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Voorwoord 
 
Op het moment dat de mens zich overgaf aan de zonde en een slaaf van het 
kwaad werd, volgde een conflict dat sindsdien voortduurt. Van generatie op 
generatie hebben de krachten van goed en kwaad met gemengde resultaten 
met elkaar gevochten, in afwachting van de tijd dat de grote Overwinnaar 
en Verlosser zou verschijnen. Verwijzend naar de vijandschap en strenge 
conflicten die het verhaal van Gods volk en de overwinning van Gods Zoon 
zouden kenmerken, zei de profetie in Eden: “En Ik zal vijandschap teweeg-
brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; 
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” Genesis 
3:15. 
De eerste van de vrouw haar nageslacht die slachtoffer werd van het ge-
weld van de vijand was de onschuldige Abel, gevolgd door een lange rij 
van anderen. Door de eeuwen heen werden zij “gefolterd en namen de 
aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen 
zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs 
boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 
gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 
schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 
mishandeld.” Hebreeën 11:35-37. 
Desondanks is het verslag – ondanks het bittere conflict en het lijden dat ze 
hebben doorstaan – dat ze zegevierden en door geloof beloften verkregen 
hebben, ondanks vijandschap, tegenstand en conflict. 
“In alle eeuwen”, schrijft de Geest der profetie, “heeft de toorn van satan 
zich gemanifesteerd tegen Christus’ gemeente; en God heeft Zijn genade en 
Geest aan Zijn volk geschonken om hen te sterken om te staan tegen de 
macht van de boze.” –The Great Controversy, blz. ix. 
“... Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit ...” 
Galaten 4:4. Hij overwon de krachten van het kwaad op elk front. Van de 
kribbe tot de woestijn en van Gethsemané tot Golgotha, onder alle omstan-
digheden, steden en dorpen, waren er botsingen met de krachten van het 
kwaad; maar de Zoon van God was overwinnaar. Vol vreugde kon Hij 
zeggen: “Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33. Dankzij Hem en 
Zijn bloed kunnen ook wij overwinnaars worden. “En zij hebben hem 
overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” 
Openbaring 12:11. 
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“ ‘Dit heb Ik tot u gesproken,’ zei Hij, ‘opdat gij in Mij vrede hebt. In de 
wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld 
overwonnen.’ (Johannes 16:33) 
Christus versaagde niet en werd ook niet ontmoedigd; en de discipelen 
moesten een geloof van hetzelfde standvastige karakter tonen. Zij moesten 
werken zoals Hij had gedaan, steunend op Zijn sterkte. Ofschoon hun weg 
door schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden zou worden versperd, 
moesten zij toch in Zijn genade voorwaarts gaan, aan geen ding wan-
hopende en alle dingen verwachtende.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 18. 
Na de intense strijd die door de Meester werd gewonnen, ging het conflict 
voor Zijn discipelen en Zijn kerk verder. Inderdaad, hoe dichter we bij het 
einde komen, hoe intenser “de goede strijd des geloofs” zal worden. De 
Schrift waarschuwt: “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om 
oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van 
God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” 
Openbaring 12:17. 
“De toestand van de wereld, voorafgaande aan de eerste komst van 
Christus”, zegt de Geest der profetie, “is een beeld van de wereld kort voor 
Zijn wederkomst. Dezelfde ongerechtigheid zal bestaan, Satan openbaart 
dezelfde verleidende macht over het denken van de mensen. [...] Hij ver-
schaft zich een leger van menselijke helpers om ze in te zetten in de laatste 
strijd tegen de Vorst des levens, om Gods wet teniet te doen, die de grond-
slag vormt van Zijn troon. Satan zal werken door wondere vertoningen om 
de mensen te sterken in het geloof dat hij is wat hij voorgeeft te zijn – de 
vorst dezer wereld, en dat de overwinning voor hem is. Hij zal zijn krachten 
richten tegen hen, die trouw zijn aan God, maar hoewel hij pijn, droefheid 
en menselijk zielelijden kan veroorzaken, kan hij het hart niet veront-
reinigen. [...] Gods volk moet in deze laatste dagen verwachten, dat ze in het 
felste van het gevecht komen; want het profetische Woord heeft gezegd: 
‘En de draak werd toornig op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren 
tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en 
het getuigenis van Jezus hebben’ (Brief 43, 1895).” –Bijbelkommentaar, 
blz. 245. 
Hoe kunnen we deze strijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij zeker zijn van 
de overwinning? Welke wapenrusting zouden wij moeten dragen? Aan deze 
ernstige vragen wordt het geruststellende antwoord gegeven: “Verder, mijn 
broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed 
u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 
listige verleidingen van de duivel.” “Neem daarom de hele wapenrusting 
van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na 
alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” Éfeze 6:10, 11, 13. 
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Moge de Heer elke student zegenen om de lessen te leren die nodig zijn om 
de gehele wapenrusting van God te hebben, om dapper te strijden en om de 
beloofde beloning te behalen. 

 
–De broeders en zusters 

van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling 
 

 
 

 

Sabbatschoollessen   Derde kwartaal 2018 
 

 

Inhoudsopgave 
 

   Voorwoord ............................................................................................. 1 

  1. De goede strijd ...................................................................................... 5 

  2.  Gezagvoerder van het leger ................................................................ 11 

  3. Het leger des Heeren ........................................................................... 18 

  4. Omgord met de waarheid .................................................................. 25 

  5. Het borstharnas van de gerechtigheid ............................................. 31 

  6. Het schoeisel van het evangelie ......................................................... 37 

  7. Het schild van het geloof .................................................................... 44 

  8. De helm van verlossing ...................................................................... 51 

   Zendingsbericht uit de Oceanische Divisie ...................................... 59 

  9. Het zwaard des Geestes ................................................................. 61 

 10 . Het strijdplan ...................................................................................... 68 

 11.  Het slagveld ......................................................................................... 75 

 12.  Ben ik een goede soldaat? .................................................................. 83 

 13.  Overwinning door Christus ............................................................... 90 

 
 



4 
 

 
• De sabbatschoollessen worden uitgegeven door: De Generale 

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

• Auteur van dit kwartaal: 
Anonymus 

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

• Afbeelding voorkant: 
Standbeeld van de apostel Paulus, Krakau, Polen, © Shutterstock.com 

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

 Middachterlaan 2 – 6955 JC – Ellecom – Nederland 
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org 
Tel. +31 (0)313-416 222 (op werkdagen van 08.30u. tot 12.30u.) 

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

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

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

• Gebruikte Bijbelvertaling:  Om de leesbaarheid bij de studie van de 
Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met 
Bijbelteksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons eigen 
uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde 
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De extra sabbatschool collecte is bestemd 

voor het vestigen van hoofdkantoren  
 

Dat God uw liefdevolle opoffering voor Hem mag zegenen! 
 

 
 

1e Les     Sabbat 7 juli 2018 
                 Sabbatbegin 22.01 u. ↔ 22.00 u. 
 

De goede strijd 
 
“Toen we Christus als onze Verlosser aannamen, aanvaardden we de voor-
waarde om samen met God arbeiders te worden. We hebben een verbond 
met Hem gesloten om geheel voor de Heer te zijn; als trouwe rentmeesters 
van de genade van Christus, om te werken voor het opbouwen van Zijn 
koninkrijk in de wereld. Elke volgeling van Christus geeft zich als pand om 
al zijn krachten, van geest, ziel en lichaam te wijden aan Hem die het 
losgeld voor onze ziel heeft betaald. Wij zijn een verbintenis aangegaan om 
soldaten te zijn, in actieve dienst te gaan, beproevingen te ondergaan, 
schaamte, smaad, om de strijd des geloofs te strijden, en de Aanvoerder van 
onze verlossing te volgen.” –Evangelism, blz. 618. 

 
Een persoonlijke strijd 

1.  Welke raad die voor iedere christen is, gaf de apostel Paulus aan 
Timótheüs? 1 Timótheüs 6:12; 1:18, 19. 

1 Timótheüs 6:12; 1:18, 19 Strijd de goede strijd van het geloof. 
Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de 
goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. [...]  Dit gebod leg ik 
u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die 
voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede 
strijd strijdt. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen 
hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. 
 
“Het christelijke leven is een strijd en een mars. In deze strijd is er 
geen adempauze; en er is een voortdurende, volhardende inspanning. 
Het is door onophoudelijk streven dat wij de overwinning over de 
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verzoekingen van de satan kunnen handhaven. Christelijke trouw 
moet nagestreefd worden met onweerstaanbare energie en gehand-
haafd blijven met resolute vasthoudendheid en doelbewustheid. 
Niemand zal hogerop komen zonder strenge vasthoudende pogingen 
ten eigen behoeve. Iedereen moet in de strijd zelf strijden; niemand 
kan onze strijd strijden. Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor 
het verloop van de strijd; al waren Noach, Job en Daniël in het land, 
zij konden zoon noch dochter door hun gerechtigheid redden.” –De 
weg tot gezondheid, blz. 388. 
 

2.  In welk gevecht is elke ziel die besluit het kamp van de vijand te 
verlaten onvermijdelijk betrokken? Hoe lang blijft dit conflict 
duren? 1 Petrus 5:8. 

1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden. 
 
“Niemand kan God dienen, zonder boze mensen en boze engelen 
tegen zich in het harnas te jagen. Boze geesten zullen achter elke 
ziel aangaan, die zich wil scharen onder de banier van Christus, 
want satan wil de hem ontnomen prooi terugkrijgen. Boze mensen 
zullen zo ver gaan dat ze grote misleidingen geloven, zodat ze ver-
vloekt worden. Deze mensen zullen de kleren der oprechtheid aan-
doen, en, zo het mogelijk ware, de uitverkorenen misleiden.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 613. 
“Als satan ziet dat hij het risico loopt een ziel kwijt te raken, zal hij 
zijn uiterste best doen om die ene ziel te behouden. En wanneer die 
persoon zich bewust wordt van het gevaar, waarin hij verkeert – en 
angstig en vurig naar Jezus kijkt om kracht – dan is satan bang dat 
hij een gevangene kwijtraakt. Hij roept dan versterking van zijn 
engelen op om die arme ziel in te sluiten en een muur van duisternis 
om hem heen te bouwen, zodat het licht uit de hemel hem niet kan 
bereiken. Maar als de ziel die in gevaar is volhoudt, en zich hulpe-
loos vastklampt aan wat het bloed van Christus heeft gedaan, dan 
luistert Jezus naar dit oprechte, gelovige gebed. 
Hij stuurt versterking van uitermate krachtige engelen om hem te 
bevrijden. [...] 
En wanneer engelen, die oppermachtig zijn, die de wapenrusting 
van de hemel dragen, de kwijnende, vervolgde ziel te hulp komen, 
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dan deinzen satan en zijn legermacht terug. Ze weten maar al te 
goed dat de strijd verloren is.” –Boodschappen voor jonge mensen, 
blz. 49. 
 

Onmisbare kracht en genade om de waarheid te verdedigen 

3.  Wat is de tweeledige aard van deze strijd? Filippensen 3:12-14; 
1 Timótheüs 4:10.  

Filippensen 3:12-14 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt 
ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook 
door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het 
gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij 
uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de 
roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 
1 Timótheüs 4:10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en 
worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de 
levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder 
van de gelovigen. 
 
“Een louter belijden dat men in de waarheid gelooft, is niet vol-
doende. Al de soldaten van het kruis van Christus verplichten zich 
daadwerkelijk om mede ter kruistocht te gaan tegen de vijand der 
zielen, het kwade te veroordelen en wat recht is te handhaven.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 337. 
“Wanneer zielen worden bekeerd, is hun redding nog niet voltooid. 
Ze hebben dan de race om te rennen; de moeizame strijd is voor hen 
om wat te doen? Om ‘de goede strijd des geloofs’ te strijden, uit-
strekkend naar wat voor is om naar het doelwit te jagen, de prijs der 
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Er is geen ont-
heffing in deze oorlogsvoering; de strijd is levenslang en moet met 
vastberaden energie worden overgebracht, evenredig met de waarde 
van het onderwerp dat u achtervolgt, welke is het eeuwige leven. 
Onmetelijke belangen zijn hier bij betrokken. Wij zijn deelgenoten 
geworden van Christus’ zelfopoffering hier in dit leven, en dan zijn 
we verzekerd dat we deel zullen hebben aan al de voordelen ervan in 
het toekomstige onsterfelijke leven, als we het begin van ons ver-
trouwen tot het einde onwankelbaar vasthouden. Denk hier over na.” 
–My Life Today, blz. 313. 
 

4. Wat is absoluut onmisbaar? Hebreeën 11:1; 1 Johannes 5:4. 
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Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die 
men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 
1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: 
ons geloof. 
 
“Geloof is wat u nodig heeft. Laat het geloof niet wankelen. ‘Strĳd de 
goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven.’ 
(1 Timótheüs 6:12) Het zal een heftige strijd zijn, maar strijd die 
strijd, ten koste van alles. Want de beloften van God zijn in Christus 
Jezus ja en amen. Leg uw hand in de hand van Christus. Er moeten 
moeilijkheden overwonnen worden, maar engelen die uitmunten in 
kracht zullen met het volk van God samenwerken. Kijk naar Sion, 
baan u een weg naar de plechtige stad. Een heerlijke kroon en een 
gewaad, geweven op het weefgetouw van de hemel, wachten op de 
overwinnaar. Ook al zou satan zijn helse schaduw dwars over uw pad 
werpen en trachten de geheimenisvolle ladder voor uw blikveld te 
verbergen. Die geheimenisvolle ladder, die zich van de aarde uitstrekt 
tot aan de troon van God, waarop engelen opklimmen en afdalen. Dat 
zijn dienende geesten voor hen die de erfgenamen van het heil zullen 
zijn. Baan u toch een weg omhoog. Zet uw voet op één sport na de 
andere en ga voort tot aan de troon van de Oneindige.” –Geest, 
karakter en persoonlijkheid, blz. 486. 
 

5.  Wat zal God elke christelijke soldaat geven zodat hij in staat zal 
zijn om stand te houden? Psalm 27:1; 28:7; 2 Timótheüs 2:1. 

Psalm 27:1; 28:7 De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst 
hebben? [...]  De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft 
mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart 
op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. 
2 Timótheüs 2:1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die 
in Christus Jezus is. 
 
“Als de christen zijn zwakheid, zijn onvermogen voelt door zijn 
vertrouwen op God te stellen, zal hij de genade van Christus vol-
doende vinden voor elke nood.” –God’s Amazing Grace, blz. 260. 
“De soldaat van Christus moet vele vormen van verleiding het hoofd 
bieden en ze overwinnen. Hoe feller het conflict, hoe groter de toe-
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voer van genade om tegemoet te komen aan de behoefte van de ziel.... 
De ware christen zal begrijpen wat het betekent om zware conflicten 
door te maken en vermoeiende ervaringen; maar hij zal gestaag toe-
nemen in de genade van Christus om met succes de vijand van zijn 
ziel het hoofd te bieden.... De duisternis zal soms zijn ziel drukken; 
maar het ware licht zal schijnen, de heldere stralen van de Zon der 
gerechtigheid zullen de duisternis verdrijven; en ... door de genade 
van Christus zal hij in staat worden gesteld een getrouwe getuige te 
zijn van de dingen die hij heeft gehoord van de geïnspireerde bood-
schapper van God.... 
Door zo de waarheid aan anderen door te geven, verkrijgt de arbei-
der voor Christus een duidelijker beeld van de overvloedige voor-
zieningen die voor allen zijn gemaakt, van de genoegzaamheid van 
de genade van Christus voor elke tijd van strijd, verdriet en beproe-
ving.” –God’s Amazing Grace, blz. 260. 
“Al onze mogelijkheden, van ziel, lichaam en geest, moeten be-
trokken zijn in onze strijd als christen. We moeten naar Christus 
kijken, om genade en kracht te krijgen. Dan zullen we overwinnen 
net zo zeker als Jezus voor ons gestorven is.” –Boodschappen voor 
jonge mensen, blz. 108. 
 

Voorbeelden uit het verleden 

6.  Waar doen sommige voorbeelden in het Oude Testament ons 
aan herinneren? Wat bereikten de gelovigen door vast geloof in 
God? Hebreeën 11:29-32. 

Hebreeën 11:29-32 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan 
als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, 
zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho ge-
vallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Door het 
geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, 
omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog 
meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, 
Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. 
 
“In onze tijd kunnen we lering trekken uit de ervaring van vroegere 
generaties, die in dienst van God stonden. We weten maar weinig 
van de strijd, de beproevingen en het werk van deze mensen; hoe zij 
zich voorbereidden op de strijd met de legermachten van de satan. 
Omdat zij de hele wapenrusting van God aandeden, waren zij in 
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staat stand te houden tegen de listige verzoekingen van de duivel. 
(Éfeze 6:11) 
Deze mensen uit het verleden, gewijd aan God en aan het verbreiden 
van Zijn boodschap, waren beginselvast als staal, Zij lieten zich niet 
ten val brengen of ontmoedigen. Het waren mensen als Daniël, vol 
ontzag en ijver voor God, nobel van doel en streven. Ze waren net 
zo zwak en hulpeloos als de mensen die nu het werk doen, maar zij 
vertrouwden volledig op God. Ze waren rijk, maar hun rijkdom 
bestond uit beschaving van ziel en geest. Iedereen kan die hebben, 
ieder die God tot eerste en laatste en beste in alles maakt. Ook al 
schieten we tekort in wijsheid, kennis, verdiensten en macht: we 
kunnen het allemaal ontvangen. Als we van Christus de lessen 
willen leren, die Hij ons als voorrecht geeft.” –Boodschappen voor 
jonge mensen, blz. 30, 31. 
 

7.  Wat zal het resultaat zijn van de strijd des geloofs voor degenen 
die, net als de apostel Paulus, getrouw volharden tot het einde?  
2 Timótheüs 4:7, 8. 

2 Timótheüs 4:7, 8 [SVV] Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb 
de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weg-
gelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de recht-
vaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook 
allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. 
 
“Er is een rijke en overvloedige belofte voor degenen die over-
winnen. Het is niet voldoende om deze oorlogsvoering aan te gaan, 
we moeten het tot het einde vervolgen. We moeten niets weten van 
zwichten. We moeten de goede strijd des geloofs tot het einde 
strijden. Aan de overwinnaar is de zegevierende overwinning be-
loofd. ‘Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des 
levens, die in het midden van het paradijs Gods is.’ ” –Ye Shall 
Receive Power, blz. 361. 
“Als we uiteindelijk overwinnaars zijn, zijn er gevechten voor ons 
om te strijden, en we zullen ontdekken dat het vlees tegen de Geest 
en de Geest tegen het vlees strijdt. Het is aan ons om te zeggen 
welke zal zegevieren.” –Christ Triumphant, blz. 211. 
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Voor verdere studie 

“We hebben een oorlog te voeren, een levenslang gevecht met satan en zijn 
verlokkingen. De vijand gebruikt alle argumenten en valkuilen om onze 
ziel in zijn strikken te vangen. Om de levenskroon te kunnen verwerven, 
moeten we ons ernstig en met volharding inspannen. We mogen onze 
wapenrusting niet uittrekken of het slagveld verlaten, voordat we de 
overwinning hebben behaald en kunnen juichen in onze Verlosser. Zolang 
we onze ogen gevestigd houden op de Leidsman en Voleinder van ons 
geloof (Hebreeën 12:2), zijn we veilig. Maar wij moeten ons hechten aan 
hemelse dingen, niet aan aardse. We moeten in geloof steeds hoger reiken 
naar de genadegaven van Christus. We moeten steeds meer toegroeien naar 
Zijn heerlijk beeld, doordat we dagelijks Zijn niet te evenaren gunsten 
overdenken. Als we zo in gemeenschap met de Hemel leven, spant satan 
zijn valstrikken voor ons tevergeefs.” –Boodschappen voor jonge mensen, 
blz. 97, 98. 
 

_____ 
 
 

2e Les     Sabbat 14 juli 2018 
                 Sabbatbegin 21.55 u. ↔ 21.54 u. 
 

Gezagvoerder van het leger 
 
“In oprechte, vastberaden oefening als getrouwe soldaten, gehoorzaam aan 
de bevelen van de Gezagvoerder van onze redding, is er echt genoegen 
zoals dat bij geen ander werk kan worden verkregen. De vrede van Christus 
zal in het hart van de getrouwe soldaat zijn. Er is rust voor de ziel om het 
juk van Christus te dragen, om de lasten van Christus op te tillen. Het lijkt 
een tegenstrijdigheid om te zeggen dat er geen rust voor de ziel is, behalve 
dat wat wordt aangetroffen in voortdurende en toegewijde dienst. Maar dit 
is waar. Geluk komt in gewillige, gehoorzame dienst, waarin alle krachten 
van ons wezen zich bewegen in een gelukkige, gezonde, harmonische 
handeling in het gehoorzamen van de bevelen van onze Gezagvoerder. Hoe 
verantwoordelijker de taak is die aan Christus’ soldaten wordt toever-
trouwd, des te meer verheugt de ziel zich in de liefde en goedkeuring van 
de Heiland. De ziel realiseert een vrijheid in de uitvoering van de zwaarste 
en meest belastende taken.” –Ye Shall Receive Power, blz. 346. 
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De Gezagvoerder geeft de bevelen 

1.  Wie leidt de geestelijke strijd? 1 Samuël 17:47; 2 Kronieken 
20:15; Psalm 48:15. 

1 Samuël 17:47 En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE 
niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de 
HEERE. Hij zal u in onze hand geven. 
2 Kronieken 20:15 En hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners 
van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: 
Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote 
troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. 
Psalm 48:15 Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal 
ons leiden tot de dood toe. 
 
“De mensen die God leidt, moeten op Zijn woord erop uittrekken. Ze 
moeten door geloof voorwaarts wandelen. Waarheden zijn aan hen 
toevertrouwd, waaraan zij moeten gehoorzamen. Het werk van God is 
doelgericht.1 Niemand kan in een neutrale positie staan en toch een 
soldaat in het leger van de Heer zijn. God heeft geboden voor Zijn volk 
en als zij in nauw contact met Hem blijven, zullen zij Zijn stem horen 
en zullen zij in de pas blijven met hun Gezagvoerder. Zij zullen door-
gaan in het conflict om de veldslagen van de Heer te strijden. Maar de-
genen die zichzelf in een onverschillige, vrijblijvende positie plaatsen, 
zullen geen overwinningen behalen.” –The Upward Look, blz. 339. 
 

2. Wie is de Vertegenwoordiger van de Gezagvoerder van de 
legermenigte? Johannes 16:7, 13, 14. 

Johannes 16:7, 13, 14 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor 
u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe 

                                                        
 
 
 

1  Noot van de vertaler: in het Engels staat hier ‘agressief’, en heeft niet 
alleen een negatieve klank wat met geweld geassocieerd wordt. Het 
woord agressie stamt oorspronkelijk af van het Latijnse woord 
‘adgredior’ / ‘aggredior’, ergens gericht op af gaan. Vandaar hier 
vertaald met ‘doelgericht’. 
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komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. [...]  Maar 
wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen 
in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar 
wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige 
dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal 
het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 
 
“Gods kinderen werken samen met de onzichtbare menigte van het 
licht. En meer dan engelen zijn in hun gelederen; de Heilige Geest, de 
vertegenwoordiger van de Gezaghebber van de Heere der heerscharen, 
komt naar beneden om de strijd te leiden. Onze zwakheden kunnen 
velen zijn, onze fouten en zonden talrijk, maar vergeving is voor allen 
die, met een berouwvol hart, hun zonden belijden en nalaten. Engelen 
des lichts worden gestuurd om hen alle hulp te geven die nodig is.”  
–The Upward Look, blz. 82. 
 

De Gezaghebber is altijd bij Zijn leger 

3.  Welke belofte werd door Jezus, die alle macht heeft, en weet dat 
de strijd niet makkelijk zou zijn, aan Zijn discipelen gegeven? 
Matthéüs 28:18-20; Johannes 14:18. 

Matthéüs 28:18-20 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en 
zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, 
onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de vol-
einding van de wereld. Amen. 
Johannes 14:18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer 
naar u toe. 
 
