendenen van uw verstand,’ zegt Petrus, ‘weest
nuchter... voegt u... niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook
gijzelf heilig in al uw wandel.’ 1 Petrus 1:13-15.
Paulus zegt: ‘Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat
rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugt heet en lof
verdient, bedenkt dat.’ Filippensen 4:8 Dit vereist ernstig gebed en
gedurige waakzaamheid. We moeten geholpen worden door de aanhoudende invloed van de Heilige Geest, die de gedachten opwaarts zal
richten en deze zal bepalen bij reine en heilige dingen. We moeten
ijverig Gods Woord bestuderen. ‘Waarmee zal de jongeling zijn pad
rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord.’ ‘Ik berg Uw Woord
in mijn hart,’ zegt de Psalmist, ‘opdat ik tegen U niet zondige.’ Psalm
119:9, 11” –Patriarchen en profeten, blz. 416, 417.
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Voor verdere studie
“Het bloed van Jezus pleit krachtdadig en doeltreffend voor hen, die
afgevallen zijn, die opstandig zijn, die tegen een groot licht en grote liefde
zondigen. Satan staat naast ons om ons aan te klagen en onze Advocaat
staat aan Gods rechterhand om voor ons te pleiten. Hij heeft nooit een zaak
verloren die Hem is toevertrouwd. Wij kunnen op onze Advocaat vertrouwen, want Hij pleit ten behoeve van ons op Zijn eigen verdiensten.
Luister naar Zijn gebed vóór Zijn verraad en verhoor. Luister naar Zijn
bede voor ons, want Hij dacht aan ons.” –Bijbelkommentaar, blz. 624.
“Door hun omgang met afgodendienaars en het meedoen met hun feestelijkheden werden de Hebreeën ertoe gebracht Gods wet te overtreden en
Zijn oordelen over het volk uit te roepen. Zo heeft satan ook nu het meeste
succes wanneer hij de volgelingen van Christus kan overhalen samen te
gaan met de goddelozen en mee te doen aan hun vermaken, zodat ze voor de
zonde bezwijken. ‘Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt
de Here, en houdt niet vast aan het onreine.’ (2 Korinthe 6:17) God eist ook
nu nog van Zijn volk hetzelfde onderscheid met de wereld in gedrag,
gebruiken en beginselen, als Hij dat eiste van het oude Israël. Als ze getrouw
de aanwijzingen in Zijn Woord opvolgen, zal dit verschil bestaan; iets
anders is onmogelijk. De waarschuwingen die aan de Hebreeën gegeven zijn
om zich niet te vermengen met de heidenen, zijn niet minder van kracht voor
de christenen in deze tijd. Christus zegt: ‘Hebt de wereld niet lief en hetgeen
in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is
niet in hem.’ ‘De vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.’
(1 Johannes 2:15; Jakobus 4:4) De volgelingen van Christus moeten zich
afscheiden van de zondaars, en hun tegenwoordigheid alleen dan zoeken als
er gelegenheid is hen goed te doen. We kunnen niet te beslist zijn in het
schuwen van het gezelschap van hen wier invloed ons van God kan
aftrekken. Als we bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking’ (Matthéüs 6:13),
moeten we de verzoeking mijden voor zover dat mogelijk is.” –Patriarchen
en profeten, blz. 415.
_____
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8e Les

Sabbat 24 februari 2018
Sabbatbegin 18.09 u. ↔ 18.10 u.

Omringd door vijanden
“Op dezelfde wijze hebben engelen ... Elisa in het bergstadje [beschermd].
Toen de heuvels om de stad vol paarden en wagens van de Syrische koning
waren, zag Elisa de heuvels dichterbij vol van Gods legerscharen, vurige
paarden en wagens rondom Gods dienstknecht.” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 191.
“Elisa, die tot het ambt van profeet was geroepen tijdens de regering van
Achab, had tijdens zijn leven heel wat veranderingen zien plaatsvinden in
het koninkrijk van Israël. Het ene oordeel na het andere had de Israëlieten
getroffen tijdens de regering van Hazaël de Arameeër, die gezalfd was om
de gesel te zijn van het afvallige volk.” –Profeten en koningen, blz. 160.
Plannen zonder God
1.

Wie kreeg regelmatig informatie wanneer de koning van Syrië
van plan was zijn krachten te mobiliseren? Aan wie werd de
informatie doorgegeven? 2 Koningen 6:8-10.
2 Koningen 6:8-10 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël
en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet
op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de
koning van Israël om te zeggen: Wees op uw hoede dat u niet langs
die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom
stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de
man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was; dat gebeurde niet eenof tweemaal.
“En God liet zijn uitverkoren boodschapper nooit in de steek. Bij
een zekere gelegenheid zocht de koning van Aram tijdens een inval
Elisa om te brengen, vanwege zijn bezigheid de koning van Israël
op de hoogte te stellen van de plannen van de vijand. De Aramese
koning had overlegd met zijn dienaren: ‘Op die en die plaats zal
mijn legerkamp zijn’. Dit plan werd door de Here aan Elisa geopenbaard, die aan de koning van Israël de boodschap zond: ‘Neem u in
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acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameeërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de
plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen, en dat niet
slechts een – of tweemaal.’ (2 Koningen 6:8-10)” –Profeten en
koningen, blz. 161.
God openbaart de plannen van de vijand
2.

Waarom was de koning van Syrië in het bijzonder verbaasd? Wie
informeerde regelmatig de koning van Israël over de plannen van
de Syrische koning? 2 Koningen 6:11, 12.
2 Koningen 6:11, 12 Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: Kunt
u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een
van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet
die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u
in uw slaapkamer spreekt.
“Als de ogen van Jozua geopend waren geweest zoals de ogen van
Elisa’s dienstknecht in Dothan, en als hij het zien ervan had kunnen
verdragen, zou hij gezien hebben hoe de engelen des Heren gelegerd
waren rondom het volk Israël; want de geoefende hemelse scharen waren gekomen om te strijden voor het volk van God, en de Aanvoerder
van het heir des hemels ging hen voor. Toen Jericho viel, raakte geen
menselijke hand de muren van de stad aan, want de engelen des Heren
wierpen de versterkingen neer en gingen de burcht van de vijand
binnen. Niet Israël, maar de Aanvoerder van het heir des Heren nam
Jericho in. Israël moest echter zijn aandeel doen om hun geloof te
tonen in de Leidsman hunner zaligheid.” –Bijbelkommentaar, blz. 72.

3.

Wat deed de koning van Syrië toen hij ontdekte waar de profeet
verbleef? 2 Koningen 6:13, 14.
2 Koningen 6:13, 14 Hij zei toen: Ga op weg en kijk waar hij is,
zodat ik er boden opuit kan sturen en hem kan laten halen. Hem
werd daarop verteld: Zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar
paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s
nachts en omsingelden de stad.
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“Vastbesloten om de profeet te bestrijden, beval de koning: ‘Gaat en
ziet, waar hij is; dan zal ik hem laten gevangennemen.’ De profeet
was in Dotan; en toen hij dit wist, zond de koning daarheen paarden
en wagens, een sterk leger; zij kwamen des nachts en omsingelden de
stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond,
en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als
wagens.’ (2 Koningen 6:13-15)” –Profeten en koningen, blz. 161.
Een groot leger gestuurd om een persoon te vangen
4.

Welk verschrikkelijk tafereel zag Elisa’s dienstknecht? Hoe kalmeerde de man van God hem, en stelde hem gerust? 2 Koningen
6:15-17; Psalm 34:8.
2 Koningen 6:15-17 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg
op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn
heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die
bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei:
HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende
de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.
Psalm 34:8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die
Hem vrezen, en redt hen.
“Verschrikt zocht de knecht Elisa op om het hem te vertellen. ‘Ach,
mijn heer’, riep hij, ‘wat moeten wij doen?’ [2 Koningen 6:15-17
aangehaald] Tussen de dienstknecht van God en het leger gewapende
strijders was een beschermende ring van hemelse engelen. Ze waren
neergedaald in macht, niet om te verderven of om hulde af te dwingen, maar om de zwakke en hulpeloze dienaars van God te omringen
en hen te dienen.” –Profeten en koningen, blz. 161.

De ogen van de vijanden sluiten
5.
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Wat deed Elisa toen het Syrische leger oprukte? Waar leidde hij
hen naar toe nadat de Heer hen op het verzoek van de profeet had
verblind? 2 Koningen 6:18, 19.

2 Koningen 6:18, 19 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad
Elisa tot de HEERE en zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij
sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen
zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg
mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen
naar Samaria.
“Wanneer Gods volk in het nauw is en er schijnbaar geen ontkoming
voor hen bestaat, moet alleen de Here hun toevlucht zijn.
Toen het leger van de Aramese soldaten onbeschaamd optrok, onbewust van de onzichtbare hemelse legers, bad Elisa tot de Here: ‘Sla dit
volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord
van Elisa. Daarop zeide Elisa tot hen: Dit is niet de weg en dit is niet de
stad, volgt mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij
bracht hen naar Samaria.’ ” –Profeten en koningen, blz. 161, 162.
6.

Wanneer werden de ogen van de soldaten geopend? Wat vroeg
de koning van Israël aan de profeet nadat het leger van de
vijand naar hem was geleid? 2 Koningen 6:20, 21.
2 Koningen 6:20, 21 En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: HEERE, open de ogen van deze mannen,
zodat zij zien. En de HEERE opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie,
zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van
Israël tegen Elisa: Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader?

Vriendelijk handelen en de goede resultaten
7.

Wat antwoordde Gods profeet? Wat resulteerde uit deze gastvrije
behandeling van het Syrische leger? 2 Koningen 6:22, 23.
2 Koningen 6:22, 23 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden
die u met uw zwaard en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet
hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor
hen, en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen
zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in
het land Israël terug.

