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Voorwoord 
 
Zodra Jezus Zijn bediening begon en predikte dat het koninkrijk van God 
nabij was, riep Hij bepaalde mannen op om Hem te volgen en Zijn disci-
pelen te worden. Andreas en Simon, Jakobus en Johannes hoorden aan de 
oevers van het Meer van Galiléa Zijn heilige oproep  – “Volg Mij” – en 
volgden Hem onmiddellijk. Ze lieten hun dagelijkse werk achter, van 
waaruit ze hun levensonderhoud verdienden, en volgden de Meester. 
Later werd Matthéüs-Levi, een medewerker van het belastingkantoor, ge-
roepen om zijn beroep te verlaten en zich bij de discipelen aan te sluiten, 
wat hij ook deed. Matthéüs werd niet alleen een apostel van het goede 
nieuws, maar ook een evangelist wiens geschriften tot onze tijd heeft be-
reikt! 
Christelijk discipelschap is geen kwestie van een eenvoudige, theore-
tische belofte zonder een praktische toewijding. Om Jezus te volgen, is de 
ontkenning van iemands persoonlijke interesses en bezigheden vereist en 
volledige betrokkenheid bij de dienst van de Meester. Helaas zijn veel 
christenen niet bereid zo’n zelfverloochening te beoefenen; ze willen op 
hun eigen manier doorgaan. Niet iedereen is bereid om alles wat ze heb-
ben en zijn aan de Heer te wijden. Het is hoog tijd voor Gods volk om 
opnieuw te ontdekken wat echt discipelschap is, om hun eigen belangen 
op de tweede plaats te zetten en om de Meester te volgen, zoals Jezus zei: 
“Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn 
kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” Lukas 9:23. 
“... Jezus zei Zijn volgelingen dat zij zelf het kruis moesten opnemen en 
het achter Hem dragen. Voor Zijn discipelen wezen Zijn woorden, hoe-
wel zij die nog maar vaag begrepen, naar hun onderwerping aan de bit-
terste vernedering, een onderwerping zelfs tot de dood terwille van 
Christus. De woorden van de Heiland hadden geen vollediger zelfover-
gave kunnen uitbeelden. Maar Hij had dit alles voor hen aanvaard. Jezus 
beschouwde de hemel niet als een begerenswaardige plaats terwijl wij 
verloren waren. Hij verliet de hemel voor een leven van smaad en beledi-
ging en een schandelijke dood. Hij, die de oneindige schatten des hemels 
bezit, werd arm, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Wij 
moeten het pad volgen dat Hij heeft betreden.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 346. 
“We zijn getuigen van Christus. We mogen niet toestaan, dat wereldse 
belangen onze tijd en aandacht zó opslokken, dat we geen oog meer 
hebben voor de dingen die God op de eerste plaats heeft gesteld. Er staan 
hogere belangen op het spel. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en 
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Zijn gerechtigheid.’ (Matthéüs 6:33) Christus gaf Zichzelf helemaal aan 
het werk dat Hij kwam doen, en Hij zegt ons: ‘Zo iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.’ 
(Matthéüs 16:24) ‘En gij zult Mijn discipelen zijn.’ (Johannes 15:8).”  
–Counsels on Stewardship, blz. 302. 
“Christus volgen ... is geen voorwendsel, geen grap. Jezus verwacht van 
Zijn discipelen dat zij nauwlettend in zijn voetsporen treden, verdragen 
wat Hij heeft verdragen, lijden wat Hij geleden heeft. Hij staat te popelen 
om zijn beleden volgelingen te zien die de geest van zelfopoffering ont-
hullen.” –Counsels on Health, blz. 511. 
De lessen van dit vierde kwartaal concentreren zich op Jezus’ uitnodiging 
‘kom ... en volg Mij’ (Matthéüs 19:21), een uitnodiging die vol is van 
Zijn oneindige liefde. Hoeveel mensen zijn bereid en klaar om te reageren 
zoals de discipelen dat deden? De zegeningen zijn groots; de vreugde, 
onmetelijk! 
“ ‘Indien iemand Mij wil dienen,’ zei Jezus, ‘hij volge Mij en waar Ik 
ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de 
Vader zal hem eren.’ Allen die samen met Christus het kruis der 
offerande hebben gedragen zullen met Hem delen in Zijn heerlijkheid. 
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 werkelijkheid 
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. 
 
Moge de Heer een ieder zegenen die deze lessen bestudeert om te leren de 
Meester te volgen en zichzelf te wijden om Hem van ganser harte te 
dienen, zoals de discipelen dat deden. 

 
–De broeders en zusters 

van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling 
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1e Les     Sabbat 6 oktober 2018 
                 Sabbatbegin 19.09 u. ↔ 19.06 u. 
 

De gave van God 
 
“De gaven van God zijn op elke hand en al Zijn gaven komen tot ons door 
de verdienste van Jezus, Die Hij aan de wereld gaf. De apostel Paulus 
dreunt door in een uitroep van dankbaarheid en zegt: ‘Ja, God zij dank voor 
Zijn onuitsprekelijke gave!’ (2 Korinthe 9:15) En met Christus heeft God 
ons alle dingen gegeven. De ontluikende bloemknop, de bloeiende bloemen 
in hun verscheidenheid en lieflijkheid, heerlijk voor de zintuigen, zijn het 
werk van de uitdrukkingen van de Meester Kunstenaar Zijn liefde voor ons. 
Wat een prachtige dingen hebben Zijn handen gemaakt, en toch zien velen 
de mooie dingen van de natuur en associëren God niet met deze 
zegeningen. Ze realiseren zich niet dat de mooie dingen over hen tekenen 
zijn van Gods liefde voor de gevallen mensheid, Zijn pogingen om hen tot 
Zichzelf aan te trekken. De Heer heeft grote zorg besteed dat alles ons be-
haaglijk en aangenaam zou moeten zijn, en hoeveel grotere inspanning Hij 
toch heeft gedaan om ons die gave te geven waardoor we een christelijk 
karakter kunnen vervolmaken, naar het voorbeeld van Christus.” –Signs of 
the Times, 19 juni 1893. 

 
Gods grootste gave 

1.  Welke band houdt de mens dicht bij God? Wat is het grootste 
geschenk dat Hij de mensheid heeft gegeven? Johannes 3:16; 
4:10; 2 Korinthe 9:15. 

Johannes 3:16; 4:10 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [...]  Jezus ant-
woordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist 
Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem 
hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 
2 Korinthe 9:15 Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! 
 
“God heeft ons niet alleen materiële voordelen verschaft, maar ook 
gezorgd voor ons eeuwig welzijn; ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
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die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven 
hebbe.’ ‘Indien u de gave Gods kende, en Wie Hij is, Die tot u zegt: 
Geef Mij te drinken, zo zoudt u van Hem hebben begeerd, en Hij zou 
u levend water gegeven hebben.’ O, als we maar Gods gave kenden, 
als we maar zouden waarderen wat deze gave van God voor ons 
betekent, zouden we serieus met niet-aflatende doorzettingsvermogen 
ernaar gezocht hebben! We zouden zo’n smeekbede hebben aan-
geboden, zulke smekingen tot God, dat de genadegave niet zou zijn 
achtergehouden en het levende water zou zijn gekomen om onze ver-
langende, dorstige zielen voldoening te geven. ‘Indien u de gave Gods 
kende.’ Ja, als de gave van God bekend was, zouden er geen huizen 
zonder gebed zijn en zouden de harten niet zo onvatbaar zijn voor 
indrukken als steen.” –Signs of the Times, 19 juni 1893. 
 

2.  Waar kan – temidden van de groeiende duisternis – dat ware licht 
dat elk geweten verlicht, gevonden worden? Johannes 1:4, 9; 9:5. 

Johannes 1:4, 9; 9:5 In het Woord was het leven en het leven was 
het licht van de mensen. [...]  Dit was het waarachtige licht, dat in de 
wereld komt en ieder mens verlicht. [...]  Zolang Ik in de wereld ben, 
ben Ik het Licht der wereld. 
 
“Alleen de gelovige in Christus kan het eeuwige leven ontvangen. 
Alleen door zich voortdurend te voeden met Christus’ vlees en bloed, 
kunnen we de zekerheid hebben dat we deel hebben aan de goddelijke 
natuur. Niemand dient onverschillig te staan tegenover dit onderwerp 
en te zeggen: als we eerlijk zijn, maakt het niet uit wat we geloven. U 
kunt niet veilig een enkel zaad van vitale waarheid overgeven om 
uzelf of wie dan ook te plezieren. Probeer het kruis niet te vermijden. 
Als we geen licht van de Zon der Gerechtigheid ontvangen, hebben 
we geen verbinding met de Bron van alle licht; en als dit leven en 
licht niet in ons blijven, kunnen we nooit gered worden.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 299. 
 

Een offer om de mens te bevrijden 

3.  Welk groot offer bracht de Verlosser om oog in oog te staan met 
ieder mens en het pijnlijke probleem van de zonde op te lossen? 
1 Johannes 3:5; 2:2. 
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1 Johannes 3:5; 2:2 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze 
zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. [...]  En Hij is een 
verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook 
voor de zonden van de hele wereld. 
 
“Jezus Christus, de Majesteit van de hemel, is aan de wereld aange-
boden, is aan de mens gegeven als zijn Redder en Verlosser. Welnu, 
de bewoners van de hemel en de ongevallen werelden kijken met 
verbazing naar het gebrek aan onderscheidingsvermogen van de 
mens, naar zijn ondankbaarheid. Velen hebben de gave van God ge-
haat en afgewezen, hoewel Jezus Zijn goddelijkheid met mensheid 
bekleedde, en omwille van ons arm werd, opdat wij door Zijn ar-
moede rijk zouden worden. Hij verliet de hemelse hoven en kwam 
naar de wereld, helemaal afgestompt en ontsierd en vervuild door de 
zonde; Hij oefende zelfverloochening en zelfopoffering, daalde die-
per en dieper op het pad van vernedering, zodat we verrijkt en ver-
heven konden worden. Rijk aan huizen en landen, in wereldse eer? 
Nee, maar dat we alle onvergankelijke schatten van de hemel mogen 
hebben, een eeuwig gewicht van heerlijkheid.” –Signs of the Times, 
19 juni 1893. 
 

4.  Hoe kan de zondige mens nu voor de troon van God verschijnen? 
Wat betekent het om van een toestand van veroordeling en dood 
over te gaan naar die van vergeving en rechtvaardiging? 
Romeinen 5:15-17.  

Romeinen 5:15-17 Maar het is met de genadegave niet zoals met de 
overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven 
zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die 
er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over 
velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die 
zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één over-
treding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtre-
dingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene 
de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de over-
vloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, 
in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. 
 
“De mens verbrak Gods wet en door de Verlosser werden nieuwe en 
frisse beloften gedaan op een andere basis. Alle zegeningen moeten 
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komen door een Middelaar. Nu wordt elk lid van het menselijke 
gezin volledig in de handen van Christus gegeven, en wat we ook 
bezitten – of het nu de gave van geld is, van huizen, van stukken 
land, van redeneringsmachten, van fysieke kracht, van intellectuele 
talenten – in dit huidige leven en de zegeningen van het toekomstige 
leven, het wordt in ons bezit geplaatst als Gods schatten om getrouw 
te worden besteed ten behoeve van de mens. Elk geschenk wordt 
gestempeld met het kruis en draagt het beeld en het opschrift van 
Jezus Christus. Alle dingen komen van God. Van de kleinste voor-
delen tot de grootste zegening, alles stroomt door het ene Kanaal – 
een bovenmenselijke bemiddeling besprenkeld met het bloed dat 
van onschatbare waarde is omdat het het leven van God in Zijn 
Zoon was.” –Faith and Works, blz. 22. 
 

Bemiddelen ten behoeve van de mens 

5.  Welke bediening verricht Jezus – naast Zijn grote lijden en offer 
aan het kruis – nog steeds voortdurend voor de zondige mens? 
1 Johannes 2:1; Romeinen 8:34. 

1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet 
zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak 
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 
Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die 
gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de 
rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 
 
“ ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16. Jehova achtte het 
heilsplan niet compleet, terwijl het alleen met Zijn liefde bekleed was. 
Hij heeft aan Zijn altaar een Advocaat geplaatst, gekleed in onze 
natuur. Als onze Bemiddelaar, is het bedieningswerk van Christus 
bedoeld om ons aan God voor te stellen als Zijn zonen en dochters. 
Hij bemiddelt in naam van degenen die Hem ontvangen. Met Zijn 
eigen bloed heeft Hij hun losgeld betaald. Op grond van Zijn ver-
diensten geeft Hij hun de macht om leden te worden van de konink-
lijke familie, kinderen van de hemelse Koning. En de Vader toont 
Zijn oneindige liefde voor Christus door de vrienden van Christus te 
ontvangen en te verwelkomen als Zijn vrienden.” –Testimonies for the 
Church, vol. 8, blz. 177. 
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6.  Welke geweldige, allerhoogste gave geeft God degenen die werke-
lijk in Zijn Zoon geloven? Romeinen 6:23; 1 Johannes 5:11, 12. 

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de 
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze 
Heere. 
1 Johannes 5:11, 12 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons 
het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de 
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 
leven niet. 
 
“ ‘In Hem (Christus) was leven en het leven was het licht der 
mensen.’ (Johannes 1:4). Dit is niet het aardse leven, wat hier in het 
bijzonder genoemd wordt, maar het leven in onsterfelijkheid, die 
uitsluitend het leven van God is. Het Woord dat bij God was en zelf 
God was, bezat dit leven. Lichamelijk leven is iets, dat iedereen 
ontvangt. Het is niet eeuwig en niet onsterfelijk, want God, de 
Levengever neemt het terug. De mens heeft geen macht over zijn 
leven. Maar het leven van Christus was een aan niemand ontleend 
leven. Niemand kan Hem dit leven ontnemen. ‘Ik leg het uit Mijzelf 
af’, zo sprak Hij. (Johannes 10:18). In Hem was leven, oorspronke-
lijk, van niemand ontleend, van niemand ontvangen leven. Dit leven 
is niet van de mens. Hij kan het alleen door Christus bezitten. Hij 
kan het niet verdienen; het wordt hem gegeven als een vrije gave als 
hij in Christus zijn persoonlijke Heiland wil geloven. ‘Dit is het 
eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en 
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.’ (Johannes 17:3) Dit is de 
open Bron des levens voor de wereld.” –Selected Messages, boek 1, 
blz. 296, 297. [zie ook Bijbelkommentaar, blz. 389, 390] 
“Christus heeft ‘het leven en de onverderfelijkheid aan het licht 
gebracht door het Evangelie.’ 2 Timótheüs 1:10. Niemand kan een 
onafhankelijk geestelijk leven apart van Hem hebben.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 297. 
“Als door het geloof de mens één wordt met Christus, kan hij het 
eeuwige leven winnen. God heeft degenen lief die verlost zijn door 
Christus, net zoals Hij Zijn Zoon liefheeft. Wat een gedachte! Kan 
God de zondaar liefhebben zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft? Ja; 
Christus heeft het gezegd en Hij bedoelt precies wat Hij zegt.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 300. 
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7.  Wat is de wens van de Heer voor iedereen die van hem houdt en 
op zoek is naar het licht van de wereld? Als iemand een van de 
schapen van de Verlosser wil zijn, wie zal hij of zij dan volgen? 
Johannes 8:12; 10:27. 

Johannes 8:12; 10:27 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik 
ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. [...]  
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
 
“Het werk van Christus is om mensen van het valse en onechte naar 
het ware en echte te trekken. ‘Die Mij volgt, zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ Er is geen gevaar 
om fouten te maken terwijl we in de voetstappen treden van ‘het 
Licht van de wereld’. We moeten de werken van Christus doen. We 
moeten hart en ziel betrekken in Zijn dienst; we moeten het woord 
des levens doorzoeken en het bij anderen naar voren brengen.”  
–Fundamentals of Christian Education, blz. 128. 
“Dit is Jezus: het leven van elke genadegave, het leven van elke 
belofte, het leven van elke inzetting, het leven van elke zegen. Jezus 
is het wezen, de heerlijkheid en de geur, het leven zelf. [...] Laten wij 
die overdag herhalen en daarover ’s nachts mediteren, en gelukkig 
zijn.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 676. 
 

Vragen ter overdenking 

♦ Ben u zich altijd bewust geweest van Gods grote gave aan de mens? 
♦ Hoe diep waardeert u dit grootste geschenk? 
♦ Wat betekent het om een discipel van Jezus te zijn? 