“Christus vertelde Zijn discipelen niet dat hun werk gemakkelijk 
zou zijn. Hij wees hen op al de boze machten die hen zouden tegen-
staan. Zij zouden moeten strijden ‘tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 
geesten in de hemelse gewesten.’ (Éfeze 6:12) Maar zij zouden in 
die strijd niet alleen gelaten worden. Hij gaf hun de verzekering dat 
Hij met hen zou zijn; en dat, zo zij in het geloof zouden uitgaan, zij 
onder het schild van de Almachtige voorwaarts zouden trekken. 
Hij drong bij hen erop aan moedig en sterk te zijn; want Eén, 
machtiger dan engelen, zou in hun gelederen staan – de Aanvoerder 
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van de hemelse legerscharen. Hij voorzag in alles wat zij voor de 
voortzetting van hun werk nodig hadden en nam Zelf de verant-
woording van het welslagen daarvan op Zich. Zolang zij gehoor-
zaamden aan Zijn woord en met Hem bleven samenwerken, konden 
zij niet falen. Ga tot alle naties, beval Hij hun. Ga naar de uithoeken 
der aarde en wees ervan verzekerd dat Ik ook daar bij u zal zijn. Werk 
in geloof en vertrouwen, want Ik zal u nooit verlaten. Ik zal altijd met 
u zijn, u helpende uw taak te volbrengen, u leidende, vertroostende, 
heiligende en ondersteunende. Ik zal u erin doen slagen die woorden 
te spreken die de aandacht van de mensen op de hemel zullen 
richten.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 21. 
 

4.  Hoe komt de Heer tussenbeide om Zijn discipelen te redden als 
antwoord op trouw gebed? Spreuken 16:7; Psalm 34:8;  
2 Koningen 6:15-17. 

Spreuken 16:7 Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, 
zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. 
Psalm 34:8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die 
Hem vrezen, en redt hen. 
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 strijd-
wagens 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. 
 
“De Voleinder onzer zaligheid wil Zijn volk versterken voor de strijd 
waaraan het moet deelnemen. Hoe vaak reeds, wanneer satan al zijn 
krachten inschakelde tegen de navolgers van Christus, en zij de dood 
voor ogen hadden, hebben ernstige, in het geloof opgezonden 
gebeden de Aanvoerder van het heir des Heren in het strijdperk 
gebracht om de kans te doen keren en de verdrukten te verlossen. 
Nu is het de tijd dat we nauw met God verbonden moeten zijn, opdat 
we verborgen mogen zijn wanneer de hittigheid van Zijn gramschap 
zal uitgestort worden over de mensenkinderen.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, blz. 28, 29. [zie ook: Getuigenissen voor de 
gemeente, deel 5, blz. 114] 
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“Als de mensen alles konden zien, zouden ze groepen machtige 
engelen waarnemen die als wachters zijn opgesteld rondom hen die 
‘het woord van Christus’ lijdzaamheid’ hebben bewaard. De engelen 
hebben vol medelijden hun wanhoop gezien en hun gebeden ge-
hoord. Ze wachten op het bevel van hun Leider om hen uit hun 
gevaarlijke positie te bevrijden. [...] Onze liefdevolle Verlosser zal 
ons helpen wanneer wij Zijn hulp hard nodig hebben.” –De grote 
strijd, blz. 582, 584. 
 

Geest van dienstbaarheid 

5.  Met welke geest zullen Zijn soldaten strijden en werken voor 
degenen die onder Jezus’ banier staan? 1 Petrus 4:10; 1 Korinthe 
12:4-7. 

1 Petrus 4:10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave 
zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veel-
soortige genade van God. 
1 Korinthe 12:4-7 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar 
het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het 
is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is 
dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de 
openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 
 
“En zo is het in het leger van Vorst Immanuël. Onze Generaal, die 
nog nooit een gevecht heeft verloren, verwacht gewillige, trouwe 
dienst van iedereen die zich onder Zijn banier heeft aangesloten. In 
de afsluitende strijd die nu heerst tussen de krachten ten goede en de 
menigten van het kwaad, verwacht Hij van iedereen, zowel leken als 
predikanten, dat zij deelnemen. Allen die zich ingeschreven hebben 
als Zijn soldaten moeten getrouwe dienst bewijzen als burger-
wachters, met een scherp besef van de verantwoordelijkheid die 
individueel op hen rust.”  –Gospel Workers, blz. 351. 
“Degenen die gekozen zijn voor het werk van God zouden mannen en 
vrouwen moeten zijn die getrouw en oprecht zijn, arbeiders die God 
kan instrueren, die zullen geven wat zij ontvangen, zonder terug-
houdendheid de wil van God verkondigen, allen wijzend op de betere 
weg met wie ze in contact komen. Nieuwe mannen en vrouwen in 
Christus worden geboren om te strijden, te zwoegen en te arbeiden, 
geboren om deel te nemen aan de goede strijd des geloofs. Er is altijd 
binnen hun bereik een kracht waarmee ze bij elke aanval de over-
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winning kunnen behalen, kracht die hen in staat stelt om meer dan 
overwinnaars te zijn over de moeilijkheden die ze tegenkomen.” 
–Christ Triumphant, blz. 309. 
 

6. Wat kenmerkt de geest van degenen die de hemelse Gezagvoerder 
volgen? Lukas 9:23. 

Lukas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij 
volgen. 
 
“Maar dit, het doen van de plicht van een soldaat, betekent werken. 
Het is niet altijd alleen maar werk zoals wij zouden kiezen. 
Uiterlijke ongemakken, moeilijkheden en beproevingen dienen te 
worden gedragen door de soldaten van Jezus. Er is een voortdurende 
strijd die gevoerd moet worden tegen de kwaden en de neigingen 
van ons eigen natuurlijke hart. We mogen het werk dat ons het 
meest aangenaam is niet eruit pikken en kiezen; want wij zijn 
Christus’ soldaten, onder Zijn discipline, en wij mogen niet ons 
eigen plezier bestuderen. We moeten de strijd van de Heer dapper 
strijden. We hebben vijanden te overwinnen die de controle over al 
onze krachten willen krijgen. 
De eigen wil in ons moet sterven; Alleen de wil van Christus moet ge-
hoorzaamd worden. De soldaat in het leger van Christus moet leren 
om hardheid te verdragen, zichzelf te verloochenen, het kruis op te 
nemen en te volgen waar zijn Gezagvoeder de weg wijst. Er zijn veel 
dingen te doen die proberen de menselijke natuur te raken en die 
pijnlijk zijn voor vlees en bloed. Dit werk van zelfonderwerping 
vereist een vastberaden, voortdurende inspanning. In het strijden van 
de goede strijd des geloofs, het verkrijgen van kostbare over-
winningen, leggen we beslag op het eeuwige leven.” –Ye Shall 
Receive Power, blz. 346. 
 

De Gezagvoerder heeft de vijand overwonnen 

7. Wat is een grote bemoediging voor degenen die de strijd 
strijden? Johannes 16:33; Openbaring 17:14. 
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Johannes 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij 
vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb 
goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 
Openbaring 17:14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar 
het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal 
hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitver-
korenen en gelovigen. 
 
“Christus legde Zijn leven pas af toen Hij het werk had voltooid 
waartoe Hij gekomen was en met Zijn laatste ademtocht riep Hij uit: 
‘Het is volbracht.’ (Johannes 19:30) De strijd was gewonnen. Zijn 
rechterhand en Zijn heilige arm hadden Hem de overwinning bezorgd. 
Als Overwinnaar plaatste Hij Zijn vaandel op de eeuwige hoogten. 
Was er geen vreugde onder de engelen? Heel de hemel triomfeerde 
over de overwinning van de Heiland. Satan was verslagen en wist dat 
zijn rijk verloren was. 
Voor de engelen en de ongevallen werelden had de uitroep ‘Het is 
volbracht’ grote betekenis. Het grote verlossingswerk is zowel voor 
hen als voor ons volbracht. Met ons delen zij in de vruchten van 
Christus’ overwinning.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 634. 
 

Voor verdere studie 

“Wat is ons pad naar de hemel? Is het een weg met elk uitnodigend gemak? 
Nee, het is een pad dat smal en schijnbaar ongelegen is; het is een pad van 
strijd, van beproeving, van verdrukking en lijden. Onze Gezagvoerder, 
Jezus Christus, heeft niets voor ons verborgen met betrekking tot de ge-
vechten die we moeten voeren. Hij opent de kaart voor ons en wijst ons de 
weg.” –Selected Messages, boek 2, blz. 243, 244. 
“De overheden en machten des hemels slaan de strijd gade die Gods dienst-
knechten onder ogenschijnlijk ontmoedigende omstandigheden voeren. 
Nieuwe veroveringen worden gemaakt, nieuwe eer verkregen, als de 
christenen, geschaard rond de banier van hun Verlosser, de goede strijd des 
geloofs blijven strijden. Alle hemelse engelen staan ten dienste van het 
ootmoedige, gelovige volk Gods; en wanneer het leger van ’s Heren 
arbeiders hier op aarde Zijn lofliederen zingt, stemt het koor des hemels 
met hen in om God en Zijn Zoon lof toe te kennen. 
Het is noodzakelijk dat wij een beter begrip krijgen van de dienst der 
engelen. Het zou goed zijn eraan te denken dat ieder oprecht kind van God 
de medewerking geniet van hemelse wezens. Onzichtbare scharen van licht 
en kracht staan ten dienste van zachtmoedigen en nederigen die de beloften 
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Gods geloven en daarin hun vertrouwen stellen. Cherubim en serafim en 
engelen die in kracht uitmunten, staan aan Gods rechterhand, ‘allen 
dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil 
zullen beërven. (Hebreeën 1:14).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 116. 
 

_____ 
 
 

3e Les     Sabbat 21 juli 2018 
                 Sabbatbegin 21.48 u. ↔ 21.46 u. 
 

Het leger des Heeren 
 
“Wij zijn soldaten van Christus op het slagveld en we kunnen niet 
verwachten dat we een gemakkelijke tijd hebben. We moeten de bevelen 
van onze Gezagvoerder opvolgen. Hij leidt Zijn leger naar de overwinning. 
Alles wat we moeten doen, is Hem nauwlettend in het oog houden en Zijn 
bevelen gehoorzamen, en we zullen succesvol zijn in het strijden van de 
gevechten van de Heer.” –Manuscript 8, 24 oktober 1885. 
“De soldaten in een leger moeten bevelen gehoorzamen. Ze moeten vaak 
taken uitvoeren, waarvan ze het doel niet kunnen zien. Ze worden soms op 
gevaarlijke plaatsen gebracht wanneer ze geen reden krijgen voor de ver-
plaatsing. Dus in het leger van Christus dienen wij vertrouwen te hebben in 
onze grote Commandant, we moeten onvoorwaardelijk vertrouwen op Zijn 
leiding, en Hij zal ons veilig stellen uit elk gevaar, zegevierend door elk 
conflict heen.” –Signs of the Times, 7 september 1891. 

 
Inspanningen en lijden 

1.  Als een rekruut een goede soldaat wil worden, waar moet hij 
dan klaar voor zijn? 2 Timótheüs 2:3; 4:5. 

2 Timótheüs 2:3; 4:5 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van 
Jezus Christus. [...]  Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. 
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 
 
“Wij zijn soldaten van Christus; en van degenen die zich in Zijn 
leger aansluiten, wordt verwacht dat ze moeilijk werk doen, werk 
dat hun energieën tot het uiterste belast. We moeten begrijpen dat 
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het leven van een soldaat er een is van agressieve oorlogsvoering, 
van doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Omwille van 
Christus dienen wij beproevingen te doorstaan. We zijn niet bezig 
met mimische gevechten.” –God’s Amazing Grace, blz. 37. 
“Laten we eraan denken dat wij samen met God arbeiders zijn. Wij 
zijn niet verstandig genoeg om zelfstandig te werken. God heeft ons 
tot Zijn rentmeesters gemaakt, om ons te beproeven en om ons te 
testen, net zoals Hij het oude Israël heeft beproefd en getest. Hij zal 
Zijn leger niet hebben samengesteld uit ongedisciplineerde, onge-
heiligde, dwalende soldaten, die Zijn orde en zuiverheid verkeerd 
voorstellen.” –Evangelism, blz. 95. 
 

Volledige inzet voor de dienst 

2.  Wat wordt verwacht van elke soldaat die in het leger van vorst 
Immanuël dienst doet? Wie maakt deel uit van Zijn leger?  
2 Timótheüs 2:4, 5. 

2 Timótheüs 2:4, 5 Niemand die in het leger dient, wordt ver-
wikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan 
behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als 
iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de 
spelregels niet in acht heeft genomen. 
 
“De kracht van een leger wordt grotendeels bepaald door de geschikt-
heid van de mannen binnen de gelederen. Een verstandige generaal 
gelast zijn officieren om iedere soldaat op te leiden tot actieve dienst. 
Hij tracht in ieder afzonderlijk de grootste geschiktheid te ontwik-
kelen. Als hij alleen afhankelijk van zijn officieren zou zijn, zou hij 
nooit kunnen hopen een succesvolle veldtocht te leiden. Hij rekent op 
de loyale en onvermoeibare dienst van iedere man in zijn leger. De 
verantwoordelijkheid rust voor een groot deel op de mannen in de 
gelederen. 
Dit is ook het geval in het leger van Prins Immanuël. Onze Generaal, 
die nog nooit een veldslag verloren heeft, verwacht gewillige, trouwe 
dienst van ieder die onder Zijn banier dienst genomen heeft. Aan de 
laatste strijd, die nu gevoerd wordt tussen de machten van het goede 
en de legers van het kwaad, verwacht Hij dat iedereen, leden zowel 
als predikanten, deel zullen nemen. Allen die als Zijn soldaten inge-
schreven staan, moeten trouw dienen als wachters, met een diep-
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gevoeld besef van de verantwoordelijkheid die op een ieder van hen 
persoonlĳk rust.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 114. 
 

Talenten 

3. Wat geeft God aan een ieder die zich bij Zijn leger aansluit? 
Romeinen 12:6-8; 1 Korinthe 7:7. 

Romeinen 12:6-8 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden 
naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van 
het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, 
in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie 
uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over 
anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 
1 Korinthe 7:7 Want ik wilde, dat alle mensen waren, zoals ikzelf 
ben; maar een ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel 
aldus, maar de andere alzo. 
 
“God heeft goddelijke hulp beschikbaar voor elk noodgeval waarin 
menselijke krachten tekort schieten. Hij schenkt de Heilige Geest om 
in elke moeilijkheid hulp te bieden, om onze hoop en zekerheid te 
sterken, onze geest te verlichten en onze harten te reinigen.” –Profeten 
en koningen, blz. 408. [zie ook: Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 3, blz. 214. 
“Het was de bedoeling van onze Here dat Zijn Gemeente voor de 
wereld de volheid en toereikendheid die we in Hem vinden, zou weer-
kaatsen. Wij ontvangen geregeld uit Gods overvloed, en door dat uit 
te delen, tonen we aan de wereld de liefde en goedertierenheid van 
Christus.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 346 
 

4.  Hoe reageert de vijand wanneer het leger van de Heer op deze 
aarde talenten en gaven krijgt? Johannes 15:18-21. 

Johannes 15:18-21 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan 
u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare 
liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de 
wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het 
woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. 
Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn 
woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 
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Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, 
omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 
 
“Satan laat niet zonder tegenstand de stichting van het Koninkrijk 
Gods op aarde toe. De krachten van de boze zijn in een voort-
durende strijd verbonden tegen de tot verbreiding van het evangelie 
aangewezen arbeidskrachten; en deze machten der duisternis zijn 
vooral dan werkzaam wanneer de waarheid aan mensen van ver-
maardheid en uitgesproken rechtschapenheid wordt verkondigd. [...] 
Op deze wijze werkt de gevallen vijand altijd om mensen van 
invloed binnen zijn gelederen te houden, die, wanneer zij bekeerd 
zouden zijn, goede diensten aan de zaak van God zouden bewijzen. 
Maar de trouwe evangeliearbeider behoeft een nederlaag door de 
hand van de vijand niet te vrezen, want het is zijn voorrecht met 
kracht uit de hoge te zijn aangedaan om iedere duivelse invloed te 
weerstaan.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 125, 126. 
 

Onderworpen aan Gods wil 

5.  Wanneer christelijke soldaten zich onderwerpen aan Gods wil, 
hoe vecht Hij dan de strijd voor hen? Filippensen 2:13; 4:13; 
Jesája 41:10. 

Filippensen 2:13; 4:13 Want het is God, Die in u werkt zowel het 
willen als het werken, naar Zijn welbehagen. [...]  Alle dingen kan ik 
aan door Christus, Die mij kracht geeft. 
Jesája 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet ver-
schrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook onder-
steun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 
 
“Hoewel het lijkt alsof u alleen bent, bent u toch niet alleen, want 
Christus is met u; u bevindt zich in een gezegend gezelschap. En u 
hebt de woorden die langs de lijn klinken van de profeten en 
apostelen om u in standvastigheid te bemoedigen.” –Christ 
Triumphant, blz. 205. 
“Het hart vol oneindige liefde gaat uit naar hen die zich machteloos 
voelen om zich te bevrijden uit de greep van satan; en genadig biedt 
Hij hun kracht aan om voor Hem te leven. ‘Vrees niet’, zegt Hij, 
‘want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke 
rechterhand’. ‘Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die 



22 
 

tot u zegt: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij 
volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en 
uw Verlosser is de Heilige Israëls.’ (Jesája 41:10, 13, 14)” –Profeten 
en koningen, blz. 196. 
 

6. Wat is tot het einde van de strijd de sleutel tot succes voor elke 
soldaat? Jakobus 1:22; Kolossensen 3:23, 24. 

Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. 
Anders bedriegt u uzelf. 
Kolossensen 3:23, 24 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor 
de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als 
vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. 
 
“Om echte soldaten van Jezus Christus te zijn, moeten we voldoen aan 
de vereisten van Zijn woord als trouwe onderdanen van het hemelse 
koninkrijk.... Degenen die beweren de waarheid te geloven, moeten de 
grote oorlogsvoering, die zich voor ons bevindt, waarderen en be-
grijpen wat het is om een getrouwe soldaat van Jezus Christus te zijn. 
Het leger van de Heiland nodigt uit tot vrijwillige dienstneming. 
Er moet een volledige overgave zijn van de hartstochten, de wil en 
de wegen naar de wil van de Meester. Ons werk is om de bevelen 
van de machtige Generaal der legermachten te gehoorzamen. Een 
sterke en actieve lichamelijke organisatie dient te worden gehand-
haafd. De zintuigen dienen verlicht te zijn om gehoorzaamheid te 
vervolmaken; taken dienen te worden verricht die niet altijd als 
essentieel kunnen worden beschouwd; maar nu komt de noodzaak 
van geloof in een hogere wijsheid en kracht dan de uwe. Heb ver-
trouwen in God, onwankelbaar vertrouwen in de vaardigheid en 
bekwaamheid en trouw van uw Bevelhebber, die het plan van de 
strijd kent.” –The Upward Look, blz. 230. 
 

Het leger zal groeien 

7.  Wat zal er in onze tijd gebeuren als Christus’ discipelen zich 
inspannen om de tegenwoordige waarheid te verkondigen, zoals 
de apostelen dat deden na Pinksteren? Handelingen 2:42, 46, 47. 
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Handelingen 2:42, 46, 47 En zij volhardden in de leer van de 
apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in 
de gebeden. [...]  En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij 
gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 
en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere 
voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 
 
“Wanneer Gods kinderen zich wijden aan dit werk, zullen velen de 
hand grijpen die zich uitstrekt om hen te redden. Zij worden ge-
noodzaakt zich van hun boze wegen te bekeren. Sommigen van de 
verlosten kunnen, door geloof in Christus, hoge plaatsen gaan in-
nemen in het dienstwerk en bekleed worden met verantwoorde-
lijkheden in de arbeid van het zielenwinnen. Door ervaring kennen zij 
de behoeften van hen voor wie zij arbeiden en zij weten hoe ze hen 
moeten helpen. Zij weten welke middelen het best kunnen toegepast 
worden om hen die vergaan, te redden. Zij zijn Gode dankbaar voor 
de ontvangen zegeningen; hun harten worden verkwikt door de liefde 
en hun krachten worden gesterkt om anderen, die dat zonder hun hulp 
nooit kunnen, op te heffen. Met de Bijbel als hun gids en de Heilige 
Geest als hun helper en vertrooster, zien zij zich geplaatst voor een 
nieuwe loopbaan. Een elk van deze zielen die aan de arbeiders wordt 
toegevoegd, onderricht en toegerust hoe zielen voor Christus ge-
wonnen moeten worden, wordt een medearbeider van hen die hen het 
licht der waarheid hebben gebracht. Zo wordt God verheerlijkt en Zijn 
waarheid bevorderd.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, 
blz. 522, 523. 
 

8. Wanneer de oudere vaandeldragers ter ruste worden gelegd, wie 
zal de Heer opdragen om hun plaats in te nemen? Spreuken 
23:26; 1 Timótheüs 4:11-14; Titus 1:5. 

Spreuken 23:26 [SVV] Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw 
ogen mijn wegen bewaren. 
1 Timótheüs 4:11-14 Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat 
niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een 
voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, 
in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het 
vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de 
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genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met 
handoplegging door de raad van ouderlingen. 
Titus 1:5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u 
verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad 
ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. 
 
“Christus roept vrijwilligers op, om onder Zijn banier dienst te nemen, 
en het vaandel van het kruis voor de wereld hoog te houden. De 
gemeente verlangt vurig naar de hulp van jonge mensen met een 
moedig getuigenis, die met een vurige ijver Gods trage volk in be-
weging brengen, en zo de invloed van de gemeente in de wereld 
zullen doen toenemen. Jonge mensen zijn nodig, die de zuigkracht 
van de wereld weerstaan, en die waarschuwen tegen het inslaan van 
de weg naar afval en verdorvenheid. 
Allereerst moeten jonge mensen, die God willen dienen en zich aan 
Zijn werk willen wijden, de tempel van hun ziel van alle onreinheid 
zuiveren en Christus in hun hart op de troon plaatsen. Dan kunnen ze 
hun christelijke opdracht energiek aanpakken, en een enthousiaste 
ijver tonen om mensen te overtuigen, zich met Christus te laten 
verzoenen. Willen onze jongeren niet reageren op de uitnodiging van 
Christus, en antwoorden: ‘Hier ben ik, zend mij’? (Jesája 6:8) Jonge 
mensen, ga naar het front en laat weten dat je als medewerker in 
dienst van Christus wilt werken, en neem het werk op, dat Hij ons 
heeft willen laten voltooien.” –Boodschappen voor jonge mensen,  
blz. 22, 23. 
 

Voor verdere studie 

“De wereld moet gewaarschuwd worden. Niemand mag zich tevreden 
stellen met een oppervlakkige kennis van de waarheid. Je weet niet, tot wat 
voor verantwoordelijkheid je geroepen zult worden. Je weet niet, waar je 
geroepen zult worden om van de waarheid te getuigen. Veel mensen zullen 
voor rechtbanken terecht moeten staan. Sommigen zullen voor koningen en 
voor geleerden van deze aarde moeten verschijnen, om verantwoording af 
te leggen van hun geloof. 
Mensen die de waarheid maar oppervlakkig kennen, zijn niet in staat om de 
Schriften duidelijk uit te leggen, en goede gronden voor hun geloof te 
geven. Ze zullen in de war raken: Het zijn geen medewerkers, die niet 
beschaamd worden. Laat niemand zich inbeelden, dat hij niet hoeft te stu-
deren, omdat hij niet vanaf de kansel hoeft te preken. Je weet niet wat God 
nog van je zal vragen. 
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Het is jammer, dat de verkondiging van de zaak van de Heer wordt be-
lemmerd door gebrek aan opgeleide medewerkers, die geschikt zijn voor 
vertrouwensposities. De Heer wil wel duizenden mensen aannemen om 
Zijn grote oogst binnen te halen, maar veel mensen verzuimen om zich 
geschikt te laten maken voor het werk. Iedereen die zich aan de zaak van 
Christus verbonden heeft, die zich als soldaat heeft aangemeld voor het 
leger van de Heer, moet daarheen gaan, waar hij een goede training krijgt.” 
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 176. 
 

_____ 
 

 

4e Les     Sabbat 28 juli 2018 
                 Sabbatbegin 21.38 u. ↔ 21.37 u. 
 

Omgord met de waarheid 
 
“De ware christen koestert zorgvuldig de waarheid en realiseert zich dat 
deze kostbaarder is dan goud. Hij heeft een argument, dat het bewijs is 
tegen alle aanvallen van de vijand. Niets dan Gods waarheid kan voldoen 
aan de behoeften van de ziel. Deze waarheid dient in het hart opgenomen 
te worden en een deel van het leven te worden. Zo doet men ervaring op 
waardoor de ziel oplettend wordt, voorzichtig om niets te doen dat botst 
met de wil van Hem, die gestorven is, zodat mannen en vrouwen het 
eeuwige leven kunnen hebben. Hij werd net zo verleid op alle punten als 
wij, toch zonder zonde. Hij weet hoe hij diegenen, die verleid worden, 
kan steunen.” –The Upward Look, blz. 214. 