51

“Eer Israël verviel tot afgoderij, verleidde satan hen tot ontucht. Zij die
Gods beeld willen onteren en Zijn tempel in hun leven verontreinigen,
zullen niet terugschrikken voor iets dat God zal onteren, zolang ze hun
laaghartige wensen kunnen bevredigen. Toegeven aan zingenot verzwakt de geest en verlaagt de ziel. De verstandelijke en geestelijke
krachten worden afgestompt en verlamd door het toegeven aan dierlijke
lusten; en de slaaf van zijn hartstocht kan niet langer de heilige verplichting ontdekken van Gods wet, niet langer het verzoeningswerk op
prijs stellen of de waarde van een ziel juist schatten. Goedheid, zuiverheid en waarheid, eerbied voor God, en liefde voor heilige dingen – al
deze geheiligde neigingen en edele verlangens die de mens met de hemelse wereld verbinden – verteren door de gloed der hartstocht. De ziel
wordt een verduisterde en woeste plaats, de woonplaats van boze geesten, en de ‘schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.’ (Openbaring 18:2) Zij die naar Gods beeld geschapen zijn, worden verlaagd
tot het peil van het stomme dier.” –Patriarchen en profeten, blz. 414.
Voor verdere studie
“Zo zijn engelen altijd dichtbij de trouwe volgelingen van Christus
geweest. De bondgenoten van het kwaad hebben zich verenigd tegen allen
die wensen te overwinnen. Christus wil echter dat wij zien op de onzichtbare dingen, op de hemelse legerscharen die zich bevinden om allen die
God liefhebben en die hen bevrijden. We zullen pas in het licht van de
eeuwigheid zien hoe God ons heeft beschermd voor de vele zichtbare en
onzichtbare gevaren door de tussenkomst van engelen. Dan zullen wij
weten, dat heel het hemelse gezin belang stelt in het gezin op aarde en dat
boden van Gods troon ons van dag tot dag vergezellen.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 191.
“Er is in onze wereld een geest van geloof en ook een geest van ongeloof.
In de laatste dagen zullen sommige van het geloof afwijken, en aandacht
geven aan verleidende geesten en leerstellingen van duivels. Wij verwachten dat degenen die weigeren om met Christus te harmoniseren, zich
zullen ontwikkelen tot een strijdend element; maar we zouden niet moeten denken dat dit ons zal schaden. We moeten eraan denken dat degenen
die vóór ons zijn meer zijn dan degenen die tegen ons kunnen zijn. Dit is
mijn hoop, kracht en macht. Ik geloof in God. Ik weet in wie ik geloof. Ik
geloof in de boodschappen die God aan Zijn laatste gemeente gegeven
heeft. Van kinds af aan heb ik heel veel ervaringen gehad die mijn vertrouwen hebben versterkt in het werk dat God mij te doen heeft gegeven.”
–Selected Messages, boek 3, blz. 37.
_____
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Zendingsbericht van de Gezondheidsafdeling
van de Peruaanse Unie
Voorlezen op Sabbat 24 februari 2018
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 3 maart 2018 worden ingezameld
“Maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.”
Johannes 11:22.
Peru heeft momenteel 31.800.000 inwoners, en het gezondheidssysteem van
het land kan niet voldoen aan de behoeften van zo’n grote bevolking door
gebrek aan visie en goede middelen. Inmiddels wordt de natuurgeneeskunde
goed geaccepteerd en daarom voeren veel natuurgeneesklinieken hoge
prijzen voor hun diensten. Helaas leunen veel van dergelijke klinieken op
spiritisme, terwijl ineffectieve behandelingen worden gebruikt.
Op 6 juni 1863 heeft de Heer de gezondheidsboodschap aan Zijn volk
geopenbaard en hen geïnformeerd over de dringende behoefte aan sanatoria, waar mensen kunnen leren hoe te leven volgens de gezondheidswetten. Dit heeft ons in Peru serieus doen overwegen om Gods werk uit te
breiden; en aangezien de gezondheidshervorming de rechterarm is van de
derde engelboodschap, hebben we onderzocht hoe het mogelijk zou kunnen
zijn om rehabilitatiecentra (sanatoria) in verschillende delen van ons land te
ontwikkelen.
Zo’n grote bevolking vereist een project dat aan de bestaande behoeften kan
voldoen. In de afgelopen jaren hebben we er hard aan gewerkt om zo’n
project uit te voeren. Slechts tachtig minuten van de hoofdstad ligt een
gebied van 10.000 vierkante meter gewijd aan de bouw van een faciliteit in
Huaral-Lima, het ‘Kozel’ sanatorium, een afgelegen plek weg van de stad
waar bezoekers van een rustig verblijf en herstel kunnen genieten. De behandelingen die worden aangeboden, omvatten hydrotherapie, geotherapie
(helende klei), fytotherapie, heliotherapie, fysiotherapie, enz. Al deze diensten worden geleverd door specialisten die vastgestelde parameters volgen.
We hebben al een staf van gezondheidswerkers in de gemeente, waaronder
natuurgeneeskundigen, voedingsdeskundigen, biologen, artsen, verpleegkundigen en anderen.
De bouw van het sanatorium is al aan de gang. De plannen zijn compleet
en de vergunningen zijn verkregen. Nu is het nodig om te investeren voor
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de voltooiing van de eerste fase, waarna we alle hierboven genoemde
diensten zullen leveren.
Er zijn elf fasen voor het complete sanatorium: Kunstmatige lagunes, een
zwembad, botanische tuinen en landschapsarchitectuur, groene gebieden,
sauna, ziekenhuiskamer, biologische boomgaarden, vegetarisch restaurant,
winkels, enz.
Voor de architectonische, technische en eerste bouwfases nodigen we een
ieder uit en roepen iedereen op die graag wil deelnemen aan dit geweldige werk om vanuit een gewillig, vrijgevig hart te geven en zo een overvloed aan zielen voor Gods koninkrijk te oogsten, volgens Zijn belofte.
We leven in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis, en de Heer staat
op het punt om terug te komen. Hiernaar uitkijkend, wensen wij dat onze
sanatoria overal in de wereld als lichten mogen schijnen, daarbij de
boodschap van de hemel mogen aanbieden en levens herstellen. Uw
bijdrage zal helpen om dit project te verwezenlijken tot Gods heerlijkheid.
–Luis Mestanza
Voorzitter van de Peruaanse Unie
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor
de Gezondheidsafdeling van de Peruaanse Unie
Laten uw gaven een weerspiegeling zijn van de overvloedige liefde
die u uit de hemel ontvangen heeft!

9e Les

Sabbat 3 maart 2018
Sabbatbegin 18.21 u. ↔ 18.23 u.

Ontsnappen aan een Syrische aanval
“Moed, standvastigheid, geloof en een onvoorwaardelijk vertrouwen in
Gods kracht om te redden, komen niet in een ogenblik. Deze hemelse
genade verkrijgt men na jarenlange ervaring. Door een leven van heilige
inspanningen en stevig vast te houden aan het goede, bezegelden de kinderen van God hun lot. Terwijl ze te maken hadden met talloze verleidingen, wisten zij dat ze hieraan stevig weerstand moesten bieden of veroverd worden.” –Christian Experience and Teachings of Ellen G. White
(1922), blz. 188.
Het beleg van Samária
1.

Welke verschrikkelijke belegering vond plaats onder de Syrische
koning Benhadad tussen 854 en 842 voor Christus? 2 Koningen
6:24, 25, eerste gedeelte.
2 Koningen 6:24, 25a Het gebeurde daarna, dat Benhadad, de
koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde, optrok en Samaria
belegerde. En er ontstond een grote hongersnood in Samaria, want
zie, zij belegerden de stad, totdat een ezelskop voor tachtig zilverstukken werd verkocht en het vierde deel van een kab duivenmest voor
vijf zilverstukken.

2.

Wat werd met de dag schaarser door de belegering? Hoe zwaar
werden de omstandigheden? 2 Koningen 6:26-30.
2 Koningen 6:26-30 En het gebeurde, toen de koning van Israël op de
muur voorbijging, dat een vrouw tot hem riep: Help mij, mijn heer
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koning. Hij zei: De HEERE helpt u niet, waarmee zou ik u dan helpen?
Met iets van de dorsvloer of van de perskuip? De koning zei verder
tegen haar: Wat hebt u? Ze zei: Deze vrouw heeft tegen mij gezegd:
Geef uw zoon, dan eten wij hem vandaag op. Dan zullen wij morgen
mijn zoon eten. Toen hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten, maar
toen ik de volgende dag tegen haar zei: Geef uw zoon, dan zullen wij
hém opeten, heeft zij haar zoon verborgen. En het gebeurde, toen de
koning de woorden van deze vrouw hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.
Omdat hij over de muur voorbijkwam, zag het volk dat hij, zie, daaronder een rouwgewaad op zijn blote lichaam droeg.
“Zal de Heer zijn volk in deze zware tijd vergeten? Vergat hij de
trouwe Noach toen de oordelen de oude wereld bezochten? Vergat hij
Lot toen het vuur uit de hemel kwam om de steden op de vlakte te
verwoesten? …. Vergat hij Elía toen de eed van Izebel hem bedreigde
met het lot van de profeten van Baäl? Vergat hij Jeremía in de donkere en troosteloze put van zijn gevangenis? Vergat hij de drie trouwe
vrienden in de brandende haard? Of Daniël in de leeuwenkuil? ……”
–Conflict and Courage, blz. 369.
Voorzegging van het einde van de hongersnood
3.

Wat zei een minister van de koning in deze schijnbaar onmogelijke
situatie? Welke goddelijke openbaring gaf Elisa – terwijl velen
totaal wanhopig waren – aan de koning en het volk? 2 Koningen
6:33; 7:1, 2.
2 Koningen 6:33; 7:1, 2 Terwijl hij nog met hen sprak, zie, toen
kwam de bode naar hem toe en zei: Zie, dit kwaad is van de
HEERE, wat zou ik verder nog op de HEERE wachten? […] Toen zei
Elisa: Hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de HEERE: Morgen
omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem
verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een
sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei: Zie, al maakt de HEERE sluizen in de
hemel – hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei: Zie, u zult het
met uw ogen zien, maar er niet van eten.
“Een tijd lang na dit voorval was Israël bevrijd van de aanvallen der
Arameërs. Maar later, onder de energieke leiding van een doelbewuste
koning, Hazaël, omsingelde het Aramese leger de stad Samaria en
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belegerde het. Nooit had Israël het zo benauwd gehad als tijdens deze
belegering. De zonden der vaderen werden werkelijk bezocht aan de
kinderen en kindskinderen. De verschrikkingen van een aanhoudende
hongersnood dreef de koning van Israël tot wanhopige maatregelen,
toen Elisa tegen de volgende dag bevrijding beloofde.” –Profeten en
koningen, blz. 162.
4.