 
Voor verdere studie 

“Zullen we ons hart openen voor Jezus Christus? Zullen wij Hem op de 
troon zetten in de tempel van de ziel? Zullen wij niet onze afgoden 
wegwerpen en ons geheel aan God overgeven? God heeft de macht gehad 
om de bloemen mooi en geurig te maken, en Hij heeft de macht om 
zachtmoedigheid en nederigheid van hart te geven, om het karakter 
zuiverheid en nobelheid te verschaffen, om ons compleet te maken in 
Jezus. We kunnen een lieflijk karakter hebben, een zachtmoedige en stille 
geest, die in de ogen van God van grote waarde is. Laat ons de kostbare 
gaven van God beschouwen, denk aan Zijn tedere barmhartigheden, geef 
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ons geheel over aan Hem, dat Hij ons harten mag geven gevuld met 
dankbaarheid, levens gevuld met de geur van liefdedaden, een gezindheid 
om in de voetsporen van Jezus te treden, op zoek naar degenen die 
verloren zijn.” –Signs of the Times, 19 juni 1893. 
 

_____ 
 
 

2e Les     Sabbat 13 oktober 2018 
                 Sabbatbegin 18.53 u. ↔ 18.51 u. 
 

“Kom en zie” 
 
“Wanneer u uw eigen wil, uw eigen wijsheid opgeeft en van Christus leert, 
zult u toegang krijgen tot het koninkrijk van God. Hij vereist volledige, on-
voorwaardelijke overgave. Geef uw leven voor Hem op om u te rangschik-
ken, te vormen en te modelleren. Neem Zijn juk op uw hals. Onderwerp u 
om door Hem geleid en onderwezen te worden. Leer dat tenzij u als een 
klein kind wordt, u nooit het koninkrijk der hemelen kunt binnengaan. 
In Christus blijven, betekent alleen de gezindheid van Christus te kiezen, 
zodat Zijn belangen worden geïdentificeerd met de uwe. Blijf in Hem, om 
te zijn en om alleen te doen wat Hij wil. Dit zijn de voorwaarden van 
discipelschap, en tenzij ze worden nageleefd, kunt u nooit rust vinden. Rust 
is in Christus; het kan niet zijn als iets aparts van Hem.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 110. 

 
Het getuigenis horen en besluiten om Hem te volgen 

1.  Welke diepe belangstelling toonden twee van de discipelen van 
Johannes de Doper toen hij wees naar Jezus als het Lam van 
God? Wat is veelbetekenend aan de titel waarmee zij de Heer 
toespraken? Johannes 1:35-39. 

Johannes 1:35-39 De volgende dag stond Johannes daar weer met 
twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het 
Lam van God! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij 
volgden Jezus. En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, 
zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat 
vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? 
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“Ze verlieten Johannes en zochten Jezus op. Een van hen was 
Andreas, de broer van Simon, de ander was de latere evangelist 
Johannes. Zij waren Jezus’ eerste discipelen. Gedreven door een on-
weerstaanbare aandrang volgden zij Jezus, verlangend om Hem te 
spreken en toch onder de indruk en stil, volkomen in beslag genomen 
door de enorme betekenis van de gedachte: ‘Is deze de Messias’? 
Jezus wist, dat de discipelen Hem volgden. Zij vormden de eerste 
vruchten van Zijn werk en er was blijdschap in het hart van de god-
delijke Leraar, toen deze zielen gehoor gaven aan Zijn genade. Hij 
wendde Zich om en vroeg hen: ‘Wat zoekt gij?’ Hij wilde hen vrij-
laten terug te gaan of te uiten wat op hun hart lag. 
Ze waren zich slechts van een ding bewust. Eén persoonlijkheid vulde 
hun gedachten. Ze riepen uit: ‘Rabbi... waar houdt Gij verblijf?’ In 
een kort gesprek aan de kant van de weg konden ze niet ontvangen 
waarnaar ze verlangden. Ze wilden graag alleen zijn met Jezus, om te 
zitten aan Zijn voeten en naar Zijn woorden te horen.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 105. 
 

2.  Hoe lang bleven zij bij Hem? Wie volgden Jezus zonder zelfs 
door Hem geroepen te zijn? Johannes 1:40, 41. 

Johannes 1:40, 41 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en 
zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was 
ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was 
een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem 
gevolgd waren. 
 
“Als Johannes en Andreas met het ongeloof van de priesters en 
oversten bezield waren geweest, zouden ze het niet nodig hebben 
gevonden om als leerlingen aan de voeten van Jezus te zitten. Ze 
zouden dan gekomen zijn om kritisch Zijn woorden te beoordelen. 
[...] Dat hebben de eerste discipelen niet gedaan. Zij gaven gehoor 
aan de oproep van de Heilige Geest in de prediking van Johannes de 
Doper. Nu onderscheidden zij de stem van de goddelijke Leraar. De 
woorden van Jezus waren voor hen vol van waarheid en schoonheid. 
Een goddelijk licht straalde op de leer van de oudtestamentische 
schriften. De veelzijdige onderwerpen van de waarheid kwamen in 
een nieuw licht te staan. [...] De discipel Johannes bezat een oprechte 
en diepe genegenheid. Hij was vurig maar dacht toch na. Hij had 
iets gezien van de heerlijkheid van Christus, niet de wereldse pracht 
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en grootheid waarop hij had leren hopen, maar de ‘heerlijkheid als 
van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.’ 
Johannes 1:14 Hij werd volkomen in beslag genomen door het 
overdenken van dat wonderbare onderwerp.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 105, 106. 
 

3.  Wat dachten deze mannen wie Jezus is? Heeft Andreas de grote 
ontdekking voor zichzelf gehouden of heeft hij dit met anderen 
gedeeld? Johannes 1:42, 43. 

Johannes 1:42, 43 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en 
zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt 
als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en 
zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, 
wat vertaald wordt met Petrus. 
 
“Andreas trachtte anderen te doen delen in de blijdschap waarvan 
zijn hart vol was. Hij zocht zijn broer Simon op en riep uit: ‘Wij 
hebben de Messias gevonden.’ Simon had geen tweede uitnodiging 
nodig. Ook hij had de prediking van Johannes de Doper gehoord en 
hij haastte zich naar de Heiland. Het oog van Christus rustte op hem 
en las zijn karakter en levensgeschiedenis. Zijn impulsieve natuur, 
zijn liefdevolle, meelevende hart, zijn eerzucht en zelfvertrouwen, 
de geschiedenis van zijn val, zijn berouw, zijn werk en zijn martel-
dood, dit alles las de Heiland, en Hij zei: ‘Gij zijt Simon, de zoon 
van Johannes; gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.’ 
[...] 
Allen die zich aan God gewijd hebben zullen kanalen van licht zijn. 
God wil hen gebruiken om aan anderen de rijkdom van Zijn genade 
bekend te maken. Hij heeft beloofd: ‘Ik zal die, ja al wat rondom 
Mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neder-
dalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.’ (Ezechiël 
34:26)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 106-108. 
 

De uitnodiging van de meester 

4.  Wie vond Jezus de volgende dag en nodigde hem persoonlijk uit 
om Hem te volgen en Zijn discipel te worden?  Johannes 1:44, 45. 
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Johannes 1:44, 45 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar 
Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. Filippus 
nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. 
 
“Filippus gehoorzaamde het bevel en terstond werd ook hij een 
werker voor Christus.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 106. 
“Zij die een vooraanstaande positie bekleden, kunnen op een dwaal-
spoor leiden. De verstandige kan dwalen; de sterke kan struikelen en 
vallen. Gedurig moet het licht van boven onze weg verlichten. Onze 
enige veiligheid ligt in ons onvoorwaardelijk geloven in Hem die 
gezegd heeft: ‘Volg Mij.’ (Matthéüs 9:9).” –Patriarchen en 
profeten, blz. 505. 
“Niemand is hetzelfde. Bekeringen zijn niet allemaal hetzelfde. 
Jezus maakt indruk op het hart en de zondaar wordt wedergeboren 
tot een nieuw leven. Vaak zijn zielen tot Christus getrokken wan-
neer er geen gewelddadige overtuiging was, geen scheuring van de 
ziel, geen berouwvolle angst. Ze keken op naar een verheven 
Redder, zij leefden. Ze zagen de behoefte van de ziel, ze zagen de 
genoegzaamheid van de Heiland en Zijn aanspraken, ze hoorden 
Zijn stem zeggen: ‘Volg Mij’, en ze stonden op en volgden Hem. 
Deze bekering was oprecht en het religieuze leven was net zo beslist 
als dat van anderen die een ondraaglijke pijn lijden van een 
gewelddadig proces.” –Selected Messages, boek 1, blz. 177, 178. 
  

5.  Met wie deelde Filippus het nieuws van de grote ontdekking, toen 
hij eenmaal Jezus’ discipel werd? Was Nathanaël net zo bereid 
om te aanvaarden hetgeen hij hoorde, of had hij bedenkingen bij 
het geloof dat Jezus de Messias was? Johannes 1:46, 47. 

Johannes 1:46, 47 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij 
hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, 
en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 
En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? 
Filippus zei tegen hem: Kom en zie. 
 
“Jezus’ leven was een leven, dat met Gods wil in overeenstemming 
was. Toen Hij een kind was, dacht en sprak Hij als een kind, maar 
geen spoor van zonde mismaakte Gods beeld in Hem. Toch was Hij 
niet vrij van verzoeking. De inwoners van Nazaret waren spreek-
woordelijk bekend om hun slechtheid. De minachting waarmee zij 
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werden beschouwd, blijkt uit de woorden van Natanaël: ‘Kan uit 
Nazaret iets goeds komen?’ (Johannes 1:47) Jezus werd dáár geplaatst 
waar Zijn karakter op de proef gesteld kon worden. Hij moest steeds 
op Zijn hoede zijn om Zijn reinheid te bewaren. Hij stond bloot aan 
elke strijd waarmee wij te kampen hebben, om voor ons een voor-
beeld te zijn als kind, jongeman en volwassene.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 49.  
 

De Meester kende degene die Hij riep 

6.  Hoe ging Jezus in op het bezwaar van Nathanaël? Hoe moeilijk 
was het voor hem om te begrijpen hoe Jezus in staat was hem 
kennen? Johannes 1:48, 49. 

Johannes 1:48, 49 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei 
over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. 
Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde 
en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgen-
boom was, zag Ik u. 
 
“Het gebed dat Nathanaël aanbood, kwam vanuit een oprecht hart, en 
het werd gehoord en beantwoord door de Meester. De Heer leest de 
harten van allen, en ‘het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.’ 
(Spreuken 15:8) Hij zal niet traag zijn om degenen te horen die 
hun hart voor Hem openen, niet zichzelf verheffen, maar oprecht hun 
zwakheid en onwaardigheid voelen.” –Gospel Workers, blz. 257. 
“De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder gebed. Voordat wij 
de bladzijden van de Bijbel openen, moeten we vragen om de ver-
lichting van de Heilige Geest. En deze zal ons worden gegeven. 
Toen Nathanaël tot Jezus kwam, riep de Zaligmaker: ‘Waarlijk een 
Israëliet, in wie geen bedrog is!’ Nathanaël vroeg: ‘Vanwaar kent 
Gij mij?’ Jezus antwoordde: ‘Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de 
vijgeboom.’ (Johannes 1:48, 49) 
Jezus zal ook ons zien in de verborgen plaatsen van gebed, als wij 
Hem om licht vragen, om te kunnen onderkennen wat de waarheid 
is. De engelen uit de wereld van het licht zullen hun bijstaan, die 
met een nederig hart om goddelijke leiding vragen.” –Schreden naar 
Christus, blz. 109, 110. 
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7.  Wat was de prachtige bekentenis van Nathanaël? Wat voor 
ervaringen zouden het geloof van de discipelen bevestigen door 
de Zoon van God te volgen? Johannes 1:50-52. 

Johannes 1:50-52 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, 
U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus ant-
woordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u 
onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 
En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af 
zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en 
neerdalen op de Zoon des mensen. 
 
“Deze ladder vertegenwoordigde Christus, die de communicatie tussen 
aarde en hemel had geopend. In Christus’ vernedering daalde Hij neer 
in de diepte van de menselijke ellende in sympathie voor en mede-
lijden met de gevallen mens, hetgeen aan Jakob werd voorgesteld door 
het ene uiteinde van de ladder op de aarde, terwijl de top van de ladder, 
reikend naar de hemel, de goddelijke kracht van Christus vertegen-
woordigt, die het Oneindige grijpt, en zo de aarde verbindt met de 
hemel en de eindige mens met de oneindige God. Door Christus wordt 
de communicatie geopend tussen God en de mens. Engelen kunnen 
van de hemel naar de aarde gaan met boodschappen van liefde voor de 
gevallen mens, en degenen dienen die erfgenamen zullen zijn van de 
zaligheid. Het is door Christus alleen dat de hemelse boodschappers 
mensen dienen.” –Selected Messages, boek 1, blz. 280. 
“Vast geïnstalleerd op de aarde en reikend naar de hemel naar de 
troon van God, is een ladder van stralende helderheid. God staat 
boven de ladder en Zijn licht schijnt over zijn hele lengte. Deze ladder 
is Christus. Elke sport die u beklimt, komt u stap voor stap in ge-
meenschap met het lijden van Christus en wordt u gevormd naar Zijn 
goddelijke evenbeeld. De engelen van God gaan voortdurend op en 
neer op deze glorieuze ladder. Ze laten u niet vallen, als u uw oog 
richt op de heerlijkheid van God die bovenaan de ladder staat. ...”  
–The Upward Look, blz. 256. 
 

Voor verdere studie 

“Met de roeping van Johannes, Andreas, Simon, Filippus en Natanaël begon 
de stichting van de christelijke kerk. Johannes wees twee van zijn discipelen 
op Christus. Een van deze twee, Andreas, vond zijn broer en bracht hem 
naar de Heiland. Toen werd Filippus geroepen en hij ging op zoek naar 
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Natanaël. Deze voorbeelden moeten ons leren hoe belangrijk ons persoon-
lijk werk is, hoe belangrijk het is een rechtstreeks beroep te doen op onze 
verwanten, vrienden en buren. Er zijn mensen die heel hun leven hebben 
beleden dat ze Christus kennen en die toch nooit een poging hebben gedaan 
slechts een enkele ziel tot de Heiland te brengen. Ze laten alles over aan de 
predikant. Het is mogelijk, dat hij geschikt is voor zijn ambt maar hij kan 
nooit doen wat God aan de gemeenteleden heeft overgelaten om te doen. 
Velen hebben behoefte aan het werk van liefdevolle christenen. Velen zijn 
verloren gegaan die gered hadden kunnen worden als hun buren, gewone 
mannen en vrouwen, hun best voor hen hadden gedaan. Velen wachten om 
benaderd te worden, in het gezin, de omgeving, de stad waar wij wonen, is 
werk voor ons te doen als zendelingen voor Christus. Als wij christenen 
zijn, zullen we dit werk graag doen. Zodra iemand bekeerd is, ontstaat in 
hem het verlangen anderen te vertellen welk een kostbare Vriend hij  
in Jezus heeft gevonden. De reddende en heiligende waarheid kan niet in 
het hart opgesloten worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 107. 

 
_____ 

 
 

3e Les     Sabbat 20 oktober 2018 
                 Sabbatbegin 18.38 u. ↔ 18.36 u. 
 

De meest fantastische uitnodiging 
 
“Deze mensen [de apostelen] hielden rotsvast aan hun beginselen vast. Het 
waren mannen die niet gemakkelijk zouden falen of ontmoedigd raken. Ze 
waren vol eerbied en ijver voor God, vol nobele bedoelingen en zuivere 
aspiraties. Van nature waren zij net zo zwak en hulpeloos als iedereen die 
tegenwoordig in het werk betrokken is, maar zij stelden hun vertrouwen 
volledig in de Heer. Zij waren rijk, maar die rijkdom was geestelijk, en rijk-
dom van de ziel. En die rijkdom kan iedereen bezitten, die God tot de 
eerste, de laatste en de beste in alles wil maken. Lange tijd worstelden zij 
om in de leerschool van Christus hun les te leren, maar zij worstelden niet 
tevergeefs. Zij versterkten zich met de meest verhevene van alle machten. 
En zij verlangden steeds naar een dieper, hoger en breder inzicht in de 
eeuwige werkelijkheid, zodat zij met succes de schatten van de waarheid 
aan een behoeftige wereld konden uitdragen.” –Christus weerspiegelen, 
blz. 25 [zie ook Boodschappen aan jonge mensen, blz. 30, 31]. 
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1.  Wat hebben de mensen die aan de grenzen van Zebulon en 
Naftali leefden (het gebied voorbij Jordanië en Galiléa, waar de 
heidenen in geestelijke duisternis gehuld waren) aanschouwd 
toen de Heiland die gebieden bezocht? Matthéüs 4:13-16. 