 
De Bijbel onthult de waarheid  

1. Wat moet de christelijke soldaat doen om zich voor te bereiden 
de geestelijke wapens op te pakken en de strijd aan te gaan? 
Éfeze 6:14, eerste gedeelte. 

Éfeze 6:14a Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. 
 
“God heeft middelen in overvloed verschaft voor een succesvolle 
strijd tegen het kwaad dat in de wereld is. De Bijbel is de wapen-
rusting waarmee we ons moeten toerusten voor de strijd. Onze lende-
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nen moeten omgord zijn met de waarheid; […]  [we] moeten … ons 
een weg banen door de versperring en netten der zonde.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 367, 368.  
 “De Heer roept al degenen op die Zijn woord geloven, om uit hun 
slaap te ontwaken. Er is kostbaar licht gekomen, dat toepasselijk is 
voor deze tijd. Het is de Bijbelse waarheid die ons de gevaren toont 
die vlak voor ons liggen. Dit licht zou ons moeten aanzetten tot 
ijverige studie van de Schriften, en tot een uiterst kritisch onderzoek 
van de geloofspunten die wij voorstaan. […]  Gelovigen mogen niet 
tevreden zijn met veronderstellingen en vaag omschreven gedachten 
van wat de waarheid is. Hun geloof moet vast gefundeerd zijn op het 
woord van God, zodat, wanneer de tijd van beproeving komt en zij 
voor raadsvergaderingen komen te staan om hun geloof toe te lichten, 
zij in staat zullen zijn op zachtmoedige wijze en met vreze reden te 
geven voor de hoop die in hen is.” –Getuigenissen voor de gemeente, 
deel 5, blz. 576. 
 

2. Wat is de waarheid die de mens heiligt? Wat is zijn enige 
garantie terwijl de vijand probeert om Gods heilige woord te 
vervalsen en te vernietigen? Johannes 17:17; Psalm 119:160. 

Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de 
waarheid. 
Psalm 119:160 Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw 
rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. 
 
“De waarheid is het principe dat heiligt en daarom past het ons om te 
weten wat waarheid is. We moeten geestelijke dingen met het gees-
telijke vergelijken. We moeten alle dingen beproeven, maar alleen 
vasthouden aan datgene dat goed is, dat de goddelijke referenties 
draagt, dat voor ons de ware motieven en principes neerlegt, die ons in 
beweging dienen te zetten.” –Selected Messages, boek 2, blz. 56.  
 “Zij, die oprecht bekeerd zijn tot Christus, [moeten] voortdurend op 
hun hoede zijn dat zij geen dwaling aannemen in plaats van de waar-
heid. Degenen, die denken dat het er niet toe doet wat ze van de leer 
geloven, zolang ze maar in Jezus Christus geloven, bevinden zich op 
gevaarlijk terrein. Sommige mensen denken dat zij net zo goed 
geaccepteerd worden door God wanneer ze een andere wet gehoor-
zamen, dan Gods wet – door te voldoen aan andere voorwaarden dan 
welke Hij heeft vastgesteld in het evangelie – alsof zij Zijn geboden 
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gehoorzamen en voldoen aan Zijn vereisten. Maar zij lijden aan een 
noodlottig waanidee. Zij kunnen geen leden van de koninklijke familie 
worden, tenzij zij deze ketterij veroordelen en in overeenstemming 
komen met Zijn vereisten.” –Christ Triumphant, blz. 235. 
 

3. Wat moet iedere gelovige doen, terwijl de gemeente de steun-
pilaar en bodem van de waarheid is (1 Timótheüs 3:15), zodat 
zijn geloof en getuigenis gebaseerd zijn op de waarheid? Wie 
maakt dit mogelijk? Psalm 25:4, 5; 51:8; Johannes 16:13. 

Psalm 25:4, 5; 51:8 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij 
Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de 
God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. […]  Zie, U vindt 
vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U 
mij wijsheid bekend. 
Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waar-
heid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 
 
“Er is geen enkele bescherming tegen het kwaad behalve de waarheid. 
Niemand, in wiens hart de waarheid niet leeft, kan standvastig zijn in 
het goede. Er is maar een kracht, die ons standvastig kan maken en 
houden – de macht van God, aan ons gegeven door de genade van 
Christus.  
Velen in de gemeente vinden het vanzelfsprekend, dat zij begrijpen 
wat zij geloven; maar zij kennen hun eigen zwakheid niet, totdat er 
controverse ontstaat. Wanneer ze afgescheiden zijn van hen met 
eenzelfde geloof en gedwongen worden om alleen te staan en 
afzonderlijk hun geloof uit te leggen, zullen ze verbaasd zijn hoe 
verward hun ideeën zijn over wat zij aannamen als waarheid. […] 
Gelovigen mogen niet tevreden zijn met veronderstellingen en vaag 
omschreven gedachten van wat de waarheid is. Hun geloof moet vast 
gefundeerd zijn op het woord van God, zodat, wanneer de tijd van 
beproeving komt en zij voor raadsvergaderingen komen te staan om 
hun geloof toe te lichten, zij in staat zullen zijn op zachtmoedige 
wijze en met vreze reden te geven voor de hoop die in hen is.” –God’s 
Amazing Grace, blz. 30. 
 



28 
 

Een langdurige strijd die kracht vergt 

4. Wie is, volgens de heilige Schrift, omgord met kracht en voor-
bereid op de strijd? Psalm 18:33, 40; 29:11. 

Psalm 18:33, 40; 29:11 Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij 
heeft mijn weg volkomen gemaakt. […]  Want U omgordde mij met 
kracht voor de strijd; U deed hen die tegen mij opstonden, onder mij 
neerbukken. […]  De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE 
zal Zijn volk zegenen met vrede. 
 
“God heeft mij kracht gegeven. ‘Hij is de volkomen verlossing van 
mijn aangezicht’ (Psalm 42:12) Elke ochtend ben ik verblijd in Hem. 
Ik weet, dat ik het behoud van mijn ziel aan Hem, zoals aan een 
trouwe Maker, heb toevertrouwd; en ik weet dat Hij me nooit in de 
steek heeft gelaten. Als u uw vertrouwen in Hem plaatst, zal de Heer 
aan een ieder van jullie ook Zijn kracht geven, Zijn genade, Zijn 
verlossing. [...]  
Terwijl u de rijke genade van God ontvangt, zult u deze verspreiden. 
De trouwe vervulling van de taken van vandaag is de beste 
voorbereiding op de beproevingen van morgen. We zullen niet alle 
verplichtingen en zorgen van morgen bij elkaar vergaren om ze bij de 
lasten van vandaag te voegen. Het kwade van vandaag is genoeg. God 
geeft ons elke dag kracht.” –The Upward Look, blz. 306, 44. 
 

5. Wat doet de Heer als de strijd lang en moeilijk is? Jesája 40:29-31. 

Jesája 40:29-31 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de 
sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat 
worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE 
verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels 
uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij 
zullen lopen en niet moe worden. 
 
“Wanneer de tijd van wachten op de komst van onze Verlosser ons 
lang toeschijnt, wanneer wij onder zorgen, lasten en leed gebukt gaan 
en door arbeid vermoeid zijn, wanneer wij ongeduldig beginnen te 
verlangen naar een eervol ontslag uit de strijd, laat ons dan bedenken 
– en laat die gedachte elke murmurering onderdrukken – dat wij hier 
op de aarde zijn om strijd en moeilijkheden te doorstaan, om daardoor 
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een christelijk karakter te vervolmaken, om beter bekend te worden 
met God, onze Vader, en Jezus, onze oudere Broeder en om voor 
onze Meester te werken om vele zielen voor Christus te winnen, dat 
we met een blij hart de woorden horen: ‘Wel, gij goede en getrouwe 
dienstknecht!  …  ga in, in de vreugde van uw Heer.’  Matthéüs 
25:21.” –Ye Shall Receive Power, blz. 185 [vergelijk: Schetsen uit het 
leven van Ellen G. White, blz. 235]. 
  

6. Welke raad geven de apostelen Petrus en Paulus aan elke 
gelovige? 1 Petrus 1:13; Filippensen 4:8. 

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees 
nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de 
openbaring van Jezus Christus. 
Filippensen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, 
al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel-
luidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, 
bedenk dat. 
 
“Eenieder van ons heeft een individueel werk te doen, de lendenen 
van ons verstand te omgorden, nuchter te zijn en waakzaam tot het 
gebed. Het verstand moet onder sterke controle zich alleen maar 
bezighouden met onderwerpen, die de morele krachten versterken. … 
Indien de woorden uit uw mond aanvaardbaar dienen te zijn voor de 
Hemel en bevorderlijk voor uw compagnons, moeten de gedachten 
puur zijn en de overpeinzingen van het hart schoon.  
Men dient het verstand zorgvuldig te bewaken. Niets mag binnen-
komen, dat de gezonde energie zal schaden of vernietigen. Om dit te 
voorkómen, dient het verstand zich bezig te houden met goede zaden, 
die, als ze tot bloei komen, vruchtdragende takken zullen voort-
brengen. … Op een onbewerkt veld zal snel een wildgroei komen van 
doornen en verstrengelde wijnranken, die de grond uitputten en waar-
deloos zijn voor de eigenaar. De grond ligt vol met zaden, die van alle 
kanten door de wind ernaar toe geblazen en gedragen zijn. En als ze 
niet bewerkt worden, komen ze spontaan tot leven en verstikken elke 
kostbare vruchtdragende plant, die worstelt om in leven te blijven. Als 
het veld zou worden bebouwd en bezaaid met graan, zou dit waarde-
loze onkruid worden vernietigd en kon het niet tot bloei komen.” –My 
Life Today, blz. 83. 
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Jezus omgordde Zichzelf met de waarheid  

7. Wat deed Jezus tijdens Zijn dienstwerk, zodat Hij in staat was 
om de aanvallen van satan af te slaan? Matthéüs 22:16; 
Johannes 18:37. 

Matthéüs 22:16 En zij stuurden hun discipelen naar Hem toe, met de 
Herodianen, en zeiden: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en 
de weg van God in waarheid onderwijst en Zich door niemand laat 
beïnvloeden, want U ziet de persoon van de mensen niet aan. 
Johannes 18:37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een 
koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor 
ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de 
waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn 
stem gehoor. 
 
“Licht is hier; de waarheid is hier, terwijl de bedrieger voortdurend 
schreeuwt. Jezus zegt: ‘Ik ben de waarheid; Ik heb woorden des 
eeuwigen levens. Als iemand Mij volgt, zal hij in de duisternis niet 
wandelen. Zo iemand wil Zijn wil doen, die zal van deze leer be-
kennen.’ ” –Signs of the Times, 30 december 1886. 
“Zelden riep Christus alleen Zijn discipelen om Zich heen om naar 
Zijn woorden te luisteren. Hij koos als toehoorders niet alleen de 
mensen, die de weg ten leven kenden. Hij wilde de menigten bereiken 
die onwetend waren en in de dwaling verkeerden. Hij bracht Zijn 
lessen vol waarheid daar, waar ze de verduisterde geest konden be-
reiken. Zelf was Hij de Waarheid, de lendenen omgord en de handen 
uitgestrekt om te zegenen om door woorden van waarschuwing, 
smeking en bemoediging allen op te heffen die tot Hem wilden 
komen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 241. 
 

Voor verdere studie 

“Denken moet getraind worden. Omgord de lendenen van het verstand, 
zodat dit in de juiste richting werkt en naar de orde van goed gevormde 
plannen. Dan is elke stap er één voorwaarts en gaat er geen moeite en tijd 
verloren met het volgen van vage ideeën en willekeurige plannen. Wij moe-
ten de richting en het doel van ons leven overwegen en steeds waardige 
doelen voor ogen houden. Elke dag dient ons denken te worden getraind en 
bij de les te worden gehouden als een kompasnaald naar de pool. Iedereen 
dient zijn richting en doelen te hebben, en dan elke bedachte handeling zó 
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te laten zijn, dat men bereikt wat men zich ten doel stelt. De gedachten 
moeten gecontroleerd worden. Er moet vastheid van doel zijn om uit te 
kunnen voeren wat u onderneemt.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, 
vol. 2, blz. 687, 688. 

 
_____ 

 
 

5e Les     Sabbat 4 augustus 2018 
                 Sabbatbegin 21.27 u. ↔ 21.25 u. 
 

Het borstharnas van de gerechtigheid 
 
“Fictie, valse interpretaties van de Schrift, gerechten met fabels, worden 
overal naar voren gebracht voor uw acceptatie. Maar er is groot onder-
scheidingsvermogen nodig dat de gordel de gouden ketting van de waarheid 
dient te zijn. ‘Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid’ – niet 
de uwe, maar de gerechtigheid van Christus. Dit is het fort van de ziel. We 
kunnen, met de gerechtigheid van Christus die voor ons uit gaat, de morele 
duisternis weerstaan en de plannen van de satanische vertegenwoordigers 
doordringen.” –That I May Know Him, blz. 346. 
“Allen die zich bekleed hebben met het kleed van Christus’ gerechtigheid, 
zullen voor Hem staan als uitverkoren, getrouw en waar. Satan heeft geen 
macht hen te rukken uit de hand van de Heiland. Geen enkele ziel die 
berouwvol en gelovig Zijn bescherming heeft gezocht, zal door Christus in 
satans macht worden overgelaten.” –Profeten en koningen, blz. 359. 

 
Gekleed met Christus’ gerechtigheid 

1.  Welke beschermende uitrusting moet worden gedragen door de 
christen die zich bezighoudt met de strijd tegen de grote 
tegenstander? Éfeze 6:14, laatste gedeelte; 2 Korinthe 6:7. 

Éfeze 6:14b ... En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. 
2 Korinthe 6:7 In het woord van de waarheid, in de kracht van God, 
door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de 
linkerzijde. 
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“In sommige opzichten onafhankelijk en zelfredzaam zijn, is [een] 
plicht die we onszelf verschuldigd zijn. Maar hier, waar de vijand 
binnen zal komen met zijn misleidende valstrikken, neemt trots de 
plaats in van nederigheid. En wanneer u en ik vertrouwen op onze ei-
gen hulpbronnen, onze eigen wijsheid, en advies inwinnen van ons 
eigen hart, dan zal zekere teleurstelling, schaamte en verwarring uitein-
delijk ons deel zijn. We zullen alleen op een goede manier triomferen 
als we nauw verbonden zijn met God en wij de gehele wapenrusting 
van gerechtigheid aan hebben.” –The Upward Look, blz. 349. 
 

2.  Wat dient de christen te doen zodat Jezus hem kan kleden met 
het borstharnas van de gerechtigheid? Jesája 64:6; Romeinen 
13:12; Spreuken 28:13. 

Jesája 64:6 Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze recht-
vaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als 
een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. 
Romeinen 13:12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij-
gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de 
wapens van het licht aandoen. 
Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig 
zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. 
 
“Alleen het kleed dat Christus Zelf heeft gegeven kan ons in staat 
stellen om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het 
kleed van Zijn eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder 
berouwvol, gelovig mens. ‘Ik raad u aan,’ zegt Hij, ‘van Mij te kopen 
... witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid 
niet zichtbaar worde.’ (Openbaring 3:18)” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 191. 
“Berouw is pas echt als het hervorming tot stand brengt. De gerech-
tigheid van Christus is geen dekmantel voor onbeleden en nog niet 
nagelaten zonden. Het is een beginsel dat het karakter verandert en het 
leven bestuurt. Heiligheid betekent volkomen zijn in Gods oog. Het 
betekent algehele overgave aan het inwonen van de hemelse 
beginselen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 457, 458. 
 

3.  Wat houdt het in gekleed te zijn met Christus’ gerechtigheid?  
1 Johannes 2:6; 1 Petrus 2:21. 
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1 Johannes 2:6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wan-
delen als Hij gewandeld heeft. 
1 Petrus 2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus 
voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u 
Zijn voetsporen zou navolgen. 
 
“Op aarde zei Hij tot Zijn discipelen: ‘Ik heb Mijns Vaders geboden 
bewaard.’ (Johannes 15:10) Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid 
heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te 
gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart 
één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één 
met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen. 
Wij leiden Zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het 
kleed van Zijn gerechtigheid. Als de Heer dan op ons neerziet, 
aanschouwt Hij niet het kleed van vijgebladeren, niet de naaktheid 
en misvormdheid van de zonde, maar Zijn eigen kleed van gerech-
tigheid, de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet.” –Lessen uit 
het leven van alledag, blz. 191. 
“Als we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, is zonde 
voor ons niet aantrekkelijk. Want Christus is in ons aan het werk. 
We zullen fouten maken, maar de zonde haten, die oorzaak vormde 
voor het lijden van de Zoon van God.” –Boodschappen voor jonge 
mensen, blz. 320. [zie ook: Het geloof waardoor ik leef, blz. 118] 
 

De kruistocht tegen satan 

4.  Wat zal de christen doen, omgord met de waarheid en gekleed 
met gerechtigheid? 2 Korinthe 10:3-5; Hooglied 6:10. 

2 Korinthe 10:3-5 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren 
geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers 
niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich 
verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte 
gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 
Hooglied 6:10 Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de 
volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die 
vaandels opheffen? 
 
“Gemeenteleden, waak over het belang van de verspreiding van onze 
literatuur, en besteed meer tijd aan dit werk. Plaats in de huizen van 
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de mensen kranten, traktaten en boeken die het evangelie in zijn ver-
schillende lijnen zullen prediken. Er is geen tijd te verliezen. Laten 
velen zich bereidwillig en onzelfzuchtig aan het colportagewerk 
overgeven en zo helpen een waarschuwing te laten klinken die hard 
nodig is. Wanneer de gemeente haar werk op zich neemt, zal ze voort-
gaan ‘schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slag-
orden met banieren.’ ” –(Southern Watchman, 20 november 1902) 
Christian Service, blz. 147. 
“Gekleed in de wapenrusting van Christus’ gerechtigheid, is de 
gemeente gereed voor haar laatst strijd. ‘Schoon als de blanke maan, 
stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen’ (Hooglied 
6:10), is ze gereed om de wereld in te gaan, overwinnende om te 
overwinnen.” –Profeten en koningen, blz. 445. 
“Er is een groot werk te doen in een korte tijd. We dienen ons werk 
te begrijpen en het trouw te doen. Iedereen die uiteindelijk tot over-
winnaar wordt gekroond, zal door edele, vastberaden inspanningen 
om God te dienen, het recht verdiend hebben om bekleed te worden 
met Christus’ gerechtigheid. De kruistocht tegen satan te voeren en 
de met bloed besmeurde banier van het kruis van Christus in de 
hoogte te dragen, is de plicht van elke christen.” –Counsels on 
Stewardship, blz. 43. 
 

5.  Wat kenmerkt degenen die bekleed zijn met Christus’ gerechtig-
heid? Psalm 119:7; Spreuken 14:2, eerste gedeelte; 8:13, eerste 
gedeelte. 

Psalm 119:7 Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw 
rechtvaardige bepalingen geleerd heb. 
Spreuken 14:2a; 8:13a Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de 
HEERE, ... [...]  De vreze des HEEREN is het kwade te haten. 
 
“Wij moeten elk onderdeel van de wapenrusting aandoen en dan 
standhouden. De Here heeft ons geëerd door ons als Zijn soldaten te 
kiezen. Laten wij dapper voor Hem strijden, door in alle zaken het 
recht te handhaven. Rechtschapenheid in alle dingen is noodzakelijk 
voor het welzijn van de ziel. Terwijl u streeft naar de overwinning 
over uw eigen neigingen, zal Hij u door Zijn Heilige Geest helpen 
om in elke aangelegenheid behoedzaam te zijn, zodat u de vijand 
geen aanleiding geeft om van de waarheid kwaad te spreken. Doe 
als borstplaat die goddelijk beschermde gerechtigheid aan, die allen 
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het voorrecht hebben, te mogen dragen. Dit zal uw geestelijk leven 
beschermen (YI 12 sept, 190l).” –Bijbelkommentaar, blz. 543. 
 

Het wachtwoord 

6.  Wat zou het wachtwoord van de christen moeten zijn in de geeste-
lijke strijd? Galaten 2:20; 2 Korinthe 5:15. 

Galaten 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en 
Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 
2 Korinthe 5:15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen 
gestorven en opgewekt is. 
 
“Jezus wil dat u gelukkig bent, maar u kunt niet gelukkig zijn door uw 
eigen zin te doen en door de ingevingen van uw eigen hart te volgen. 
... Onze ideeën, onze eigenaardigheden, zijn volkomen menselijk en 
mogen niet naar de mond worden gepraat; ook mag men er niet aan 
toegeven. Het eigen ik moet worden gekruisigd, niet af en toe, maar 
dagelijks. Het lichamelijke, verstandelijke en geestelijke (spiritual) 
moeten ondergeschikt zijn aan de wil van God. 
De heerlijkheid van God, de vervolmaking van het christelijk karak-
ter, moet de richting, het doel, van ons leven zijn. Christus’ volge-
lingen moeten Christus’ instelling imiteren.... Zoals Christus is het 
wachtwoord, niet zoals uw vader of uw moeder, maar zoals Jezus 
Christus, verborgen in Christus, bekleed met Christus’ gerechtigheid, 
doordrenkt met de Geest van Christus.” –Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 676, 677. 
 

7. Waar is iemand van verzekerd die het pantser der gerechtigheid 
draagt? Openbaring 17:14; Romeinen 16:20. 

Openbaring 17:14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar 
het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal 
hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uit-
verkorenen en gelovigen. 
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Romeinen 16:20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder 
uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij 
met u. Amen. 
 
“In de strijd van het leven komen we in aanraking met machten van 
het kwaad, die strijden tegen het goede. Onze hoop is niet op de 
mens, maar op de levende God. In vast geloof kunnen we verwach-
ten dat Hij Zijn almacht zal bundelen met het streven van de mens, 
tot eer van Zijn naam. Gekleed in het kleed van Zijn gerechtigheid 
kunnen we de overwinning over elke vijand behalen.” –Profeten en 
koningen, blz. 71. 
 

Voor verdere studie 

“De mensen die God leidt, moeten op Zijn woord erop uittrekken. Ze 
moeten door geloof voorwaarts wandelen. Waarheden zijn aan hen toe-
vertrouwd, waaraan zij moeten gehoorzamen. Het werk van God is 
doelgericht1. Niemand kan in een neutrale positie staan en toch een 
soldaat in het leger van de Heer zijn. God heeft geboden voor Zijn volk 
en als zij in nauw contact met Hem blijven, zullen zij Zijn stem horen 
en zullen zij in de pas blijven met hun Gezagvoerder. Zij zullen door-
gaan in het conflict om de veldslagen van de Heer te strijden. Maar 
degenen die zichzelf in een onverschillige, vrijblijvende positie plaat-
sen, zullen geen overwinningen behalen.” –The Upward Look, blz. 339. 
“Alleen het kleed dat Christus Zelf heeft gegeven, kan ons in staat stellen 
om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van 
Zijn eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder berouwvol, gelovig 
mens. ‘Ik raad u aan,’ zegt Hij, ‘van Mij te kopen ... witte klederen, opdat 
gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde.’ 
(Openbaring 3:18) [...] 
Aan een ieder heeft God een aanbod gedaan dat zal helpen om elke zenuw 
en geestelijke spier te ondersteunen voor de tijd van beproeving die tot ons 

                                                        
 
 
 

1 Noot van de vertaler: in het Engels staat hier ‘agressief’, en heeft niet 
alleen een negatieve klank wat met geweld geassocieerd wordt. Het 
woord agressie stamt oorspronkelijk af van het Latijnse woord 
adgredior / aggredior, ergens gericht op af gaan, vandaar hier vertaald 
met ‘doelgericht’. 
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allen zal komen. De boodschap is op mij gelegd: Bekleed u met de gehele 
wapenrusting van Christus’ gerechtigheid. ... En, nadat u alles van uw kant 
gedaan hebt wat u kon, heeft u de zekerheid van de overwinning. Aan 
iedere ziel wordt de genadige gelegenheid gegeven om op de Rots der 
Eeuwen te staan.” –My Life Today, blz. 311. 
 

_____ 
 
 

6e Les     Sabbat 11 augustus 2018 
                 Sabbatbegin 21.14 u. ↔ 21.12 u. 
 