Wat besloten vier stervende melaatsen om te doen? 2 Koningen
7:3, 4.
2 Koningen 7:3, 4 Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van
de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij
sterven? Als wij zeggen: Wij zullen de stad binnengaan – er is honger
in de stad, dan zullen wij daar sterven; en als wij hier blijven, zullen
wij ook sterven. Nu dan, kom, laten wij naar het legerkamp van de
Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen wij leven, en als
zij ons doden, laten we dan maar sterven.
“Mensen die aan Gods beloften en aan de verzekering van Zijn genade
twijfelen, beledigen God. In plaats dat zij anderen door hun invloed tot
Christus brengen, stoten ze hen af. Zulke mensen zijn bomen die geen
vrucht dragen. Ze hebben alleen een breed en dicht bladerdak, dat het
zonlicht tegenhoudt, zodat andere planten in de schaduw komen te
staan, in de kou wegkwijnen en sterven. Het levenswerk van zulke
mensen zal altijd tegen hen getuigen. Zij zaaiden het zaad van twijfel en
scepticisme dat zeker zijn oogst zal voortbrengen.
Er staat maar één weg open voor hen die echt van hun twijfel verlost
willen worden. Ze mogen niet twijfelen aan of kritiek leveren op
dingen die ze niet begrijpen, maar ze dienen het licht dat ze al hebben
op prijs te stellen, want dan zullen ze nog meer ontvangen. Als ze elke
plicht vervullen die hun duidelijk geworden is, zullen ze ook datgene
begrijpen en doen waar ze nu aan twijfelen.” –De grote strijd,
blz 485.

De oorzaak van de vlucht van de Syriërs
5.

Welke wonderbaarlijke middelen, zonder geweld en bloedvergieten, had de Heer gebruikt om de Syriërs terug te duwen en de hongersnood te beëindigen? 2 Koningen 7:5-7.
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2 Koningen 7:5-7 En in de avondschemering stonden zij op om het
legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen zij aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was er niemand. De Heere had
het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden – het geluid van een groot leger –
zodat zij tegen elkaar zeiden: Zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons
ingehuurd om ons aan te vallen. Zij waren opgesprongen en in de
avondschemering weggevlucht. Zij hadden hun tenten achtergelaten,
hun paarden en hun ezels, en het legerkamp zoals het was, en waren
gevlucht voor hun leven.
“Toen het de volgende dag begon te dagen, deed de Here het leger der
Arameëers een geluid horen van wagens en paarden, zodat ze verschrikt opsprongen en in de schemering vluchtten met achterlating van
hun tenten, hun paarden, hun ezels, de hele legerplaats zoals die was,
met overvloed aan voedsel. De vluchtten om hun leven te redden, en
stopten niet voor ze de Jordaan overgestoken hadden.” –Profeten en
koningen, blz. 162.
6.

Dachten de melaatsen alleen aan zichzelf toen ze de overvloedige
buit vonden? Aan wie brachten zij het heerlijke nieuws?
2 Koningen 7:8-11.
2 Koningen 7:8-11 Toen nu deze melaatsen aan de rand van het
legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken,
namen vandaar zilver, goud en kleren mee, en gingen het verbergen.
Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook
daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. Toen
zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een
dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten
tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in
het huis van de koning gaan vertellen. Zij kwamen, riepen naar de
poortwachter van de stad en vertelden hun: Wij zijn naar het legerkamp van de Syriërs gegaan, en zie, daar was niemand meer – geen
geluid van mensen, alleen de paarden, vastgebonden; en de ezels,
vastgebonden; en de tenten, zoals zij waren. En deze riep de andere
poortwachters en die vertelde het binnen in het huis van de koning.
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“Tijdens de nacht hadden vier melaatsen buiten de stadspoort,
wanhopig van honger, besloten het Aramese leger op te zoeken en
zich toe te vertrouwen aan de genade van de belegeraars, in de hoop
hun medeleven op te wekken en voedsel te krijgen. Wat waren ze
verbaasd toen ze bij het naderen van het kamp niemand zagen.
Zonder dat iemand hen tegenhield of hinderde, ‘gingen zij een tent
binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en klederen eruit weg,
en gingen heen en verborgen het. Daarna gingen zij weer een andere
tent binnen, namen er (allerlei) uit weg, gingen heen en verborgen
het. Toen zeiden zij tot elkander: Wij doen niet goed; deze dag is
een dag van blijde boodschap, en wij houden ons stil. Indien wij
wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen.’ Haastig
keerden zij terug naar de stad met het blijde nieuws.” –Profeten en
koningen, blz. 162.
Vervulling van de profetie
7.

Wie werden zo gezegend door alles wat de Syriërs achtergelaten
hadden? Als wij in de positie van de melaatsen waren geweest,
hadden wij dan aan de belofte van de Heer getwijfeld of deze
geloofd? 2 Koningen 7:16.
2 Koningen 7:16 Toen ging het volk de stad uit en plunderde het
legerkamp van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht
voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, overeenkomstig
het woord van de HEERE.
“De buit was groot; zo overvloedig waren de voorraden, dat die dag
‘twee maten gerst een sikkel’ kostten en ‘een maat meel een sikkel’,
zoals Elisa de dag daarvoor had voorzegd. Opnieuw werd Gods
naam onder de heidenen verhoogd, volgens het woord des Heren,
door Zijn profeet in Israël. Zie 2 Koningen 7:5-16.” –Profeten en
koningen, blz. 162, 163.

Voor verdere studie
“Zo bleef de man Gods van jaar tot jaar werken, terwijl hij het volk in
getrouwe dienst tot zich trok en in gevaarlijke tijden als een verstandig
raadsman naast de koning stond. De lange jaren van afgodisch afval van
koning en volk hadden hun rampzalige werk gedaan; de duistere schaduw
van afval was nog overal aanwezig, maar toch waren er hier en daar
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enkelen, die standvastig hadden geweigerd de knie te buigen voor Baäl.
Toen Elisa zijn hervormingswerk voortzette, werden velen afgekeerd van
het heidendom en leerden zich verblijden in het dienen van de ware God.
De profeet was bemoedigd door deze wonderen van goddelijke genade,
en hij werd geïnspireerd door een groot verlangen om allen die van harte
oprecht waren, te bereiken. Waar hij maar was, trachtte hij een leraar van
gerechtigheid te zijn.” –Profeten en koningen, blz. 163.
“Als ons hart verkeerde bedoelingen heeft, of als we bewust aan een
bepaalde zonde vasthouden, zal de Heer ons niet verhoren. Maar het gebed
van iemand, die berouw heeft, wordt altijd aanvaard. Als wij al het verkeerde, dat we ons kunnen herinneren, in orde hebben gemaakt, mogen we
erop vertrouwen dat God onze gebeden zal beantwoorden. Onze eigen
verdiensten kunnen ons niet bij God in de gunst brengen. Het zijn de
verdiensten van Christus, waardoor we gered worden; het is Zijn bloed dat
ons reinigt. Toch moeten we ervoor zorgen, dat we voldoen aan de voorwaarden om aanvaard te kunnen worden.
Een volgend aspect van succesvol gebed is geloof. ‘Wie tot God komt,
moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig
zoeken’, Hebreeën 11:6. Jezus zei tot Zijn discipelen: ‘Daarom zeg Ik u, al
wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u
geschieden. Geloven wij Hem op Zijn woord? Markus 11:24.” –Schreden
naar Christus, blz. 114, 115.
_____

10e Les

Sabbat 10 maart 2018
Sabbatbegin 18.34 u. ↔ 18.36 u.

Waarschuwingen veronachtzaamd
“Met de verschrikkelijke oordelen waardoor de tien stammen werden getroffen, had de Here een verstandige en barmhartige bedoeling. Wat Hij
niet langer door hen kon doen in het land van hun vaderen, zou Hij trachten
te bereiken door hen te verstrooien onder de heidenen.
Zijn plan voor de zaligheid van allen die vergiffenis wilden verkrijgen door
de Heiland van het mensdom, moest nog in vervulling gaan; en in de beproevingen die Israël troffen, bereidde Hij de weg waardoor Zijn eer onder
de volkeren der aarde geopenbaard zou worden. Niet alle weggevoerden

60

waren onboetvaardig. Onder hen waren enkelen die trouw waren gebleven
aan God, en anderen die zich voor Hem hadden vernederd. Door hen, ‘kinderen van de levende God’ (Hoséa 1:10), wilde Hij velen in het Assyrische
rijk bekendmaken met de eigenschappen van Zijn karakter en de zegen van
Zijn wet.” –Profeten en koningen, blz. 181.
Profetieën tegen het afvallig Israël
1.

Waar waarschuwden – als gevolg van de aanhoudende afvalligheid in het noordelijke koninkrijk (de tien stammen met hun
hoofdstad in Samária) – de profeten voor? Amos 7:17, laatste
gedeelte; Hoséa 9:1, 3.
Amos 7:17b … Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd,
weg uit zijn land.
Hoséa 9:1, 3 Wees niet blij, Israël, tot jubelens toe, zoals de volken,
want u hebt in hoererij uw God verlaten. U hebt hoerenloon lief op
alle dorsvloeren voor koren. [...] Zij zullen niet blijven in het land
van de Heere: Efraïm keert terug naar Egypte, in Assyrië zullen zij
eten wat onrein is.
“De woorden die tot de afvallige stammen waren gericht, gingen
letterlijk in vervulling; toch kwam de ondergang van het koninkrijk
geleidelijk. In zijn oordelen was de Here barmhartig, ...” –Profeten
en koningen, blz. 179.

2.

Wie stond tegen het land op toen Menahem over Israël regeerde?
Hoe werd het dreigende bloedbad en de vernietiging vermeden?
2 Koningen 15:19, 20.
2 Koningen 15:19, 20 Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen
het land op; en Menahem gaf Pul duizend talent zilver, zodat deze
op zijn hand zou zijn om het koninkrijk vast te doen zijn in zijn hand.
Menahem bracht dit geld op van alle vermogende Israëlieten om het
aan de koning van Assyrië te geven: vijftig sikkel zilver voor elke
man. Toen keerde de koning van Assyrië terug en bleef daar niet in
het land.
“... En toen Pul, de koning van Assur, optrok tegen het land, werd
Menachem, de koning van Israël, niet gevankelijk weggevoerd, maar
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mocht op de troon blijven als vazal van het Assyrische wereldrijk. [...]
Toen de Assyriërs de tien stammen op deze wijze hadden vernederd,
trokken ze voor een tijd terug naar hun land. ” –Profeten en koningen,
blz. 179.
Meer Assyrische bestormingen
3.