Matthéüs 4:13-16 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, 
dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat 
vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen 
hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee 
en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis 
zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en 
de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 
 
“Deze eenvoudige vissers waren de eerste discipelen van Christus. 
Hij zei niet dat ze een bepaald bedrag voor hun diensten zouden 
ontvangen. Ze moesten delen in Zijn zelfverloochening en offers.”  
–Counsels on Health, blz. 317. 
“Het geloof in Christus is geen egoïstische godsdienst. Het hoort 
niet achter slot en grendel, maar het moet een krachtige invloed zijn, 
die iedere ware christen uitoefent om hen die in duisternis zitten te 
verlichten. Iedere ziel die met een ware christen in contact komt, zal 
daar beter van worden. Wij dienen Gods lichtdragers te zijn, die de 
lichtstralen, die voortdurend uit de hemel neerdalen, naar anderen 
weerspiegelen.” –Christus weerspiegelen, blz. 204. 
 

Het hemelse koninkrijk nabij 

2.  Welke specifieke boodschap predikte Jezus overal? Wat was ver-
bonden met het nieuws van het hemelse koninkrijk? Matthéüs 
4:17; 18:11; Lukas 19:10. 

Matthéüs 4:17; 18:11 [SVV]  Van toen aan heeft Jezus begonnen te 
prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen 
is nabij gekomen. [...]  Want de Zoon des mensen is gekomen om 
zalig te maken, wat verloren was. 
Lukas 19:10 [SVV]  Want de Zoon des mensen is gekomen, om te 
zoeken en zalig te maken, wat verloren was. 
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“De boodschap die Hij had verkondigd in het gehele land: ‘Het 
koninkrijk der hemelen is nabij,’ (Matthéús 4:17)  had de aandacht ge-
trokken van alle klassen van mensen, en had de vlam van hun eer-
zuchtige verwachtingen nog verder aangewakkerd. De roem van de 
nieuwe Leraar verspreidde zich tot buiten de grenzen van Palestina, en 
niettegenstaande de houding van de priesters was de indruk wijd ver-
spreid, dat dit de Bevrijder waarop zij hoopten zou kunnen zijn. Grote 
scharen volgden de schreden van Christus‚ en de geestdrift van het 
volk laaide hoog op.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, 
blz. 8. 
“Geen ziel weet wat God is, totdat hij zichzelf een zondaar ziet in het 
licht van het kruis van Golgotha; maar wanneer hij in zijn grote nood 
roept om een zonde vergevende Verlosser, wordt God aan hem 
geopenbaard als genadig en barmhartig, lankmoedig en overvloedig 
in goedheid en waarheid. Het werk van Christus is om te verlossen, te 
herstellen, te zoeken en te redden hetgeen verloren was. Als we 
verbonden zijn met Christus, hebben we ook deel aan de goddelijke 
natuur en dienen wij samen met God arbeiders te zijn. We moeten de 
verbrijzelde en gewonde ziel binden; en als een broeder of een zuster 
heeft gedwaald, dienen we ons niet met de vijand te verenigen om te 
vernietigen en te verwoesten, maar om met Christus samen te werken 
om zo iemand te herstellen in de geest van zachtmoedigheid.” –In 
Heavenly Places, blz. 291. 
 

3.  Wie ontmoette Jezus toen Hij aan de oever van het meer van 
Galiléa liep? Wat waren ze aan het doen? Matthéüs 4:18. 

Matthéüs 4:18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee 
broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 
Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 
 
“... De woorden van Christus waren een uitnodiging hetgeen alles 
impliceerde wat Hij bedoelde te worden begrepen. Zijn woorden be-
vatten een stimulerende invloed. Er was geen lange uitleg, maar wat 
Hij zei had een aantrekkingskracht. ... 
Christus zou deze nederige vissers, in verbinding met Zichzelf, het 
middel maken om mensen uit de dienst van satan te nemen en hen 
tot gelovigen in Christus te maken, hen onderwijzend met betrek-
king tot het koninkrijk van God. In dit werk zouden zij Zijn dienaren 
worden, vissers van mensen. ...” –Our Father Cares, blz. 226, 227. 
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4.  Welke speciale oproep richtte Hij tot hen? Welke grote 
verandering bracht Hij teweeg in hun leven? Matthéüs 4:19.  

Matthéüs 4:19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal 
u vissers van mensen maken. 
 
“Overal waar de harten openstonden om de goddelijke boodschap te 
ontvangen, ontvouwde Hij de waarheden van de weg der verlossing. 
Hij beval de discipelen niet dit of dat te doen, maar zei: ‘Volg Mij’. 
Op Zijn reizen door de stad en land nam Hij hen met Zich mee, opdat 
zij zouden zien hoe Hij het volk onderwees. Zij reisden met Hem van 
plaats tot plaats. Zij namen deel aan Zijn sobere maaltijden, en waren, 
evenals Hij, soms hongerig en dikwijls vermoeid. In de drukke stra-
ten, aan de oever van het meer, in de eenzame woestijn waren zij bij 
Hem. Zij zagen Hem onder alle omstandigheden.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 14. 
 

5.  Wie ontmoette Hij nog meer toen zij hard aan het werk waren? 
Welke speciale oproep richtte Hij tot hen? Matthéüs 4:21. 

Matthéüs 4:21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, 
namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in 
het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het 
herstellen waren, en Hij riep hen. 
 
“De vroegere geest van zelfverloochening en zelfopoffering kom je 
veel te weinig tegen. Maar juist dat is de enige geest die een waar 
volgeling van Jezus in beweging kan zetten. Onze Goddelijke Leraar 
heeft ons een voorbeeld gegeven, hoe we moeten werken. En aan 
degenen die Hij vroeg: ‘Kom achter Mij, en ik zal u vissers van 
mensen maken’ (Matthéüs 4:19), bood Hij geen vast salaris voor hun 
diensten. Ze moesten in Zijn zelfverloochening en zelfopoffering 
delen.” –Boodschappen aan jonge mensen, blz. 285, 286. 
 

Bereidheid om te reageren op de oproep 

6.  Hoe reageerden Simon, Andreas, Jakobus en Johannes op de op-
roep van Jezus? Wat hebben alle vier de mannen achtergelaten 
om de Meester te volgen? Matthéüs 4:20, 22. 
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Matthéüs 4:20, 22 Zij [Simon en Andreas] lieten meteen de netten 
achter en volgden Hem. [...] Zij [Jakobus en Johannes] lieten meteen 
het schip en hun vader achter en volgden Hem. 
 
“Het prompte gehoorzamen van deze mannen, zonder vragen te stel-
len en zonder dat hun loon beloofd was, lijkt opmerkelijk. Maar de 
woorden van Jezus vormden een uitnodiging die overtuigingskracht 
bezat. Christus zou deze nederige vissers, in verbinding met Hemzelf, 
maken tot het middel om mensen uit de dienst van satan weg te halen, 
en hen in dienst van God te stellen. Zij zouden in dit werk Zijn 
getuigen zijn, en Zijn waarheid – niet vermengd met de overleve-
ringen en spitsvondigheden van mensen – in de wereld uitdragen. 
Door Zijn deugden te beoefenen, door met Hem te wandelen en te 
werken, werden ze bekwaam gemaakt om vissers van mensen te zijn.” 
–Christus weerspiegelen, blz. 25. 
“Aldus werden de eerste discipelen aangesteld voor het werk van de 
bediening van het evangelie. Gedurende drie jaar werkten zij in ver-
binding met de Heiland, en door Zijn leer, Zijn werken van genezing, 
Zijn voorbeeld, waren zij voorbereid om het werk voort te zetten dat 
Hij begon. Door de eenvoud van het geloof, door zuivere, nederige 
dienstbaarheid, werden de discipelen geleerd om verantwoordelijk-
heden in Gods werk te dragen.” –Gospel Workers, blz. 24. 
 

7.  Hoe ging Jezus door met Zijn evangelisatiewerk in verschillende 
regio’s? Wat trok mensen tot Hem? Wat deden veel mensen, ook 
al had Jezus hen niet geroepen zoals Hij dat bij de discipelen 
gedaan had? Matthéüs 4:23-25. 

Matthéüs 4:23-25 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in 
hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij 
genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over 
Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen 
die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen 
waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en ver-
lamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit 
Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. 
 
“Christus zou de hoogste plaats onder de leraars van de Joodse natie 
vervuld kunnen hebben; maar Hij gaf er de voorkeur aan het 
evangelie aan de armen te brengen. Hij ging van plaats tot plaats, 
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zodat allen op de grote wegen en de zijwegen de woorden van het 
evangelie der waarheid konden horen. Hij arbeidde op de manier die 
Hij wenste dat Zijn arbeiders vandaag de dag werken. Bij de zee, op 
de berghellingen, in de straten van de stad, in de synagoge werd Zijn 
stem gehoord terwijl hij de Schrift van het Oude Testament uitlegde. 
Zó anders was de leer van Christus dan de uitleg van de Farizeeën en 
schriftgeleerden, dat de aandacht van het volk getrokken werd. Hij 
onderwees als Iemand met gezag, ... Met duidelijkheid en kracht 
verkondigde Hij de evangelieboodschap.” –Evangelism, blz. 54. 
 

Vragen ter overdenking 

♦ Als ik in de plaats van de discipelen was geweest, zou ik dan zo 
graag Jezus’ uitnodiging hebben aanvaard? 

♦ Zou ik zonder aarzelen bereid zijn geweest om de zee, mijn netten 
en mijn beroep te verlaten om een van Zijn discipelen te worden? 

♦ Wie zagen zij in de Meester van Galiléa? 
 

Voor verdere studie 

“Arbeiders van dit karakter zijn nu nodig, mannen die zich zonder voor-
behoud zullen toewijden aan het werk van het vertegenwoordigen van het 
koninkrijk van God aan een wereld die in goddeloosheid ligt. De wereld 
heeft mannen nodig met denkvermogen, mannen van principe, mannen 
die voortdurend groeien in begrip en onderscheidingsvermogen. Er is 
grote behoefte aan mannen die de drukpers optimaal kunnen gebruiken, 
opdat de waarheid vleugels kan krijgen om naar elke natie, taal en volk te 
snellen.” –Gospel Workers, blz. 25. 
“Markeer de kenmerken van Christus’ werk van Christus. Hij trad op in de 
grootste eenvoud. Hoewel Zijn volgelingen vissers waren, raadde Hij hen 
niet aan eerst naar de school van de rabbijnen te gaan, voordat ze aan het 
werk gingen. Hij riep Zijn discipelen bij hun visnetten en zei: ‘Volg Mij en 
ik zal u vissers van mensen maken.’ Hij riep Matthéüs uit het tolhuis en zei: 
‘Volg Mij.’ Alles wat zij moesten doen, was Jezus te volgen, te doen wat 
Hij hun opdroeg, en aldus binnen te gaan in Zijn school, waar God hun 
Leraar kon zijn. Zolang de tijd zal duren, zullen we scholen nodig hebben. 
Er zal altijd behoefte zijn aan onderwijs; maar we moeten voorzichtig zijn, 
dat onderwijs niet elke geestelijke belangstelling zal absorberen.” 
–Fundamentals of Christian Education, blz. 359. 

 
_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
het college van de Filippijnse Unie op blz. 29. 

 

 

4e Les     Sabbat 27 oktober 2018 
                 Sabbatbegin 18.23 u. ↔ 18.21 u. 
 

Echt discipelschap 
 
“Gehoorzaamheid is de toets van het discipelschap. Het is het houden van 
de geboden dat de oprechtheid van onze belijdenis der liefde bewijst. 
Wanneer de leer die wij aannemen de zonde in ons hart doodt, de ziel 
reinigt van bezoedeling en vruchten van heiligheid draagt, mogen wij 
weten, dat het de waarheid Gods is. Wanneer welwillendheid, zachtmoe-
digheid, een warm hart en medegevoel in ons leven geopenbaard worden, 
wanneer de vreugde van het doen van het goede in ons hart woont, wanneer 
wij Christus verhogen en niet onszelf, mogen wij weten, dat ons geloof het 
goede geloof is. ‘Hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij 
Zijn geboden bewaren.’ (1 Johannes 2:3)” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 129. 
 
Ik zal U volgen 

1.  Welke uitdrukking van discipelschap en schijnbaar algehele toe-
wijding gaf een zekere man aan Jezus? Was hij een gewoon 
persoon, net als de andere discipelen? Lukas 9:57; Matthéüs 8:19. 

Lukas 9:57 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand 
tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat. 
Matthéüs 8:19 En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei 
tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 
 
“Terwijl Jezus Zijn discipelen voorbereidde op hun werk, drong 
iemand, die niet geroepen was, zich bij hen op. Dat was Iskariot, 
iemand die voorgaf een volgeling van Christus te zijn. Nu kwam hij 
naar voren en vroeg een plaats in deze intieme kring discipelen. Met 
diepe ernst en schijnbare oprechtheid zie hij: ‘Meester, ik zal U vol-
gen waar Gij ook heengaat.’ Jezus wees hem niet af, heette hem 
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evenmin welkom, maar uitte slechts de ontmoedigende woorden: ‘De 
vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon 
des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.’ (Matthéüs 
8:19, 20). Judas geloofde dat Jezus de Messias was en door zich bij de 
discipelen te voegen hoopte hij een vooraanstaande positie in het 
nieuwe koninkrijk te verwerven. Deze verwachting wilde Jezus hem 
ontnemen door te wijzen op Zijn armoede.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 236, 237. 
 

2.  Gelet op Jezus’ reactie op deze man – Hij nam hem niet onmid-
dellijk aan als discipel en beloofde hem evenmin iets; waarom 
vertelde Jezus hem dat hij geen materieel voordeel zou verkrijgen 
van zijn omgang met Jezus? Lukas 9:58. 

Lukas 9:58 Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en 
de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets 
waarop Hij het hoofd kan neerleggen. 
 
“De Heiland leefde niet voor Zijn eigen genot.… Hij had in deze 
wereld geen thuis, alleen als Hij door de gastvrijheid van Zijn vrienden 
onderdak kreeg. Toch was het in Zijn nabijheid net alsof je in de hemel 
was. Dag aan dag moest Hij beproevingen en verleidingen doorstaan, 
maar Hij faalde niet en raakte niet ontmoedigd. Hij was altijd geduldig 
en opgewekt, en zij die gebukt gingen onder lijden verwelkomden 
Hem als de boodschapper van leven, vrede en gezondheid. Er was 
niets in Zijn leven wat niet rein en edel was.” –Christus weerspiegelen, 
blz. 36. 
“Jezus kwam in nederigheid naar deze wereld. Hij was van lage ge-
boorte. De Majesteit des hemels, de Koning der heerlijkheid, de 
Aanvoerder van het gehele engelenheir vernederde Zich tot het 
aanvaarden van het menszijn en Hij verkoos een leven van armoede 
en vernedering. Hij had geen kansen die de armen niet hadden. 
Arbeid, moeiten en ontberingen waren een deel van de dagelijkse 
ervaringen.” –De weg tot gezondheid, blz. 106. 
 

3.  Welk oproep deed Jezus aan iemand anders? Wat laat het 
antwoord van deze man zien? Was het zelfs mogelijk om eerst 
zijn vaders begrafenis te regelen en dan de Meester te volgen? 
Lukas 9:59; Matthéüs 8:21. 
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Lukas 9:59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, 
sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 
Matthéüs 8:21 Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, 
sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. 
 
“Punctualiteit en besluitvaardigheid zijn in het werk en de zaak van 
God heel essentieel. Vertragingen zijn eigenlijk nederlagen. Minuten 
zijn van goud en moeten zo goed mogelijk worden gebruikt. Aardse 
relaties en persoonlijke belangen dienen steeds op de tweede plaats te 
komen. Nooit mag in één enkele bijzonderheid de zaak van God 
lijden vanwege onze aardse vrienden of onze liefste verwanten.”  
–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 629. 
“Geen enkele aardse band, geen enkele aardse overweging moet ook 
maar een moment zwaarder wegen tegenover de plicht van het werk 
van God. Jezus verbrak Zijn verbinding van alles om een verloren 
wereld te redden en Hij eist een volledige toewijding van ons. Er 
moeten offers worden gebracht voor de belangen van Gods zaak. 
Het opofferen van gevoel is het scherpste dat van ons wordt 
verlangd; toch is het per slot van rekening een klein offer.” –Gospel 
Workers (1892), blz. 247, 248. 
 