Het schoeisel van het evangelie 
 
“Het evangelie is een vredesboodschap. Het christendom is een stelsel dat 
indien het wordt aanvaard en nageleefd, vrede, harmonie en geluk over de 
hele aarde zal verspreiden. De godsdienst van Christus verenigt allen die 
zijn leerstellingen aannemen met de nauwe banden van een broederschap.” 
–De grote strijd, blz. 43. [zie ook: Christus weerspiegelen, blz. 37] 
“Het licht van de waarheid moet naar de wereld schijnen. Degenen die God 
liefhebben en Zijn geboden bewaren, worden opgeroepen tot strijdlustige 
oorlogsvoering, niet tegen elkaar, maar tegen de legers van de onzichtbare 
vijand. Er hoeft niet zoiets te bestaan als het afleggen van de wapenrusting. 
Op geen enkel moment dienen zij die beweren Christus’ discipelen te zijn 
zich op hun gemak te voelen in hun gemeentelijke vermogen, tevreden in 
het niets doen om gevallen mensen te redden, en hen terug te brengen naar 
hun trouw. [...] Waar zijn de mannen en vrouwen die zich zullen verenigen 
met deze hemelse boodschappers? Waar zijn degenen die hun capaciteiten 
zullen gebruiken in samenwerking met goddelijke kracht?” –The Upward 
Look, blz. 71. 

  
Een boodschap van vrede 

1. Wat dient een christelijke soldaat – naast een gordel, of riem, en 
een borstplaat – nog meer te dragen? Éfeze 6:15; Jesája 52:7. 

Éfeze 6:15 En de voeten geschoeid met bereidheid van het 
Evangelie van de vrede. 
Jesája 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het 
goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap 
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brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw 
God is Koning. 
 
“Laat elke prediker leren om de schoenen van het evangelie te dragen. 
Hij die geschoeid is met de voorbereiding van het evangelie van vrede, 
zal lopen zoals Christus liep. Hij zal in staat zijn om de juiste woorden 
te spreken en ze in liefde te spreken. Hij zal niet proberen Gods bood-
schap van waarheid naar huis te rijden. Hij zal teder met elk hart 
omgaan, zich realiserend dat de Geest de waarheid zal beïndrukken op 
hen die vatbaar zijn voor goddelijke indrukken. Nooit zal hij heftig zijn 
op zijn manier. Elk gesproken woord zal een verzachtende, onder-
dompelende invloed hebben....” –Evangelism, blz. 174. 
 

2.  Is er nu vrede? Wat laat zien dat de machten van de duisternis 
intensief aan het werk zijn en dat het evangelie broodnodig is? 
Jesája 24:5; 60:2; 2 Timótheüs 2:3, 4. 

Jesája 24:5; 60:2 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij 
overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken 
het eeuwige verbond. [...]  Want zie, de duisternis zal de aarde be-
dekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE 
opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
2 Timótheüs 2:3, 4 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van 
Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in 
de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die 
hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 
 
“Wij leven te midden van ‘een epidemie van misdaad’, waarover den-
kende, godvrezende mensen versteld staan. Corruptie heeft de over-
hand, het ligt boven de menselijke pen dat te beschrijven. Iedere dag 
brengt nieuwe openbaringen van politieke strijd, omkoperij en frau-
des. Elke dag brengt een hart-verziekend verslag van geweld en 
wetteloosheid, van onverschilligheid voor menselijk lijden, van brute, 
vijandige vernieling van menselijk leven. 
Elke dag getuigt van toenemende krankzinnigheid, moord en zelf-
moord. Wie kan eraan twijfelen, dat satanische machten onder de 
mensen aan het werk zijn, met toenemende activiteit, om de geest te 
verderven en het lichaam te verontreinigen en te vernietigen? 
[...] Overal zijn er harten, die het uitschreeuwen om iets dat zij niet 
hebben. Zij verlangen naar kracht, dat hen meester doet zijn over de 
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zonde, een macht, die hen zal bevrijden uit de slavernij van het 
kwade, een macht die hun gezondheid kan geven, leven en vrede. 
Menigeen, die de macht van Gods Woord heeft gekend en daar is 
beland waar geen erkenning van God is, verlangt naar goddelijke 
aanwezigheid.” –De weg tot gezondheid, blz. 110, 111. [zie ook: 
Christus weerspiegelen, blz. 230. 
 

3.  Wat is de enige echte oplossing voor de moeilijkheden in de 
wereld te midden van de miljarden inwoners? Wat is de speciale 
aard en het effect van het evangelie? Handelingen 20:24; Éfeze 
1:13; Kolossensen 1:5. 

Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook 
acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met 
blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere 
Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods 
genade. 
Éfeze 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent 
u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de 
belofte. 
Kolossensen 1:5 Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de 
hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de 
waarheid, namelijk van het Evangelie. 
 
“Het evangelie van Christus is het Goede Nieuws van de genade, of 
gunst, waardoor de mens bevrijd kan worden van de veroordeling 
door de zonde en in staat wordt gesteld om de wet van God te gehoor-
zamen. Het evangelie verwijst naar de morele normen als leefregels. 
Die wet verwijst, door zijn eis van gehoorzaamheid zonder afwijken, 
de zondaar voortdurend naar het evangelie voor vergeving en rust.”  
–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 592. 
“Het evangelie is voor de mens een openbaring van lichtstralen en 
hoop van de eeuwige wereld. Al het licht valt niet in een keer op ons, 
maar het komt zoals we het kunnen verdragen. De onderzoekende 
geest die hongert naar kennis van Gods wil, is nooit tevreden. Hoe 
dieper zij zoeken, des te meer beseffen ze hun onwetendheid en 
betreuren ze hun blindheid. Het is buiten de macht van de mens om de 
hoge en edele verworvenheden te begrijpen die binnen zijn bereik 
liggen, als hij de menselijke inspanning combineert met de genade 
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van God, die de Bron is van alle wijsheid en kracht. En verderop is er 
een eeuwig gewicht van heerlijkheid. ‘Hetgeen het oog niet heeft ge-
zien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is 
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefheb-
ben.’(1 Korinthe 2:9)” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 446. 
 

De vijand van het evangelie is meedogenloos 

4. Hoe vecht de vijand tegen de boodschap van vrede? Moet de 
christelijke soldaat dergelijke aanvallen vrezen? Éfeze 2:17; 
Openbaring 12:17; Romeinen 13:12; 8:38, 39. 

Éfeze 2:17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede ver-
kondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 
Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen 
om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de 
geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus 
hebben. 
Romeinen 13:12; 8:38, 39 De nacht is ver gevorderd en de dag is 
nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en 
de wapens van het licht aandoen. [...]  Want ik ben ervan overtuigd dat 
noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, 
noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
 
“In een tijd als deze, moeten we één doel voor ogen houden: elk 
middel, dat God gegeven heeft om de waarheid in de harten van de 
mensen te planten, te gebruiken... Elke christen heeft de taak zijn 
mogelijkheden tot het uiterste te benutten om de kennis van de waar-
heid te verspreiden.” –Maranatha, de Here komt, blz. 107. 
“Satan laat niet zonder tegenstand de stichting van het Koninkrijk 
Gods op aarde toe. De krachten van de boze zijn in een voortdurende 
strijd verbonden tegen de tot verbreiding van het evangelie aange-
wezen arbeidskrachten; en deze machten der duisternis zijn vooral 
dan werkzaam wanneer de waarheid aan mensen van vermaardheid en 
uitgesproken rechtschapenheid wordt verkondigd.” –Van Jeruzalem 
tot Rome, blz. 125, 126. 
“Laten we onszelf niet sparen, maar het werk van hervorming dat in 
ons leven moet gebeuren serieus uitvoeren. Laten we ons eigen-ik 
kruisigen. Onheilige gewoonten zullen schreeuwen om de heerschap-



41 
 

pij, maar in de naam en door de kracht van Jezus kunnen we over-
winnen. Aan hem die dagelijks zijn hart met alle ijver probeert te hou-
den, wordt de belofte gegeven: ‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegen-
woordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch 
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Heere.’ Romeinen 8:38, 39.” –God’s 
Amazing Grace, blz. 223. 
 

Vredestichters 

5.  Welke mooie beschrijving geeft de heilige Schrift van degenen die 
het evangelie van vrede verkondigen? Jesája 52:7; Matthéüs 5:9. 

Jesája 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het 
goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap 
brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw 
God is Koning. 
Matthéüs 5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods 
kinderen genoemd worden. 
 
“De volgelingen van Christus worden de wereld ingezonden met de 
boodschap van vrede. Een ieder die, door de rustige, onbewuste invloed 
van een heilig leven, de liefde van Christus zal openbaren, een ieder 
die, door woord of daad, een ander ertoe zal brengen de zonde te laten 
varen en zijn hart aan God over te geven, is een vredestichter. 
En ‘zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd 
worden.’ De geest van vrede is het bewijs voor hun verbondenheid 
met de hemel. De zoete reuk van Christus omgeeft hen. De geur des 
levens, de lieflijkheid van karakter openbaren aan de wereld het feit, 
dat zij kinderen Gods zijn. De mensen zien aan hen, dat zij met Jezus 
geweest zijn.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 31. 
 

6. Wie zal degenen ondersteunen die ijverig zijn in het verkondigen 
van de boodschap van de waarheid? Matthéüs 28:19, 20. 

Matthéüs 28:19, 20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend 
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik 
ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 
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“Broeders en zusters, wilt u de christelijke wapenrusting aandoen? 
‘De voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede’, u zult bereid zijn om van huis tot huis te lopen en de waarheid 
naar de mensen te brengen. Soms zult u dit soort werk een beproeving 
vinden, maar als u in geloof voortgaat, zal de Heer voor u uit gaan en 
Zijn licht op uw weg laten schijnen. Als u de huizen van uw buren 
betreedt om onze literatuur te verkopen of weg te geven, en in nede-
righeid hen de waarheid onderwijst, zult u worden vergezeld door het 
licht van de hemel, dat in deze huizen zal verblijven.” –Evangelism, 
blz. 114, 115. 
“Aan ons is ook de opdracht gegeven. We worden opgedragen om als 
boodschappers van Christus erop uit te gaan, om mannen en vrouwen 
te onderwijzen, te instrueren en te overtuigen, om hun aandacht op het 
woord des levens te vestigen. En ook aan ons wordt de zekerheid van 
Christus’ blijvende aanwezigheid gegeven. Ongeacht de moeilijkheden 
waarmee we te kampen hebben, welke beproevingen we ook moeten 
doorstaan, de genadige belofte is altijd de onze: ‘En ziet, Ik ben met u 
al de dagen tot de voleinding der wereld.’ ” –(Manuscript 24, 1903) 
Evangelism, blz. 15. 
 

Alle gemeenteleden zijn arbeiders voor God 

7.  Welke goddelijke opdracht wordt aan elk kind van God gegeven 
om degenen te zegenen die verlangen naar verlossing van zonde 
en kwaad in al zijn vormen, wetend dat de duivel de aantallen in 
zijn gelederen zal vermenigvuldigen en dat er slechts een korte 
tijd over is? 1 Petrus 2:9; 2 Korinthe 5:20; Matthéüs 24:14. 

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigen-
dom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u 
uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 
2 Korinthe 5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof 
God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met 
God verzoenen. 
Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. 
 
“Elk uur, elke minuut is kostbaar. Wij moeten geen tijd verspillen 
voor onze eigen genoegens. Overal om ons heen zijn zielen die in 
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zonden ten onder gaan. Elke dag is er voor onze Here en Meester 
iets te doen. Elke dag moeten we zielen wijzen op het Lam Gods 
Dat de zonde der wereld wegneemt.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 320.  
“Gezanten van Christus hebben een plechtige, belangrijke taak, die 
sommigen doorgaans te licht opnemen. Terwijl Christus de dienaar is 
in het heiligdom hierboven, is Hij ook, door Zijn afgevaardigden, de 
dienaar van Zijn Gemeente op aarde. Hij spreekt tot de mensen door 
uitverkoren mannen en voert door hen Zijn werk uit, als toen, in de 
dagen Zijner vernedering, Hij zichtbaar op aarde wandelde. Al zijn 
ook eeuwen voorbij gegaan, zo heeft de loop des tijds toch niets 
veranderd in de afscheidsbelofte aan Zijn discipelen: ‘Ziet, Ik ben met 
ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld’ Matthéüs 28:20. 
Vanaf Christus’ hemelvaart tot op de huidige dag, zijn mannen, door 
God geroepen, hun autoriteit aan Hem ontlenend, leraars des geloofs 
geweest. Christus, de ware Herder, heeft het beheer over Zijn werk 
door middel van deze onderherders. Zo wordt de positie van hen, die 
arbeiden in woord en leerstelling, zeer belangrijk. In Christus’ plaats 
smeken zij de mensen, zich met God te verzoenen.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 542. 
 

Voor verdere studie 

“De Heilige Geest, Christus’ vertegenwoordiger, wapent de zwaksten met 
macht om voorwaarts te gaan naar de overwinning. God heeft Zijn instru-
menten georganiseerd om alle mensen tot Hem te trekken. Hij zendt velen 
naar Zijn werk die niet zijn ingezegend door handoplegging. Hij beant-
woordt bezwaren die tegen deze werkwijze zouden rijzen, zelfs voordat ze 
zich voordoen. God ziet het einde vanaf het begin. Hij kent en anticipeert 
op elke behoefte en voorziet in elke noodsituatie. Als sterfelijke mensen 
aan wie Hij Zijn werk toevertrouwt de weg niet versperren, zal God arbei-
ders naar Zijn wijngaard zenden.” –Ye Shall Receive Power, blz. 171. 
“De Heer komt spoedig. Praat erover, bid ervoor, geloof het. Maak het een 
deel van het leven. Je zult een twijfelende, bezwaarlijke geest het hoofd 
moeten bieden, maar dit zal plaats maken voor een vast, consistent vertrou-
wen in God. Wanneer zich knelpunten of hindernissen voordoen, til de ziel 
dan op tot God in gezangen van dankzegging. Omgord u met de christelijke 
wapenrusting en wees er zeker van dat uw voeten zijn ‘geschoeid ... met 
bereidheid van het Evangelie des vredes.’ ” –My Life Today, blz. 312. 

 
_____ 
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7e Les     Sabbat 18 augustus 2018 
                 Sabbatbegin 21.00 u. ↔ 20.58 u. 
 

Het schild van het geloof 
 
“Satan waakt over zijn kans om beslag te leggen op de kostbare genade 
wanneer wij onbewaakt zijn en we zullen een zware strijd hebben met de 
machten van de duisternis om hen tegen te houden, of om hemelse genade te 
herwinnen wanneer wij het verliezen door gebrek aan waakzaamheid. 
Maar… het is het voorrecht voor christenen om kracht van God te verkrij-
gen om aan elke kostbare gave vast te houden. Op vurig en krachtig gebed 
zal in de hemel worden acht gegeven. Wanneer de dienstknechten van 
Christus het schild van geloof nemen als hun verdediging en het zwaard van 
de Geest voor de strijd, dan is er gevaar in het kamp van de vijand. [...] 
De mens zelf heeft weinig kracht en kan op zijn best slechts een klein 
werk verrichten.... God is almachtig en op elk punt waar wij goddelijke 
hulp nodig hebben en deze in oprechtheid zoeken, zal het ons gegeven 
worden. God heeft in Zijn Woord beloofd dat Zijn genade genoeg zal zijn 
voor u in uw grootste noden, in uw meest pijnlijke verdriet. Christus zal 
uw tegenwoordige hulp zijn wanneer u Zijn genade toe-eigent.” –God’s 
Amazing Grace, blz. 33, 260. 

 
De middelen van bescherming 

1.  Welk deel van de wapenrusting is onmisbaar om veilig te zijn voor 
de pijlen van de vijand en om tegen hem progressie te maken? 
Éfeze 6:16; Psalm 115:11; 119:114; 1 Johannes 5:4. 

Éfeze 6:16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u 
alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 
Psalm 115:11; 119:114 U die de HEERE vreest, vertrouw op de 
HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. [...]  U bent mijn schuilplaats en 
mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt. 
1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; 
en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 
 
“Het werk om het kwaad te overwinnen behoort gedaan te worden 
door het geloof. Degenen die het slagveld in zullen gaan, zullen 
merken dat zij de hele wapenrusting van God aan moeten trekken. Het 
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schild van geloof zal hun verdediging zijn en hen in staat stellen om 
meer dan overwinnaars te zijn. Niets anders kan baten dan dit – geloof 
in de Heere der heerscharen en gehoorzaamheid aan Zijn bevelen. 
Grote legers die met elke andere faciliteit zijn voorzien, zullen niets 
baten in de laatste grote strijd. Zonder geloof, kan een menigte 
engelen niet helpen. Alleen levend geloof maakt hen onoverwinnelijk 
en stelt ze in staat om op de dag van het kwaad bestand te staan, 
standvastig, onwankelbaar, stevig vasthoudend aan het begin van hun 
geloof tot het einde.” –God’s Amazing Grace, blz. 33. 
“Geloof in Gods Woord, onder gebed bestudeerd en op praktische 
wijze in toepassing gebracht, zal ons schild voor satans macht zijn en 
zal ons door het bloed van Christus, als overwinnaars doen triom-
feren.” –Maranatha, de Here komt, blz. 156. 
 

Het fundament van geloof 

2.  Wat is het enige fundament van waar geloof? Psalm 18:3, 4; 
31:3; 18:31; Spreuken 30:5. 

Psalm 18:3,4; 31:3; 18:31 De HEERE is mijn rots en mijn burcht 
en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, 
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de 
HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 
[...]  Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke 
rots, een burcht om mij te behouden. [...]  Gods weg is volmaakt, het 
woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die 
tot Hem de toevlucht nemen. 
Spreuken 30:5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild 
voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. 
 
“Als een schild tegen verleiding en een aansporing tot reinheid en 
waarheid, kan geen andere invloed op één lijn gesteld worden met het 
gevoel van Gods tegenwoordigheid. ‘Alle dingen liggen open en 
ontbloot voor de ogen van hem, voor Wie wij rekenschap hebben af te 
leggen’. Hij is ... ‘rein van ogen om het kwaad te zien en het onrecht 
kan Hij niet aanschouwen” (Hebreeën 4:13; Hábakuk 1:13). Deze 
gedachte was het schild van Jozef te midden van de verdorvenheid van 
Egypte, Tegen de verlokkingen van de verleiding klonk zijn stand-
vastig antwoord: ‘Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en 
zondigen tegen God? (Genesis 39:9). Wanneer zo’n geloof wordt 
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geoefend, zal dat als een schild zijn voor elke ziel.” –Karaktervorming, 
blz. 257. 
 

3.  Wat is er nodig om het vallen in satans valstrikken te 
vermijden? 2 Timótheüs 2:1; Éfeze 6:10. 

2 Timótheüs 2:1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die 
in Christus Jezus is. 
Éfeze 6:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in 
de sterkte van Zijn macht. 
 
“Temidden van de valstrikken waaraan allen zijn blootgesteld, is be-
hoefte aan sterke en betrouwbare bescherming waarop we kunnen 
vertrouwen. Velen hebben in deze verdorven tijd zo weinig van Gods 
genade, dat hun bescherming in vele gevallen bij de eerste aanval 
wordt doorbroken, en door felle verzoekingen worden bezet. Het 
schild der genade kan maken dat iedereen aan de verzoekingen van de 
vijand weerstand kan bieden, al zijn ze omringd door de verderfe-
lijkste invloeden. Door vaste beginselen en onwankelbaar vertrouwen 
in God, kan hun deugd en adel van karakter stralen, en al zijn ze 
omringd door het boze, toch hoeft er geen smet op hun deugd en 
oprechtheid te kleven.” –Bijbelkommentaar, blz. 28. 
“De lessen die zich in de woorden van Paulus tot Timótheüs bevinden, 
zijn van grootst belang voor ons vandaag de dag. Roept Hij hem op 
‘gesterkt’ te zijn – in zijn eigen wijsheid? Nee, maar ‘in de genade die 
in Christus Jezus is’. Hij die een volger van Christus wil zijn, behoort 
niet te vertrouwen op zijn eigen capaciteiten, of zeker te zijn van 
zichzelf. Noch behoort hij verkleind te worden in religieuze inspan-
ningen, verantwoordelijkheden te vermijden,  en inefficiënt te blijven 
voor het werk van God. [...] 
“ Wanneer de christen zijn zwakheid voelt, zijn onbekwaamheid, zal 
hij bij het plaatsen van zijn vertrouwen in God ondervinden dat de 
genade van Christus genoeg is voor elke nood.” –God’s Amazing 
Grace, blz. 33, 360. 
 

Geloof vasthouden zonder te wankelen 

4.  Welke vertrouwende houding maakt het mogelijk om de 
verleidingen van de duivel te weerstaan en hem weg te drijven? 
Hebreeën 10:23; 1 Korinthe 16:13; 1 Petrus 5:9, 10. 
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Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar 
vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. 
1 Korinthe 16:13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees 
manmoedig, wees sterk. 
1 Petrus 5:9, 10 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 
wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld 
opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na 
een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en 
funderen. 
 
“Die tijd zal spoedig aanbreken, en wij zullen ons moeten vastklem-
men aan de krachtige arm van Jehova; want al die grote tekenen en 
machtige wonderen van de duivel zijn bedoeld om Gods volk te ver-
leiden en hun geloof omver te werpen.  Onze gedachten moeten op 
God gevestigd zijn, en wij moeten niet de vrees van de goddelozen 
hebben, dat is, niet vrezen wat zij vrezen, en niet eerbiedigen wat zij 
eerbiedigen, maar moeten moedig en dapper voor de waarheid zijn. 
Indien onze ogen geopend konden worden, zouden wij gedaanten 
van boze engelen rondom ons zien, bezig met te proberen om de een 
of andere nieuwe wijze uit te vinden om ons te hinderen en te ver-
nielen.  En wij zouden ook engelen Gods zien, die ons tegen hun 
macht beschermen; want Gods wakend oog is immer over Israël ten 
goede, en Hij zal Zijn volk beschermen en redden indien zij hun 
vertrouwen op Hem stellen. Als de vijand zal komen gelijk een 
stroom zal de Geest des Heren de banier tegen hem oprichten. De 
engel sprak: ‘Vergeet niet dat gij op de betoverde grond staat.’ Ik 
zag dat wij moeten waken en de gehele wapenrusting hebben, en het 
borstwapen der gerechtigheid nemen, en dan zullen wij kunnen 
wederstaan, en zullen de vurige pijlen van de goddelozen ons niet 
schaden.” –Eerste geschriften, blz. 62. 
 

Op God zien voor constante houvast  

5.  Wat weerhoudt de vijand ervan ons schild te grijpen? Micha 
7:7, 8, 10; Psalm 5:3, 8. 

Micha 7:7, 8, 10 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal 
wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd 
u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer 
opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht. [...]  Mijn 
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vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: 
Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. 
Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat. 
Psalm 5:4, 9 ’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens 
leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit. [...]  HEERE, leid 
mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg 
vóór mij recht. 
 
“Ik vroeg de engel waarom er niet meer geloof en kracht in Israël 
aangetroffen wordt. Hij antwoordde: ‘Gij hebt de arm des Heren te 
gauw losgelaten. Breng uw gebeden met aandrang tot de troon, en 
blijf aanhouden in sterk geloof. De beloften zijn zeker. Gelooft, dat 
gij de dingen, die gij biddende begeert, ontvangen zult, en zij zullen 
u geworden.’ Toen werd ik op Elia gewezen. Hij was een mens van 
gelijke bewegingen als wij, en bad ernstiglijk. Zijn geloof kon de 
toets doorstaan. Zevenmaal boog hij zich voor de Heer in het gebed, 
en eindelijk werd de wolk bespeurd. Ik zag dat wij aan de zekere 
beloften getwijfeld hadden, en dat wij de Heiland hadden gewond 
door ons gebrek aan geloof. De engel sprak: ‘Omgord u met de 
wapenrusting, en neem bovenal het schild des geloofs, want dat zal 
het hart, het leven zelf, behoeden voor de vurige pijlen van de boze.’ 
Wanneer de vijand er de moedeloze toe kan krijgen om hun ogen 
van Jezus af te trekken en ze op zichzelf te vestigen, en te denken 
over hun eigen onwaardigheid, in plaats van op de waardigheid van 
Jezus, Zijn liefde, Zijn verdiensten, en Zijn grote genade, zal hij hen 
hun schild des geloofs doen verliezen, en zijn doel bereiken; zij 
zullen blootstaan aan zijn vurige verzoekingen. De zwakken moeten 
dus tot Jezus opzien, en in Hem geloven; dan kunnen zij geloof 
oefenen.” –Eerste Geschriften, blz. 79. 
 

6.  Wie is op elk moment en in elke omstandigheid, de bescherming 
en kracht van de christen? Wat vraagt de Heer van Zijn volk? 
Psalm 89:14-19; Spreuken 2:1, 7. 

Psalm 89:14-19 U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw 
rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament 
van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht 
uit. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, 
HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele 
dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven. Want 
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U bent het sieraad van hun kracht; door Uw welbehagen zal onze 
hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van de HEERE, onze 
koning van de Heilige van Israël. 
Spreuken 2:1, 7 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn 
geboden bij je opbergt, [...]  Hij houdt voor de oprechten wijsheid 
gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. 
 