Welke Assyrische invasie werd wegens Israëls volhardende
ontrouw door God aangezet? 1 Kronieken 5:25, 26.
1 Kronieken 5:25, 26 Zij waren de God van hun vaderen echter ontrouw en pleegden overspel met de goden van de volken van het land,
die God voor hun ogen had weggevaagd. Toen wekte de God van Israël
de geest van Pul, de koning van Assyrië op, en de geest van TillegathPilneser, de koning van Assyrië. Deze voerde hen in ballingschap, te
weten de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse. Hij
bracht hen in Halah, Habor, Hara en aan de rivier Gozan, tot op deze
dag.
“In plaats van zich te bekeren van het kwaad, dat hij in zijn rijk bewerkt had, volhardde Menachem ‘in de zonden die Jerobeam, de zoon
van Nebat, Israël had doen bedrijven’. Pekachja en Pekach, zijn opvolgers, deden ook wat kwaad is in de ogen des Heren.” (2 Koningen
15:18, 24, 28)
‘In de dagen van Pekach’, die twintig jaar regeerde, viel Tiglatpileser
koning van Assyrië, Israël binnen en voerde tal van ballingen mee uit
de stammen die in Galilea en oostelijk van de Jordaan woonden. ‘De
Rubenieten, de Gadieten en de helft van de stam Manasse’, samen met
inwoners van Gilead, Galilea en het gehele land Naftali, werden
verstrooid onder de heidenen, in landen, ver verwijderd van Palestina.
(1 Kronieken 5:26) –Profeten en koningen, blz. 179, 180.

4.

Wat gebeurde er als gevolg van de vreselijke afvalligheid nog
meer onder de heerschappij van Hoséa, de laatste koning van
Israël? 2 Koningen 17:2-4.
2 Koningen 17:2-4 Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere,
alleen niet zoals de koningen van Israël die er vóór hem geweest
waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië; Hosea
werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Maar toen de
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koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, namelijk
dat deze boden gestuurd had naar So, de koning van Egypte, en dat
hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar
tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot
hij hem op in de gevangenis.
“Het noordelijk koninkrijk heeft zich nooit van deze vreselijke slag
hersteld. Het zwakke overblijfsel behield de bestuursvorm, hoewel het
niet langer de macht ervan bezat. Nog slechts één heerser, Hosea, zou
Pekach opvolgen. Spoedig zou het koninkrijk voor altijd verdwijnen.”
–Profeten en koningen, blz. 180.
De laatste slag
5.

Wat gebeurde er met het noordelijke koninkrijk in 722 v. Chr.
door de blijvende afvalligheid in Israël zonder enig bewijs van
berouw en hervorming? 2 Koningen 17:5, 6.
2 Koningen 17:5, 6 Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele
land door. Hij trok ook op naar Samaria en belegerde het drie jaar
lang. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië
Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in
Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië
“Ongeveer twee jaar later werd Samaria belegerd door de Assyrische
legers onder Salmaneser; en tijdens de belegering kwamen talloos
velen ellendig om door gebrek en ziekte, zowel als door het zwaard.
Stad en volk vielen, en het verbroken overblijfsel van de tien stammen werd gevankelijk weggevoerd, en verstrooid in de provincies van
het Assyrische rijk. De ondergang die het noordelijk rijk trof, was een
rechtstreeks oordeel van God. De Assyriërs waren slechts de werktuigen die God gebruikte om Zijn plannen uit te voeren. Door Jesaja,
die kort voor de val van Samaria begon te profeteren, wees de Here
naar de Assyrische legers als ‘de roede van Mijn toorn’. ‘Mijn gramschap is als een stok’ in hun hand, zei Hij. (Jesája 10:5)” –Profeten en
koningen, blz. 180, 181.

6.

Welke oorzaken voor de tragische belevenissen van de tien
stammen staan beschreven in de Schriften? 2 Koningen 17:7-9, 18.
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2 Koningen 17:7-9, 18 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere, hun God, Die hen uit het land Egypte
geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van
Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, en hadden gewandeld
overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de Heere
van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van
Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëlieten hadden dingen
bedacht die niet juist zijn tegenover de Heere, hun God; zij hadden
in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren
af tot de versterkte steden toe. [...] De Heere was zeer toornig op
Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets
over dan alleen de stam van Juda.
“Zwaar hadden de kinderen Israëls ‘gezondigd tegen de Here, hun
God, en ... slechte dingen gedaan’. Zij hadden niet geluisterd ... Zijn
inzettingen veracht en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten
had, alsook Zijn vermaningen, die Hij tot hen gericht had’. Omdat ‘zij
al de geboden van de Here, hun God, hadden verlaten, en zich gegoten
beelden hadden gemaakt, twee kalveren; ook hadden zij gewijde palen
gemaakt, en zich neergebogen voor het gehele heer des hemels, en de
Baäl gediend’. Omdat zij hardnekkig hadden geweigerd zich te
bekeren, vernederde de Here hen, en, ‘gaf hen over in de macht van
plunderaars, totdat Hij hen van Zijn aangezicht had weggeworpen’,
overeenkomstig de duidelijke waarschuwingen die Hij hen gezonden
had door Zijn dienstknechten, de profeten. Zo werd Israël uit Zijn land
in ballingschap weggevoerd naar Assur, ‘omdat zij niet geluisterd hadden naar de Here, hun God, maar Zijn verbond hadden overtreden; al
wat Hij aan Mozes, de knecht des Heren, had geboden.’ (2 Koningen
17:7, 11, 14-16, 20, 23; 18:12)” –Profeten en koningen, blz. 181.
De beste preventie
7.

Wat zou de geschiedenis van Israël gekenmerkt hebben als zij
met een levend geloof geluisterd hadden naar de boodschappen
van de profeten en de goddelijke principes hadden gevolgd die
de Heer hen had gegeven? Deuteronomium 32:29; 5:29; Psalm
119:165.
Deuteronomium 32:29; 5:29 Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit
opmerken. Zij zouden op hun einde letten. [...] Och, hadden zij maar
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zo’n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te
nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!
Psalm 119:165 Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor
hen ligt er geen struikelblok.
“Als Israël acht had geslagen op de boodschappen van de profeten,
zou de vernedering die volgde, hun bespaard zijn gebleven. Omdat
ze hadden volhard in zich af te wenden van Zijn wet, moest God hen
wel in ballingschap voeren. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, luidde zijn boodschap tot hen door Hosea. ‘Omdat
gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u ... daar gij de wet van
uw God vergeten hebt.’ (Hosea 4:6). [...]
In de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis zal Gods verbond
met het volk dat Zijn geboden bewaart, vernieuwd worden. ‘Te dien
dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds,
het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal
Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen
veilig doen wonen, Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal
u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw;
en gij zult de Here kennen.” –Profeten en koningen, blz. 185, 186.
Voor verdere studie
“De Israëlieten hadden nadrukkelijk opdracht gekregen Gods geboden niet
uit het oog te verliezen, omdat ze in het houden ervan kracht en zegen
zouden vinden. ‘Neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat gij de
dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw
hart wijken zolang gij leeft’, had de Here door Mozes gezegd; ‘maak ze aan
uw kinderen en kindskinderen bekend.’ (Deuteronomium 4:9)
De ontzagwekkende tonelen, verbonden aan de wetgeving op de Sinaï,
mochten nooit vergeten worden. De waarschuwingen die Israël had gekregen tegen de afgodische gebruiken die onder de omliggende heidense
volken heersten, waren duidelijk en onomwonden geweest. ‘Neemt u er dan
terdege voor in acht’, luidde de raad, ‘... dat gij niet verderfelijk handelt
door een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod’, dat gij
ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren,
het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te
buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle
volken onder de ganse hemel’. ‘Neemt u ervoor in acht, dat gij het verbond
van de Here, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u een
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beeld maakt in de gedaante van iets, dat de Here, uw God, u verboden
heeft.’ (Deuteronomium 4:15, 16, 19, 23). [...]
De afval van Israël was geleidelijk gegaan. Van geslacht tot geslacht had
satan herhaalde pogingen in het werk gesteld om het uitverkoren volk
ertoe te brengen de geboden, inzettingen en verordeningen, die ze beloofd
hadden altijd te houden, te doen vergeten. Hij wist, dat Israël zeker zou
vergaan, als hij het volk ertoe zou kunnen brengen God te vergeten, en
andere goden na te lopen, hen te dienen, en zich voor hen neer te buigen.
(Deuteronomium 6:1; 8:19)” –Profeten en koningen, blz. 183, 184.
_____

11e Les

Sabbat 17 maart 2018
Sabbatbegin 18.46 u. ↔ 18.48 u.

Wonderbaarlijke bevrijding
“Niets geeft meer moed dan het zien van moed. De koning van Juda had
zich gereedgemaakt voor de komende storm; nu stelde hij zijn vertrouwen
in God, in het vaste vertrouwen dat de profetie tegen de Assyriërs in
vervulling zou gaan. ‘En het volk steunde op de woorden van Jechizkia’.
Het hinderde niet dat de legers van Assur, na hun overwinning op de
grootste machten der aarde, en nadat ze Samaria in Israël hadden ingenomen, hun krachten zouden richten op Juda. Het deed er niet toe dat ze
vol grootspraak zeiden: ‘Zoals mijn hand de koninkrijken der afgoden
wist te vinden, ofschoon hun gesneden beelden die van Jeruzalem en
Samaria overtroffen, zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen,
zoals ik met Samaria en zijn afgoden heb gedaan?’ (Jesája 10:10, 11)
Juda had niets te vrezen; want ze vertrouwden op de Here. [...]
Met onfeilbare juistheid houdt de Oneindige aantekening van de volkeren. Zolang Zijn genade wordt aangeboden, met oproepen tot bekering,
blijft dit verslag open; maar als de maat die God heeft gesteld, vol is,
volgt de voltrekking van Zijn toorn. Het verslag wordt gesloten.
Goddelijk geduld eindigt. Genade wordt niet langer voor hen
aangeboden.” –Profeten en koningen, blz. 217, 223.
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Assyrische aanvallen tegen Juda
1.