De eerste prioriteit 

4. Wat was dringender? Geven wij in onze persoonlijke beslissingen 
voorrang aan het prediken van Gods koninkrijk, zoals Jezus zei, 
of aan onze eigen behoeften? Matthéüs 8:22; Lukas 9:60. 

Matthéüs 8:22 Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de 
doden hun doden begraven. 
Lukas 9:60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden 
begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. 
 
“Ik smeek u om uzelf niet toe te staan om weggetrokken te worden 
van uw werkveld wanneer zielen voor of tegen de waarheid 
beslissen. Laat het niet achter voor de vijand, zelfs als er een dode in 
uw huis ligt, zou ik zeggen. Christus zei: ‘Volg Mij; en laat de 
doden hun doden begraven.’ Als u alleen maar het belang van het 
werk zoals het aan mij is voorgesteld zou kunnen zien, dan zou de 
verlamming waar velen last van hebben, afgeschud kunnen worden 
en de doden zouden opstaan en tot leven gebracht worden door 
Jezus Christus. […]  
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Als we standvastig stelling nemen als Gods arbeiders en zeggen: 
‘De Heer heeft ons een boodschap gegeven en we kunnen geen 
trouwe wachters zijn, tenzij we op onze post staan; wij zullen verder 
gaan met het werk ondanks alle gevaren’ dan zullen we erachter 
komen dat Gods engelen voor onze gezinnen thuis zorgen en tegen 
de vijand zullen zeggen: ‘Ga terug.’ ” –Evangelism, blz. 655.  
 

5. Welk verzoek deed de Heer aan een ander persoon? Wat zouden 
wij moeten vinden van het verzoek van de man voor een kort 
uitstel, aangezien hij de uitnodiging van de Meester accepteerde? 
Lukas 9:61. 

Lukas 9:61 Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta 
mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn.  
 
“U zult de waarde van tijd moeten beseffen. U hebt geen excuus, 
wanneer u het belangrijkste werk, ook al is het onplezierig, laat 
liggen, in de hoop dat u het helemaal niet meer hoeft te doen. Óf door 
te denken dat het minder onplezierig zal worden, wanneer u uw tijd 
besteedt aan plezierige zaken die niet zo belastend zijn. U dient eerst 
het werk te doen wat gedaan moet worden, dat te maken heeft met de 
vitale belangen van de zaak, en de minder belangrijke zaken pas op te 
nemen, nadat de meer essentiële af zijn. Punctualiteit en besluitvaar-
digheid zijn in het werk en de zaak van God heel essentieel. Vertra-
gingen zijn eigenlijk nederlagen. Minuten zijn van goud en moeten zo 
goed mogelijk worden gebruikt. Aardse relaties en persoonlijke belan-
gen dienen steeds op de tweede plaats te komen. Nooit mag in één 
enkele bijzonderheid de zaak van God lijden vanwege onze aardse 
vrienden of onze liefste verwanten.” –Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 628, 629. 
 

Haal uw hand niet van de ploeg 

6.  Kon Jezus het eenvoudige verzoek niet honoreren, aangezien de 
man de oproep van de meester had geaccepteerd? Hoe dacht 
Jezus hierover? Lukas 9:62; 16:13. 

Lukas 9:62; 16:13 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan 
de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het 
Koninkrijk van God. […]  Geen huisslaaf kan twee heren dienen, 
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want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich 
aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen 
en de mammon. 
 
“De Heer verlangt zo’n hoge en onverdeelde trouw, dat de meest 
heilige relatie er ondergeschikt aan is. 
Lukas 14:20: ‘En een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd, en 
daarom kan ik niet komen.’ ” –Pamphlet 048, Living by Principle, 
blz. 26, 27.  
“Alle pleidooien op grond van genegenheid en liefde, al het hunkeren 
naar vriendschap, kunnen je dan niet van de waarheid en van je plicht 
afbrengen. Dan offer je je plicht niet op aan je ingevingen.”  
–Brieven aan jonge mensen, blz. 413. 
“Geen enkele aardse band, geen enkele aardse overweging mag ook 
maar een moment zwaarder wegen tegenover de plicht van de zaak en 
het werk van God.” –Testimonies for the Church, deel 3, blz. 500. 
 

Ter overdenking 

♦ Nadat u de drie antwoorden hebt gelezen die Jezus gaf aan diverse 
mensen die werden opgeroepen om discipel te worden, welk duidelijk 
verschil denkt u dat er is tussen het menselijke idee van discipelschap 
en dat van Jezus? 

♦ Wat dienen we daarom te doen? 
♦ Moeten we volgens Jezus eenvoudigweg onze ideeën veranderen, óf 

onze hand op de ploeg leggen en onszelf toeleggen op Zijn werk?  
 
 

Streven naar beheersing  

7. Wat verdient voorrang: onze eigen belangen of die van Gods 
koninkrijk? Wat laat onze keuze zien? Filippensen 3:13, 14;  
2 Timótheüs 2:3-5. 

Filippensen 3:13, 14 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. 
2 Timótheüs 2:3-5 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 
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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. 
 
“Paulus deed veel dingen. Hij was een wijze leraar. Zijn vele brieven 
staan vol met leerzame lessen, die de juiste principes beschrijven. Hij 
werkte met zijn handen want hij was tentenmaker en verdiende zo zijn 
dagelijks brood. […]  Hij droeg een zware last voor de gemeentes. Hij 
probeerde heel oprecht hun fouten aan hen te laten zien, zodat zij deze 
konden corrigeren en niet misleid en van God weggeleid zouden 
worden. Hij probeerde ze altijd te helpen met hun moeilijkheden en 
toch verklaart hij: ‘één ding doe ik.’ […] Hij had veel verantwoorde-
lijkheden in zijn leven en toch hield hij altijd dit ‘ene ding’ voor zich. 
Het doorlopende gevoel van de aanwezigheid van God dwong hem 
om zijn oog altijd op Jezus te houden, de overste Leidsman en 
Voleinder van zijn geloof.” –Conflict and Courage, blz. 353. 
 

Voor verdere studie 

“ ‘Zo iemand achter Mij wil komen’, zegt Jezus, ‘die verloochene zichzelf 
en neme zijn kruis op, en volge Mij.’ (Matthéüs 16:24.) Zelfverloochening 
en opoffering zullen het leven van de christen kenmerken.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 382. 
“Het hogere doel waardoor Paulus werd gedwongen zich te haasten met het 
oog op de ontberingen en moeilijkheden zou elke christelijke werker ertoe 
moeten brengen om zichzelf volledig toe te wijden aan de dienst van God. 
Wereldse verleidingen zullen worden voorgelegd om zijn aandacht van de 
Verlosser af te leiden, maar hij moet haastig naar het doel gaan en de we-
reld, de engelen en de mensen laten zien dat de hoop om het aangezicht van 
God te zien alle moeite en opofferingen waard is.” –Conflict and Courage, 
blz. 353. 

 
_____ 
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Zendingsbericht van 
het college van de Filippijnse Unie  

 
Voorlezen op Sabbat 27 oktober 2018 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 3 november 2018 worden ingezameld 
 

“Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en 
de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de 
HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te 
houden.” Deuteronomium 31:12. 

De Filippijnen is een soevereine eilandstaat in de westelijke Stille Oceaan 
met een oppervlakte van 343.448 vierkante kilometer, samengesteld uit 7.100 
eilanden. Begrensd door de Zuid-Chinese Zee in het westen, de Filippijnse 
Zee in het oosten en de Celebes-zee in het zuidwesten, delen de Filippijnen 
maritieme grenzen met Taiwan in het noorden, Vietnam in het westen, Palau 
in het oosten, en Maleisië en Indonesië naar het zuiden. De bevolking telt 
102.068.400 inwoners. Per januari 2018 waren de Filippijnen het achtste 
meest bevolkte land in Azië; en de twaalfde, in de wereld. Het is het land in 
Azië met de meeste christenen en de vijfde in de wereld, met 86.790.000 
christenen. 
De eerste toegang tot de Filippijnen door het Internationaal Zendings-
genootschap vond plaats in 1964 onder predikant Raul Escobar. Predikanten 
Carlos Kozel, Augusto Pizzaro, Henry Andrade, Siegmund Gutknecht en 
Wilhelm Egerter, om er een paar te noemen, bezochten ook en steunden de 
zendingsinspanningen. 
De Filippijnse Unie werd officieel geregistreerd op 14 maart 1978, onder de 
naam Internationaal Zendingsgenootschap, Zevende Dags Adventisten, 
Reformatiebeweging, Filippijnse Unie Conferentie, met drie velden – 
Luzon, Visayas en Mindanao. 
De voornaamste zendingsmethoden die in de loop van tientallen jaren zijn 
gebruikt, omvatten medisch zendingswerk, gezondheidsmarkten, seminars 
en trainingen, huis-aan-huis-colportage, verspreiding van boeken, pamflet-
ten en traktaten, persoonlijke Bijbelstudies, Bijbel-uiteenzettingen, radio-
evangelisatie, evangeliebediening in gevangenissen, kleding- en voedsel-
distributie, hulp bij rampen en muziekondersteuning. Deze activiteiten wor-
den uitgevoerd door de lokale gemeenten met de hulp van de Filippijnse 
Unie als dat nodig is. 
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In 2016 werd een groot project in gang gezet om een college te vestigen als 
nog een andere methode om het evangelie te verspreiden. De Filippijnse 
Unie bezit een perceel van 300 vierkante meter, dat werd gekocht met de 
hulp van de onderwijsafdeling van de Generale Conferentie in het 
Mindanao-veld, in het meest zuidelijke deel van de Filippijnen. Het eigen-
dom is te klein om te voldoen aan de minimumvereisten van het Filippijnse 
ministerie van Onderwijs voor een school, maar als er eenmaal extra grond 
is verkregen, kan de fundering worden gelegd en kunnen een paar gebouwen 
worden neergezet. De Filippijnse Unie heeft verschillende leden die ge-
diplomeerde leraren zijn en zij kunnen helpen met dit project. 
Een grote uitdaging voor leden en geïnteresseerde zielen is de eis voor 
zowel openbare als privéscholen dat leerlingen lessen volgen op de 
Sabbatdag. Als dit project door de genade van God kan worden voortgezet, 
zal het een uitstekende bemoediging zijn voor nieuwe zielen en huidige 
geïnteresseerden om de Reformatieboodschap te aanvaarden en een deel van 
Gods gezin te zijn, omdat er geen educatieve belemmering zal zijn om de 
Sabbat heilig te houden.  
Bovendien zullen de jongeren worden opgeleid overeenkomstig de heilige 
Schrift, wat een zeer grote zegen zal zijn in dit seculiere tijdperk. Het is de 
bedoeling dat dit project geld genereert om de Filippijnse Unie te helpen bij 
de oprichting van een gezondheidskliniek in het Visayan-veld, een 
basisschool in het Luzon-veld te starten en zendingswerk te ondersteunen 
in de buurlanden. 

Met dit in het achterhoofd vraagt de Filippijnse Unie om uw steun voor dit 
speciale project om het werk in de Filippijnen en Azië te helpen. Moge de 
Heer elk vrijgevig hart blijven zegenen. “En laten wij niet moe worden 
goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet 
opgeven.” Galaten 6:9. 

 
–Roland N. De La Paz 

Voorzitter van de Aziatische Divisie 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd 
voor het college van de Filippijnse Unie 

 
Dat God uw liefdevolle offergave voor Hem mag zegenen! 

 
 

5e Les     Sabbat 3 november 2018 
                 Sabbatbegin 17.10 u. ↔ 17.08 u. 
 

Zelfverloochening 
 
“Er zijn mensen die altijd op zoek schijnen te zijn naar de hemelse parel. 
Maar zij geven hun verkeerde gewoonten niet helemaal op. Zij doden niet 
hun oude natuur, zodat Christus in hen kan leven. Daarom vinden zij deze 
kostbare parel niet. Zij hebben hun onheilige eerzucht en liefde voor 
wereldse attracties1 niet overwonnen. Zij nemen niet hun kruis op om 
Christus te volgen op de weg van zelfverloochening en opoffering. Zij 
zijn bijna christenen en schijnen heel dicht bij het koninkrijk der hemelen 
te zijn, maar zij kunnen er niet binnengaan.” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 67. 

 

1. Wat moet elk individu doen om een volgeling van Jezus te zijn? 
Waarom is zelfverloochening zo noodzakelijk? Was Jezus’ bood-
schap alleen voor een aantal mensen of voor iedereen? Matthéüs 
16:24, eerste gedeelte; Markus 8:34, eerste gedeelte. 

Matthéüs 16:24a Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand 
achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, … 
Markus 8:34a En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich 
geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen 
zichzelf verloochenen, … 
 

                                                        
 
 
 
1 attracties: aantrekkelijkheden 



32 
 

“Er zijn velen in de gemeente van wie het hart aan de wereld toe-
behoort. Maar God doet een oproep aan hen die beweren dat zij de 
vergevorderde waarheid geloven om boven de houding van de popu-
laire kerken van vandaag te stijgen. Waar is de zelfverloochening, 
waar is het kruisdragen waarvan Christus zei dat het Zijn volgelingen 
zou kenmerken? De reden waarom wij slechts een kleine invloed 
hebben gehad op ongelovige verwanten en kennissen is dat wij maar 
weinig vastberaden verschil hebben laten zien in ons handelen met dat 
van de wereld. Ouders moeten wakker worden en hun ziel reinigen 
door de waarheid te beoefenen in het leven thuis…‘Wij zijn immers 
een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor 
mensen.’ ” –Fundamentals of Christian Education, blz. 289. 
 

2. Hoe weten wij dat Jezus spreekt over het leven van een discipel? 
Wat zal de discipel bereid zijn op te geven, als het noodzakelijk 
is? Wat zal er gebeuren als hij dat niet doet? Matthéüs 16:25, 
eerste gedeelte. 

Matthéüs 16:25a Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen, … 
 
“…Die God verlaten om hun leven te redden, zullen door Hem ver-
laten worden. Wanneer ze proberen hun leven te redden door de 
waarheid los te laten, zullen ze het eeuwige leven verliezen.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 408. 
“Wat kan er vergeleken worden met het verlies van de ziel van een 
mens? Dit is een vraag die elke ziel voor zichzelf zal moeten vaststel-
len; het verkrijgen van de schatten van het eeuwige leven, of om alles 
te verliezen door na te laten om God en Zijn gerechtigheid tot zijn eer-
ste en voornaamste zaak te maken. Jezus, de Verlosser van de wereld, 
… kijkt bedroefd naar de grote aantallen die belijden christenen te zijn 
maar die niet Hem maar zichzelf dienen. Zij denken maar zelden aan 
de eeuwige werkelijkheid, ondanks dat Hij hun aandacht richt op de 
rijke beloning die de getrouwe wacht die Hem met hun onverdeelde 
toegenegenheid dienen. Hij brengt eeuwige werkelijkheid in hun 
gezichtsveld. Hij smeekt hen om nu de balans op te maken van het zijn 
van een gehoorzame en trouwe volgeling van Christus, en Hij zegt: ‘U 
kunt niet God dienen en de mammon.’ Matthéüs 6:24.” –That I May 
Know Him, blz. 321. 
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Winnen door te verliezen 

3. Wat zal een trouwe discipel van Jezus bereid zijn om te verliezen? 
Zal hij in dat geval zijn leven voor altijd verliezen of zal hij het 
uiteindelijk terugkrijgen? Matthéüs 16:25, laatste gedeelte; 
Markus 8:35. 

Matthéüs 16:25b … Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, 
zal het behouden. 
Markus 8:35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om 
het Evangelie, die zal het behouden. 
 