“God heeft Zijn volk dat Zijn geboden onderhoudt gezegend, en alle 
tegenstand en bedrog die zij ondervinden, zal alleen maar meer kracht 
geven aan hen die sterk staan in de verdediging van het geloof dat 
eens aan de heiligen werd overgeleverd. Als echter degenen die 
beweren de bewaarders van Gods wet te zijn, overtreders van die wet 
worden, zal Hij Zijn beschuttende zorg terugtrekken, en velen zullen 
ten val komen door verdorvenheid en losbandigheid. Dan zullen wij 
inderdaad niet in staat zijn om stand te houden tegen onze vijanden. 
Als Zijn volk echter afgezonderd blijft van de wereld, als een natie die 
gerechtigheid doet, zal God hun verdediging zijn, en geen enkel 
wapen dat tegen hen wordt opgeheven, zal succesvol zijn. 
Zullen wij dan niet als het volk dat Gods geboden onderhoudt, met de 
gevaren van deze tijd in het vooruitzicht, alle zonden en alle slecht-
heid en ongerechtigheid onder ons wegdoen? Zullen niet de vrouwen 
die de waarheid belijden, zichzelf strikt in de hand houden, om niet de 
minste aanleiding te geven tot onbetamelijke intimiteiten? Zij kunnen 
menige deur naar verleiding sluiten als zij zich te allen tijde 
gereserveerd opstellen en een onbesproken houding bewaren. Laten 
mannen een voorbeeld nemen aan het leven van Jozef en vasthouden 
aan hun principes, hoe sterk de verleiding ook mag zijn. Wij hebben 
behoefte aan sterke mannen en vrouwen die opkomen voor het recht. 
Er zijn er onder ons die weinig morele kracht bezitten. Zij zouden 
meer moeten omgaan met hen die sterk zijn en van wie het hart nauw 
verbonden is met het hart van Christus. Ieders principes zullen op de 
proef worden gesteld. Er zijn er echter die zich in verleidingen 
begeven zoals een dwaas zijn hoofd in het schandblok legt. Zij 
nodigen de vijand uit hen te verleiden. Zij geven zich bloot, worden 
moreel verzwakt, en schande en verwarring zijn het gevolg.”  
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 489, 490. 
 

Het goddelijke voorbeeld volgen 

7.  Wat maakte het mogelijk voor Jezus om het schild te zijn van 
Zijn volk? Hebreeën 12: 2, 3. 
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Hebreeën 12: 2, 3 Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 
Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 
Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars 
tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw 
zielen. 
 
“Willen we ten slotte gered worden, dan moeten wij allen de les van 
berouw en geloof leren aan de voet van het kruis. Christus onderging 
de vernedering om ons te redden van een eeuwige verdoeming. Hij 
liet Zich smaden, honen en bespotten om ons te beschermen. Het was 
onze overtreding, die Zijn goddelijke ziel met een dikke duisternis 
omringde en Hem de kreet van de lippen perste, als van iemand, die 
van God geslagen en verlaten is. Hij droeg onze smarten; Hij is 
verwond om onze overtredingen. Hij heeft Zichzelf tot een zondoffer 
gesteld, opdat wij door Hem voor God gerechtvaardigd werden. Alles 
wat nog nobel en goed is in de mens zal door te mediteren over 
Christus aan het Kruis tot ontluiking komen.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 535. 
 

Voor verdere studie 

“... De christen [heeft] het voorrecht ... kracht van God te verkrijgen om 
elke kostelijke gave te behouden. Vurig en krachtig gebed zal in de hemel 
verhoord worden. Wanneer de dienstknechten van Christus het schild des 
geloofs nemen voor hun verdediging, en het zwaard des Geestes voor de 
aanval, ontstaat er gevaar in het kamp van de vijand, en dan moet er iets 
gebeuren. Alleen diegenen staan vervolging en blaam te wachten, die aan-
gedaan zijn met kracht uit de hoogte om hen tot de aanval te roepen. 
Wanneer de waarheid in al haar eenvoud en kracht onder de gelovigen 
overheerst, en in slagorde wordt gesteld tegenover de geest der wereld, zal 
blijken dat er geen samenhang bestaat tussen Christus en Belial. De 
discipelen van Christus moeten levende voorbeelden zijn van het leven en 
de geest huns Meesters.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 
blz. 160, 161. 
“De soldaat van Christus moet vele vormen van verleidingen tegemoet 
treden en weerstand bieden om deze te overwinnen. Hoe heftiger de strijd 
des te groter het aanbod van genade welke zal voldoen voor de nood van de 
ziel… De ware christen zal begrijpen wat het betekent om door hevige 
strijd en moeilijke verzoekingen te gaan, maar hij zal gestaag toenemen in 
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de genade van Christus om succesvol de vijand van zijn ziel tegemoet te 
treden.... De duisternis zal van tijd tot tijd op zijn ziel drukken, maar het 
ware licht zal schijnen, de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid zal 
de somberheid verdrijven, en ... door de genade van Christus zal hij in staat 
zijn om een getrouwe getuige te zijn van de dingen die hij gehoord heeft 
van de geïnspireerde boodschapper van God.... Door zo de waarheid aan 
anderen te communiceren, zal de werker voor Christus een helderde blik 
verkrijgen van de overvloedige voorzieningen getroffen voor allen, van de 
voldoende hoeveelheid van de genade van Christus voor elk moment van 
conflict, verdriet en beproeving.” –God’s Amazing Grace, blz. 260. 

 
_____ 

 
 

 
 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de Oceanische Divisie op blz. 59. 

 

 
 

8e Les     Sabbat 25 augustus 2018 
                 Sabbatbegin 20.45 u. ↔ 20.43 u. 
 

De helm van verlossing 
 
“God heeft middelen in overvloed verschaft voor een succesvolle strijd 
tegen het kwaad dat in de wereld is. De Bijbel is de wapenrusting 
waarmee we ons moeten toerusten voor de strijd. Onze lendenen moeten 
omgord zijn met de waarheid; ons borstwapen moet gerechtigheid zijn. In 
onze hand moet het schild des geloofs zijn; op ons hoofd de helm der 
zaligheid; en met het zwaard des Geestes – het Woord Gods – moeten we 
ons een weg banen door de versperring en netten der zonde. [...] 
De leringen van de apostel op dit punt zijn bijzonder belangrijk voor de 
gemeente in onze tijd. Tot allen die zo dichtbij de grote eindgebeurtenis 
leven, behoren de woorden van Paulus met indrukwekkende kracht te 
weerklinken: ‘Laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust 
met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der 
zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het ver-
krijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestor-
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ven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem 
zouden leven.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 367, 368, 191, 192. 

 
Nobele, verheven gedachten 

1.  Hoe kunnen de gedachten van een mens worden gebracht naar 
een hoger – een goddelijk – niveau? Éfeze 6:17, eerste gedeelte; 
1 Thessalonicensen 5:8. 

Éfeze 6:17a En neem de helm van de zaligheid ..., 
1 Thessalonicensen 5:8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter 
zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de 
hoop op de zaligheid als helm. 
 
“... Telkens wanneer hij [de mens]  probeerde zijn denken te vullen 
met iets anders dan God, raakte hij teleurgesteld. Er moet een veel 
hoger niveau van denken zijn, een veel hoger studiepakket, hogere 
doelen om na te streven dan u in het verleden heeft gehad. De on-
regelmatigheden en onvolkomenheden van menselijke woorden en 
menselijke karakters kunnen alleen door de Heer Jezus Christus 
worden hersteld. Hij dient het onderwerp van uw overdenkingen te 
zijn, het thema van uw gesprekken. U moet een veel hogere oefening 
van uw denken en handelen hebben, als u het grote verlossingsplan 
wilt begrijpen.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 695, 696. 
“God vraagt van ons dat wij onze geest vullen met belangrijke en zui-
vere gedachten. Hij wil dat wij nadenken over Zijn liefde en barm-
hartigheid en Zijn wondere werken in het grote verlossingsplan 
bestuderen. Dan zal ons begrip van de waarheid steeds helderder 
worden en ons verlangen naar reinheid van hart en helderheid van 
geest steeds heiliger en verhevener zijn. De ziel die in de zuivere 
atmosfeer van geheiligd denken verkeert zal veranderd worden door 
gemeenschap met God en door de studie van de Schrift.” –Lessen uit 
het leven van alledag, blz. 32. 
 

2.  Wat zouden de onderwerpen van onze gedachten moeten zijn? 
Kolossensen 3:1; Psalm 105:2; Johannes 5:39; Hebreeën 12:2. 

Kolossensen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de 
dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van 
God zit. 
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Psalm 105:2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek 
aandachtig van al Zijn wonderen. 
Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor 
eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 
Hebreeën 12:2 Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 
Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 
 
“We moeten over de Schrift nadenken; nuchter en oprecht de dingen 
bedenken die betrekking hebben op ons eeuwig heil. De oneindige 
barmhartigheid en liefde van Jezus, het offer dat voor ons is ge-
bracht, vragen om diepgaande en ernstige overdenking. We moeten 
stilstaan bij de aard van onze geliefde Verlosser en Middelaar. We 
moeten proberen om de betekenis van het verlossingsplan te ver-
staan. We moeten nadenken over het werk van Hem, die gekomen is 
om Zijn volk van de zonde te redden. Door steeds over hemelse on-
derwerpen na te denken, zullen ons geloof en onze liefde sterker 
worden. Onze gebeden zullen steeds meer aanvaardbaar zijn voor 
God, omdat ze steeds meer gemengd zijn met geloof en liefde. Ze 
zullen bewuster en vuriger zijn. Er zal meer blijvend vertrouwen 
zijn in Jezus, en u zult dagelijks bewust ervaren dat Christus bereid 
en machtig is om volkomen zalig te maken, wie door Hem tot God 
gaan.” –Bijbelkommentaar, blz. 180, 181. 
“Uw laatste gedachte ’s avonds en uw eerste gedachte ’s morgens die-
nen aan Hem gewijd te zijn, in Wie uw hoop op eeuwig leven haar 
middelpunt heeft.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 698. 
 

3.  Wat was het advies van de apostel Paulus hierover? Filippensen 
4:8, 9. 

Filippensen 4:8, 9 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar 
is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel-
luidend 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. 
 
“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 
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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 onwetend-
heid, 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 op-
waarts zal richten en deze zal bepalen bij reine en heilige dingen. We 
moeten ijverig Gods Woord bestuderen.”  –Patriarchen en Profeten, 
blz. 416, 417. 
 

De strategieën van de vijand 

4.  Hoe probeert de vijand iemands gedachten weg te stelen van 
Christus en het goddelijke verlossingsplan? Psalm 13:3; Lukas 
21:34. 

Psalm 13:3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet 
hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog 
boven mij verheffen? 
Lukas 21:34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment 
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de 
alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 
 
“Als de geest van de mens op het eigen-ik is gericht, is hij afgewend 
van Christus, de Bron van kracht en leven. Daarom probeert satan 
gedurig de aandacht af te houden van de Zaligmaker, om zo de een-
heid en de verbinding met Christus te voorkomen. De vermaken van 
de wereld, de zorgen van het leven, de moeilijkheden en verdriet, de 
fouten van anderen, of uw eigen fouten en tekortkomingen – op één 
van deze of op al deze dingen probeert hij uw aandacht te richten. 
Maar laat u niet verleiden door zijn listen… Te vaak brengt hij 
velen, die echt gewetensvol zijn en voor God willen leven, ertoe om 
stil te staan bij eigen fouten en zwakheden. Door hen zo van 
Christus te scheiden, hoopt hij de overwinning te behalen. [...] 
Spreek over Jezus en denk aan Hem. Laat uw eigen-ik in Hem op-
gaan. Laat alle twijfel varen. Zet uw vrees van u af. Zeg met de 
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apostel Paulus: ‘Voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en Zich voor 
mij heeft overgegeven.’ (Galaten 2:20) Vind uw rust in God. Hij is 
in staat om hetgeen u aan Hem hebt toevertrouwd, te bewaren. Als u 
uzelf in Zijn hand laat, zal Hij u ‘Meer dan een overwinnaar doen 
zijn, door Hem die u heeft liefgehad.’ ” –Schreden naar Christus, 
blz. 84, 86. 
 

5.  Hoe worden de intelligentie en gedachten van iemand behouden, 
wanneer hij de helm van geloof draagt? Éfeze 4:20-24. 

Éfeze 4:20-24 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem 
tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de 
waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levens-
wandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende 
begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u 
bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God 
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
“Laat elke zwakke, door stormen geslagen ziel een ankerplaats 
vinden in Jezus Christus en niet zo egocentrisch worden dat hij 
alleen aan zijn kleine teleurstellingen en verstoringen van zijn 
plannen en verwachtingen kan denken. Is het onderwerp van het 
heilsplan niet alomvattend? Als de oneindige God mij rechtvaardigt, 
‘Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is.’ 
(Romeinen 8:34) Hij heeft in Zijn sterven voor de mens geopen-
baard hoeveel Hij van de mensheid houdt; genoeg om voor hem te 
sterven! De wet veroordeelt de zondaar en brengt hem tot Christus. 
Het is God die rechtvaardigt en vergeeft. ...  
‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Oh, de heldere heer-
lijke waarheid. Waarom herkent men haar niet? Waarom loopt men 
niet in haar heldere stralen? Waarom praten niet allen die geloven 
over de weergaloze liefde van Christus? ... 
God leeft en regeert. Allen die gered zijn, dienen mannelijk te 
vechten als soldaten van Jezus Christus; dan zullen zij in de boeken 
van de hemel als waar en getrouw worden geregistreerd. Zij dienen 
de werken van Jezus Christus te volbrengen, de goede strijd van het 
geloof te strijden.” –The Upward Look, blz. 377. 
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Jezus zag zielen die gered zouden worden 

6.  Wat waren Christus’ gedachten tijdens de verkondiging van het 
verlossingsplan en gedurende de uitvoering ervan? Wat zullen 
om die reden de gedachten van hen zijn, die het geloof van Jezus 
hebben? 1 Petrus 1:20; Johannes 12:32; 1 Timótheüs 2:6. 

1 Petrus 1:20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging 
van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 
Johannes 12:32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen 
naar Mij toe trekken. 
1 Timótheüs 2:6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. 
Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. 
 
“... Jezus [bemoedigde] de engelen, en deelde hun mede, dat de-
genen, die Hij zou verlossen, hiernamaals bij Hem zouden zijn en 
eeuwig met Hem wonen; en dat Hij door Zijn dood een rantsoen zou 
zijn voor velen, en hem, die de macht over de dood had, zou vernie-
tigen. En Zijn Vader zou Hem de heerschappij, en de grootheid der 
koninkrijken onder de ganse hemel geven, en Hij zou die tot in 
eeuwigheid bezitten. [...] Jezus maande het hemelse heirleger aan om 
zich te verzoenen met het plan dat Zijn Vader had aangenomen, en 
er zich in te verheugen dat de gevallen mens, door Zijn dood, 
opnieuw verhoogd zou kunnen worden om Gode wederom welge-
vallig te zijn, en de vreugde van de hemel te smaken.”  –Eerste 
geschriften, blz. 175. 
“Christus verheugde Zich in Zijn vernedering en pijn dat Zijn 
discipelen met Hem verheerlijkt zouden worden. Zij vormen de 
vrucht van Zijn zelfopoffering. Het feit dat Zijn karakter en geest in 
hen werkelijk worden is Zijn beloning en dat zal tot in eeuwigheid 
Zijn blijdschap zijn. Zij delen deze vreugde met Hem als de vrucht 
van hun werk en offer zichtbaar is in de harten en levens van anderen. 
Zij zijn medewerkers van Christus en de Vader zal hen eren zoals Hij 
Zijn Zoon eert.” –Jezus, de wens der eeuwen, blz. 517, 518. 
 

7.  Wat zou vooral in onze gedachten moeten zijn, opdat wij gesterkt 
worden voor de strijd, wetende dat Christus de vijand al heeft 
overwonnen? Romeinen 8:31-35; Jakobus 1:12; 2 Korinthe 
4:16-18. 
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Romeinen 8:31-35 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 recht-
vaardigt. 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. Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 
naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die 
de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 
2 Korinthe 4:16-18 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, 
ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van 
dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte 
duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heer-
lijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de din-
gen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen 
die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn 
eeuwig. 
 
“Heiligheid, waardigheid, eer, gelukzaligheid in Gods tegenwoordig-
heid zijn dingen, die wij nu alleen maar met het oog van geloof 
kunnen zien. Maar de zichtbare dingen, wereldse eer en werelds 
genot, rijkdom en heerlijkheid worden verduisterd door de uitnemend-
heid, schoonheid en alles overtreffende pracht van de dingen, die wij 
nu niet kunnen zien. De dingen van deze wereld zijn tijdelijk, blijven 
maar een korte tijd, terwijl de dingen die we niet zien, eeuwig en 
blijvend zijn door de eindeloze eeuwen. Het verkrijgen van deze 
oneindige schat betekent alles te winnen en niets te verliezen.  [...] 
Tijdelijke dingen moeten niet al onze aandacht in beslag nemen of 
onze geest vullen tot ons denken geheel van de aarde, aards is. Wij 
moeten de geest oefenen en zo opvoeden dat wij in hemelse termen 
kunnen denken, dat wij ons kunnen bepalen bij onzichtbare en eeuwi-
ge dingen, die alleen met het geestelijk oog onderscheiden kunnen 
worden. Door het zien op de Onzienlijke kunnen wij krachtig en vurig 
van geest worden.”  –Bijbelkommentaar, blz. 511, 512. 
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Voor verdere studie 

“De geest moet bezig gehouden worden met het nadenken over zuivere en 
heilige onderwerpen. Een onreine ingeving moet onmiddellijk uit de 
gedachten worden gezet. En zuivere, verheffende gedachten, heilige over-
wegingen moeten worden overdacht. Zo verkrijgt men meer en meer 
kennis van God door het oefenen van de geest in het overdenken van 
hemelse dingen. God heeft eenvoudige middelen, die openstaan voor elk 
individueel geval, en die voldoende zijn om het grote doel veilig te 
stellen: het heil van de ziel. 
Neem het besluit om een hoge en heilige maatstaf te bereiken. Stel uw 
doel hoog. Handel met ernstige bedoelingen, zoals Daniël heeft gedaan: 
regelmatig en met volharding – en niets wat de vijand kan doen zal uw 
vooruitgang hinderen. Ondanks ongemakken, veranderingen en verwar-
ring kunt u constant vooruitgang boeken in verstandelijk vermogen en in 
morele kracht.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 249. 
“Verstand dat veredeld, gezuiverd en op de hemel is gericht, is de univer-
sele macht om Gods koninkrijk op te bouwen. Een verdorven verstand 
heeft precies de tegenovergestelde invloed; het is een bederf van de men-
selijke kracht die hem is toevertrouwd om vermenigvuldigd te worden 
door ijverig voor het goede te werken. Het bedriegt en vernietigt. God 
heeft voldoende gaven gegeven om de mens in staat te stellen verstandig 
voorwaarts te gaan en de wondere werken des Heren krachtdadig en 
genadig voor te houden aan allen die Hem liefhebben en Zijn geboden 
gehoorzamen. [...] Satan kan de geest of het verstand niet beïnvloeden, 
tenzij wij het aan hem overgeven.” –Bijbelkommentaar,  blz. 520, 521. 
 

_____ 
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Zendingsbericht van 
de Oceanische Divisie 

 
Voorlezen op Sabbat 25 augustus 2018 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 1 september 2018 worden ingezameld 
 

“Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, 
u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen. 
[...] Laten zij de HEERE eer geven, en Zijn lof op de eilanden 
verkondigen.” Jesája 42:10, 12. 

 
Geliefde broeders, het is mij een genoegen u mijn warme groeten uit de 
Oceanische Divisie toe te reiken. De vervulling van de profetische tekenen 
die we bijna elke dag zien, tonen dat de komst van Christus nabij is. Nu is 
niet de tijd om te wachten, maar om de weg te banen voor de komst van 
onze Heiland door zich volledig over te geven aan Zijn transformerende 
kracht en de laatste waarschuwing wijd en zijd te verspreiden. Heb goede 
moed in onze Heer en Redder. 
We zijn onze hemelse Vader dankbaar voor Zijn schitterende werk en voor 
de vooruitgang die Hij heeft geboekt in Zijn wijngaard in de Oceanische 
Divisie. Het verspreiden van de laatste boodschap van redding aan de hele 
wereld is erg belangrijk, maar er is een speciaal doel dat onze Heer van ons 
verlangt te bereiken – Zijn kinderen wonen in het gebied van de Oceanische 
Divisie. Dit komt tot uiting in het gebod om “tot aan het uiterste van de 
aarde” te gaan. Handelingen 13:47. 
God wil dat wij “voor de HEERE een nieuw lied” zingen. Wat voor soort 
nieuw lied moeten we zingen en hoe kunnen we Hem prijzen? Wat moeten 
we doen? We dienen wij te doen? “Wij dienen “de zee en al wat daarin is” 
te bevaren, om de laatste boodschap van Gods liefde en gerechtigheid aan 
de mensen op de eilanden in de Stille Oceaan te bezorgen. Wat verlangt 
God van de bewoners van de eilanden nadat zij de laatste boodschap 
hebben ontvangen – “u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden 
en wie daarop wonen”?  
De hele Pacific-regio beslaat een derde van het aardoppervlak. Je zou al 
het land in de wereld kunnen passen in de ruimte die het inneemt, met 
ruimte over voor een extra Canada. Anders gezegd, het is groter dan het 
oppervlak van Mars. Het grootste land is Australië, en het kleinste onaf-
hankelijke land is Nauru, dat zo klein is dat je minder dan een uur nodig 
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hebt om het rond te rijden. Er zijn veertien onafhankelijke landen en 
twaalf afhankelijke overzeese gebieden binnen dit gebied. Oceanië is 
verdeeld in verschillende regio’s en de gebieden waar we nu arbeiden zijn 
Australië, Polynesië, Melanesië en Indonesië. 
Landen waar we leden hebben zijn Australië, Polynesië, Nieuw-Zeeland, 
Tahiti, Samoa, Tonga en de Cookeilanden, Melanesië, Papoea-Nieuw-
Guinea, Nieuw-Caledonië, Fiji, Vanuatu, Salomonseilanden en Indonesië 
(het Indonesische veld). 
De Oceanische Unie werd opgericht in 2000, met 22 leden in vier landen 
en met het hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland. In 2012, tijdens de Generale 
Conferentie in Zuid-Afrika, werd de Oceanische Divisie opgericht, met 
acht landen. We waren blij dat het Indonesische veld in die tijd een deel 
werd van de divisie. Nu is de Oceanische Divisie gestegen naar twaalf 
landen met 333 leden. 
Tijdens de laatste twee jaar hielp de Heer machtig. Hij verrichtte wonderen 
en hielp ons drie nieuwe landen binnen te komen – Vanuatu, de Salomons-
eilanden en de Cookeilanden. Zijn werk heeft zich in deze landen – en op 
veel eilanden daar tussenin – heel goed ontwikkeld. Soms zijn de reizen erg 
riskant. Onlangs reisde broeder Sanaila Ravia, de huidige leider van de 
Unie, per boot naar afgelegen eilanden van Papoea en werd onderweg 
aangevallen door piraten. Door Gods wonder overleefden hij en de anderen 
die met hem op reis waren. Vaak eindigen dergelijke aanvallen erg slecht 
voor bootpassagiers; sommigen worden zelfs gedood door de piraten. 
Ons doel is om de laatste boodschap van de Reformatie te verspreiden in 
de resterende veertien landen in de Oceanische Divisie die nog niet zijn 
betreden. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk te laten 
gebeuren, want we weten dat wat we in tijden van vrede niet doen in 
moeilijke tijden zal moeten gebeuren. We doen ons best, maar we hebben 
ook uw hulp nodig. 
We verhogen onze zendingsinspanningen in Australië, Polynesië, 
Melanesië en Indonesië. Micronesië is het volgende doel voor ons om 
binnen te gaan en het werk van de Heer te laten ontwikkelen. We ver-
wachten deze regio zeer binnenkort te betreden en hebben reeds contact 
met mensen die geïnteresseerd zijn in de boodschap. 
Ik ben blij dat de comités op alle niveaus, de evangeliearbeiders en de leden 
in de Oceanische Divisie de missie begrijpen en accepteren die de Heer ons 
heeft gegeven. We doen ons best en zijn gezegend met goede resultaten, 
zelfs toen satan zijn best deed en nog steeds vele obstakels en problemen 
probeert te creëren om de inspanningen te compliceren en teniet te doen om 
nieuwe plaatsen voor aanbidding te openen en de bestaande gemeentes en 
groepen gelovigen in de Stille Oceaan te laten ontwikkelen. 
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Bijkomende hindernissen om te overwinnen omvatten de hoge kosten van 
vluchten en reizen naar en binnen de eilanden (vaak naar heel afgelegen 
eilanden), ondersteuning van de arbeiders, het bouwen van nieuwe kerk-
gebouwen (zelfs heel eenvoudige) en het bijstaan van broeders en zusters in 
hun benodigdheden. Een bezoek aan de eilanden waar al een kerk aanwezig 
is en de mensen wachten om bezocht te worden, is ook een financiële 
uitdaging. Nadat we het werk van de Heer zijn begonnen, dienen we de 
gelovigen regelmatig te bezoeken en dan de nodige inspanningen leveren 
om het werk op te bouwen en te onderhouden. 
De Heer heeft onze en uw financiële hulp nodig om Zijn opdracht te ver-
vullen om “de zee en al wat daarin is” te bevaren, tot aan de einden der 
aarde. Jesája 42:10.  Laten we allemaal zangers worden in het geweldige 
koor dat “voor de HEERE een nieuw lied” zal zingen. Psalm 96:1. 