Welke militaire operatie ondernam de Assyrische koning Sanherib
in 701 v. Chr. tegen het koninkrijk van Juda? Welke bedreiging
vormde zijn generaal, de Rabsaké1? 2 Koningen 18:13, 29-31.
2 Koningen 18:13, 29-31 In het veertiende jaar van koning Hizkia
trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden
van Juda en nam ze in. [...] Dit zegt de koning: Laat Hizkia u niet
bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat
Hizkia u ook niet doen vertrouwen op de HEERE door te zeggen: De
HEERE zal ons zeker redden, en deze stad zal niet gegeven worden in
de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hizkia, want dit
zegt de koning van Assyrië: Geef u aan mij over, kom de stad uit, naar
mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn
eigen vijgenboom, en ieder water drinken uit zijn eigen put,
“Ten slotte kwam de lang verwachte crisis. De legers van Assur, die
de ene overwinning na de andere hadden behaald, verschenen in Juda.
De leiders, die zeker waren van de overwinning, verdeelden hun
macht in twee legers; het ene zou het Egyptische leger in het zuiden
tegemoet trekken, terwijl het andere leger Jeruzalem zou belegeren.
De enige hoop van Juda was nu gericht op God. Alle mogelijke hulp
van Egypte was afgesneden, en er waren geen andere volken in de
nabijheid om de helpende hand te bieden.” –Profeten en koningen,
blz. 217, 218.

2.

Heeft de intimiderende toespraak van de Rabsaké slechts twijfel
gezaaid bij koning Hizkía, of ging het veel verder dan dat?
2 Koningen 18:34, 35.
2 Koningen 18:34, 35 Waar zijn de goden van Hamath en Arpad?
Waar zijn de goden van Sefarvaïm, Hena en Ivva? Hebben zij
Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de

1

Rabsaké is een Assyrische militaire titel, en was waarschijnlijk
equivalent aan een opperbevelhebber of commandant.
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landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de
HEERE dan wél Jeruzalem uit mijn hand redden?
“De Assyrische officieren, die zeker waren van de kracht van hun
goed geoefende legers, troffen regelingen voor een ontmoeting met
de oversten van Juda, en eisten onbeschaamd de overgave van de
stad. Deze eis ging gepaard met godslasterlijke scheldpartijen tegen
de God van de Hebreeën. Door de zwakheid en afval van Israël en
Juda werd Gods naam niet meer gevreesd onder de heidenen, maar
was een voorwerp van aanhoudende smaad geworden. (zie Jesája
52:5)” –Profeten en koningen, blz. 218.
Effecten op de koning en het volk
3.

Heeft het Joodse volk geprobeerd de Assyrische generaal tegen te
spreken toen zij zijn verschrikkelijke bedreigingen hoorden? Hoe
werden de dienaren van koning Hizkía getroffen? 2 Koningen
18:36, 37.
2 Koningen 18:36, 37 Maar het volk zweeg en antwoordde hem met
geen woord, want het gebod van de koning was dit: U mag hem niet
antwoorden. Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van
de hofhouding, met Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf,
de kanselier, in gescheurde kleren naar Hizkia toe. Zij vertelden
hem de woorden van de commandant.
“ ‘Op deze spottaal antwoordden de kinderen van Juda hem met
geen enkel woord.’ (Jesája 36:21) De bespreking was afgelopen.
‘Met gescheurde klederen’ (Jesája 36:22) keerden de Joodse afgevaardigden terug naar Hizkia en brachten hem de woorden van de
maarschalk over. Toen de koning deze lasterlijke uitdaging hoorde,
‘scheurde hij zijn klederen, bedekte zich met een rouwgewaad en
ging het huis des Heren binnen.’ (Jesája 37:1; 2 Koningen 19:1)”
–Profeten en koningen, blz. 218, 219.

4.
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Hoe voelde koning Hizkía zich met betrekking tot deze
verschrikkelijke bedreigingen tegen zijn volk? Welk verstandig
besluit nam hij desalniettemin? 2 Koningen 19:1-4.

2 Koningen 19:1-4 Zodra koning Hizkia dat hoorde, gebeurde het dat
hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van
de HEERE binnenging. Verder stuurde hij Eljakim, het hoofd van de
hofhouding, Sebna, de schrijver, en de oudsten van de priesters, gehuld in rouwgewaden, naar Jesaja, de profeet, de zoon van Amoz. Zij
zeiden tegen hem: Dit zegt Hizkia: Deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging; ja, de kinderen staan op het punt
geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Misschien zal
de HEERE, uw God, al de woorden horen van de commandant, die
zijn heer, de koning van Assyrië, gestuurd heeft om de levende God te
honen, en zal Hij hem straffen om de woorden die de HEERE, uw God,
gehoord heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat
er nog te vinden is?
“Naar Jesaja werd een boodschapper gezonden om hem de uitslag van
de bespreking mee te delen. ‘Deze dag is een dag van benauwdheid,
straf en smaad’, liet de koning zeggen. [...] ‘Hierom baden koning
Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en
riepen naar de hemel.’ (2 Kronieken 32:20)” –Profeten en koningen,
blz. 219.
5.

Welk onmiddellijk, troostend antwoord zond de profeet door
middel van de boodschappers naar koning Hizkía? Welke
verdere godslastering werd er echter tegen God gesproken door
de wrede, dreigende vijanden? 2 Koningen 19: 5-7, 10-13.
2 Koningen 19: 5-7, 10-13 Toen kwamen de dienaren van koning
Hizkia bij Jesaja. En Jesaja zei tegen hen: Dit moet u tegen uw heer
zeggen: Zo zegt de HEERE: Wees niet bevreesd voor de woorden
die u gehoord hebt, de woorden waarmee de knechten van de koning
van Assyrië Mij gelasterd hebben. Zie, Ik geef een geest in hem, dat
hij een gerucht zal horen en zal terugkeren naar zijn land. Dan zal
Ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. [...] Dit moet u tegen
Hizkia, de koning van Juda, zeggen: Laat uw God, op Wie u vertrouwt, u niet bedriegen door te zeggen: Jeruzalem zal niet in de
hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Zie, u hebt zelf
gehoord wat de koningen van Assyrië met al de landen hebben
gedaan door ze met de ban te slaan. En zou ú dan gered worden?
Hebben de goden van de volken die mijn vaderen te gronde gericht
hebben, hen gered: Gozan, Haran, Rezef en de zonen van Eden die
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in Telassar waren? Waar is de koning van Hamath, de koning van
Arpad, de koning van de stad Sefarvaïm, van Hena en van Ivva?
Tweede oproep aan God
6.

Waar zocht koning Hizkía nogmaals hulp? Welk duidelijk
antwoord gaf de Heer Zijn dienstknecht met betrekking tot de
trotse Assyriërs? 2 Koningen 19:14, 15, 20-22.
2 Koningen 19:14, 15, 20-22 Toen Hizkia de brieven uit de hand
van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het
huis van de HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit
voor het aangezicht van de HEERE, en Hizkia bad voor het aangezicht van de HEERE en zei: HEERE, God van Israël, Die tussen
de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle
koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.
[...] Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amoz, deze boodschap naar
Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat u tot Mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb Ik
gehoord. Dit is het woord dat de HEERE over hem gesproken heeft:
De maagd, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u, de dochter
van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wie hebt u gehoond en
gelasterd? Tegen Wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël!
“Toen de koning van Juda de smadende brief kreeg, nam hij deze
mee naar de tempel, ‘spreidde hem uit voor het aangezicht des
Heren’, en bad met sterk geloof om hulp van de hemel, opdat de
volken der aarde zouden weten dat de God van de Hebreeën nog
leefde en heerste. De eer van Jehova stond op het spel; alleen Hij
kon uitkomst brengen.” –Profeten en koningen, blz. 219.

7.

Wat zegevierde – de macht van de Assyrische wapens, of het woord
van God dat zij hadden bespot? Hoe eindigde deze verschrikkelijke
crisis? Welke grote bemoediging kan Gods volk vandaag de dag
vinden in deze ervaring? 2 Koningen 19:32-37.
2 Koningen 19:32-37 Daarom, zo zegt de HEERE over de koning
van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in
schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen
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belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is,
zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt
de HEERE. Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen,
omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar. Het
gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de HEERE ten strijde
trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man
neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het
waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van
Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef
in Ninevé. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn
god, neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het
zwaard doodden. Zij ontkwamen naar het land Ararat, ...
“Het land van Juda was verwoest door het bezettingsleger; maar God
had beloofd dat Hij op wonderlijke wijze in de noden van Zijn volk
zou voorzien. [...] Het bericht van dit vreselijk oordeel over het leger,
dat uitgezonden was om Jeruzalem in te nemen, bereikte spoedig
Sanherib, die nog steeds de weg tussen Egypte en Juda bewaakte. Met
vrees vervuld trok de Assyrische koning zich haastig terug, ‘met beschaamd gelaat’. Hij zou echter niet lang meer regeren. Overeenkomstig de profetie die over zijn plotseling einde was gegeven, werd
hij door zijn zonen gedood, ‘en zijn zoon Esarhaddon werd koning in
zijn plaats.’ (2 Kronieken 32:21; Jesája 37:38).
De God der Hebreeën had gezegevierd over de trotse Assyriër. De eer
van Jehova werd gerechtvaardigd in de ogen der omliggende volken.
In Jeruzalem waren de harten van het volk vervuld met heilige
vreugde. Hun ernstige smeekbeden om redding gingen gepaard met
het belijden van zonde en met vele tranen. In hun grote nood hadden
ze volkomen vertrouwd op Gods macht om hen te redden, en Hij had
hen niet beschaamd. Nu weergalmden de voorhoven van de tempel
van plechtige lofzangen.” –Profeten en koningen, blz. 221, 222.
Voor verdere studie
2 Koningen 18, 19
2 Kronieken 32
Jesája 36, 37
Profeten en koningen, hoofdstuk 30 (‘Verlost uit de macht van Assur’) ,
blz. 216-225.
“Maar in plaats van hun bijzondere zegeningen te gebruiken tot zegen van
het mensdom, werden de heersers van Assur de gesel van vele landen.
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Genadeloos volgden zij de vastgestelde gedragslijn van alle volken in het
erkennen van de oppermacht van Nineve’s goden, die ze plaatsten boven
de Allerhoogste, zonder rekening te houden met God of met hun
medemensen. God had Jona met een boodschap tot hen gezonden, en een
tijd lang hadden zij zich voor de Here der heerscharen vernederd, en
vergiffenis gezocht. Maar spoedig keerden zij zich weer tot het aanbidden
van de afgoden en tot het veroveren van de wereld. [...] De trots van Assur
en zijn val dienen als een les tot het einde. Aan de volken op aarde, die in
deze tijd God aanmatigend en trots uitdagen, vraagt God: ‘Aan wie onder
de bomen van Eden zijt gij dan in heerlijkheid en grootheid gelijk? Met
de bomen van Eden zult gij neergeworpen worden in de onderwereld.’
(Ezechiël 31:18)” –Profeten en koningen, blz. 222, 224.
_____

12e Les

Sabbat 24 maart 2018
Sabbatbegin 18.58 u. ↔ 19.00 u.