“De doeltreffendheid die de Heer opzet om te zien in Zijn volk is 
helaas ontbrekend geweest in de gemeente. Hoe kunnen wij hiervoor 
rekenschap geven? Zijn zij die de naam van Christus belijden echt 
bekeerd? Hebben zij hun verstand, hun kennis, hun genegenheid, hun 
gedachten aan God toegewijd? Hebben zij hun talenten van middelen 
en bekwaamheid aan het werk gezet in de dienst van hun Meester? Of 
hebben zij al hun geestelijke en lichamelijke krachten gewijd aan het 
opbouwen van wereldse ondernemingen?... Hij die een kind van God 
is moet van nu af aan naar zichzelf kijken als een onderdeel van het 
kruis van Christus, een schakel in de ketting die naar beneden is 
gelaten om de wereld te redden, één met Christus in Zijn plan van 
genade, met Hem erop uit trekkend om hen te zoeken en te redden die 
verloren zijn. Hij moet zich er altijd bewust van zijn dat hij zichzelf 
aan God heeft gewijd en dat hij in zijn karakter Christus dient te 
openbaren aan de wereld. De zelfverloochening, de zelfopoffering, 
het mededogen en de liefde die werden getoond in het leven van 
Christus dienen opnieuw te verschijnen in het leven van Gods 
arbeider…. Zij zullen de meest tedere zorgzaamheid tonen voor de 
dwalende … en zullen bekend staan als discipelen van Christus.”  
–Australian Union Gleaner, 12 juli 1905. 
 

4. Wat zei Jezus toen Hij het eeuwige leven vergeleek met de hele 
wereld? Is dit het waard, om de rijkdom van deze wereld te ver-
krijgen en dan je hele leven voor alle eeuwigheid te verliezen? 
Matthéüs 16:26; Lukas 9:25. 
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Matthéüs 16:26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld 
wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 
losprijs voor zijn ziel? 
Lukas 9:25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen 
en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? 
 
“De Heiland zag dat de mensen in beslag genomen waren door het 
streven naar gewin en dat zij de eeuwige werkelijkheid uit het oog 
verloren. Hij nam het op Zich dit kwaad te verbeteren. Hij wilde de 
betovering verbreken die de ziel verlamde. Terwijl Hij Zijn stem 
verhief, riep Hij: ‘Wat zou het een mens baten als hij de gehele 
wereld won, maar schade leed aan zijn ziel. Of wat zal een mens 
geven in ruil voor zijn leven?’ Hij houdt de gevallen mensheid de 
betere wereld voor ogen, die zij uit het oog verloren hebben, opdat 
zij de eeuwige werkelijkheden zouden zien. Hij brengt hen naar de 
drempel van de oneindigheid, verlicht met Gods onbeschrijfelijke 
heerlijkheid en toont hun de schatten die daar zijn. 
De waarde van deze schat gaat zilver en goud te boven. De rijkdom 
van aardse mijnen kan er niet mee worden vergeleken.” –Lessen uit 
het leven van alledag, blz. 58. 
 

De beloning in de hemel 

5. Hoe zal het iemand vergaan als hij – in plaats van zijn Meester te 
volgen – zichzelf toewijdt aan het verkrijgen van status in de we-
reld? Hoe bijzonder mooi zal het daarentegen zijn om de Meester 
te volgen en al je toevertrouwde gaven in Zijn dienstwerk te stop-
pen? Matthéüs 16:27. 

Matthéüs 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heer-
lijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder 
vergelden naar zijn daden. 
 
“‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des 
Heren gaat over u op.’ Jesája 60:1. Christus komt met macht en 
grote heerlijkheid. Hij komt in Zijn heerlijkheid en de heerlijkheid 
van Zijn Vader. Heilige engelen zullen Hem vergezellen bij Zijn 
komst. Terwijl heel de wereld in het duister is gehuld, zal het licht 
zijn in de woningen der gelovigen. Zij zullen de eerste lichtstralen 
zien van Zijn wederkomst. Het heldere licht zal afstralen van Zijn 
pracht, en Christus de Verlosser zal geprezen worden door allen die 
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Hem hebben gediend. Terwijl de goddelozen vluchten, zullen 
Christus’ volgelingen zich verblijden in Zijn tegenwoordigheid. Dan 
zullen de verlosten uit de mensen de erfenis die hen is beloofd, in 
ontvangst nemen.” –Profeten en koningen, blz. 442. 
 

6. Wat kan er in de toekomst worden verwacht als wij Zijn oproep 
negeren en besluiten om onze eigen paden te bewandelen? Wat 
zal er dan verwacht kunnen worden bij Zijn komst? Lukas 
9:26; Markus 8:38. 

Lukas 9:26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd 
zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wan-
neer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in 
die van de heilige engelen.  
Markus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd 
zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon 
des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heer-
lijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. 
 
“Christus is waarheid en zij die aarzelen om de waarheid te gehoor-
zamen, verloochenen Christus. Zij laten zien dat zij zich schamen om 
onder Zijn met bloed bevlekte banier te staan, zich schamen om te 
erkennen dat zij doeners van het woord zijn, zich schamen om zichzelf 
aan de zijde van Christus te scharen als bewaarders van Zijn wet. Het 
voelt voor hen te schande makend om Zijn geboden lief te hebben, om 
het gedenkstuk van Gods werk van de schepping te eerbiedigen. 
Christus zegt: ‘Want zo wie zich voor Mij en voor Mijn woorden zal 
geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des mensen Zich schamen, 
wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des 
Vaders, en van de heilige engelen.’ 
Dit is het zekere resultaat. Zult u het riskeren? Zult u ontrouw zijn 
aan God omdat uw naasten ontrouw zijn? Zult u onder de over-
treders gevonden worden omdat uw naasten daar zijn? Bent u er vol-
daan mee om buiten de stad van God te zijn, om samen met de 
kompanen die u in de wereld heeft gekozen ten onder te gaan?”  
–Signs of the Times, 28 juli 1898. 
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Toekomstige roem 

7. Naar welke roemrijke gebeurtenis wees Jezus om Zijn missie en 
beloften te bekrachtigen? Naar welke gebeurtenis verwees Hij in 
deze bijzonder mooie profetie? Matthéüs 16:28; Lukas 9:27-31. 

Matthéüs 16:28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die 
hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. 
Lukas 9:27-31 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen 
die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het 
Koninkrijk van God gezien hebben. Het gebeurde ongeveer acht 
dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus 
meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl 
Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn 
kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem; 
het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken 
over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. 
 
“Jezus had Zijn discipelen gezegd, dat er enkelen daar bij Hem ston-
den, die de dood niet zouden smaken, voordat zij het koninkrijk van 
God met kracht zouden zien komen. Bij de verheerlijking op de berg 
werd deze belofte vervuld. Het aangezicht van Jezus werd daar ver-
anderd, en blonk gelijk de zon. Zijn kleding was wit en glinsterend. 
Mozes was tegenwoordig om diegenen te vertegenwoordigen, die bij 
de tweede verschijning van Jezus uit de doden zullen opgewekt 
worden. En Elia, die levend opgenomen was zonder te sterven, stelde 
diegenen voor, die bij Christus’ wederkomst veranderd zullen worden 
tot onsterfelijkheid, en in de hemel opgenomen zullen worden zonder 
de dood te smaken. De discipelen aanschouwden met verbazing en 
vrees de uitnemende majesteit van Jezus, en de wolk die hen over-
schaduwde, en hoorden de stem van God met vreselijke majesteit 
zeggen: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem.’ ” –Eerste 
geschriften, blz. 191. 
 

Voor verdere studie 

“ ‘Zo iemand achter Mij wil komen,’ zei Christus, ‘die verloochene 
zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.’ (Lukas 9:23) Dit 
is het bewijs van discipelschap. Als de gemeenteleden doeners van het 
woord zouden zijn – zoals zij zelf plechtig beloofd hadden om te zijn toen 
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zij de doop ondergingen – dan zouden zij hun broeders en zusters 
liefhebben en zouden zij constant zoeken naar eenheid en harmonie. ... 
Zij die in Christus geloven en nederig met Hem wandelen, … die kijken 
om te zien wat zij kunnen doen om te helpen en de zielen van anderen te 
zegenen en te versterken, werken samen met de engelen die degenen die-
nen die erfgenamen van de verlossing zullen zijn. Jezus geeft hen genade, 
wijsheid en gerechtigheid, waardoor zij een zegen worden voor allen met 
wie zij in aanraking worden gebracht. Hoe nederiger zij zichzelf schatten, 
hoe meer zegeningen zij zullen ontvangen van God, omdat het ontvangen 
hiervan niet hén verhoogt. Zij maken op een juiste manier gebruik van 
hun zegeningen, omdat zij ontvangen om te geven.” –This Day with God, 
blz. 356. 
 

_____ 
 

 

6e Les     Sabbat 10 november 2018 
                 Sabbatbegin 16.58 u. ↔ 16.56 u. 
 

Liefde en dienstbaarheid voor de Meester 
 
“Persoonlijke arbeid is hard nodig. Vele zielen kunnen gered worden als 
degenen die beweren dat ze volgelingen van Christus zijn, zouden werken 
zoals Christus werkte. Niet leven om zichzelf te plezieren, maar om God 
te verheerlijken, handelend als zendelingen, oprechte liefde tonen voor de 
Meester door al het mogelijke te gebruiken van hun toevertrouwde talen-
ten. In de aard van het werk in Christus’ linies, zullen degenen die het 
doen, zichzelf uit het oog verliezen. We worden geroepen om van zielen 
te houden zoals Christus hen liefhad, om een zielenarbeid te voelen zodat 
zondaars bekeren zullen worden. Breng de onvergelijkelijke liefde van 
Christus naar voren. Houdt het eigen-ik uit het zicht.” –Review and 
Herald, 21 juni 1898. 

 
De Meester heeft Zijn discipelen innig lief 

1.  Welke sterke banden had Jezus met Zijn discipelen? Hoe sterk 
was Zijn liefde voor hen en is deze nog steeds voor Zijn discipelen 
vandaag de dag? Johannes 13:34; 15:12, 13. 
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Johannes 13:34; 15:12, 13 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u 
elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefheb-
ben. [...]  Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad 
heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
 
“Zijn [Christus’] eerste gebod in de opperzaal was: ‘Een nieuw gebod 
geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u heb liefgehad‚ dat gij 
ook elkander liefhebt.’ Voor de discipelen was dit een nieuw gebod, 
want zij hadden elkaar niet liefgehad zoals Christus hen had 
liefgehad. Hij zag dat nieuwe gedachten en drijfveren hen moesten 
gaan beheersen, dat zij nieuwe beginselen moesten beoefenen en dat 
zij door Zijn leven en sterven een nieuwe opvatting over liefde zou-
den krijgen. Het gebod om elkaar lief te hebben kreeg een nieuwe 
betekenis in het licht van Zijn zelfopoffering. Heel het werk van de 
genade is één aanhoudende liefdedienst, een zelfverloochenende, 
zelfopofferende inspanning. Elk uur van Christus’ leven op aarde 
vloeide Gods liefde in onweerstaanbare stromen door Hem. Allen 
die Zijn Geest bezitten zullen liefhebben zoals Hij heeft liefgehad. 
Hetzelfde beginsel waardoor Christus gedreven werd zal hen 
aansporen bij alles wat zij voor en met elkaar doen.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 566. 
 

2.  Wat zegt de heilige Schrift over de liefde van de Heiland voor 
Zijn discipelen vlak voor Zijn verschrikkelijke zie lsangst in 
Gethsemané? Johannes 13:1. 

Johannes 13:1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat 
Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de 
Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefge-
had had, liefgehad tot het einde. 
 
“Christus wist dat voor Hem de tijd gekomen was om deze wereld te 
verlaten en tot Zijn Vader te gaan. Omdat Hij de Zijnen die in de 
wereld liefhad, heeft Hij hen liefgehad tot het einde. Hij bevond Zich 
in de schaduw van het kruis en pijn folterde Zijn hart. Hij wist dat Hij 
in het uur van Zijn verraad verlaten zou zijn. Hij wist dat Hij ter dood 
gebracht zou worden op de meest vernederende wijze. Hij kende de 
ondankbaarheid en wreedheid van hen die Hij wilde redden. Hij 
kende de grootte van het offer dat Hij moest brengen en wist dat het 
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voor velen vergeefs zou zijn. Omdat Hij alles wist wat Hem te wach-
ten stond, had Hij natuurlijk overweldigd kunnen zijn bij de gedachte 
aan Zijn eigen vernedering en lijden. Maar Hij zag naar de twaalf die 
als de Zijnen bij Hem waren geweest en die nadat Zijn schande, smart 
en lijden voorbij waren, alleen in de wereld verder moesten strijden. 
Zijn gedachten aan Zijn eigen lijden waren altijd verbonden met 
Zijn discipelen. Hij dacht niet aan Zichzelf. Zijn zorg voor hen over-
heerste in Zijn denken.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 535, 536. 
 

De liefde van de discipelen voor hun Meester 

3.  Wat kunnen we zeggen over de liefde van een persoon als hij de 
Meester op de tweede of derde plaats zet? Welke liefde alleen is 
Hem waardig? Kunnen we zeggen dat onze grootste liefde voor 
de Heer is? Matthéüs 10:37; Lukas 14:26.  

Matthéüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet 
waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 
Lukas 14:26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en 
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn 
eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 
 
“Maar om de uitnodiging voor het evangeliefeest te aanvaarden moe-
ten zij hun wereldse belangen ondergeschikt maken aan het ene doel, 
het ontvangen van Christus en Zijn gerechtigheid. God heeft alles voor 
de mens gegeven en Hij vraagt of de mens het dienen van Hem boven 
alle aardse en zelfzuchtige overwegingen zal plaatsen. Hij kan geen 
gedeeld hart aanvaarden. Het hart dat opgaat in aardse genegenheid 
kan niet aan God worden gegeven. 
Deze les geldt voor alle tijden. Wij moeten het Lam van God volgen 
waarheen Het gaat. Zijn leiding moet verkozen, Zijn gezelschap ge-
waardeerd worden boven het gezelschap van aardse vrienden. Christus 
zegt: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en 
wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.’ 
(Matthéüs 10:37)” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 133. 
 

4. Wat is een duidelijk teken dat iemand de Meester met heel zijn 
hart liefheeft? Wat zal automatisch volgen? Johannes 14:21. 
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Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is 
het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefheb-
ben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 
 
“Niemand kan God op de allerhoogste wijze liefhebben en één van 
Zijn geboden overtreden. Het hart, verzacht en onderworpen aan de 
schoonheid van Christus’ karakter en beteugeld door de zuivere en 
verheven regels die Hij ons gegeven heeft, zal in praktijk brengen wat 
het heeft geleerd van liefde, en zal Jezus onmiddellijk volgen in 
nederige gehoorzaamheid. De levende kracht van het geloof zal zich 
openbaren in liefdevolle daden. 
Welk bewijs hebben we dat wij de pure liefde hebben, onvermengd? 
God heeft een standaard – Zijn geboden – opgericht. ‘Die Mijn 
geboden heeft, en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft.’ Johannes 
14:21. De woorden van God moeten een blijvende plaats in onze 
harten hebben.” –Our High Calling, blz. 73. 
 

5.  Welke vraag stelde de Heer aan de discipel die Hem in verzoeking 
had verloochend? Wat was het antwoord? Johannes 21:15. 

Johannes 21:15 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus 
tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan 
dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij 
zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 
 
“Deze hartonderzoekende vraag was noodzakelijk in het geval van 
Petrus en is ook nodig voor ons. Het werk van herstel kan nooit gron-
dig zijn, als de wortels van het kwaad niet worden bereikt. Telkens 
weer zijn de takken afgeknipt, terwijl de wortel van bitterheid is 
achtergebleven om weer op te komen en velen te verontreinigen; maar 
de diepste diepte van het verborgen kwaad moet worden bereikt, ...”  
–Bijbelkommentaar, blz. 426. 
“Nadat Petrus ertoe was gebracht zichzelf te verloochenen en volledig 
te vertrouwen op de goddelijke kracht, ontving hij zijn roeping als 
onderherder. Tot Petrus had Christus gezegd, voor deze Hem verloo-
chende: ‘Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw 
broederen.’ (Lukas 22:32)  
Deze woorden duidden het uitgebreide en succesvolle werk aan dat 
deze apostel in de toekomst zou doen voor hen die tot het geloof zou-
den komen. Op dit werk had Petrus’ ervaring van zonde, lijden en be-
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rouw hem voorbereid. Pas toen hij zijn zwakheid had leren beseffen, 
kon hij de behoefte van de gelovige aan afhankelijkheid van Christus 
begrijpen. Tijdens stormen van verzoeking had hij geleerd dat de mens 
alleen dan veilig kan gaan, wanneer hij geheel afstand neemt van zich-
zelf en vertrouwt op de Heiland.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 376. 
 

6.  Met wat vertrouwde Jezus Petrus toe nadat hij zijn liefde voor 
Hem krachtig herhaalde? Welke soortgelijke missie vertrouwt de 
Heer toe aan allen die Hem liefhebben? Johannes 21:16. 

Johannes 21:16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: 
Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, 
U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. 
 