 
–Anton Salavyov 

Voorzitter van de Oceanische Divisie 
 
 

 
De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor de Oceanische Divisie 

 
Dat God uw liefdevolle offer voor Hem mag zegenen! 

 
 

9e Les     Sabbat 1 september 2018 
                 Sabbatbegin 20.30 u. ↔ 20.27 u. 
 

Het zwaard des Geestes 
 
“Bekendheid en vertrouwdheid met de Schriften scherpt het onderschei-
dingsvermogen aan en versterkt de ziel tegen de aanvallen van satan. De 
Bijbel is het zwaard van de Geest, dat nooit zal falen in het verslaan van de 
tegenstander. Het is de enig ware gids in alle zaken van geloof en praktijk. 
De reden waarom satan zo veel controle over de geest en het hart van 
mensen heeft, is, dat zij het Woord van God niet tot hun raadsman hebben 
gemaakt. En niet al hun wegen zijn door de ware test beproefd. De Bijbel zal 
ons laten zien welke koers we moeten volgen om erfgenamen van de 
heerlijkheid te worden.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 90. 
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Gods woord is als een zwaard 

1.  Welk beeld gebruikte de apostel Paulus om de kracht van Gods 
woord weer te geven? Éfeze 6:17, tweede gedeelte. 

Éfeze 6:17b ... het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. 
 
“ ‘Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onder-
richten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtig-
heid; opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen 
toegerust’.  
God heeft middelen in overvloed verschaft voor een succesvolle 
strijd tegen het kwaad dat in de wereld is. De Bijbel is de wapen-
rusting waarmee we ons moeten toerusten voor de strijd. Onze 
lendenen moeten omgord zijn met de waarheid; ons borstwapen 
moet gerechtigheid zijn. In onze hand moet het schild der geloofs 
zijn; op ons hoofd de helm der zaligheid; en met het zwaard des 
Geestes – het Woord Gods – moeten we ons een weg banen door de 
versperring en netten der zonde.” –Van Jeruzalem tot Rome,  
blz. 367, 368. 
 

2.  Hoe worden de effectiviteit en diepte van het heilige woord 
beschreven? Hebreeën 4:12. 

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de 
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt 
de overleggingen en gedachten van het hart. 
 
“De waarheden van de Bijbel, gekoesterd in hart en geest en gehoor-
zaamd in het leven, overtuigen en bekeren de ziel, veranderen het 
karakter, en troosten en verheffen het hart .... Het woord maakt de 
trotse mensen nederig, de verdorven mensen zachtmoedig en berouw-
vol, en de ongehoorzame mensen gehoorzaam. De zondige gewoon-
ten die natuurlijk zijn voor de mens zijn verweven met de dagelijkse 
praktijk. Maar het woord snijdt de vleselijke lusten weg. Het is een 
onderscheider van de gedachten en bedoelingen van de geest. Het 
verdeelt de gewrichten en het merg, door de lusten van het vlees weg 
te snijden, en maakt mensen bereid om voor hun Heer te lijden.” –Our 
Father Cares, blz. 129. 
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“Je hebt nu de volmaakte wapenrusting der waarheid nodig, het 
zwaard des Geestes, waarvan de snede nooit zal worden afgestompt, 
maar zijn weg zal snijden door zonde en ongerechtigheid heen.”  
–My Life Today, blz. 315. 
“Het woord des Heeren is snel en krachtig, scherper dan elk twee-
snijdend zwaard. Het woord is een kracht als we het oefenen. De 
grote verandering die de waarheid maakt, is innerlijk. Het begint in 
het hart en werkt naar buiten toe.” –The Upward Look, blz. 30. 
 

Geestelijk zwaard en overwinning 

3.  Hoe is Gods woord – dat heel scherp is – de standaard van ons 
karakter en de toets van de leer? Wat zijn – net als het zwaard – 
de kenmerken van andere geestelijke wapens? 2 Timótheüs 
3:16, 17; 2 Korinthe 10:4. 

2 Timótheüs 3:16, 17 [SVV] Al de Schrift is door God ingegeven, 
en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onder-
wijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods vol-
maakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 
2 Korinthe 10:4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vlese-
lijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 
 
“God heeft in Zijn woord aan de mensen de kennis gegeven, die 
noodzakelijk is tot verlossing. De Heilige Schrift moet worden aan-
vaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Zijn wil. 
Het is de maatstaf van het karakter, het openbaart de leerstellingen 
en het is de toets van elke ervaring. ‘Al de Schrift is door God 
ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, 
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods 
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.’ 2 Timótheüs 
3:16, 17.” –The Great Controversy, blz. vii. 
“Gods woord is het zwaard des Geestes, en met een kennis van de 
geopenbaarde waarheid, welke ons geestelijk wapen is, moeten we 
aan de arbeid gaan en eraan werken om de bolwerken van de vijand 
naar beneden te halen.” –Review and Herald, 8 maart 1887. 
“Niet alleen hangt onze eigen redding af van onze kennis van het 
woord van God, maar de redding van anderen is in grote mate af-
hankelijk van onze trouw aan deze plicht.... De kennis van de ge-
openbaarde waarheid is het geestelijke wapen waarmee God ons 
machtig maakt om de versterkingen van de vijand neer te halen. Het 
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is door de kracht van het woord dat zielen uit de duisternis naar het 
licht worden gebracht.” –The Medical Missionary, 1 mei 1892. 
 

4. Welk krachtig geestelijk wapen gebruikte Jezus tegen de vijand 
in de woestijn? Wat was het resultaat van het conflict? 
Matthéüs 4:4, 7, 10; Lukas 4:13. 

Matthéüs 4:4, 7, 10 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschre-
ven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat 
uit de mond van God komt. [...]  Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens 
geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. [...]  Toen zei 
Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, 
uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 
Lukas 4:13 En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet 
hij Hem tot een bepaalde tijd. 
 
“Verzoeking is geen zonde. Jezus was heilig en rein; nochtans werd 
Hij verzocht op alle punten gelijk wij, en zelfs zo sterk en zo krach-
tig, als een mens nooit zal behoeven te doorstaan. In Zijn succes-
volle weerstand heeft Hij ons een schitterend voorbeeld nagelaten, 
opdat wij in Zijn voetstappen zouden navolgen. Wanneer we zelf-
vertrouwend of eigengerechtigd zijn, zullen we tenslotte moeten 
vallen onder de kracht der verzoeking; maar wanneer we op Jezus 
zien en op Hem betrouwen, roepen we tot onze hulp een Kracht Die 
de vijand op het slagveld heeft overwonnen, en bij elke verzoeking 
zal Hij een weg ter ontkoming banen. Wanneer satan aanvalt gelijk 
een vloed, moeten we zijn verzoekingen tegemoet treden met het 
zwaard des Geestes, en Jezus zal onze Helper zijn en zal voor ons 
tegen hem een banier oprichten. De vader der leugen beeft en 
siddert wanneer de waarheid Gods met geweldige kracht hem in het 
gezicht wordt geworpen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 2, blz. 140, 141. 
“We leven in een tijdperk waarin het zich verzetten tegen het kwaad 
vraagt om voortdurende waakzaamheid en gebed. Gods kostbare 
woord is de maatstaf voor de jeugd die trouw zou zijn aan de 
Koning van de hemel. Laat hen de Schriften bestuderen. Laat ze 
tekst na tekst in het geheugen vastleggen en kennis opdoen.... En 
laat de jeugd tijdens beproeving het het woord van God voor zich 
uitspreiden, en met een nederig hart en in geloof de Heer zoeken om 
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wijsheid om Zijn weg te vinden, en om kracht om daarin te 
wandelen...” –My Life Today, blz. 315. 
 

Jezus’ voorbeeld volgen 

5.  Welke resultaten behaalde Jezus door dit geestelijke wapen te ge-
bruiken? Hoe zouden wij Gods woord moeten ontvangen en 
gebruiken, als we naar deze overwinningen kijken? Markus 
1:23-26; 5:8; 9:25-27. 

Markus 1:23-26; 5:8; 9:25-27 Nu was er in hun synagoge een man 
met een onreine geest, en die schreeuwde: Ga weg! Wat hebben wij 
met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te 
gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. 
En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de 
onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide 
stem, uit hem weg. [...]  Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine 
geest, ga uit van deze man! [...]  En toen Jezus zag dat de menigte 
samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: 
Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik 
beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug! En onder 
geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de 
jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. 
En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. 
 
“Op bevel van Jezus verlieten de onreine geesten hun slachtoffers, 
waardoor ze rustig, kalm en gezond van geest aan de voeten van 
Christus konden zitten.” –De grote strijd, blz. 474. 
“Wanneer we de verheven dingen van Gods Woord beschouwen, zien 
we in een bron die zich beneden onze blik verbreedt en verdiept. Zijn 
breedte en diepte gaan ons verstand te boven. Wanneer we toezien, 
verwijdt zich de blik; uitgestrekt vóór ons zien we een oneindige zee 
zonder stranden. Van zo’n studie gaat een levenwekkende kracht uit. 
Het verstand en het hart ontvangen nieuwe kracht, nieuw leven. 
Dit beleven is het grootste bewijs van de goddelijke oorsprong van de 
Bijbel. Wij ontvangen Gods Woord als voedsel voor de ziel langs 
dezelfde weg waardoor wij brood als voedsel voor het lichaam ont-
vangen. Brood voorziet in de behoeften van onze natuur; wij weten 
uit ervaring dat bloed, beenderstelsel en hersenen daardoor gevoed 
worden. Past dezelfde proef toe op de Bijbel: wanneer zijn beginselen 
in werkelijkheid de elementen van het karakter zijn geworden, wat is 
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dan het resultaat? Welke veranderingen zijn in het leven ontstaan?”  
–Karaktervorming, blz. 173. 
 

6.  Waar werden – in Jezus – de wet en het woord van God diep 
gegraveerd? Wat dienen wij te doen, zoals Hij, als we verlangen 
om de overwinning over de zonde te behalen? Psalm 40:9; 
119:97, 98, 11. 

Psalm 40:9; 119:97, 98, 11 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw 
welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. [...]  
Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw 
geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor 
eeuwig bij mij. [...]  Ik heb Uw belofte [Engelse KJV en NBG’51: woord] in 
mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. 
 
“Laat men de jeugd dan leren het Woord van God nauwgezet te 
onderzoeken. Wanneer dat wordt opgenomen in de ziel, zal het een 
sterk bolwerk tegen verleiding blijken te zijn. De Psalmist zegt: ‘Ik 
berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige’. ‘Naar het 
woord Uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de 
geweldenaar’. Psalm. 119:11; 17:4.” –Karaktervorming, blz. 192. 
“Verzoekingen schijnen vaak zo onweerstaanbaar omdat hij die wordt 
verzocht zich Gods beloften niet onmiddellijk voor de geest kan halen 
om satan te bestrijden met de wapens van de Schrift, daar hij zijn 
gebedsleven en zijn bijbelstudie zo schromelijk heeft verwaarloosd. 
De engelen scharen zich echter rondom hen die zich in de hemelse 
dingen willen laten onderwijzen. Wanneer ze er dringend behoefte 
aan hebben, zullen ze hun de waarheden die ze nodig hebben in 
herinnering brengen en ‘als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal 
de Geest des HEREN de banier tegen hem oprichten’ (Jesája 59:19, 
Statenvertaling).” –De grote strijd, blz. 555. 
 

Het beste gebruik van het geestelijke zwaard 

7. Wat is er nodig – aangezien de Bijbel als een zwaard is – voor 
degenen die het hanteren? 2 Timótheüs 2:15; 4:2; Lukas 11:28. 

2 Timótheüs 2:15; 4:2 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te 
stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het 
Woord van de waarheid recht snijdt. [...]  Predik het Woord. Volhard 
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daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met 
alle geduld en onderricht. 
Lukas 11:28 Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van 
God horen en het bewaren. 
 
“Tot de jeugd van vandaag, even zeker als aan Timótheüs, worden 
de woorden gesproken: ‘Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor 
te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der 
waarheid recht snijdt.’ 
De lastdragers onder ons vallen in de dood. Velen van degenen die het 
belangrijkst zijn geweest bij het uitvoeren van de hervormingen die 
door ons zijn ingesteld als een volk, zijn nu voorbij de meridiaan van 
het leven en nemen af in fysieke en mentale kracht. Met de grootste 
zorg kan de vraag gesteld worden: wie zal hun plaatsen innemen? 
Aan wie moeten de vitale belangen van de gemeente worden toe-
vertrouwd, wanneer de huidige vaandeldragers vallen? We kunnen de 
jongeren van vandaag slechts angstvallig aanzien als degenen die deze 
lasten moeten dragen en op wie de verantwoordelijkheden moeten 
vallen.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 536. 
“U die treurt om uw geestelijke tekort, probeert u de wil van God te 
kennen en te doen? Probeert u in te gaan bij de rechte poort? Er is 
werk, serieus werk, dat gedaan moet worden voor de Meester. Het 
kwaad dat in Gods Woord wordt veroordeeld, moet worden over-
wonnen. U moet persoonlijk strijden tegen de wereld, het vlees en 
de duivel. Het woord van God wordt ‘het zwaard des Geestes’ 
genoemd, en u zou vaardig moeten worden in het gebruik ervan, als 
u een weg wilt banen door de menigten van oppositie en duisternis” 
–Counsels on Education, blz. 117. 
 

Voor verdere studie 

“Wanneer het woord van God, als een scherp tweesnijdend zwaard, zich een 
weg baant naar het hart en het geweten aanspoort, veronderstellen velen dat 
dit genoeg is; maar het werk is pas begonnen. Er zijn goede indrukken 
gemaakt, maar tenzij deze indrukken doordrongen zijn van zorgvuldige, 
biddende inspanningen, zal satan ze tegenwerken. Laat de arbeiders niet 
tevreden zijn met wat is gedaan. De ploegschaar van de waarheid moet 
dieper gaan, en dit zal het zeker doen als er grondige inspanningen worden 
gedaan om de gedachten te richten en de overtuigingen te vestigen van 
degenen die de waarheid bestuderen.” –Gospel Workers, blz. 367. 
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“Maar gewapend met het woord van God, gekoesterd in hart en gemoed, 
zullen ze ongedeerd tevoorschijn komen van alle aanvallen van de vijanden 
van God of de mens. [...] 
Laten zij het woord van de waarheid nemen als de man van hun raad en 
behendig worden in het gebruik van ‘het zwaard des Geestes’. Satan is 
een wijze generaal; maar de nederige, toegewijde soldaat van Jezus 
Christus kan hem overwinnen.” –My Life Today, blz. 315. 

 
_____ 

 
 

10e Les     Sabbat 8 september 2018 
                 Sabbatbegin 20.14 u. ↔ 20.11 u. 
 

Het strijdplan 
 
“Nu ziet het oog van de Heiland in de toekomst. Hij ziet de uitgestrekte 
gebieden waarin de discipelen na Zijn dood van Hem moeten getuigen. 
Zijn profetische blik ziet de ervaringen van Zijn dienstknechten door de 
eeuwen heen tot Hij zal wederkomen. Hij toont Zijn volgelingen welke 
strijd zij zullen ontmoeten. Hij openbaart de aard en het plan van de strijd. 
Hij toont hen de gevaren waarmee zij te maken zullen hebben en de zelf-
verloochening die zij moeten opbrengen. Hij wil dat zij eerst de kosten 
berekenen, zodat de vijand hen niet onverwacht zal overvallen. Zij 
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten.’ Éfeze 6:12. Zij moeten strijden 
tegen bovennatuurlijke krachten maar zijn verzekerd van bovennatuur-
lijke hulp.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 286.  
 
Het plan van de vijand 

1. Hoe probeert de vijand Gods kinderen te vangen? Hoe kunnen ze 
beschermd worden tegen zulke dingen? Genesis 3:1; Johannes 
8:44; Kolossensen 4:2; Lukas 21:36. 

Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, 
die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt 
zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 
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Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten 
van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, 
en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, 
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 
Kolossensen 4:2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin 
waakzaam met dankzegging.  
Lukas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult 
worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te 
kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 
 
“Satan weet heel goed dat de zwakste gelovige die in Christus blijft, 
opgewassen is tegen het leger van de duisternis. Hij beseft wel dat 
hij de nederlaag zal lijden als hij met open vizier zou strijden. 
Daarom probeert hij de strijders van het kruis uit hun sterke vesting 
te lokken, terwijl hij met zijn leger in de hinderlaag wacht en klaar 
staat om iedereen die zich op zijn terrein waagt te vernietigen. Wij 
zijn alleen veilig wanneer wij in alle nederigheid ons vertrouwen in 
God stellen en al Zijn geboden gehoorzamen.  
Niemand is één dag of zelfs maar één uur veilig zonder gebed. Wij 
zouden God vooral moeten bidden om ons wijsheid te schenken, 
opdat wij Zijn Woord zouden begrijpen. Daarin worden de listen van 
de bedrieger en de middelen waardoor hij met succes kan worden 
overwonnen geopenbaard. Satan kan de Bijbel met grote deskundig-
heid aanhalen en geeft zijn eigen uitleg aan de teksten die hij wil 
gebruiken om ons te laten struikelen. Wij zouden de Bijbel in alle 
nederigheid moeten bestuderen en onze afhankelijkheid tegenover 
God nooit uit het oog moeten verliezen. We moeten steeds op onze 
hoede zijn voor de listen van satan en ook voortdurend in geloof 
bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking’.” –De grote strijd, blz. 486, 487. 
 

2. Welke aanmoediging gaf de apostel Paulus, ook al zijn de kinderen 
van God speciale doelen van satan? 1 Korinthe 10:13; 1:8, 9. 

1 Korinthe 10:13; 1:8, 9 Meer dan een menselijke verzoeking is u 
niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u ver-
zocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking 
ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. God zal u ook 
bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag 
van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Wie u 
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geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 
onze Heere. 
 
“Satan zal niet het kaf ziften, omdat hij hier niets mee wint. Hij 
scheidt het koren. De duivel zal niet proberen om diegenen waarvan 
hij zeker weet, dat ze in bekende overtreding leven van Gods wet, te 
verleiden en te vervolgen. Satan zal proberen diegenen, die dienst 
hebben genomen in het leger van de Heer en onder het met bloed 
bevlekte vaandel van prins Emmanuël staan, lastig te vallen en te 
vernietigen. Christenen zullen de sluwe vijand, die genadeloos is, 
ontmoeten en vele en ernstige conflicten met hem hebben. Hij zal hen 
naar de moeilijkste plaatsen brengen en zich dan verheugen over hun 
leed. Maar, God zij dank, leeft Jezus om voor elk van ons te bemid-
delen. Wij zijn veilig als we onszelf verbinden aan God en rusten in 
geloof van de verdiensten van Hem, die gezegd heeft: ‘Ik zal u niet 
begeven, en Ik zal u niet verlaten..’ Hebreeën 13:5. [...] Satan zal alle 
mogelijke middelen gebruiken om u als hemzelf te maken en u zo te 
scheiden van Degene die voor u Zijn leven heeft gegeven. Kwade 
engelen zullen streven naar de heerschappij in uw leven. Als u niet de 
gehele wapenrusting van God aan hebt, zult u overwonnen worden. 
Zal het zo zijn, of zult u de gelofte onderschrijven dat u niet onmatig 
zult zijn in woord of in geest, dat u het goddelijke Voorbeeld altijd 
voor u zult houden?” –The Upward Look, blz. 222, 24. 
 

Gods plan uitvoeren 

3. Wat dient elke soldaat van de Heer te vragen om zijn verant-
woordelijkheden te dragen? Jakobus 1:5; Psalm 119:66; 51:10. 

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij 
die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 
verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 
Psalm 119:66; 51:10 Leer mij goed onderscheiden en kennen, want 
ik heb in Uw geboden geloofd. [...]  Doe mij vreugde en blijdschap 
horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. 
 
“… Een even verstandige opperste leiding is nodig in de dienst van 
Christus, als nodig is over de regimenten van het leger, dat het leven 
en de vrijheid van het volk beschermt. Het is niet een ieder gegeven 
om oordeelskundig te werken voor de redding van zielen. Dat moet 
gepaard gaan met nauw overleg. We moeten niet met het werk des 
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Heren beginnen op goed geluk om dan maar te zien wat voor succes 
het oplevert. De Here heeft nodig mannen met verstand, mannen die 
doordenken. Jezus roept op mede-arbeiders, en geen knoeiers. God 
heeft nodig helder-denkende, intelligente mannen om het grote werk 
te doen dat nodig is voor de redding van zielen. [...] 
Om zielen tot Jezus te leiden is nodig een kennis van de menselijke 
natuur en een studie van de menselijke geest. Veel nauwgezet over-
leg en vurig gebed worden vereist om te weten hoe men mannen en 
vrouwen benaderen moet ten aanzien van het belangrijke onderwerp 
der waarheid.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,  
blz. 468, 469.  
 

4. Wat is de sleutel tot succes voor elke soldaat? Jakobus 1:22, 25; 
1 Johannes 5:3, 4. 

Jakobus 1:22, 25 En wees daders van het Woord en niet alleen 
hoorders. Anders bedriegt u uzelf. [...]  Hij echter die zich in de 
volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, 
omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een 
dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 
1 Johannes 5:3, 4 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn ge-
boden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al 
wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning 
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 
 
“Om ware soldaten van Jezus Christus te zijn, moeten we aan de 
voorschriften van Zijn woord voldoen als trouwe onderdanen van 
het hemelse koninkrijk….. Zij, die beweren dat zij de waarheid ge-
loven, moeten de grote strijd, die voor ons ligt, waarderen en wat het 
inhoudt om een trouwe soldaat van Jezus Christus te zijn. .... Het 
leger van de Verlosser nodigt vrijwilligers uit zich aan te melden. 
Er moet totale overgave van de hartstochten, wil en manieren zijn 
naar de wil van de Meester. Ons werk is om de bevelen van de 
machtige Generaal van de legers te gehoorzamen. Een sterke en 
actieve lichamelijke organisatie dient onderhouden te worden. De 
zintuigen moeten verlicht worden in perfecte gehoorzaamheid; 
taken, die niet altijd nodig lijken, dienen gedaan te worden; maar nu 
komt in de noodzaak van het geloof een hogere wijsheid en kracht 
dan die van uzelf. Heb vertrouwen in God, een onwankelbaar geloof 
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in de vaardigheid en vermogen en trouw van uw Bevelhebber, die 
het strijdplan kent.” –The Upward Look, blz. 230.  
 “Wees standvastig, niet in uw eigen kracht, maar in de kracht en 
genade die van God gegeven is, zodat U uzelf aan Hem nu wijdt, juist 
nu, elke kracht en vermogen. Daarna zult U Jezus volgen, omdat Hij 
het wil en u zult niet vragen waar of welke beloning er gegeven zal 
worden.” –God’s Amazing Grace, blz. 37.  
  

Geholpen door de engelen  

5. Wat kunnen we overal om ons heen zien met de ogen van 
geloof? Psalm 34:8; 2 Koningen 6:16. 

Psalm 34:8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die 
Hem vrezen, en redt hen. 
2 Koningen 6:16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, 
zijn méér dan die bij hen zijn. 
 