De val van Juda
“De Heer verdraagt de mens langdurig, en wanneer ze een vastberadenheid tonen om hun eigen oordelen te volgen, dan laat de Heer hen
toe om dat te doen. Er is voor gezorgd dat ik de zwakte en onwetendheid
van de gevallen mens zie, zelfs in zijn beste staat. Terwijl de mens steeds
dieper in zijn studie gaat, en beter wordt in het leren over de wil en de
wegen van de Heer, ziet hij meer van zijn eigen onwetendheid, en zo laat
hij zien dat hij vanaf het begin een bepaalde vooruitgang heeft geboekt.”
–This Day with God, blz. 16.
Overtredingen en misbruiken in Juda
1.

Welke overtredingen werden er in het koninkrijk van Juda
gedaan ten tijde van de profeet Jeremía? Welke ernstige waarschuwing zond de Heer naar de leiders en het volk? Jeremía
17:21-23, 27.
Jeremía 17:21-23, 27 Zo zegt de HEERE: Wacht u er omwille van
uw leven voor om op de sabbatdag een last te dragen en die door de

72

poorten van Jeruzalem binnen te brengen. Ook mag u op de sabbatdag geen last uit uw huizen naar buiten brengen en geen enkel werk
mag u doen. U moet de sabbatdag heiligen, zoals Ik uw vaderen
geboden heb. Zij hebben echter niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar zij waren halsstarrig door niet te luisteren en geen vermaning te aanvaarden. […] Maar als u niet naar Mij luistert door de
sabbatdag te heiligen en door daarop geen last te dragen als u op
de sabbatdag door de poorten van Jeruzalem binnenkomt, dan zal Ik
een vuur aansteken in zijn poorten; dat zal de paleizen van
Jeruzalem verteren, en het zal niet geblust worden.
“De Heer wenst dat een ieder werkt voor zijn eigen geestelijk en
eeuwig welzijn. Dit kan alleen gedaan worden als we gehoor geven
aan de lessen die Christus heeft gegeven. Als we de eeuwige beloning
verkrijgen, dienen we het voorbeeld van Christus – ons Voorbeeld –
te volgen, die alleen maar goed deed met de door de Heer toevertrouwde talenten. Hij gaf blijmoedig Zijn leven op om een goddeloos,
afvallig mensdom los te kopen. Maar vandaag de dag verbruiken
egoïsme, wereldsgezindheid, trots en genotzucht voortdurend de middelen die aan degenen worden toevertrouwd, die beweren christenen
te zijn. Zij maken misbruik van het geld dat de Heer van hen nodig
heeft om te gebruiken om de vele zonen en dochters naar Hem te
brengen.” –The Upward Look, blz. 234.
“Daarom klonk in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem
de boodschap van Jeremia tot Juda: ‘Hoort de woorden van dit verbond’, – de duidelijke geboden van de Here, zoals ze in de Heilige
Schrift staan – ‘en doet ze.’ (Jeremía 11:6).” –Profeten en koningen,
blz. 250.
2.

Welke andere zonden en ongeregeldheden werden begaan, ondanks het plechtige verbond van het volk met de Heer? Jeremía
25:6, 7; 34:8-11, 17, 18.
Jeremía 25:6, 7; 34:8-11, 17, 18. Ga niet achter andere goden aan om
die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek Mij niet tot toorn
door het werk van uw handen, dan zal Ik u geen kwaad doen. Maar u
hebt naar Mij niet geluisterd, spreekt de HEERE, zodat u Mij tot toorn
verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. [...] Het woord
dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia, nadat koning Zedekia een
verbond had gesloten met heel het volk dat in Jeruzalem was, om voor
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hen vrijlating af te kondigen, zodat ieder zijn slaaf, en ieder zijn slavin,
die een Hebreeër of Hebreeuwse was, vrij liet weggaan, zodat niemand bij hen meer als slaaf bij een Judeeër, zijn broeder, zou dienen.
Al de vorsten en heel het volk die het verbond waren aangegaan,
gaven er gehoor aan dat ieder zijn slaaf en ieder zijn slavin vrij zou
laten weggaan, zodat zij bij hen niet meer zouden dienen. Zij gehoorzaamden en lieten hen gaan. Daarna kwamen zij er echter op
terug en lieten de slaven en de slavinnen terugkomen die zij vrij
hadden laten weggaan, en onderwierpen hen weer als slaven en als
slavinnen. [...] Daarom, zo zegt de HEERE: Ú hebt naar Mij niet geluisterd door vrijlating af te kondigen, ieder voor zijn broeder en ieder
voor zijn naaste. Zie, dan kondig Ik voor u een vrijlating af, spreekt de
HEERE, voor het zwaard, voor de pest en voor de honger. Ik zal u tot
een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde. Ik zal de
mannen die Mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het
verbond dat zij voor Mijn aangezicht gemaakt hadden, niet gestand
hebben gedaan, maken als het kalf dat zij in tweeën hebben gesneden
en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan.
“Voor je is het pad dat leidt tot zekere ondergang. Wil je niet terugkeren terwijl het nog kan? Wil je niet de Here zoeken terwijl de
lieflijke stem van genade een beroep op je doet, of wil je nog steeds
je eigen weg gaan? De Here heeft medelijden met je. De Here
nodigt je uit. Wil je komen? Moge de Here je helpen te kiezen om
Hem geheel toe te behoren.” –(Brief 51, 1889) Brieven aan jonge
mensen, blz. 33.
De verantwoording van de koning
3.

Wat meldt de Schrift over Zedekía, de laatste koning van Juda?
2 Kronieken 36:11-13.
2 Kronieken 36:11-13 Zedekia was eenentwintig jaar oud toen hij
koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht
was in de ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich niet
voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de
HEERE. Bovendien kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar,
die hem een eed had laten afleggen bij God. Hij was halsstarrig, en
verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de HEERE, de God
van Israël.
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“De vorst van Babel was door Daniël en andere Hebreeuwse ballingen
bekendgemaakt met de macht en het oppergezag van de ware God; en
toen Sedekia opnieuw beloofde trouw te blijven, liet Nebukadnessar
hem deze belofte bekrachtigen door te zweren in de naam van de God
van Israël. Als Sedekia eerbied had gehad voor deze vernieuwing van
de verbondseed, zou zijn trouw diepe indruk hebben gemaakt op de
geest van velen die letten op het gedrag van hen die voorgaven eerbied
te hebben voor de naam en de eer van de God der Hebreeën.
Maar de koning van Juda dacht niet aan het grote voorrecht dat hij
bezat, dat hij de naam van de levende God kon eren.” –Profeten en
koningen, blz. 270.
Afvalligheid ook onder de priesters
4.

Welke bijzonder betreurenswaardige toestand kwam op onder
de overpriesters en de meerderheid van het volk? 2 Kronieken
36:14-16.
2 Kronieken 36:14-16 [SVV] Ook maakten alle oversten van de
priesters, en het volk, de overtredingen zeer veel, naar alle gruwelen
der heidenen; en zij verontreinigden het huis van de Heere, dat Hij
geheiligd had te Jeruzalem. En de Heere, de God van hun vaderen,
zond tot hen, door de hand van Zijn boden, vroeg op zijnde, om die
te zenden; want Hij spaarde Zijn volk en Zijn woning. Maar zij spotten met de boden van God, en verachtten Zijn woorden; zij verleidden zichzelf tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid van de
Heere tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan was.
“De kinderen van de wereld worden de kinderen der duisternis
genoemd. Zij zijn verblind door de god van deze wereld en worden
geleid door de geest van de vorst der duisternis. Zij kunnen niet genieten van hemelse dingen. De kinderen van het licht hebben hun genegenheden op bovenstaande dingen gesteld. Zij laten de dingen van deze
wereld achter zich. Zij vervullen het bevel: ‘Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af’. Hier is de voorwaardelijke belofte: ‘Ik zal
u aannemen’. Vanaf het begin heeft Christus Zijn volk uit de wereld
uitverkoren en van hen verlangd om zich af te scheiden, en geen
gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis te hebben.
Indien zij God liefhebben en Zijn geboden houden, zullen zij verre zijn
van de vriendschap en het genot van de wereld. Er is geen over-
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eenstemming tussen Christus en Belial.” –Testimonies for the Church,
vol. 1, blz. 279.
“Het Joodse volk is voor ons als voorbeeld van de beëindiging van
Gods lange verdraagzaamheid. Bij de vernietiging van Jeruzalem
wordt de verwoesting van de wereld getypeerd. De lippen van Hem
die zegeningen uitsprak over de boetvaardige, de armen en de lijdenden bemoedigde, de nederige vreugde bracht, sprak een vloek uit over
hen aan wie Hij het licht had gebracht, die het licht niet zouden
waarderen noch aanvaarden. Van degenen die dachten het heldere,
duidelijke Woord van God te kunnen ontwijken en de door de mens
ingestelde tradities koesterden, verklaarde Hij dat ze schuldig bevonden zouden worden aan al het bloed van de profeten die sedert de
grondlegging van de wereld gedood werden.” –Manuscript 69, 1896.
“Vanwege de zonden van Israël is de ramp – waarvan God zei dat
die zou komen over de tempel, indien Zijn volk van Hem zou
weggegaan – enkele honderden jaren later vervuld, nadat de tempel
was gebouwd. God beloofde Salomo indien hij trouw zou blijven en
zijn volk al zijn geboden zou gehoorzamen, dat die glorieuze tempel
voor altijd in al zijn pracht zou blijven staan, als een bewijs van de
welvaart en verheven zegeningen, die op Israël rust voor hun gehoorzaamheid.
Door Israëls overtreding van Gods geboden en hun slechte daden
heeft God hen tot gevangenschap geleid om hen te verootmoedigen
en hen te straffen. Voordat de tempel werd vernietigd, maakte God
aan enkele van Zijn getrouwe dienaren het lot van de tempel
bekend, welke de trots van Israël was, en die zij met afgodendienst
beschouwden, terwijl zij tegen God zondigden. Hij heeft ook de
gevangenschap van Israël aan hen geopenbaard.” –Spiritual Gifts,
vol. 4a, blz. 114, 115.
Jeruzalem belegerd door de Babyloniërs
5.