“Christus noemde aan Petrus slechts één voorwaarde van het dienen: 
‘Hebt gij Mij lief?’ Dit is de noodzakelijke eigenschap. [...] De liefde 
van Christus is niet zo maar een gevoel, maar een levend beginsel dat 
openbaar moet zijn als een voortdurend aanwezige kracht in het hart. 
[...] De handelwijze van de Heiland met Petrus was een les voor hem 
en zijn broeders geweest. Hoewel Petrus zijn Heer had verloochend, 
was de liefde waarmee Jezus hem verdroeg, onveranderd gebleven. 
En wanneer de apostel de taak zou opnemen om het woord te be-
dienen aan anderen, moest hij de overtreder tegemoet treden met 
geduld, sympathie en vergevende liefde. Gedachtig aan zijn eigen 
zwakheid en falen, moest hij de schapen en lammeren die aan zijn 
zorg waren toevertrouwd, even teder behandelen als Christus hem 
behandeld had.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 377. 
 

De toets van liefde 

7.  Waarom heeft de Heer Petrus drie keer dezelfde vraag gesteld? 
Wat zou ons antwoord zijn onder soortgelijke omstandigheden? 
Hoe zouden we ons als Zijn discipelen voelen als iemand ons 
naar een plaats leidde waar we niet heen wilden gaan? Johannes 
21:17-19. 

Johannes 21:17-19 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, 
zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij 
voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen 
Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus 
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zei tegen hem: Weid Mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: 
Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar 
als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander 
zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij 
om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En 
nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 
 
“Toen Christus voor de derde maal tot Petrus zei: ‘Hebt gij Mij lief?’ 
drong de onderzoekende vraag door tot in zijn hart. Petrus viel, door 
zichzelf veroordeeld, op de Rots met de woorden: ‘Here, Gij weet 
alles, Gij weet dat ik U liefheb.’ 
Dit is het werk voor iedereen, die God heeft onteerd en het hart van 
Christus heeft pijn gedaan door het verloochenen van waarheid en 
recht. Als de verzochte ziel het beproevende proces ondergaat en het 
eigen ik niet gewekt wordt om zich gekwetst en misbruikt te voelen 
door de toets, openbaart het onderzoekende mes dat de ziel werkelijk 
voor het eigen ik dood is en voor God leeft. [...] Petrus was nu nederig 
genoeg om de woorden van Christus te begrijpen en zonder vragen te 
stellen, werd de eens zo rusteloze, snoevende, zelfvertrouwende 
discipel onderworpen en berouwvol. Hij volgde inderdaad zijn Heer – 
de Heer die hij had verloochend. De gedachte dat Christus hem niet 
had verloochend en verworpen was voor Petrus een licht, troost en 
zegen. Hij had het gevoel dat hij uit vrije wil gekruisigd kon worden, 
maar dan met het hoofd omlaag. En hij, die zozeer deel had aan het 
lijden van Christus, zal ook delen in Zijn heerlijkheid, als Hij gezeten 
zal zijn op de troon Zijner heerlijkheid.” –Bijbelkommentaar,  
blz. 426, 427. 
 

Voor verdere studie 

“Ieder gemeentelid dat werkelijk bekeerd is, dient wat werk gegeven te 
worden. ‘Het geschil, dat ik niet wist, dat onderzocht ik’, zei Job. Er moet 
worden nagedacht over wat dienstbaarheid voor God betekent. Het betekent 
dat we hetzelfde soort dienstwerk moeten doen dat Christus deed toen Hij 
in onze wereld was. In dit werk, of we nu rijk of arm zijn, moeten we het 
juk van Christus dragen en van Hem leren dat Hij zachtmoedig en nederig 
van hart is. Sommigen kunnen meer bepaald het werk worden gegeven om 
Christus vanaf de preekstoel uiteen te zetten en de godsspraken van God 
voor de kerken te openen. Toch moeten ze zich niet afsluiten van het 
bezoeken van families, met hen praten, met hen bidden, hen aansporen, 
degenen bemoedigen die bemoediging nodig hebben, en een ‘Zo zegt de 
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Heere’ voorleggen om elke oorzaak van tekortkoming tegemoet te treden. 
In totaal wordt te weinig van dit werk gedaan. Persoonlijke arbeid is hard 
nodig.” –Review and Herald, 21 juni 1898. 
 

_____ 
 

 

7e Les     Sabbat 17 november 2018 
                 Sabbatbegin 16.48 u. ↔ 16.46 u. 
 

Discipelschap en toewijding 
 
“Allen zouden hieruit hun les moeten leren, dat zij individueel verant-
woordelijk zijn voor God. Als zij God met heel hun hart liefhebben, 
zullen zij wijs zijn tot zaligheid. Zij zullen Zijn wil doen en hun licht zal 
altijd hun heerlijkheid zijn en onverminderd blijven, omdat zij hun Heer 
herkennen en vrezen en dienen. Het plechtige werk rust op elke ziel om te 
overwegen dat hij een dienaar is van Jezus Christus, plechtig beloofd 
door zijn doopbeloften om zich te kleden met de gerechtigheid van 
Christus. Zullen wij het levende voorbeeld van de Heere Jezus uit-
voeren?” –This Day with God, blz. 128. 

 
Ons kruis dragen 

1.  Wat dienen allen die de Heere als Zijn discipelen willen volgen te 
accepteren? Is de uitnodiging alleen beperkt tot de eerste twaalf 
discipelen? Matthéüs 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23. 

Matthéüs 16:24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand 
achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 
opnemen en Mij volgen. 
Markus 8:34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich 
geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 
Lukas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet 
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 
 
“God heeft gesproken en het is Zijn bedoeling dat de mens zal gehoor-
zamen. Hij vraagt Zich niet af, of het Hem nu wel schikt om zo te 
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doen. De Here des levens en der heerlijkheid ging niet te rade of het 
Hem nu wel schikte of paste, toen Hij Zijn verheven plaats verliet om 
een Man van smarten te worden, verzocht in krankheden, Zich onder-
werpende aan schande en dood om de mens te bevrijden van de con-
sequentie van zijn ongehoorzaamheid. Jezus stierf, niet om de mens te 
verlossen in zijn zonden, maar van zijn zonden. De mens moet de dwa-
ling zijns wegs loslaten, het voorbeeld van Christus volgen, zijn kruis 
op zich nemen en Hem navolgen, door het eigen-ik te verzaken en God 
te gehoorzamen, wat dat ook koste.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 1, blz. 516. 
“... Eerst de betekenis van zelfopoffering leren verstaan. Het kruis van 
Christus is de centrale steunpilaar waaraan ‘een alles verre te boven 
gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid’ hangt. ‘Indien iemand achter 
Mij wil komen’, zegt Christus, ‘die verloochene zichzelf en neme zijn 
kruis op en volge Mij.’ (2 Korinthe 4:17; Matthéüs 16:24) 
Het is de uiting van onze liefde voor onze medemens die onze liefde 
tot God kenbaar maakt. Het is volharding in het dienen dat rust brengt 
aan de ziel. Door nederige, vlijtige, getrouwe arbeid werd de welvaart 
van Israël bevorderd. God onderhoudt en sterkt hem die gewillig is 
om te gaan op de weg van Christus.” –Van Jeruzalem tot Rome, 
blz.408.  
 

2.  Is het mogelijk om een discipel van Jezus te worden zonder ons 
kruis te dragen en Hem te volgen? Is het afdoende als dit alleen 
van tijd tot tijd gebeurt? Lukas 14:27; Johannes 8:31. 

Lukas 14:27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, 
kan geen discipel van Mij zijn. 
Johannes 8:31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: 
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen. 
 
“De ziel vindt alleen rust in het koesteren van zachtmoedigheid en ne-
derigheid van hart. De vrede van Christus is nooit te vinden waar zelf-
zucht regeert. De ziel kan niet groeien in genade, als zij egocentrisch en 
trots is. Jezus nam de positie in, die de mens moet innemen, zodat de 
vrede van Christus in het hart kan wonen. Mensen, die zich aan 
Christus hebben aangeboden, om Zijn discipelen te zijn, moeten hun 
eigen ik dagelijks verloochenen. Ze moeten hun kruis opnemen en in 
de voetstappen van Jezus volgen. Zij moeten gaan waar Zijn voorbeeld 
de weg wijst.” –Geest, karakter, persoonlijkheid, blz. 46, 47. 
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Het falen van de discipelen 

3. Wat deden de discipelen toen Jezus werd gearresteerd en in de 
boeien geslagen? Markus 14:46, 50. 

Markus 14:46, 50 En zij sloegen hun handen aan Hem, en grepen 
Hem. [...]  En zij, Hem verlatende, zijn allen gevlucht. 
 
“Er is niets méér beledigend voor God dan een zelfvoldane geest. We 
vinden in het leven van Petrus een droevige les. Dit zou een waar-
schuwing moeten zijn voor alle belijdende christenen. De Heiland 
heeft hem nog getrouw gewaarschuwd voor het komende gevaar, 
maar zelfvoldaan en aanmatigend als hij was, beleed hij zijn constante 
trouw en ijver, en verkondigde dat hij bereid was om zijn Meester te 
volgen tot in de gevangenis, ja tot de dood toe. De test voor Petrus 
kwam toen de storm over de discipelen losbarstte door de vernedering 
van hun Leider. Vol verdriet zijn de geïnspireerde woorden 
neergeschreven: ‘Toen lieten de discipelen Hem alleen en vluchtten’ 
(Matthéüs 26:56). De vurige, ijverige, zelfvoldane Petrus verloo-
chende herhaalde keren zijn Heer. Nadien had hij intens berouw. Dit 
voorbeeld zou ons allen moeten waarschuwen voor zelfvoldaanheid 
en eigengerechtigheid.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 138. 
 

4.  Wat is onmogelijk als iemand niet bereid is Hem te volgen en 
dagelijks zijn kruis te dragen? Wat maakt het juk en de last van 
de Heer licht? Matthéüs 10:38; 11:29, 30. 

Matthéüs 10:38; 11:29, 30 En wie zijn kruis niet op zich neemt en 
Mij navolgt, is Mij niet waard. [...]  Neem Mijn juk op u, en leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
 
“Elk aards belang moet ondergeschikt worden gemaakt aan het grote 
verlossingswerk. Bedenk dat in het leven van Christus’ volgelingen 
dezelfde toewijding moet worden gezien, dezelfde onderwerping 
aan Gods werk van elke sociale aanspraak en elke aardse genegen-
heid, die werd gezien in Zijn leven. Gods eisen moeten altijd voorop 
gesteld worden. ‘Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij 
niet waardig.’ Het leven van Christus is ons lesboek. Zijn voorbeeld 
dient om ons te inspireren om onvermoeibare, zelfopofferende 
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inspanningen te doen voor het welzijn van anderen.” –Counsels on 
Stewardship, blz. 52, 53. 
“Velen verlangen naar een bijzonder talent om daarmee een machtig 
werk te doen, terwijl hun plicht die naast hen ligt, en die het leven 
kleurrijk zou maken, uit het oog wordt verloren. [...] Succes hangt 
meer af van energie en bereidheid dan van talent. Niet het bezit van 
machtige gaven stelt ons in staat een aanvaardbare dienst te verlenen, 
maar de getrouwe vervulling van de dagelijkse plichten, de tevreden 
geest, de onverstoorbare, oprechte belangstelling in het welzijn van 
anderen. In het nederigste werk kan ware grootheid gevonden wor-
den. De gewone dingen zijn bekoorlijk in Gods oog als ze in liefde en 
trouw worden verricht.” –Profeten en koningen, blz. 137. 
 

Geleid door de Meester 

5.  Wie leidt de discipelen die luisteren naar de stem van de 
Meester? Wat gebeurt er in het dal van de schaduw des doods? 
Johannes 10:3; 1 Petrus 2:21; Psalm 23:3, 4. 

Johannes 10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen 
horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en 
leidt ze naar buiten. 
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; 
Psalm 23:3, 4 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van 
de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Al ging ik ook door een 
dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U 
bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
 
“Wat doet de grote Herder moeite om Zijn schapen bij naam te noe-
men en hen uit te nodigen om in Zijn voetsporen te treden. Hij zoekt 
de dwalenden. Hij laat het licht vanuit Zijn woord flitsen om hen hun 
gevaar te tonen. Hij spreekt tot hen vanuit de hemel in waarschuwin-
gen en terechtwijzingen, en in uitnodigingen om terug te keren naar 
de juiste weg. Hij probeert de dwalende te helpen door Zijn aanwezig-
heid en hen op te tillen wanneer ze vallen. Maar velen hebben het pad 
der zonde zo lang gevolgd dat zij de stem van Jezus niet zullen horen. 
Ze laten alles achter wat hen rust en zekerheid kan geven, ...”  
–Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 503. 
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“Jezus, de Verlosser van de wereld, kent al Zijn kinderen bij naam, en 
over degenen die geloven zal Gods heerlijkheid komen.... Degenen die 
Jezus aanschouwen, worden veranderd naar Zijn beeld, worden geassi-
mileerd1 met Zijn natuur, en de heerlijkheid van God die schittert in 
het aangezicht van Jezus wordt weerspiegeld in de levens van Zijn vol-
gelingen. Meer en meer wordt de christen veranderd van heerlijkheid 
tot heerlijkheid .... Hoe meer hij naar Christus kijkt, hoe meer hij ervan 
houdt en ernaar verlangt opnieuw te kijken, en hoe meer licht en liefde 
en heerlijkheid hij in Christus ziet, hoe meer zijn licht toeneemt ....”  
–That I May Know Him, blz. 61. 
 

6.  Wat doen de discipelen, naast het luisteren naar Zijn stem? Wat 
zal worden geërfd door degenen die hun huizen hebben verlaten 
om de Meester in Zijn bediening te volgen? Johannes 10:27; 
Matthéüs 19:29. 

Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij. 
Matthéüs 19:29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of 
moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille 
van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige 
leven beërven. 
 
“... De Heer zal Zijn volk leiden; want Hij zegt dat Zijn schapen 
zullen volgen als zij Zijn stem horen, maar een vreemdeling zullen 
zij niet volgen. Dan betaamt het ons om de heilige Schrift grondig te 
begrijpen. En we zullen niet hoeven te onderzoeken of anderen de 
waarheid hebben, want het zal in hun karakter te zien zijn.” –Faith 
and Works, blz. 56. 
“ ‘Ik ken Mijn schapen.’ Hoe worden zielen de schapen van Christus? 
Door ervoor te kiezen Hem te ontvangen. Maar Christus had hen eerst 
uitgekozen. Hij kende een ieder die op Zijn aantrekking zou antwoor-
den en Hij kende een ieder die geneigd zou zijn om Hem te ont-
vangen, maar die zich door populaire tegengestelde invloeden van 
Hem zou afkeren, Johannes zegt tegen een ieder: ‘Zie, het Lam Gods, 

                                                        
 
 
 
1 assimileren: gelijkmaken, aanpassen 



48 
 

Dat de zonde der wereld wegneemt!’ Johannes 1:29. Degenen die de 
stem hoorden en op Jezus zagen als het Lam van God geloofden in 
Hem en werden Zijn eigendom naar eigen keuze. Maar ... hun keuze 
voor Christus was in reactie op Zijn aantrekking. De liefde van Jezus 
werd tot uitdrukking gebracht voordat wij Hem liefhadden....” –That I 
May Know Him, blz. 52. 
 

Staan met het Lam op de berg Sion 

7. Waar zullen op een dag degenen staan die het Lam hebben 
gevolgd tijdens hun leven hier op aarde? Openbaring 14:4. 

Openbaring 14:4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, 
want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het 
ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen 
voor God en het Lam. 
 