“De Heer heeft het strijdplan niet verborgen voor Zijn volgelingen. 
Hij heeft het grote conflict aan Zijn mensen gepresenteerd en Hij 
heeft hen bemoedigende woorden gegeven. Hij draagt hen op om 
niet de strijd aan te gaan zonder rekening te houden met de kosten, 
terwijl Hij hen verzekert, dat zij niet alleen vechten, maar dat de 
bovennatuurlijke vertegenwoordigers de zwakkeren, mits zij in Hem 
geloven, zullen helpen om sterk te staan tegenover de enorme 
confederatie van het kwaad, die tegen hen is. Hij wijst hen naar het 
heelal van de hemel en verzekert hen dat heilige wezens worstelen 
met de prinsdommen en machten en leiders van de duisternis van 
deze wereld en tegen de geestelijke slechtheid in hoge posities. 
Gods kinderen werken samen met de onzichtbare menigte van het 
licht. En meer dan engelen zijn in hun gelederen; de Heilige Geest, 
de vertegenwoordiger van de Gezaghebber van de Heere der 
heerscharen, komt naar beneden om de strijd te leiden. Onze zwak-
heden kunnen velen zijn, onze fouten en zonden talrijk, maar ver-
geving is voor allen die, met een berouwvol hart, hun zonden 
belijden en nalaten. Engelen des lichts worden gestuurd om hen alle 
hulp te geven die nodig is.” –The Upward Look, blz. 82.  
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6. Een onderdeel van Gods plan is, dat Zijn volk er op uitgaat en het 
evangelie verkondigt. Welke verantwoordelijkheid heeft elke 
christelijke soldaat, wanneer hij te maken krijgt met de dwalin-
gen, die de vijand verspreidt? Romeinen 10:9, 13, 14; 2 Timótheüs 
4:2-5. 

Romeinen 10:9, 13, 14 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en 
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u 
zalig worden. [...]  Want ieder die de Naam van de Heere zal aan-
roepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie 
zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 
2 Timótheüs 4:2-5 Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of 
ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 
onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet 
zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en 
voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen 
begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich 
keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. 
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 
 
“Draag met een zekere stem een bekrachtigende boodschap. Verhef 
Hem, de Man van Golgotha, steeds hoger en hoger. Er is kracht in 
de verheffing van het kruis van Christus. .... 
Christus dient gepredikt te worden, niet op controversiële wijze, maar 
bevestigend. Neem uw standpunt in zonder controverse. Laten uw 
woorden op geen moment onzeker zijn. Het Woord van de levende 
God moet het fundament zijn van ons geloof. Verzamel de sterkste 
bevestigende uitspraken met betrekking tot de verzoening door 
Christus voor de zonden van de wereld. Toon de noodzaak voor deze 
verzoening en vertel mannen en vrouwen dat zij gered kunnen worden, 
indien zij zich zullen bekeren en terugkeren naar hun trouw aan Gods 
wet. Verzamel alle bevestigingen en bewijzen die het evangelie tot de 
blijde boodschap van verlossing maken voor allen die Christus geloven 
en aanvaarden als een persoonlijke Verlosser.” –Evangelism, blz. 187. 
 

7. Hoe zullen zij het zwaard van de Heilige Geest – Gods woord – 
gebruiken om zielen te redden in plaats van te verliezen, en om 
getuige te zijn van hetzelfde resultaat als met Pinksteren? 1 Petrus 
3:15, 16; 2 Timótheüs 2:24-26. 
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1 Petrus 3:15, 16 Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees 
altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt 
van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een 
goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als 
van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 
levenswandel in Christus belasteren. 
2 Timótheüs 2:24-26 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie 
maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, 
en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedig-
heid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun 
eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij 
weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend 
gevangen waren om zijn wil te doen. 
 
“De waarheid moet gebracht worden in de kracht van de Heilige 
Geest. Dit alleen kan aan onze woorden kracht verlenen. Alleen door 
de kracht van de Heilige Geest zal de overwinning behaald en 
bevestigd worden. Het menselijke werktuig moet gedreven worden 
door de Geest van God. De arbeiders moeten door de kracht van God 
bewaard worden door het geloof tot zaligheid. Zij moeten goddelijke 
wijsheid bezitten, opdat niets zal gezegd worden dat de mensen ertoe 
zal brengen de weg voor ons te sluiten. Door de inscherping van 
geestelijke waarheid moeten wij een volk voorbereiden dat in alle 
ootmoed en vrees in staat zal zijn voor de hoogste autoriteiten in onze 
wereld een reden voor hun geloof te geven.  
Wij moeten de waarheid brengen in al haar eenvoud, en praktische 
godsvrucht voorstaan; en wij moeten dat doen in de geest van 
Christus. Het aan de dag leggen van zo’n geest zal op onze eigen ziel 
de beste invloed uitoefenen en van overtuigende kracht zijn voor 
anderen. Stel de Here in de gelegenheid te werken door Zijn eigen 
instrumenten. Verbeeld u niet dat het u mogelijk zal zijn plannen voor 
de toekomst uit te stippelen; erken dat God te allen tijde en onder alle 
omstandigheden aan het roer staat. Hij zal werken door middelen die 
juist geschikt zijn en zal Zijn eigen volk bewaren, vermeerderen en 
opbouwen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 44,45. 
 

Voor verdere studie 

“De ware predikant zal niets doen, dat zijn heilige ambt kan bagatelliseren. 
Hij zal zich behoedzaam gedragen en wijs zijn in zijn daden. Hij zal 
werken zoals Christus dat deed; hij zal zich gedragen zoals Christus dat 
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deed. Hij zal al zijn krachten gebruiken om het nieuws over de verlossing te 
brengen aan hen die het niet weten. Zijn hart zal gevuld worden met een 
diepe honger naar de gerechtigheid van Christus. Hij zal, omdat hij voelt, 
dat hij het nodig heeft, oprecht de kracht zoeken, die hij moet krijgen, 
voordat hij eenvoudig, waarachtig en bescheiden de waarheid, zoals die in 
Jezus is, naar voren kan brengen.” –Gospel Workers, blz. 17.  
“Maar tenzij wij steeds op onze hoede zijn, zullen we door de vijand worden 
overwonnen. Hoewel een plechtige openbaring van Gods wil ten opzichte 
van ons aan een ieder bekend is gemaakt, maakt de kennis van Zijn wil de 
noodzaak van het opzenden van ernstige gebeden tot Hem om hulp, en een 
ijverig streven om met Hem samen te werken in de beantwoording van de 
opgezonden gebeden, niet overbodig. Hij bereikt Zijn doelstelling door 
menselijke werktuigen.” –Bijbelkommentaar, blz. 543. 
“Wanneer uw eigen-ik sterft, wanneer u zich overgeeft aan God om Zijn 
werk te doen, om het licht dat Hij u gegeven heeft verder te laten schijnen 
in goede werken, zult u niet alleen arbeiden. Gods genade komt naar voren 
om met elke inspanning samen te werken om de onwetenden te verlichten 
en zij die niet weten dat het einde van alle dingen nabij is. Maar God zal 
niet uw werk doen. Het licht mag uitbundig schijnen, maar de geschonken 
genade zal uw ziel alleen bekeren als het u oproept om samen te werken 
met goddelijke vertegenwoordigers.” –God’s Amazing Grace, blz. 37. 
 

_____ 
 
 

11e Les     Sabbat 15 september 2018 
                 Sabbatbegin 19.57 u. ↔ 19.55 u. 
 

Het slagveld 
 
“De gevallen wereld is het slagveld voor de grootste strijd die het hemelse 
universum en machten van de aarde ooit hebben waargenomen. Het werd 
aangewezen als het toneel waarop de grote worsteling tussen goed en 
kwaad, tussen de hemel en de hel zou worden uitgevochten. Elk mense-
lijk wezen speelt een rol in deze strijd. Niemand kan op neutraal grond-
gebied staan. Mensen moeten de Verlosser van de wereld óf aanvaarden 
óf verwerpen. Allen zijn getuigen voor óf tegen Christus. Christus roept 
hen die onder Zijn banier staan om als trouwe soldaten zich met Hem in 
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de strijd te begeven, opdat zij de kroon des levens mogen beërven.”  
–God’s Amazing Grace, blz. 36. 
 
Twee partijen 

1.  Welke twee partijen zijn met elkaar in een voortdurende oppositie? 
Openbaring 12:17. 

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging 
heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, 
die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus 
Christus hebben. 

 
“Er zijn slechts twee partijen op deze aarde – zij die onder de met 
bloed bevlekte banier van Jezus staan en zij, die onder de zwarte 
banier van opstand staan. In het twaalfde hoofdstuk van Openbaring 
wordt de grote strijd getoond tussen hen die gehoorzaam zijn en die 
ongehoorzaam zijn. [Openbaring 12:17; 13:11-17 aangehaald.]”  
–(Manuscript 16, 1900) Bijbelkommentaar, blz. 667. 
“In die tijd [voor de zondvloed] waren er net als in deze tijd twee 
groepen, de rechtvaardigen en de goddelozen. Henoch en anderen 
wandelden met God in rechtschapenheid, maar de grote meerderheid 
van de bewoners van de aarde waren overgegeven aan ongerechtig-
heid en hun goddeloosheid nam toe voor het aangezicht van God.”  
–Christ Triumphant, blz. 56. 
“De grote strijd die nu woedt is niet alleen een strijd van mens tegen 
mens. Aan de ene kant staat de Vorst des levens die dienst doet als 
plaatsvervanger en borg voor de mens; aan de andere kant de vorst 
der duisternis, met de gevallen engelen onder zijn bevel [Éfeze 6:12, 
13, 10, 11 aangehaald.]” –(Review and Herald, 6 februari 1900) 
Bijbelkommentaar, blz. 667. 

 

2.  Wat zegt de getrouwe Getuige tegen het volk van God, dat verleid 
wordt om zich terug te trekken van het strijdveld? Openbaring 
3:14-18. 

Openbaring 3:14-18 En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, 
het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet 
koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u 
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lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond 
spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb 
aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagens-
waardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud 
koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, 
opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar 
wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

 
“God leidt Zijn volk stap voor stap voorwaarts. Het christelijke 
leven is een continue strijd en mars. Er is geen rust van de oorlogs-
voering. Het is door constante, onophoudelijke inspanning dat wij 
de overwinning over satans verzoekingen kunnen handhaven. Als 
een volk overwinnen wij in de helderheid en kracht van de waar-
heid. Wij worden in onze standpunten volledig ondersteund door 
een overweldigende hoeveelheid heldere Bijbelse getuigenissen. Wij 
komen echter zeer te kort in Bijbelse nederigheid, geduld, geloof, 
liefde, zelfverloochening, waakzaamheid en de geest van zelfopof-
fering. Wij dienen Bijbelse heiligheid te cultiveren. De zonde over-
heerst onder het volk van God. De heldere boodschap van berisping 
aan de inwoners van Laodicéa wordt niet ontvangen. Velen klampen 
zich vast aan hun twijfels en gekoesterde zonden terwijl zij in zo een 
grote misleiding verkeren om te spreken en zich te voelen alsof zij 
niets van node hebben. Zij denken dat de getuigenis van de Geest 
van God in de terechtwijzing overbodig is, of dat dit niet op hen 
slaat. Deze mensen hebben Gods genade en een geestelijk onder-
scheidingsvermogen het hardste nodig zodat zij hun tekort aan gees-
telijke kennis kunnen ontdekken. Het ontbreekt hen aan vrijwel elke 
bekwaamheid die nodig is om een christelijk karakter te vervol-
maken. Zij hebben geen praktische kennis van de Bijbelse waarheid, 
die leidt tot een nederig leven en een overeenstemming van hun wil 
met die van Christus. Zij leven niet in gehoorzaamheid met alle 
vereisten van God.” –(Testimony Treasures, deel 1, blz. 328) 
Testimonies for the Church, deel 1, blz. 253.  

 
Onzichtbare bondgenoten 

3.  Waar kunnen Christus’ soldaten verzekerd van zijn, terwijl de 
intensiteit van de strijd vlak voor het einde toeneemt en de tafe-
relen op het slagveld afgrijselijk zijn? Psalm 91:5-11. 
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Psalm 91:5-11 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de 
nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die 
in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag 
verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend 
aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met 
uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de god-
delozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste 
hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen 
plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel 
geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 

 
“Het leven van christenen is oorlog. ‘Want wij hebben de strijd niet te-
gen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de boosheden in de lucht.’ (Éfeze 6:12.) In deze strijd van ge-
rechtigheid tegen ongerechtigheid kunnen we alleen met hulp van God 
de overwinning behalen. Onze eindige wil moet aan de wil van de 
Oneindige onderworpen worden. Onze menselijke wil moet samen 
gaan met Gods wil. Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. En dan is 
elke overwinning een bijdrage aan het herstel van het door God 
verworven eigendom, aan het herstel van Zijn beeld in onze ziel. [...] 
Jezus wil rijke zegeningen en overvloedige gaven aan mensen schen-
ken. Hij is de wonderbare Raadsman, oneindig in wijsheid en kracht. 
En als wij de kracht van Zijn Geest erkennen, en ons aan Zijn vorming 
willen onderwerpen, dan zullen wij in Hem volmaakt zijn. Wat een 
gedachte! In Christus Jezus ‘woont heel de volheid van de Godheid 
lichamelijk. En u bent volmaakt in Hem.’ (Kolossensen 2:9, 10 SV).” 
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 51. 
“Als wij de hemelse wapenrusting dragen, zullen wij ontdekken dat 
de aanvallen van de vijand geen macht over ons hebben. Gods enge-
len zullen rondom ons zijn om ons te beschermen.” –(Review and 
Herald, 25 mei 1905) Bijbelkommentaar, blz. 544. 
 

4.  Omdat het gevecht onophoudelijk is, kunnen de soldaten ver-
moeid of zelfs angstig worden tijdens de verschrikkelijke strijd. 
Tot wie moeten zij zich richten, en wat moeten zij onthouden? 
Jesája 40:29-31; 1 Samuël 7:12, laatste gedeelte. 

Jesája 40:29-31 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert 
de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en 
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afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de 
HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun 
vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat 
worden, zij zullen lopen en niet moe worden. 
1 Samuël 7:12b … Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 

 
“Elke dag moet er gestreden worden. Over iedere ziel vindt een zware 
strijd plaats tussen de vorst der duisternis en de Vorst des levens. [...] 
De Vorst des levens staat aan het hoofd van Zijn werk. Hij zal bij u 
zijn in uw dagelijkse strijd tegen het eigen ik, opdat u trouw kunt zijn 
aan uw beginselen; opdat hartstocht, die naar oppergezag streeft, door 
de genade van Christus onderworpen kan worden; opdat u meer dan 
overwinnaar kun zijn door Hem die ons liefheeft. Jezus is deze weg 
gegaan. Hij kent de kracht van elke verzoeking. Hij weet hoe elke si-
tuatie het hoofd te bieden en hoe Hij leiding aan u kan geven op elke 
gevaarlijke weg.” –Bijbelkommentaar, blz. 72. 
“God [zal1]  een volk hebben, ijverig in goede werken, dat staat als 
een rots te midden van de ontwijding van deze ontaarde eeuw. Er zal 
een volk zijn dat zich zo vastklemt aan de goddelijke kracht, dat ze 
beveiligd zullen zijn tegen elke verzoeking. Boze mededelingen in 
vlammende opschriften zullen proberen op hun gevoelens in te wer-
ken en hun geest te bederven; nochtans zullen ze zo met God en enge-
len verbonden zijn, dat ze zullen zijn als degenen, die niet zien en niet 
horen. Ze hebben een werk te doen, dat niemand voor hen kan doen, 
namelijk de goede strijd des geloofs te strijden en beslag te leggen op 
het eeuwige leven.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,  
blz. 411, 412.  

 
Elkaar ondersteunen 

5.  Ook al is de vijand dag en nacht bezig om Gods kinderen te ver-
nietigen; hoe kunnen zij elkaar ondersteunen, en welke woorden 
dienen zij zich weer in herinnering te brengen? Jesája 41:6; 
Hebreeën 12:12-15; Johannes 16:33, laatste gedeelte. 

                                                        
 
 
 

1  Noot van de vertaler: er is een vertaalfout in het Nederlandse boek. In 
het origineel staat: ‘God will have a people…’ Dit is in de Nederlands 
versie vertaald met: ‘God wil een volk hebben…’ 
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Jesája 41:6 De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: Wees 
sterk! 
Hebreeën 12:12-15 Hef daarom de slappe handen op en strek de 
knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat 
kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de 
vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere 
zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van 
God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust 
veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. 
Johannes 16:33b ... In de wereld zult u verdrukking hebben, maar 
heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

 
“Wij bevinden ons nu op het strijdtoneel. Er is geen tijd om te rusten, 
geen tijd voor gemak, geen tijd voor zelfzuchtige bevrediging. Nadat 
u een voordeel hebt verkregen, zult u weer moeten strijden; u moet 
overwinnend voorwaarts gaan en overwinnen, terwijl u nieuwe kracht 
verzamelt voor nieuwe gevechten. Elke verkregen overwinning geeft 
groei aan moed, geloof en vastberadenheid. Door goddelijke kracht 
zult u bewijzen meer dan een (tegen)partij te zijn voor uw vijanden.” 
–Ye Shall Receive Power, blz. 345. 
“Als we in geloof beslag leggen op Zijn kracht, zal Hij het meest 
hopeloze, ontmoedigende vooruitzicht op wonderlijke wijze veran-
deren. Dit zal Hij doen tot eer van Zijn naam. God roept Zijn ge-
trouwen op, die in Hem geloven, om hen die ongelovig en wanhopig 
zijn, te bemoedigen. Moge de Heere ons helpen om elkaar te helpen 
en om ons aan Hem door levend geloof te bewijzen.” –Testimonies 
for the Church, deel 8, blz. 12. 

 

6.  Wat is het voornaamste doel van de christelijke soldaat op het 
gevechtsterrein, terwijl hij moet strijden voor zijn eigen ver-
lossing? 1 Timótheüs 4:10; Johannes 9:4. 

1 Timótheüs 4:10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden 
wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende 
God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de 
gelovigen. 
Johannes 9:4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden 
heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan 
werken. 
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“Dit is de tijd voor een ieder om een hulp te zijn voor de Here, een 
hulp voor de Here in de strijd tegen de machtige. De machten van de 
vijand versterken zich, en als volk worden wij miskend. Het is ons 
verlangen dat de mensen bekend worden met onze leerstellingen en 
ons werk. Wij willen dat zij weten wat wij zijn en wat wij geloven. 
Wij moeten de weg tot hun harten vinden. Laat het leger des Heren 
zich opmaken om van het werk en de zaak Gods een beeld te geven. 
Voer geen verontschuldiging aan. De Here heeft u nodig. Hij doet 
Zijn werk niet zonder samenwerking met menselijke werktuigen.”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 399. 
“De vaandeldragers zijn aan het vallen en jonge mannen moeten 
voorbereid worden om de vrijgekomen plekken in te nemen, zodat de 
boodschap nog steeds verkondigd zal worden. De doelgerichte1 oorlog-
voering moet uitgebreid worden. Zij die de jeugd en kracht bezitten, 
dienen naar de donkere plekken van de aarde te gaan om zielen die 
vergaan tot bekering te roepen. Zij dienen echter eerst de tempel van de 
ziel van alle onreinheid te reinigen en Christus op de troon in het hart te 
plaatsen.” –Gospel Workers, blz. 104. 

 

7.  Wat zijn twee voorname wachtwoorden op het slagveld? 
Filippensen 2:1-4; Johannes 17:21-23; Éxodus 14:15. 

Filippensen 2:1-4 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als 
er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de 
Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan 
mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde 
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit 
eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog 
hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben 
voor wat van anderen is. 

                                                        
 
 
 

1  Noot van de vertaler: in het Engels staat hier ‘agressief’, en heeft niet 
alleen een negatieve klank wat met geweld geassocieerd wordt. Het 
woord agressie stamt oorspronkelijk af van het Latijnse woord 
‘adgredior’ / ‘aggredior’, ergens gericht op af gaan. Vandaar hier 
vertaald met ‘doelgericht’. 
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Johannes 17:21-23 Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, 
in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld 
zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid 
gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén 
zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de 
wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals 
U Mij hebt liefgehad. 
Éxodus 14:15 [SV77] Toen zeide de Heere tot Mozes: Wat roept gij 
tot Mij? Zeg de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. 

 
“Laat iedereen die beweert Christus te volgen, zichzelf gering achten en 
anderen meerder dan zichzelf. Blijf bij elkaar, blijf bij elkaar! In eenheid is 
kracht en overwinning; in wanklank en verdeeldheid is zwakheid en neder-
laag. Deze woorden zijn uit de hemel gesproken. Als Gods ambassadeur 
geef ik ze aan u door.  
Laat iedereen gehoor willen geven aan het gebed van Christus: ‘Opdat zij 
allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U.’ O, wat een eenheid is 
dit! Christus zegt: ‘Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij 
zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.’ Johannes 17:21; 13:35.” 
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 400.  
“Ons wachtwoord moet zijn: Voorwaarts, steeds voorwaarts. De engelen 
Gods zullen voorgaan om de weg te bereiden. Onze taak voor ‘het land 
aan gene zijde’ kan nooit neergelegd worden voordat de gehele aarde 
verlicht zal zijn met de heerlijkheid des Heren.”  –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 226. 
 
Voor verdere studie 

“In dit tijdperk kunnen wij de noodzaak zien om mensen naar Christus te 
trekken. Dit trekt hen tot elkaar in dat vertrouwen, die liefde, die eenheid 
waarvoor Christus bad in Zijn laatste gebed met en voor Zijn discipelen. 
Deze eenheid was essentieel voor hun geestelijke groei. Deze wereld is 
een slagveld waarop de machten van goed en kwaad in een onophoude-
lijke strijd verkeren.” –The Upward Look, blz. 110.  
“We hebben een oorlog te voeren, een levenslang gevecht met satan en 
zijn verlokkingen. De vijand gebruikt alle argumenten en valkuilen om 
onze ziel in zijn strikken te vangen. Om de levenskroon te kunnen ver-
werven, moeten we ons ernstig en met volharding inspannen. We mogen 
onze wapenrusting niet uittrekken of het slagveld verlaten, voordat we de 
overwinning hebben behaald en kunnen juichen in onze Verlosser. 
Zolang we onze ogen gevestigd houden op de Leidsman en Voleinder van 
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ons geloof (Hebreeën 12:2), zijn we veilig. Maar wij moeten ons hechten 
aan hemelse dingen, niet aan aardse. We moeten in geloof steeds hoger 
reiken naar de genadegaven van Christus. We moeten steeds meer toe-
groeien naar Zijn heerlijk beeld, doordat we dagelijks Zijn niet te eve-
naren gunsten overdenken. Als we zo in gemeenschap met de Hemel 
leven, spant satan zijn valstrikken voor ons tevergeefs.” –(Youth’s 
Instructor, 12 mei 1898) Boodschappen voor jonge mensen, blz. 97, 98. 
 

_____ 
 
 

12e Les     Sabbat 22 september 2018 
                 Sabbatbegin 19.41 u. ↔ 19.39 u. 
 

Ben ik een goede soldaat? 
 
“De Here heeft ons geëerd door ons als Zijn soldaten te kiezen. Laten wij 
dapper voor Hem strijden, door in alle zaken het recht te handhaven. Recht-
schapenheid in alle dingen is noodzakelijk voor het welzijn van de ziel. 
Terwijl u streeft naar de overwinning over uw eigen neigingen, zal Hij u door 
Zijn Heilige Geest helpen om in elke aangelegenheid behoedzaam te zijn, 
zodat u de vijand geen aanleiding geeft om van de waarheid kwaad te 
spreken.” –Bijbelkommentaar, blz. 543. 
“Wij zijn soldaten van Christus. Hij is de Aanvoerder van onze redding, en 
wij bevinden ons onder Zijn bevelen en regels. Wij hebben Zijn wapenrus-
ting te dragen; wij zullen alleen gepositioneerd worden onder Zijn vlag…. 
Wij dienen de gehele wapenrusting Gods aan te houden, en te werken met 
het zicht op het universum van de hemel.” –God’s Amazing Grace, blz. 37. 

 
Onderzoek uzelf 

1.  Is het verstandig om iedereen in Gods leger te beschouwen als een 
trouwe soldaat? Waar dringt de apostel Paulus op aan omdat 
iemand fouten kan maken? 2 Korinthe 13:5; Galaten 6:4. 

2 Korinthe 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef 
uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet 
zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 
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Galaten 6:4 Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij 
alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander. 
 
“Al de leden van de gemeente, wanneer ze zonen en dochteren Gods 
zijn, zullen eerst disciplinair geschoold moeten worden, alvorens ze 
lichten in de wereld kunnen zijn. God zal van mannen en vrouwen 
geen kanalen des lichts maken, wanneer ze nog in duisternis verkeren 
en zich daar wel bij bevinden, geen bijzondere moeiten doende om 
met de Bron des lichts verbonden te worden. Die hun eigen nood 
aanvoelen, en tot diepere gedachten, tot ernstig, volhardend gebed en 
actie willen komen, zullen goddelijke hulp ontvangen. Een ieder 
persoonlijk moet veel leren en afleren. Oude gewoonten en aanwend-
sels moeten worden afgelegd, en het is alleen door harde strijd om 
deze fouten te overwinnen en een algemene aanneming van de waar-
heid door haar beginselen uit te leven in de genade Gods dat de over-
winning behaald kan worden. 
Ik wilde dat ik de woorden kon vinden om ons allen in te scherpen 
dat onze enige, individuele hoop daarin ligt, dat we met God 
gemeenschap hebben. Reinheid van ziel moet verkregen worden; en 
een nauwgezet harte-onderzoek moet plaats vinden en veel koppig-
heid en eigenliefde overwonnen worden, hetgeen een aanhoudend, 
ernstig gebed vereist.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 
blz. 586. 
 