Wie rukte – overeenkomstig de profetie – op naar Jeruzalem?
Welke moeilijke situatie ontwikkelde zich na vele maanden van
belegering? 2 Koningen 25:1-4.
2 Koningen 25:1-4 Het gebeurde in het negende jaar van zijn
regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat
Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel
zijn leger. Zij belegerden de stad en bouwden er rondom schansen
tegenaan. Zo werd de stad belegerd, tot het elfde jaar van koning
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Zedekia. Op de negende van de vierde maand, toen de hongersnood in
de stad zo sterk geworden was dat de bevolking van het land geen
brood meer had, werd de stad opengebroken. Alle strijdbare mannen
vluchtten en trokken ’s nachtsde stad uit via de poort tussen de twee
muren, die zich bij de tuin van de koning bevond, terwijl de Chaldeeën
rondom voor de stad lagen. En de koning ging in de richting van de
Vlakte.
“God heeft Sion tot Zijn heilige woning gemaakt, de vreugde van de
gehele aarde. Maar ondanks Zijn goedheid jegens Zijn uitverkorenen, vergaten zij Hem, en dwaalden af tot afgodendienst. Voor
hun verstrooiing kwamen herhaalde waarschuwingen tot hen, maar
‘...zij weigerden op te merken, en trokken hun schouder terug, en zij
verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden. En zij maakten hun
hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden,
die de Heere der heerscharen zond in Zijn Geest, door de dienst van
de vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere
der heerscharen.’ (Zacharía 7:11)
Indien mensen weigeren de vermaningen van de Heer te ontvangen,
indien zij doorgaan met wandelen in strijd met Zijn instructie, kan
Hij hen niet redden van de zekere gevolgen van hun eigen koers. Als
zij zich tegengesteld aan Zijn doeleinden plaatsen en de principes
van de hemel verwerpen, laat Hij hun vijanden toe om hen te
vernederen.” –The Youth’s Instructor, 14 mei 1903.
De val van het koninkrijk
6.

Wat gebeurde er met het koninkrijk van Juda en de tempel in
587/586 v. Chr., aangezien er geen geestelijke herleving en
hervorming was? 2 Kronieken 36:17-20.
2 Kronieken 36:17-20 Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën
tegen hen optrekken, die hun jongemannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doodde. Hij spaarde de jongemannen, de meisjes,
de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle
voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten
van het huis van de HEERE en de schatten van de koning en zijn vorsten: dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God,
en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem
verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te
gronde werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard,
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voerde hij weg naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven,
tot het koninkrijk van Perzië ging regeren.
“De zwakheid van Sedekia was een zonde waarvoor hij een ontzaglijke prijs heeft betaald. De vijand kwam als een niet te stuiten lawine
en verwoestte de stad. De Hebreeuwse legers werden in verwarring
teruggeslagen. Het volk was overwonnen. Sedekia werd gevangengenomen en zijn zonen werden voor zijn ogen gedood. De koning
werd gevankelijk weggevoerd uit Jeruzalem, zijn ogen werden uitgestoken, en na zijn aankomst in Babel kwam hij ellendig om. De
prachtige tempel, die meer dan vier eeuwen de top van de berg Sion
had bekroond, werd door de Chaldeeën niet gespaard. [...] Ten tijde
van de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnessar
hadden velen de verschrikkingen van de lange belegering overleefd,
om nu om te komen door het zwaard. Van degenen die nog overbleven, werden enkelen, voornamelijk de overpriester en beambten en
vorsten van het rijk, naar Babel gebracht en daar als verraders ter
dood gebracht. Anderen werden gevankelijk weggevoerd om dienstbaar te zijn aan Nebukadnessar en diens zonen, ‘totdat het koninkrijk
van Perzië de heerschappij verkreeg; – om het woord des Heren, door
Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan.’ (2 Kronieken
36:20, 21)” –Profeten en koningen, blz. 278.
Belofte van herstel
7.

Hoe lang zou het land van Juda verlaten blijven en het volk onderdanig zijn aan de koning van Babel? Wat zou er na zeventig jaar in
Babylonische gevangenschap gebeuren? 2 Kronieken 36:21;
Jeremía 7:23; 29:10; 33:11.
2 Kronieken 36:21 [SVV] Opdat het woord des Heeren vervuld zou
worden, door de mond van Jeremía, totdat het land aan zijn sabbatten
een welgevallen had; het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaren vervuld waren.
Jeremía 7:23; 29:10; 33:11 Maar deze zaak heb Ik hun geboden:
Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot
een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u
goed gaan. [...] Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer
zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u
Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze
plaats. [...] De stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de
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stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die
zeggen: Loof de HEERE van de legermachten, want de HEERE is
goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen
die in het huis van de HEERE een lofoffer brengen. Ik zal namelijk
een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, zodat het
weer wordt als vroeger, zegt de HEERE.
“Omdat Israël verkoren was de kennis van God op aarde te bewaren,
waren ze vanaf hun ontstaan als natie het bijzondere doelwit geweest
van satans vijandschap, en hij was vast besloten hen te vernietigen.
Hij kon hen geen kwaad doen als ze God gehoorzaam waren; daarom
had hij al zijn kracht en kunde aangewend hen tot zonde te overreden.
Verstrikt in zijn verleidingen, hadden ze de wet van God overtreden
en zich aldus afgesneden van de Bron van hun kracht, en waren de
prooi geworden van hun heidense vijanden. Als gevangenen werden
zij naar Babylon gevoerd, waar ze vele jaren bleven. Nochtans had de
Here hen niet verlaten. Zijn profeten werden tot hen gezonden met
vermaningen en waarschuwingen. Het volk werd wakker geschud om
zijn schuld in te zien; zij verootmoedigden zich voor God en keerden
vol berouw tot Hem terug. Toen zond de Here hun bemoedigende
boodschappen, zeggende dat Hij hen uit hun gevangenschap zou
verlossen en hen in Zijn gunst zou herstellen.” –Uit de schatkamer
der getuigenissen, deel 2, blz. 178, 179.
Voor verdere studie
2 Koningen 25
2 Kronieken 36:11-21
Jeremía 34, 39
“Hoe dichter de christen naar God leeft, hoe meer hij vooruitgaat in
goddelijke verlichting van de geest. Hij heeft een duidelijker gevoel van
zijn eigen kleinheid, onderscheidt zijn karaktergebreken en ziet zijn plicht
in het licht waarin God het naar voren brengt. Hoe dichter hij naar Jezus
trekt, hoe meer hij een nabij en duidelijk gevoel heeft van zijn eigen
gebreken die voorheen aan zijn aandacht ontsnapte, en hij ziet de noodzaak
om zichzelf onder de machtige hand van God te verootmoedigen. Als hij
verheven wordt, zal het niet zijn omdat hij zichzelf verheft en verhoogt,
maar omdat de Heer hem verhoogt. Als hij zijn oog heeft gericht op de
zuiverheid en volmaaktheid van Christus Jezus, en God erkent en gehoorzaamt in al zijn wegen, is hij niet verblind voor zijn eigen fouten en onvol79

komenheden. Wanneer zijn gedrag in de ogen van de mensen onberispelijk
en onbestraffelijk is, leest God de intenties en bedoelingen van het hart.
Christelijke nederigheid is een schitterende genade – het tegengif van de
afvalligheid van satan, welke een onheilige ambitie heeft en iedere
misleiding die hij kan opzetten. De genade van nederigheid door Christus
Jezus maakt dat een onvolmaakt mens zijn onvolkomenheden bemerkt en
bereidt hem voor op de erfenis van de heiligen, waar God alles in allen
is....” –This Day with God, blz. 16.
_____

13e Les

Sabbat 31 maart 2018
Sabbatbegin 20.10 u. ↔ 20.12 u.

Zoeken naar informatie en een verklaring
“Kort nadat Daniël en zijn vrienden in dienst van de koning van Babel
waren getreden, vonden gebeurtenissen plaats die aan een afgodisch volk
de macht en trouw van Israëls God bekendmaakten. Nebukadnessar had
een merkwaardige droom, waardoor zijn geest verontrust werd en het met
zijn slaap gedaan was. Maar hoewel de koning diep onder de indruk was,
kon hij zich bij het wakker worden met geen mogelijkheid de bijzonderheden herinneren.” –Profeten en koningen, blz. 296.
1.

Wat gebeurde er in het tweede regeringsjaar met koning
Nebukadnezar, aan het begin van zijn carrière? Hoe was hij beïnvloed door wat hij had gezien? Daniël 2:1-3.
Daniël 2:1-3 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had
Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was
het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs,
de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de
koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór
de koning staan. De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad,
en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten.
“In die tijd zag koning Nebukadnezar vol zorg de toekomst tegemoet. Hij kreeg een merkwaardige droom die hem erg verontrustte,
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‘en zijn slaap week van hem.’ (Daniël 2:1). Alhoewel dit nachtgezicht een diepe indruk op hem maakte, zag hij geen kans zich de
bijzonderheden te herinneren. Hij riep zijn sterrenkijkers en tovenaars, en beloofde hen grote eer en rijkdom als ze hem de droom en
zijn betekenis konden openbaren.” –Het geheiligde leven, blz. 26.
Hulp zoeken bij onbekwame personen
2.

Waren de magiërs, de astrologen en de tovenaars in staat om de
koning te vertellen wat hij had gedroomd en wat de betekenis
ervan was? Daniël 2:4-6.
Daniël 2:4-6 Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het
Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren de droom,
dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde
en zei tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u
mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft,
zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen.
Daarom, geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen.
“De koning wist dat als ze werkelijk de betekenis konden geven, zij
ook de droom konden vertellen. De Here in Zijn voorzienigheid, had
Nebukadnezar deze droom gegeven en ervoor gezorgd dat hij de bijzonderheden vergat terwijl het angstige gevoel was blijven hangen,
om zo de machteloosheid van de wijzen van Babel te openbaren. De
vorst was erg boos en dreigde ze allen te doden wanneer ze niet
binnen een bepaalde tijd de droom openbaarden.” –Het geheiligde
leven, blz. 26.

3.