“De Here heeft een volk op aarde, dat het Lam volgt waarheen het 
gaat. Hij heeft Zijn duizenden die de knie voor Baäl niet gebogen 
hebben. Deze zullen met Hem op de berg Sion staan. Maar zij moeten 
op deze aarde standhouden, omgord met de gehele wapenrusting, 
klaar om zich bezig te houden met het redden van degenen, die op het 
punt staan om te komen.” –Bijbelkommentaar, blz. 673. 
“Wij moeten het Lam van God volgen waarheen Het gaat. Zijn 
leiding moet verkozen, Zijn gezelschap gewaardeerd worden boven 
het gezelschap van aardse vrienden.” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 132. 
“Wij kunnen het Lam alleen in de hemel volgen, als wij Hem hier 
volgen. [...] Wij moeten Christus niet uit een opwelling of gril volgen 
als dat alleen maar voordeel betekent. Wij moeten verkiezen om Hem 
te volgen. In ons dagelijks leven moeten wij Zijn voorbeeld volgen, 
zoals een kudde vol vertrouwen haar herder volgt. Wij moeten Hem 
volgen, door voor Hem te lijden, terwijl wij bij elke stap zeggen: ‘Al 
slaat Hij mij, toch zal ik in Hem vertrouwen.’ (Job 13:15)  De praktijk 
van Zijn leven moet de onze zijn. Als wij op deze wijze trachten Hem 
te gelijken en onze wil overeenkomstig de Zijne maken, zullen wij 
Hem openbaren.” –Bijbelkommentaar, blz. 674. 
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Voor verdere studie 

“Hoe gemakkelijk zou de weg naar de hemel zijn als er geen zelfverloo-
chening of kruis was! Hoe zouden wereldlingen zich haasten op de weg, en 
zouden talloze huichelaars erop reizen! God zij dank voor het kruis, de 
zelfverloochening. De smaad en schande die onze Verlosser voor ons heeft 
doorstaan, is niet te vernederend voor hen die gered zijn door de vrijkoping 
van Zijn bloed. De hemel zal inderdaad goedkoop genoeg zijn.” –Our 
Father Cares, blz. 110. 
“Velen zouden volgelingen van Christus zijn als Hij van het kruis zou afko-
men en aan hen zou verschijnen op een manier die zij wensen. Als Hij zou 
komen met rijkdom en plezier, zouden velen Hem graag ontvangen en zou-
den ze zich haasten om Hem Heer van allen te kronen. Als Hij alleen Zijn 
vernedering en lijden zou afleggen en zou roepen: ‘Zo iemand achter Mij 
wil komen, laat die zichzelf behagen en van de wereld genieten en hij zal 
Mijn discipel zijn,’ zouden menigten in Hem geloven.” –Our High Calling, 
blz. 288. 
 

_____ 
 
 

8e Les     Sabbat 24 november 2018 
                 Sabbatbegin 16.39 u. ↔ 16.38 u. 
 

Jezus’ oproep 
 
“Er kunnen wel degelijk gebreken aanwezig zijn in iemands karakter, maar 
als deze een ware discipel van Jezus wordt, maakt de kracht der goddelijke 
genade van hem een nieuw schepsel. De liefde van Christus verandert en 
heiligt hem. Wanneer echter mensen voorgeven christenen te zijn, terwijl hun 
godsdienst hen in het dagelijks leven geen betere mannen en vrouwen maakt 
– levende vertegenwoordigers van Christus in houding en karakter – dan 
behoren ze Hem niet toe.” –Het geheiligde leven, blz. 41. 
 

1. Was Matthéüs op zoek naar werk toen de Heer hem riep om Zijn 
discipel te worden, of had hij al een baan? Verzon hij uitvluchten 
om de roeping te weigeren, zoals anderen deden? Wat toonde het 
feit dat hij zijn werk onmiddellijk verliet en de M eester volgde 
aan? Matthéüs 9:9; Markus 2:13, 14. 



50 
 

Matthéüs 9:9 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het 
tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! 
En hij stond op en volgde Hem. 
Markus 2:13, 14 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte 
kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen. En Hij ging verder en zag 
Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg 
Mij! En hij stond op en volgde Hem. 
 
“Toen Christus Zijn discipelen riep bood Hij hen geen schitterende 
vooruitzichten voor dit leven. Hij gaf ze geen belofte van gewin of 
wereldse eer, noch bedongen zij wat zij zouden ontvangen. ‘Volg 
Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem.’ (Matthéüs 
9:9) Matthéüs wachtte niet voor hij zijn dienst begon om een be-
paald loon gelijk aan het bedrag dat hij in de vorige betrekking ont-
ving te bedingen. Zonder vragen of aarzelen volgde hij Jezus. Het 
was hem genoeg bij Jezus te zijn, zodat hij Zijn woorden kon horen 
en zich met Hem kon verenigen in Zijn werk.” –De weg tot 
gezondheid, blz. 286. 
 

Vereerd door de aanwezigheid van de Meester 

2. Hoe groot was de vreugde van Matthéüs toen de Heer hem riep 
om een van Zijn discipelen te worden? In wiens eer bereidde 
deze discipel een feestmaal? Wie waren daarbij aanwezig? 
Lukas 5:29; Matthéüs 9:10; Markus 2:15. 

Lukas 5:29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn 
huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die 
met hen aanlagen. 
Matthéüs 9:10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Matthéüs 
aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus 
en Zijn discipelen aan. 
Markus 2:15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook 
veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; 
want zij waren met velen en waren Hem gevolgd. 
 
“Toen Christus werd uitgenodigd voor een feestmaal nam Hij de uit-
nodiging aan zodat Hij, terwijl Hij aan tafel zat, de zaden van de 
waarheid zou kunnen zaaien in de harten van de aanwezigen. Hij 
wist dat een zaad dat zo gezaaid werd zich zou ontwikkelen en 
vruchten zou voortbrengen. Hij wist dat sommigen die met Hem bij 
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het eten zaten later aan zijn oproep ‘volg Mij’ gehoor zouden geven. 
Het is ons voorrecht om Christus’ manier van onderwijzen – terwijl 
Hij van plaats tot plaats ging, en overal de zaden van de waarheid 
zaaide – te bestuderen.” –Evangelism, blz. 58. 
 

3.  Was het volgens de schriftgeleerden en Farizeeërs aanvaardbaar 
voor Jezus om als rabbi met tollenaars en zondaren te zitten en te 
eten? Welk bezwaar, terwijl ze zich tot de discipelen wendden, 
hadden ze tegen Hem? Markus 2:16; Lukas 5:30. 

Markus 2:16 En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen 
eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: 
Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? 
Lukas 5:30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen 
Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en 
zondaars? 
 
“Hij was de Prins van de hemel, toch koos Hij Zijn discipelen niet uit 
de wetgeleerden, de regeerders, de schriftgeleerden of de Farizeeërs. 
Hij ging deze allen voorbij, omdat zij hoogmoedig waren door hun 
geleerdheid of positie. Zij zaten vast in hun tradities en bijgelovig-
heid. Hij die alle harten kon lezen, koos eenvoudige vissers, die 
gewillig waren om beleerd te worden. Hij at met tollenaren en zon-
daren en mengde zich onder het gewone volk, niet om laag en aards 
met hen te worden, maar om door voorschrift en voorbeeld hun de 
juiste beginselen bij te brengen en hen op te heffen uit hun aardse 
gezindheid en verval.” –De weg tot gezondheid, blz. 106, 107.  
 

Jezelf en anderen zien op Jezus’ manier 

4.  Wat vonden de schriftgeleerden en Farizeeën van de tollenaars, 
zondaars en zelfs Jezus, die hen verwelkomden? Lukas 7:34. 

Lukas 7:34 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, 
en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van 
tollenaars en zondaars. 
 
“Van de Romeinse ambtenaren in Palestina waren de tollenaars het 
meest gehaat. Het feit dat er een vreemde macht belastingen oplegde 
was een voortdurende ergernis voor de joden omdat dit hen herin-
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nerde aan het feit, dat zij hun onafhankelijkheid kwijt waren. De 
belastingontvangers waren niet alleen werktuigen van de Romeinse 
verdrukking: ze persten af om zich te bevoordelen en verrijkten zich 
ten koste van het volk. Een jood die dit ambt aannam uit de handen 
van de Romeinen werd gezien als iemand die de eer van zijn volk ver-
raadde. Hij werd veracht als een afvallige en gerangschikt onder het 
uitschot der maatschappij.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 218. 
 

5. Hoe weerstond Jezus deze tegenstand? Hoeveel mensen in de 
wereld zijn geestelijk ziek? Wat zou daarom het grootste belang 
moeten zijn van elke discipel? Matthéüs 9:12. 

Matthéüs 9:12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie 
gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 
 
“Juist wanneer het voorspoedig met u gaat en wanneer alle mensen 
goed over u spreken, bent u in gevaar. Wees op uw hoede, want u 
zult beproefd worden. Mijn grootste angst voor u was dat uw 
welvaart te groot zou worden en dat u zou nalaten om te leren dat u 
alleen afhankelijk bent van God. U bent geplaatst in een positie van 
groot vertrouwen en eer en het gevaar bestaat dat u duizelig wordt 
en u afhankelijkheid van God vergeet. U bent daar geplaatst waar u 
een verreikende invloed voor het goede kunt uitoefenen als u uw 
oog alleen gericht houdt op de heerlijkheid van God. Uw hemelse 
Vader houdt van u en Hij zal u naar Zich toe trekken door de 
beproevingen die voor u ernstig lijken.” –Testimonies for the 
Church, deel 8, blz. 124. 
 

Wat de Heer verlangt 

6.  Geeft God de voorkeur aan offers of aan genade? Wat was 
daarom het doel van Jezus toen Hij Matthéüs riep om Zijn 
discipel te worden? Roept hij nog steeds mannen en vrouwen op 
om Zijn volgers te worden? Matthéüs 9:13; Markus 2:17. 

Matthéüs 9:13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil 
barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om recht-
vaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 
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Markus 2:17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie 
gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 
 
“In Zijn lessen trachtte Christus de Joden te onderwijzen en op te 
leiden om datgene te zien dat afgeschaft zou worden door de ware op-
offering van Hemzelf, het levende Offer. ‘Gaat,’ zei Hij ‘en leert, wat 
het is: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande.’ Hij toonde dat een 
rein karakter het allerbelangrijkst is. Hij ontdeed zich van alle praal en 
eiste dát geloof dat werkt door liefde en de ziel reinigt en als enige 
voldoet voor het koninkrijk des hemels.” –Fundamentals of Christian 
Education, blz. 398. 
“Christus at met tollenaren en zondaars, en ook met Farizeeërs. 
Toen Hij werd uitgenodigd bij hen thuis nam hij de uitnodiging aan. 
Hiermee beledigde Hij de schriftgeleerden en de Farizeeërs die von-
den dat een Jood zo niet de scheidingsmuur mocht vergeten die de 
traditie gebouwd had. Maar bij God bestaat er geen sekte of natio-
naliteit. Toen hij op die manier beschuldigd werd, antwoordde 
Christus: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te 
roepen, maar zondaars.’ Hij plaatste Zichzelf juist op die weg waar 
Hij toegang kon krijgen tot wegkwijnende zielen en de zaden van de 
waarheid in menselijke harten kon planten; zaden die zouden 
uitkomen en vrucht zouden dragen tot eer van God.” –Daughters of 
God, blz. 236, 237.  
 

7.  Welk hemels beginsel volgde Jezus toen Hij iemand koos die tot 
een sociaal verachte klasse behoorde? Waardoor kon Levi-
Matthéüs een discipel, apostel en evangelist worden? 1 Korinthe 
1:27-29. 

1 Korinthe 1:27-29 Maar het dwaze van de wereld heeft God uit-
verkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het on-
aanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en 
wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem 
zou roemen. 
 
“Tot deze groep mensen behoorde Levi-Matthéüs, die na de vier 
discipelen bij Gennesaret waren geroepen, als volgende werden ge-
roepen voor de dienst van Christus. De Farizeeën hadden Matthéüs 
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beoordeeld naar zijn werk, maar Jezus zag in deze man iemand, met 
een hart dat openstond voor de waarheid. Matthéüs had geluisterd 
naar de leer van de Heiland. Toen Gods Geest hem overtuigde van 
zijn zondigheid verlangde hij hulp van Christus, maar hij was ge-
wend aan de houding van de rabbi’s en meende dat deze grote 
Leraar geen aandacht aan hem zou schenken. 
Toen hij op een zekere dag in zijn tolhuis zat, zag hij Jezus naderen. 
Groot was zijn verbazing toen hij de woorden hoorde, tot hem 
gericht: ‘Volg Mij.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 218.  
 

Voor verdere studie 

“De Verlosser zal geen verdeelde dienst aanvaarden. De arbeider voor God 
moet dagelijks de betekenis van zelfovergave leren. Hij moet Gods woord 
bestuderen, de betekenis ervan leren en de voorschriften erin gehoorzamen. 
Op deze manier kan hij het niveau van christelijke uitmuntendheid be-
reiken. Elke dag werkt God met hem om het karakter te vervolmaken dat 
ten tijde van de laatste test overeind moet blijven staan, en dag na dag voert 
de gelovige een schitterende proef uit voor mensen en engelen om te laten 
zien wat het evangelie kan doen voor gevallen mensen.” –Gospel Workers, 
blz. 113. [zie ook: Boodschappen voor jonge mensen, blz. 118] 
“Vandaag roept de Heiland ons tot Zijn werk zoals Hij Matthéüs en 
Johannes en Petrus riep. Als onze harten geraakt zijn door Zijn liefde, zal 
de kwestie van de beloning niet vooraan staan in onze gedachten. Wij 
zullen ons verheugen medewerkers van Christus te zijn, en wij zullen niet 
bevreesd zijn, ons aan Zijn zorg toe te vertrouwen. Als wij God onze 
sterkte maken, zullen wij een duidelijk besef hebben van plicht, van onzelf-
zuchtige verlangens; ons leven zal gedreven worden door een enkele doel-
stelling die zal stijgen boven alle lage drijfveren.” –De weg tot gezondheid, 
blz. 286. 

 
_____ 
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9e Les     Sabbat 1 december 2018 
                 Sabbatbegin 16.33 u. ↔ 16.32 u. 
 

Discipelschap heeft een prijs 
 
“Ontwring uzelf weg van schadelijke verenigingen. Bereken de kosten van 
het volgen van Jezus en doe het, met een vastenberaden doel om uzelf te 
reinigen van alle vuilheid van het vlees en de geest. Het eeuwige leven is 
uw gehele wezen waard en Jezus heeft gezegd: ‘Alzo dan een ieder van u, 
die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.’ Lukas 
14:33. Hij die niets doet, maar afwacht tot hij gedwongen wordt door enige 
bovennatuurlijke tussenkomst, zal blijven wachten in loomheid en 
duisternis.” –Christian Education, blz. 117. 

 
Natuurlijke genegenheid zou geen belemmering moeten zijn. 

1.  Kunnen wij zeggen – gezien de grote menigte die de Meester 
volgde – dat zij allen Zijn discipelen werden? Wat hoort bij het 
zijn van Christus’ discipel? Lukas 14:25, 26. 

Lukas 14:25, 26 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl 
Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet 
haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en 
zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 
 
“Natuurlijke genegenheid voor verwanten en vrienden zou geen ziel 
die het licht ziet, moeten leiden tot het verwerpen van het licht, tot het 
onteren van God de Vader en Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon. 
Elk mogelijk excuus voor ongehoorzaamheid zal opgezet worden 
door mensen die, net als velen gedaan hadden in Christus’ tijd, de 
gunst van mensen verkiezen boven de gunst van God. Als iemand zijn 
vrouw of kinderen, vader of moeder verkiest boven Christus, zal die 
keus staan tot in de eeuwigheid, met al haar gewicht van verant-
woordelijkheid…” –Selected Messages, boek 3, blz. 401. 
 

2.  Is het pad van de discipel van Christus makkelijk te bewandelen? 
Wat hoort bij het leven van een discipel? Lukas 14:27. 
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Lukas 14:27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, 
kan geen discipel van Mij zijn. 
 
“Het woord van God heeft het smalle pad niet verbreed, en als de 
menigte een pad gevonden heeft, waar zij een vorm van goddelijkheid 
kunnen dragen en niet het kruis hoeven te dragen of beproevingen 
zullen lijden, dan hebben zij een weg gevonden welke onze Verlosser 
niet heeft bewandeld en volgen een ander voorbeeld dan wat Christus 
voor ons heeft weggelegd. Is het niet genoeg dat Jezus het geluk en de 
heerlijkheid van de hemel verliet, en een leven van armoede en diepe 
kwelling doorstond en een gruwelijke, schaamtevolle dood stierf om 
ons te voorzien met het geluk en de heiligheid van de hemel? En kan 
het zijn dat wij – het waardeloze object van zo’n grote genade en lief-
de – zullen zoeken naar een beter deel in dit leven dan was gegeven 
aan onze Verlosser?” –Our High Calling, blz. 288. 
 

Discipelschap heeft een prijs 

3.  Jezus vergeleek het discipelschap met het bouwen van een kost-
bare toren. Wat riskeert iemand die zich niet volledig bewust is 
van de kosten? Lukas 14:28-30. 