Zelfverloochening en volharding 

2.  Door welke belangrijke principes laat de christelijke soldaat 
zich leiden? Kolossensen 3:23; 2 Korinthe 12:9, 10; Romeinen 
12:11. 

Kolossensen 3:23 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor 
de Heere en niet voor mensen. 
2 Korinthe 12:9, 10 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade 
is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de 
kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen 
in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervol-
gingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak 
ben, dan ben ik machtig. 
Romeinen 12:11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig 
van geest. Dien de Heere. 
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“Van hen die dienst nemen in Christus’ leger wordt ook verwacht 
moeilijk werk te doen, en om pijnlijke beproevingen geduldig te 
dragen voor Christus. Maar zij die met Hem lijden, zullen ook met 
Hem heersen. 
Wie van ons is begonnen met de dienst om de gemakken van het 
leven te verwachten, om niet te hoeven werken als wij het believen, 
om het soldatenuniform opzij te leggen en de burgerkleding aan te 
doen, te slapen op uw post tijdens dienst, en op deze manier smaad te 
brengen aan Gods werk? De gemakzuchtigen zullen geen zelfverloo-
chening en geduld beoefenen; en als men gevraagd wordt om slag-
kracht voor God, zijn zij niet klaar om te antwoorden: ‘Hier ben ik; 
zend mij heen.’ Een hard en moeilijk werk moet gedaan worden, maar 
gezegend zijn zij die gereed zijn het te doen als hun namen worden 
genoemd. [...] 
Wij bevinden ons nu op het strijdtoneel. Er is geen tijd om te rusten, 
geen tijd voor gemak, geen tijd voor zelfzuchtige bevrediging. 
Nadat u een voordeel hebt verkregen, zult u weer moeten strijden; u 
moet overwinnend voorwaarts gaan en overwinnen, terwijl u nieuwe 
kracht verzamelt voor nieuwe gevechten. Elke verkregen overwin-
ning geeft groei aan moed, geloof en vastberadenheid. Door godde-
lijke kracht zult u bewijzen meer dan een (tegen)partij te zijn voor 
uw vijanden.” –Ye Shall Receive Power, blz. 345. 
 

3.  Welke andere noodzakelijke raad werd door Paulus en Johannes 
gegeven? 2 Timótheüs 2:3, 4; 1 Johannes 2:15-17. 

2 Timótheüs 2:3, 4 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van 
Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in 
de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die 
hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 
1 Johannes 2:15-17 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de 
wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader 
niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, 
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de 
Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 
begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 
“De strijd tegen ons eigen-ik is de zwaarste strijd, die te strijden 
valt. Het ondergeschikt maken van het eigen-ik, het volledig onder-
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werpen van onze wil aan God, vraagt strijd. Maar men moet zich 
innerlijk aan God overgeven, voordat men de heilige vernieuwing 
kan ondergaan. [...] 
Onszelf aan God geven betekent dat we alles opgeven dat ons van 
Hem kan scheiden. Daarom zegt de Zaligmaker: ‘Zo zal dus niemand 
van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, Mijn discipel kunnen 
zijn. (Lukas 14:33) 
Alles wat het hart van God zou kunnen afhouden, moet opgegeven 
worden. De Mammon is voor velen een afgod. De liefde voor geld, 
het verlangen naar luxe, is de gouden keten die hen aan de satan 
vastbindt. Anderen verafgoden status en wereldse eer. Een leven van 
gemakzucht, vrij van verantwoordelijkheid is de afgod van anderen. 
Maar deze banden van slavernij moet worden doorbroken. We 
kunnen niet voor de helft aan de Heer en voor de helft aan de wereld 
toebehoren. We zijn alleen Gods kinderen als we het helemaal zijn.” 
–Schreden naar Christus, blz. 51-53. 
 

Gehoorzaamheid, toewijding, en moed 

4.  Wat vertelt Jezus – als volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid – 
aan iedere christen? Johannes 12:25, 26. 

Johannes 12:25, 26 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie 
zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige 
leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, 
daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de 
Vader hem eren. 
 
“Iedere goede soldaat is onvoorwaardelijk en nauwkeurig in de ge-
hoorzaamheid die hij bewijst aan zijn kapitein. De wil van de 
commandant moet de wil zijn van de soldaat. Soms kan de soldaat 
verrast zijn door het gegeven bevel, maar hij mag niet stoppen om 
de reden ervan te onderzoeken. Als het bevel van de kapitein tegen 
de wensen in gaat van de soldaat, moet hij niet aarzelen en klagen 
door te zeggen: ik zie geen samenhang in deze plannen. Hij moet 
geen smoesjes verzinnen en zijn werk onafgemaakt laten. Zulke 
soldaten zullen niet worden geaccepteerd als geschikt om mee te 
doen in aardse conflicten, en veel meer zullen zij niet worden 
geaccepteerd in het leger van Christus. Wanneer Christus beveelt, 
moeten Zijn soldaten zonder aarzeling gehoorzamen. Zij moeten 
trouwe soldaten zijn, anders kan Hij hen niet aannemen.  De vrijheid 
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van keuze is gegeven aan iedere ziel, maar nadat iemand in dienst is 
gegaan, is hij verplicht om zo trouw te zijn als een hond, op leven of 
dood.” –Evangelism, blz. 648. 
 

5.  Kan iemand verwachten een overvloedige oogst binnen te halen 
als het zaad karig gezaaid is? Hoe dient men te werk gaan?  
2 Korinthe 9:6; 1 Korinthe 15:58; Prediker 11:6. 

2 Korinthe 9:6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; 
en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 
1 Korinthe 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, 
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de 
wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 
Prediker 11:6 Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de 
avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat 
het allebei goed zal zijn. 
 
“Het is nodig dat wij de sleur, de eentonigheid van onze godsdienstige 
arbeid doorbreken. Wij doen een werk in de wereld, maar wij leggen 
niet voldoende werklust en ijver aan de dag. Indien wij vuriger van 
geest zouden zijn, dan zouden mensen en de waarheid van onze bood-
schap overtuigd worden. De lauwheid en eentonigheid van onze ar-
beid voor God, weerhoudt vele zielen van een hogere stand die juist 
een diepe, vurige, geheiligde ijver willen zien.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel3, blz. 48, 49. 
“Ware heiligheid is een volkomen opgaan in het dienen van God. Dit 
is de staat van echt christelijk leven. Christus vraagt om een onvoor-
waardelijke toewijding, om een onverdeelde dienst. Hij vraagt het 
hart, het verstand, de ziel en de kracht. Het eigen-ik mag niet ge-
koesterd worden. Wie voor zichzelf leeft is geen christen.” –Lessen 
uit het leven alledag, blz. 25. 
“Niemand kan slagen in het dienen van God tenzij heel zijn hart bij 
zijn werk is en hij alles als niets acht terwille van het kennen van 
Christus. Niemand kan een discipel van Christus zijn, als hij bepaalde 
beperkingen stelt. Nog minder kan hij met Hem samenwerken.” 
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 219. 
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Tederheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid 

6.  Hoe reageert een christen wanneer hij de waarheid verdedigt? 
Jakobus 3:13, 17, 18; Kolossensen 3:12. 

Jakobus 3:13, 17, 18 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit 
zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijs-
heid. [...]  Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervol-
gens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid 
en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de 
gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. 
Kolossensen 3:12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 
heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriende-
lijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 
 
“Een tedere geest, een zachtmoedig, innemend gedrag, kan de dwa-
lende behouden, en een menigte zonden verbergen. De openbaring van 
Christus in ons eigen karakter zal een hervormende kracht hebben over 
allen met wie u in aanraking komt. Laat Christus dagelijks in u open-
baar worden, en Hij zal door u de scheppende kracht van Zijn woord 
openbaren – een zachte overredende, maar toch machtige invloed om 
andere zielen te herscheppen tot de schoonheid van de Here onze 
God.” –Gedachten van de berg de zaligsprekingen, blz. 112, 113. 
 

7.  Hoe zal de christelijke soldaat hindernissen overwinnen? 
Deuteronomium 31:6, 8; 2 Samuël 22:29-31. 

Deuteronomium 31:6, 8 Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd 
en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die 
met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. [...]  De 
HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet 
loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. 
2 Samuël 22:29-31 Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE; de 
HEERE doet mijn duisternis opklaren. Want met U ren ik door een 
legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is 
volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild 
voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. 
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“Hoop en moed zijn noodzakelijk in het volkomen dienen van God. 
Dit zijn de vruchten van geloof. Wanhoop is zondig en onredelijk.” 
–Profeten en koningen, blz. 101. 
“Zij moeten moed, ijver en volharding bezitten. Al wordt hun weg 
versperd door schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden, toch moe-
ten zij door Zijn genade voorwaarts gaan. In plaats van te klagen over 
moeilijkheden moeten zij alles doen om deze te overwinnen. Zij 
mogen nergens aan wanhopen en op alles moeten ze hopen. Christus 
heeft hen met de gulden keten van Zijn onmetelijke liefde verbonden 
met de troon van God. Het is Zijn bedoeling dat de hoogste krachten 
in het heelal die ontsprongen aan de Bron van alle kracht, de hunne 
zullen zijn. Zij moeten macht bezitten om het kwaad te weerstaan. 
Deze macht kan door aarde noch dood noch dodenrijk worden over-
wonnen. Deze macht zal hen in staat stellen te overwinnen zoals 
Christus heeft overwonnen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 568. 
 

Voor verdere studie 

“Het christelijke leven is een leven van strijd, van voortdurend conflict. 
Het is een strijd en een mars. Maar elke daad van gehoorzaamheid naar 
Christus, elke daad van zelfverloochening omwille van Hem, elke beproe-
ving goed doorstaan, elke verleiding overwonnen, is een stap in de mars 
naar de laatste overwinning. 
Wanneer moeilijkheden opkomen, zoals ze zullen, denk er dan aan dat 
Jezus aan uw zijde staat, een zeer aanwezige hulp in tijd van nood. Om 
beproevingen moedig te weerstaan is onderdeel van de christelijke strijd, 
en in deze strijd is de gehele hemel geïnteresseerd. Christus weet welke 
verleidingen u zal tegen komen. Hij weet dat wanneer iemand de waar-
heid aanneemt, hij of zij een kruis te dragen heeft, en Hij staat klaar om 
de benodigde hulp te geven. [...] 
Op het moment wanneer u uw gebed om hulp aanbiedt, kan het zijn dat u 
niet de vreugde en zegen ervaart die u zou willen voelen; maar als u ge-
looft dat Christus uw smeekbede zal horen en beantwoorden, zal de vrede 
van Christus over u komen.” –Christ Triumphant, blz. 204, 205. 

 
_____ 
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13e Les     Sabbat 29 september 2018 
                 Sabbatbegin 19.25 u. ↔ 19.22 u. 
 

Overwinning door Christus 
 
“De grote Aanvoerder van onze redding heeft ten behoeve van ons over-
wonnen, zodat wij door Hem zouden kunnen overwinnen, als we dat 
zouden doen, ten behoeve van onszelf. Maar Christus redt niemand tegen 
zijn wil; Hij dwingt niemand tot gehoorzaamheid. Hij bracht het onein-
dige offer zodat zij zouden kunnen overwinnen in Zijn naam en Zijn ge-
rechtigheid hen zou worden toegerekend.” –Testimonies for the Church, 
vol. 3, blz. 457.  

 
Overwinning 

1.  Wat is onmisbaar voor de christelijke soldaat, die bekleed is met 
de wapenrusting Gods, om te kunnen overwinnen? Éfeze 6:18; 
Filippensen 4:6, 7; 1 Johannes 5:4, 5. 

Éfeze 6:18 Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking 
bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen. 
Filippensen 4:6, 7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw ver-
langens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 
1 Johannes 5:4, 5 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk 
ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat 
Jezus is de Zoon van God? 
 
“Alleen door waakzaam te bidden en het uitoefenen van een levend 
geloof, kan de christen zijn integriteit bewaren temidden van de 
verzoekingen die satan op hem brengt. Want ‘al wat uit God geboren 
is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwint, namelijk ons geloof’ (1 Johannes 5:4). Laat voortdurend de 
taal van het geloof tot uw hart spreken. ‘Jezus zei, dat Hij mij zal 
ontvangen, en ik geloof Zijn woord. Ik zal Hem prijzen; Ik zal Zijn 
naam verheerlijken’. Satan zal vlak naast u staan om te suggereren dat 
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u geen enkele vreugde voelt. Antwoord hem: ‘Dit is de overwinning 
die de wereld overwonnen heeft: namelijk ons geloof.’ Ik heb alles 
om blij over te zijn; want ik ben een kind van God. Ik vertrouw op 
Jezus. Gods wet is in mijn hart; mijn voetstappen zullen niet 
afglijden.” –Ye Shall Receive Power, blz. 360. 
 

2. Door wie zal de beloofde overwinning worden behaald? Welk 
prachtig visioen zag de boodschapper van de Heer? 1 Korinthe 
15:57; Psalm 118:15; 108:14. 

1 Korinthe 15:57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft 
door onze Heere Jezus Christus. 
Psalm 118:15 [SVV]; 108:14 In de tenten der rechtvaardigen is een 
stem van gejuich en van heil; de rechterhand des Heeren doet 
krachtige daden. [...]  Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj 
zal onze tegenstanders vertrappen. 
 
“In een visioen zag ik twee legers in een vreselijke strijd gewikkeld. 
Het ene leger werd geleid door banieren met de kentekenen der 
wereld; het andere werd geleid door de met bloed bevlekte banier van 
Vorst Immanuël. Vaandel na vaandel werd verlaten en door het stof 
gesleurd, toen de ene groep na de andere van het leger des Heren zich 
bij de vijand voegde en de ene troep na de andere uit de gelederen van 
de vijand zich verenigde met het volk Gods dat de geboden houdt. 
Een engel, vliegende in het midden des hemels, plaatste de banier van 
Immanuël in vele handen, terwijl een machtige generaal met luide 
stem riep; ‘Sluit u aaneen. Laten zij die trouw zijn aan Gods geboden 
en het getuigenis van Christus, hun plaats innemen. Gaat uit het mid-
den van hen en scheidt u af en raakt niet aan het hetgeen onrein is en 
Ik zal ulieden aannemen en zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot 
zonen en dochteren zijn. Laten allen die bereid zijn, komen tot de 
hulpe des Heren, om de Here te helpen tegen de machtige.’ [...] 
De overste Leidsman onzer zaligheid leidde nu de slag en zond ver-
sterking aan Zijn soldaten. Zijn kracht werd op machtige wijze ont-
plooid, waardoor ze werden aangemoedigd voorwaarts te dringen tot 
in de poorten. Hij leerde hen ontzagwekkende dingen ten aanzien 
der gerechtigheid, terwijl Hij hen stap voor stap voorwaarts leidde, 
overwinnende om te overwinnen.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 230, 231.  
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Beloften voor de overwinnaars 

3.  Met welke verdiensten zal de christelijke soldaat pleiten: van 
zichzelf of met Christus’ gerechtigheid? Openbaring 12:11; 
Éfeze 2:4-9. 

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben 
hun leven niet liefgehad tot in de dood. 
Éfeze 2:4-9 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door 
Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij 
dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – 
uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt 
en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat 
Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn 
genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus 
Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en 
dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen. 
 
“Hij die probeert de hemel te bereiken door zijn eigen werken in het 
houden van de wet, probeert een onmogelijkheid. De mens kan niet 
gered worden zonder gehoorzaamheid, maar zijn werken mogen niet 
van zichzelf zijn; Christus dient in de mens te werken om te doen naar 
Zijn welbehagen… Alles wat de mens kan doen zonder Christus is 
vervuild met zelfzucht en zonde; maar wat door het geloof geschiedt, 
is God welgevallig. Wanneer we proberen de hemel te verkrijgen 
door de verdiensten van Christus, maakt de ziel vorderingen. Kijkend 
naar Jezus, de Schepper en Voltooier van ons geloof, kunnen we van 
kracht tot kracht voortgaan, van overwinning tot overwinning; want 
door Christus heeft de genade van God onze gehele verlossing 
bewerkstelligd.” –God’s Amazing Grace, blz. 177.  
“We dienen ons in onze diepste ziel te realiseren dat al onze inspan-
ningen in en van onszelf absoluut waardeloos zullen zijn; want het is 
alleen in de naam en kracht van de Overwinnaar dat we over-
winnaars zullen zijn.” –Ye Shall Receive Power, blz. 369.   
 

4.  Waarmee zullen de overwinnaars worden bekleed? Welke 
prachtige belofte geeft Jezus hen? Openbaring 3:5; Matthéüs 
10:32. 
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Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren 
en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, 
maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 
engelen. 
Matthéüs 10:32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die 
zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
 
“De overwinnaar moet gekleed zijn in de witte klederen van Christus’ 
gerechtigheid, en over Hem staat geschreven: ‘Ik zal zijn naam geens-
zins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor 
Mijn Vader en voor Zijn engelen.’ O, wat een voorrecht is het om een 
overwinnaar te zijn, en om onze namen voor de Vader voor te laten 
dragen door de Zaligmaker Zelf! En wanneer wij – als overwinnaars – 
zullen ‘bekleed worden met witte klederen’, zal de Heer onze trouw 
erkennen als zo waarlijk als in de dagen van de vroege christelijke 
gemeente. Hij erkende de ‘enige weinige namen ook te Sardis’ die 
‘hun kleren niet bevlekt hebben’ (Openbaring 3:4); en wij zullen wan-
delen met Hem in witte kleren, want door Zijn zoenoffer zullen wij 
waardig geacht worden.” –Ye Shall Receive Power, blz. 364.  
 

Hun beloning 

5.  Waar zullen de overwinnaars zitten? Welke onderscheidingen 
van overwinning en koninklijke insignes biedt Jezus hen aan? 
Openbaring 3:21, 12; 15:2; 7:9. 

Openbaring 3:21, 12; 15:2; 7:9 Wie overwint, zal Ik geven met Mij 
te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 
Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. [...]  Wie overwint, hem zal Ik tot 
een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet 
meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven 
en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe 
Naam. [...]  En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En 
de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en 
van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers 
van God. [...]  Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand 
tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de 
troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in 
hun hand. 
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“Voordat de verlosten de Stad Gods binnengaan, geeft Christus Zijn 
volgelingen het overwinningsteken en het embleem van hun konink-
lijke waardigheid. De schitterende gelederen staan in een open vierkant 
opgesteld rondom hun Koning. Zijn gestalte steekt majestueus uit 
boven de heiligen en de engelen. Hij kijkt liefdevol op hen neer. 
Iedereen in de ontelbare schare van verlosten kijkt naar Hem, ieder oog 
ziet de heerlijkheid van Hem wiens gelaat eens ‘zozeer misvormd was; 
niet meer menselijk was Zijn verschijning, en niet meer als die der 
mensenkinderen Zijn gestalte’. Jezus plaatst de overwinningskroon 
met Zijn rechterhand op het hoofd van de overwinnaars. Iedereen 
krijgt een kroon met zijn eigen ‘nieuwe naam’ (Openbaring 2:17) en 
met het opschrift ‘Heilig is de Here’. Iedereen ontvangt een overwin-
ningspalm en een blinkende citer. Wanneer de leidinggevende engelen 
de toon aangeven, glijden de vingers over de snaren en brengen mooie 
muziek met rijke, volle akkoorden ten gehore. Elk hart wordt vervuld 
met een onuitsprekelijke verrukking en elke stem verheft zich in een 
lied van dankbaarheid: ‘(Aan) Hem, die ons liefheeft en ons uit onze 
zonden verlost heeft door Zijn bloed – en Hij heeft ons tot een 
koninkrijk, tot priesters voor ... God en [Zijn] Vader gemaakt – Hem 
zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen.” –De 
grote strijd, blz. 595, 596. 
 

 6.  Welk welkom zullen de opgestane gestorvenen in Christus en de 
levende heiligen ontvangen in de hemelse hoven, wanneer de grote 
verdrukking is geëindigd? Matthéüs 25:34. 

Matthéüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het 
Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de 
wereld. 
 
“Op die dag zullen de verlosten stralen in de heerlijkheid van de 
Vader en de Zoon. De engelen zullen, onder het bespelen van hun 
gouden harpen, de Koning en Zijn overwinningstrofeeën verwel-
komen... Een triomflied zal weerklinken en de hele hemel vervullen. 
Christus heeft overwonnen. Hij gaat de hemelse hoven binnen, ver-
gezeld door Zijn verlosten, de getuigen, dat Zijn taak om te lijden en 
offers te brengen niet tevergeefs is geweest...” –Maranatha, de Here 
komt, blz. 323. 



95 
 

“We kunnen nu al een inzicht in de toekomst, in het geluk van de 
hemel hebben. In de Bijbel worden gezichten van toekomstige heer-
lijkheid geopenbaard, tonelen die door Gods hand geschilderd zijn en 
die voor Zijn gemeente kostbaar zijn. In het geloof mogen we op de 
drempel van de eeuwige stad staan en het genadig welkom horen dat 
tot hen wordt gericht, die in dit leven met Christus samenwerkten en 
het als een eer beschouwden voor Hem te lijden. Wanneer de woorden 
worden gesproken: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders’, werpen ze 
hun kronen aan de voeten van de Verlosser, terwijl ze uitroepen: ‘Het 
Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, 
en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof... 
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam, zij de lof en de eer en de 
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden’. (Matthéüs 25:34; 
Openbaring 5:12, 13)” –Maranatha, de Here komt, blz. 333.  
 

 Het overwinningslied 

7.  Welk triomfantelijk visioen beschrijft de profeet van Patmos? 
Openbaring 15:2, 3. 

Openbaring 15:2, 3 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur 
gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn 
merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, 
met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienst-
knecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en 
wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; recht-
vaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 
 
“Wat ondersteunde Gods Zoon tijdens Zijn leven van strijd en op-
offering? Hij zag de gevolgen van de arbeid van Zijn ziel, en dat 
stemde Hem tevreden. Terwijl Hij vooruitzag naar de eeuwigheid, 
zag Hij het geluk van hen die door Zijn vernedering vergiffenis en 
eeuwig leven hadden ontvangen. Zijn oor ving het gejuich der 
verlosten op. Hij hoorde hoe de vrijgekochten het Lied van Mozes 
en van het Lam zongen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 437.  
“Welk een lied zal dat zijn als de verlosten des Heren samenkomen 
bij de poort van de Heilige Stad, die op haar glinsterende hengsels 
openzwaait en de volken die Zijn woorden hebben bewaard – Zijn 
geboden – de stad binnengaan, als de overwinningskroon op hun 
hoofd wordt geplaatst en hun de gouden harpen worden gegeven! 
De gehele hemel is vervuld van rijke muziek en van lofzangen aan 
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het Lam. Gered, voor altijd gered in het rijk der heerlijkheid! In het 
bezit van een leven dat gelijk is aan het leven van God – dat is de 
beloning.” –Bijbelkommentaar, blz. 680.  
 

Voor verdere studie 

“Wij zijn op weg naar huis. Hij, die ons zó liefhad dat hij voor ons stierf, 
heeft voor ons een stad gebouwd. Het nieuwe Jeruzalem is onze plaats 
van rust. In die stad zal er geen droefheid zijn. Geen droevig geklaag, 
geen treurzangen over stukgeslagen verwachtingen of verlies van dier-
baren zullen daar ooit gehoord worden. Binnenkort zullen de rouwkleren 
verwisseld worden voor bruiloftskleren. Spoedig zullen wij getuige zijn 
van de kroning van onze koning, Zij, die hun leven in Christus verborgen 
hebben, die op deze aarde de goede geloofsstrijd hebben gestreden, zullen 
in eeuwigheid blinken met de heerlijkheid van de Verlosser in Gods 
Koninkrijk.” –Maranatha, de Here komt, blz. 352.  
“Laten wij God danken met hart en ziel en stem en laten wij leren Hem te 
naderen als door een geopende deur, in het geloof dat wij vrij met onze 
smeekbeden mogen komen en dat hij zal horen en antwoorden. Door een 
levend geloof in zijn macht om te helpen, ontvangen wij kracht om de 
strijd des Heren te strijden met de absolute zekerheid dat wij zullen 
overwinnen.” –Bijbelkommentaar, blz. 644. 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