Welke conclusie trokken de wijzen van Babel, na verdere discussie
met de koning? Wat was de consequentie van dit alles? Wie hun
levens waren – naast die van henzelf – in gevaar? Daniël 2:10-13.
Daniël 2:10-13 De Chaldeeën antwoordden in de tegenwoordigheid
van de koning en zeiden: Er is geen mens op de aardbodem die de
zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook
geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook.

81

Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen
hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen, en hij
beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging
dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men
zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden.
“Nebukadnezar eiste niet alleen de uitleg van de droom, maar ook
het verhaal van de droom zelf... “Zij [de Chaldeeën] gaven aan dat
het verzoek van de koning onredelijk was en een grotere test dan
ooit aan iemand was gevraagd. De koning werd woedend en gedroeg zich zoals alle mannen, die veel macht en onbeheersbare driften hebben. Hij besloot dat een ieder van hen ter dood gebracht
diende te worden. Aangezien Daniël en zijn vrienden bij de wijzen
geteld werden, dienden zij ook hun lot te delen....” –Sons and
Daughters of God, blz. 216.
Naar God kijkend voor het antwoord
4.

Wat deed Daniël toen hij oog in oog stond met dit gevaar? Wat
deed hij met zijn geloofsgenoten zodra hij thuiskwam? Wat zouden wij gedaan hebben in zulk een situatie? Daniël 2:14-18.
Daniël 2:14-18 Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige
woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was
uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het
woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is
dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch
Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning
of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg
te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de
zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, opdat zij het
aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men
Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou
doen omkomen.
“Onze God bestaat en Hij is een Beloner van hen, die Hem ijverig
zoeken. Daniël zocht de Heer toen het bevel uitging om alle wijzen
van het koninkrijk Babel om te brengen, omdat zij een droom, die
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uit de geest van de koning was verdwenen, niet konden vertellen of
uitleggen.
Daniël kwam voor de koning en smeekte hem om tijd, zodat hij deze
zaak voor het hoogste gerechtshof van het universum – tegen wiens
besluit men niet in beroep kon gaan – kon brengen. Toen zijn verzoek
gehonoreerd werd, deelde Daniël de hele zaak met zijn metgezellen,
die met hem verbonden waren in hun aanbidding van de ware God.
De zaak werd uitgebreid bekeken en op hun gebogen knieën smeekten
ze God hen de kracht en wijsheid te geven, die als enige zou helpen in
hun grote nood…….” –Sons and daughters of God, blz. 216.
“Samen zochten ze de wijsheid bij de Bron van licht en kennis. Hun
geloof was sterk in het bewustzijn, dat God hen geplaatst had waar ze
waren, om Zijn werk te doen en aan hun taak te beantwoorden. In tijden
van verslagenheid en gevaar hadden ze zich steeds tot Hem gewend om
leiding en bescherming, en Hij had Zich een altijd-aanwezige Helper
betoond. Nu wierpen ze zich opnieuw met nederige harten aan de
voeten van de Rechter der aarde met de bede, dat Hij uitkomst zou
geven in deze tijd van bijzondere nood. Hun smeken was niet vergeefs.
De God, die zij hadden geëerd, eerde hen. De Geest des Heren rustte op
hen en aan Daniël werd in een nachtgezicht de droom van de koning
met zijn betekenis geopenbaard.” –Profeten en koningen, blz. 299.
5.

Hoe gaf God antwoord op de smeekbeden van Zijn trouwe kinderen? Wat deed Daniël zonder ook maar enige tijd te verspillen?
Daniël 2:19, 20, 24, 25.
Daniël 2:19, 20, 24, 25 Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de
verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd, van
eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de
kracht. [...] Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had
aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem
toe en zei het volgende tegen hem: Breng de wijzen van Babel niet om.
Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan
geven. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het
volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen uit Juda een man
gevonden die de koning de uitleg zal laten weten.
“Daniël werd vervuld met de geest van Jezus Christus en hij smeekte
om de wijzen van Babel niet te doden. De volgelingen van Christus
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bezitten niet de eigenschappen van satan, welke plezier beleeft aan het
verdriet doen van Gods schepselen en hen te kwellen. Zij hebben de
geest van hun Meester, die zei: ‘Ik ben niet gekomen om te roepen
rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’ Als Daniël dezelfde
religieuze ijver had gehad, die heden ten dage zo snel ontvlamt in de
kerken, en mensen ertoe brengt om diegenen, die God niet dienen
volgens hun voorgeschreven plan, pijn te doen, te onderdrukken en
kapot te maken, dan had hij tegen Arioch gezegd: ‘Deze mannen, die
beweren wijzen te zijn, bedriegen de koning. Zij hebben niet de kennis,
die ze beweren te hebben, en ze dienen gedood te worden. Zij maken de
God van de hemel te schande, zij dienen afgoden en hun leven eert God
op geen enkele manier; laat ze sterven; maar breng mij voor de koning
en ik zal de koning de uitleg geven.” –Conflict and Courage, blz. 251.
Alle eer voor God alleen
6.

Wat maakte Daniël – staande voor de koning – duidelijk in verwijzing naar de kennis van verborgen zaken? Hoe belangrijk was
het voor hem om de aandacht van hemzelf te weigeren en alle
krediet en glorie aan God alleen toe te dichten? Daniël 2:26-28.
Daniël 2:26-28 De koning antwoordde en zei tegen Daniël – zijn
naam was Beltsazar –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die
ik gezien heb, en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning
vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers
de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die
verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten
weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die
u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze.
“Zie de Joodse gevangene kalm en zelfverzekerd in tegenwoordigheid van de heerser van het machtigste rijk op aarde. In zijn eerste
woorden wees hij alle eer voor zichzelf af en verhief God als de
Bron van alle wijsheid.” –Profeten en koningen, blz. 300.

7.
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Aan wie gaf de koning glorie als de Enige die de verborgenheden
kent en openbaart? Wat gebeurde er met Daniël, nadat hij de
droom naar voren had gebracht en de interpretatie ervan had
gegeven? Daniël 2:46-49.

Daniël 2:46-49 Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een
offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de
Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze
verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniël.
Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser
over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over
alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht,
stelde hij Sadrach, Mesach en Abed-Nego aan over het bestuur van
het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning.
“Veelbelovende zakenmannen dienen voornamelijk hun talenten te
ontwikkelen en te vervolmaken door uitgebreide studie en oefening.
Zij dienen aangemoedigd te worden om naar een plek te gaan waar
zij, als leerlingen, snel kennis kunnen krijgen van de juiste zakenprincipes en methoden. Geen enkele zakenman, die nu verbonden is
aan de zaak, hoeft een beginner te zijn. Als mannen in welk beroep
dan ook, hun kansen om wijs en doelmatig te worden, dienen te
verbeteren, dan zijn het zeker diegenen die hun capaciteiten in het
bouwen van het koninkrijk van God in onze wereld gebruiken. Met
het oog op het feit, dat we zo dichtbij het einde van de wereldgeschiedenis leven, zou men grondiger moeten zijn in het werk,
waakzamer bij het wachten, kijken, bidden en werken. De mens dient
naar volmaaktheid te streven, zodat hij een ideale christen kan zijn,
volmaakt in Jezus Christus. [...]
Diegenen, die in het zakenleven werken, dienen elke voorzorgsmaatregel te nemen, zodat ze niet in de fout gaan door verkeerde
beginselen of werkwijzen. Hun dossier zou op dat van Daniël kunnen
lijken in het gerechtshof van Babel. Toen al zijn zakentransacties zeer
zorgvuldig onderzocht werden, kon er niet een fout gevonden worden.
Het dossier van zijn zakenleven, hoewel incompleet, bevat lessen, die
het waard zijn om te bestuderen. Het laat zien dat een zakenman niet
per se een sluwe, op politiek gerichte man hoeft te zijn. Hij kan best
een man zijn, die door God bij elke stap onderwezen wordt.”
–Testimonies for the Church, vol. 7, blz. 248.
Voor verdere studie
“Daniël was een man van gebed en God gaf hem de wijsheid en standvastigheid om elke invloed, die erop gericht was hem te verleiden tot on85

matigheid, te weerstaan. Zelfs in zijn jeugd was hij een morele reus in de
kracht van de Machtige…..” –My Life Today, blz. 20.
“In de verslagen van de menselijke geschiedenis lijkt het alsof de groei
van de volken, de opkomst en ondergang van de wereldrijken, afhankelijk
is van de wil en macht van de mens; het vormen van de gebeurtenissen
schijnt tot op zekere hoogte te worden bepaald door zijn macht, eerzucht
of grillen. Maar in Gods Woord wordt het gordijn opzij geschoven en
zien we boven, achter de door al het spel en tegenspel van menselijke belangen, macht en hartstochten de werktuigen van Hem, die vol barmhartigheid is, en die in stilte de raadsbesluiten van Zijn wil volbrengt.”
–Profeten en koningen, blz. 302.
_____
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ZONSONDERGANG
1

vrijdag
Sabbat

5 januari
6 januari

• 16.44 uur
• 16.45 uur

2

vrijdag
Sabbat

12 januari
13 januari

• 16.53 uur
• 16.55 uur

3

vrijdag
Sabbat

19 januari
20 januari

• 17.05 uur
• 17.06 uur

4

vrijdag
Sabbat

26 januari
27 januari

• 17.17 uur
• 17.19 uur

5

vrijdag
Sabbat

2 februari
3 februari

• 17.30 uur
• 17.31 uur

6

vrijdag
Sabbat

9 februari
10 februari

• 17.43 uur
• 17.44 uur

7

vrijdag
Sabbat

16 februari
17 februari

• 17.56 uur
• 17.58 uur

8

vrijdag
Sabbat

23 februari
24 februari

• 18.09 uur
• 18.10 uur

9

vrijdag
Sabbat

2 maart
3 maart

• 18.21 uur
• 18.23 uur

10

vrijdag
Sabbat

9 maart
10 maart

• 18.34 uur
• 18.36 uur

11

vrijdag
Sabbat

16 maart
17 maart

• 18.46 uur
• 18.48 uur

12

vrijdag
Sabbat

23 maart
24 maart

13

vrijdag
Sabbat

30 maart
31 maart

• 18.58 uur
• 19.00 uur
• 20.10 uur
• 20.12 uur

De genoemde tijden zijn berekend voor midden Nederland
(De Bilt, 52° 6′ 38″ N, 5° 10′ 54″ E).
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