Lukas 14:28-30 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet 
eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft 
om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het funda-
ment gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het 
zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te 
bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 
 
“De dwaasheid van een werk beginnen zonder de kosten te berekenen 
is voor God een schande” –Pacific Union Recorder, 26 september 
1901.  
“God roept degenen die Hij heeft toevertrouwd met Zijn goederen om 
zichzelf te verwerven als trouwe rentmeesters. De Heer wil dat alle 
tijdelijke interesses de tweede plaats bezetten in het hart en de gedach-
ten, maar satan wil dat de aardse zaken de eerste plaats in ons leven 
hebben. De Heer wil dat wij de dingen die uitnemend zijn goedkeu-
ren. Hij toont ons het conflict waaraan wij moeten deelnemen, open-
baart het karakter en het verlossingsplan. Hij legt voor u open alle 
gevaren die u tegemoet zult gaan, de zelfverloochening die daarbij 
nodig is, en Hij beveelt u de kosten te berekenen om u te verzekeren 
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dat als u ijverig deelneemt in de strijd, goddelijke kracht zich zal sa-
menvoegen met menselijke inspanning.” –Faith and Works, blz. 92. 
“Elke ziel moet de kosten berekenen. Niet één zal slagen zonder 
zware inspanning. Wij moeten geestelijk al onze krachten uitoefenen 
en het vlees kruisigen met al zijn neigingen en lusten. Kruisiging 
betekent veel meer dan velen veronderstellen…” –In Heavenly 
Places, blz. 117. 
 

4. Welke andere belangrijke illustratie heeft de Heer gegeven om 
mensen te helpen begrijpen wat het betekent om Zijn volgeling te 
zijn? Wat voor soort hulp is absoluut essentieel, gezien de oorlog 
tegen de machten van de duisternis geestelijk is? Lukas 14:31, 32. 

Lukas 14:31, 32 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strij-
den met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen 
of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met 
twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als 
de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de 
vredesvoorwaarden zijn. 
 
“De christelijke oorlogvoering is niet een strijd tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke boos-
heden in de lucht. De christen moet strijden tegen bovennatuurlijke 
krachten, maar hij zal niet alleen gelaten worden in het aangaan van de 
strijd. De Verlosser is de aanvoerder van zijn verlossing en met Hem 
zal de mens meer dan overwinnaar zijn.” –Faith and Works, blz. 92, 93.  
“Om een ware soldaat van Jezus Christus te zijn, dienen we te voldoen 
aan de eisen van Zijn woord als trouwe onderdanen van het hemelse 
koninkrijk.... Zij die beweren te geloven in de waarheid moeten de 
grote strijd die voor ons ligt en wat het inhoudt om een trouwe soldaat 
van Jezus Christus te zijn, waarderen.... Het leger van de Verlosser no-
digt uit tot vrijwillige indiensttreding. Er moet een volledige overgave 
zijn van de hartstochten, de wil en de wegen, aan de wil van de 
Meester. Ons werk is de bevelen te gehoorzamen van de machtige 
Generaal des legers...” –The Upward Look, blz. 230. 
 

5. Is het genoeg – om net als Andreas en Petrus – de boot, netten 
en de kust achter te laten, of vereist het meer dan dit om een 
ware discipel te zijn van de Heere? Lukas 14:33. 
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Lukas 14:33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, 
achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 
 
“Alles wat het hart van God afbrengt, moet opgegeven worden. Voor 
velen is de Mammon hun afgod: Liefde voor geld, het verlangen naar 
rijkdom is de gouden ketting die hen aan satan bindt. Bij anderen is de 
afgod hun reputatie en wereldse eer. Voor weer anderen is het een 
leven van gemakzucht en vrijheid van verantwoordelijkheden. Maar 
deze slavenbanden moeten verbroken worden. We kunnen niet voor de 
helft aan God toebehoren en voor de andere helft de wereld. We zullen 
ons geheel aan God moeten geven anders zijn we niet Gods kinderen.” 
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 154. 
“Die zichzelf verloochenen om anderen goed te doen en die Zich per-
soonlijk en alles wat zij hebben wijden aan Christus’ dienst, zullen het 
geluk smaken, dat de zelfzuchtige tevergeefs zoekt. In dat verband zei 
onze Heiland: ‘Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat 
hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.’ Lukas 14:33. De liefde ‘zoekt 
zichzelf niet.’ Dat is de vrucht van die belangeloze liefde en welwil-
lendheid, die het leven van Christus karakteriseerden. De wet van 
Christus zal onze belangen ondergeschikt maken aan hoge en eeuwige 
overwegingen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 389. 
 

Gelijkvormigheid aan Christus bewaren 

6.  Met wat worden Christus’ volgelingen vergeleken in de maat-
schappij? Op welke wijze gedragen zij zich als een conserveer-
middel? Lukas 14:34. 

Lukas 14:34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren 
heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 
 
“Ware christenen zijn ‘een reuk des levens ten leven’, omdat Christus 
in hun harten vertoeft . Door Zijn gelijkenis te weerspiegelen zijn zij 
kinderen van het licht.” –Our High Calling, blz. 296. 
“God vereist van hen die beweren te geloven in de Bijbel, de maatstaf 
van het christelijk karakter, om gelijkvormigheid aan Christus te bren-
gen in al hun dienstwerk, dat niet één deeltje van het zout zijn behou-
dende invloed verliest. Christus’ gelijkvormigheid zal altijd behouden 
moeten worden. De geest en het hart moeten gereinigd worden van 
alle zonde, en van alle ongelijkvormigheden aan Christus.” –This Day 
with God, blz. 201. 
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7.  Als zout zijn zoutheid verliest, zal het dan nog tot nut zijn als 
smaakmaker en conserveermiddel? Wat zal er gelijkerwijze ge-
beuren met al degenen die de wonderbaarlijke doeltreffendheid 
verliezen van het evangelie? Lukas 14:35. 

Lukas 14:35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de 
mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die 
horen. 
 
“Op dezelfde manier zullen de discipelen van Jezus naar de duistere 
plekken van de aarde gaan en het licht van de waarheid verspreiden 
totdat het pad van degenen die zich in de duisternis bevinden zal 
worden verlicht door het licht van de waarheid. Wat is in tegenstelling 
tot dit, het leven van het belijdende kind van God, die is als het zout 
zonder de smaak.... Deze zonloze belijders zijn schaduwen van de 
duisternis.... Allen kunnen kanalen van licht zijn als ze zich verbinden 
met de Bron van licht. Ze kunnen de heldere lichtstralen overdragen 
aan de wereld. Niemand hoeft ongeloof te versterken door duisternis 
te spreken. Elke uitdrukking van twijfel versterkt ongeloof. Elke ge-
dachte en elk woord van hoop, moed, licht en liefde versterkt geloof 
en versterkt de ziel om bestand te zijn tegen de morele duisternis die 
bestaat in de wereld.” –Our High Calling, blz. 296.  
 

Voor verdere studie 

“God heeft arbeiders nodig die, als zij met Hem werken, de heiligheid van 
het werk zullen bevatten en de conflicten die zij tegemoet moeten treden, 
om zo het werk succesvol voorwaarts te brengen. Werkers die niet moede-
loos worden als ze de zware taak voor zich zien. De Heer probeert voor 
Zijn volk niet de ernstige strijd te verbergen die zij tegemoet zullen treden 
in deze laatste dagen. In plaats daarvan, toont Hij ons het plan van de strijd, 
Hij wijst ons op het gevaarlijke werk dat gedaan moet worden. Hij verheft 
Zijn stem in waarschuwing, beveelt de mensen de kosten te berekenen van 
hun discipelschap, maar Hij bemoedigt een ieder de wapens van hun strijd 
op te nemen; want de hemelse heerscharen zullen met hen staan in de 
verdediging van de waarheid en gerechtigheid.” –The Youth’s Instructor, 
26 oktober 1899. 

 
_____ 

 
 



60 
 

10e Les     Sabbat 8 december 2018 
                 Sabbatbegin 16.29 u. ↔ 16.29 u. 
 

Belemmeringen om de Meester te volgen 
 
“De bezittingen van de overste waren hem toevertrouwd opdat hij kon 
bewijzen dat hij een getrouw rentmeester was. Hij moest deze goederen 
uitdelen tot zegen van hen die in nood verkeerden. Op gelijke wijze geeft 
God nu aan de mensen middelen, talenten en kansen opdat zij Hem 
kunnen helpen zorgen voor de armen en lijdenden. Wie de hem toever-
trouwde gaven gebruikt zoals God dat bedoelt, wordt een medewerker 
van de Heiland. […]” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 432. 
 
Levensbeginselen 

1. Welke zoekende vraag stelde een jonge bestuurder op een dag aan 
de grote Leraar? Waarin leek deze man oprecht geïnteresseerd? 
Lukas 18:18; Markus 10:17. 

Lukas 18:18 [SVV]  En een zeker overste vroeg Hem, zeggende: 
Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 
Markus 10:17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, 
snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en 
vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te beërven? 
 
“Er is belangrijk werk voor ons te doen indien wij het eeuwige leven 
willen beërven. Wij dienen goddeloosheid en wereldse lusten te wei-
geren en een leven van gerechtigheid te leiden. […] Er is voor ons geen 
verlossing, behalve in Jezus. Doordat we in Hem geloven zullen wij de 
kracht ontvangen om zonen van God te worden. Maar het is niet alleen 
een voorbijgaand geloof, het is een geloof dat de werken van Christus 
uitvoert. […] Een levend geloof openbaart zichzelf door een geest van 
zelfopoffering en toewijding te tonen voor Gods zaak. Diegenen die 
het bezitten staan onder de banier van Vorst Immanuël en strijden 
succesvol tegen de machten van de duisternis. Zij staan klaar om alles 
te doen wat hun Kapitein beveelt. Eenieder wordt aangemoedigd om 
‘een voorbeeld van de gelovigen, in woord, in gesprek, in liefdadig-
heid, in geest, in geloof, in puurheid’ te zijn (1 Timótheüs 4:12), want 
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we dienen ‘sober te leven, rechtvaardig en goddelijk’ in deze huidige 
slechte wereld en het karakter van Christus te vertegenwoordigen en 
Zijn geest te tonen. […]” –That I May Know Him, blz. 316.  
 

2.  Waarom zei Jezus dat alleen Eén goed is? Welke grondbegin-
selen werden de jongeman opgedragen om met zijn hele hart te 
houden? Lukas 18:19; Matthéüs 19:17. 

Lukas 18:19 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? 
Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 
Matthéüs 19:17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? 
Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het 
leven ingaan, neem dan de geboden in acht. 
 
“Jezus wilde de oprechtheid van de overste op de proef stellen en van 
hem te weten komen in welk opzicht hij Jezus als goed beschouwde. 
Besefte hij dat Degene, tot wie hij sprak, Gods Zoon was? Wat leefde 
er in zijn hart? 
“Deze overste had een hoge dunk van zijn eigen gerechtigheid. Hij 
geloofde niet werkelijk dat hij ergens in tekortschoot. Toch voelde hij 
zich niet helemaal voldaan. Hij voelde behoefte aan iets wat hij niet 
bezat. Zou Jezus hem niet kunnen zegenen, zoals Hij de kinderen had 
gezegend, en zo de behoefte in hem vullen?” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 429.  
 

De grondbeginselen van de wet 

3.  Waarom noemde Jezus alleen bepaalde geboden in Zijn ant-
woord? Met wie hebben deze heilige voorschriften te maken? Wat 
wordt er specifiek vereist in de geboden die zien op onze naasten? 
Markus 10:19; Matthéüs 19:18, 19. 

Markus 10:19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult 
niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u 
zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 
Matthéüs 19:18, 19 Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet 
doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals 
getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. 
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“Het is niet veilig om te vertrouwen op gevoelens en indrukken. Dit 
zijn geen gidsen waar men zich op kan verlaten. Gods wet is de 
enige juiste maatstaf van heiligheid. Aan de hand van deze wet zal 
het karakter worden geoordeeld. Indien een zoeker naar de weg der 
zaligheid ons zal vragen, ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te beërven?’ zouden de moderne heiligmakingsleraren antwoorden: 
‘Geloof alleen dat Jezus u verlost.’ Maar toen iemand aan Christus 
dezelfde vraag stelde, zei Hij: ‘Wat staat in de wet geschreven? Hoe 
leest gij?’ En toen de vrager ten antwoord gaf – ‘Gij zult de Heere, 
uw God liefhebben met geheel uw hart en uw naaste als uzelf’ – zei 
Jezus: ‘Gij hebt recht geantwoord, doe dit, en gij zult leven.’ (Lukas 
10:26-28)” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 217. 
“Ware heiligmaking komt tot uiting in een bewust ontzag voor alle 
geboden van God, in een zorgvuldige verbetering van elk talent, in 
een omzichtige gesprekstrant, door in iedere daad de zachtmoedigheid 
van Christus te openbaren (RH 5 okt. 1886).” –Bijbelkommentaar, 
blz. 556. 
 

4.  Waarom was de jongeman onaangedaan door de Verlossers op-
somming van de geboden die zien op iemands naaste, en ver-
klaarde hij dat hij geen schuld had in die dingen? Lukas 18:21; 
Matthéüs 19:20. 

Lukas 18:21 En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf 
mijn jeugd. 
Matthéüs 19:20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik 
in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij? 
 
“Zonder te aarzelen antwoordde de jonge man: ‘Dat alles heb ik in 
acht genomen van mijn jeugd af. Waarin schiet ik nog te kort?’ Zijn 
opvatting van de wet was uiterlijk en oppervlakkig. Naar menselijke 
maatstaf gemeten bezat hij een smetteloos karakter. Tot op zekere 
hoogte was zijn uiterlijk leven vrij van zonde; hij meende werkelijk 
dat op zijn gehoorzaamheid niets was aan te merken. Toch leefde diep 
in hem de vrees dat tussen hem en God nog niet alles in orde was. Dit 
dreef hem tot de vraag: ‘Waarin schiet ik nog tekort?’ ” –Lessen uit 
het leven van alledag, blz. 243. 
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5.  Wat is de grondslag en de vervulling van de heilige wet? Hoe weer-
spreken deze grondbeginselen de bewering van de jonge man dat 
hij in zijn hele leven de geboden had gehouden? Romeinen 13:9, 10. 

Romeinen 13:9, 10 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet 
doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult 
niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samen-
gevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde 
doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de 
wet. 
 
“Gods karakter komt tot uitdrukking in Zijn wet en om met God in 
harmonie te zijn, moeten de beginselen van Zijn wet de oorsprong 
zijn van al uw daden. […]” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 242.  
“Gods wet is van nature onveranderlijk. Zij is de openbaring van de 
wil en het karakter van de Wetgever. God is liefde en Zijn wet is lief-
de. De twee grondbeginselen van de wet zijn: liefde voor God en 
liefde voor de medemens. ‘Daarom is de liefde de vervulling van de 
wet.’  (Romeinen 13:10) Gods karakter is gerechtigheid en waarheid. 
Dit is ook de aard van Zijn wet. De dichter van de Psalmen zegt: ‘Uw 
wet is waarheid.’ ‘Al uw geboden zijn gerechtigheid.’ (Psalm 
119:142, 172.) De apostel Paulus zegt: ‘Zo is dan de wet heilig, en 
ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.’ (Romeinen 7:12) 
Zo’n wet moet even onvergankelijk zijn als de Wetgever, daar zij 
Gods geest en Gods wil uitdrukt.” –De grote strijd, blz. 432, 433.  
 

6.  Welke opdracht gaf Jezus deze jonge overste zodat hij Zijn volge-
ling kon worden? Vroeg Hij, door dit te doen, meer van hem dan 
Hij vraagt van anderen? Lukas 18:22; Matthéüs 19:21; Markus 
10:21. 

Lukas 18:22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één 
ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen 
en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 
Matthéüs 19:21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan 
heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een 
schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. 
Markus 10:21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 
tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt 
en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en 
kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 
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“Duizenden moeten een dergelijke keus doen en Christus afwegen 
tegen de wereld. Velen kiezen de wereld. Zij keren zich evenals de 
jonge overste af van de Heiland terwijl zij bij zichzelf zeggen: ik wil 
deze Man niet als mijn Leidsman. […]  Iedereen moet overdenken wat 
het wil zeggen naar de hemel te verlangen en zich toch af te wenden 
als gevolg van de gestelde voorwaarden. Bedenk eens wat het betekent 
tegen Christus ‘Nee’ te zeggen. De overste zei: Nee, ik kan U niet alles 
geven. Doen wij soms hetzelfde? […]   
Voor hen, die evenals de jonge overste hoge vertrouwensposities 
bekleden en grote bezittingen hebben, schijnt het wellicht een te groot 
offer om alles op te geven en Christus te volgen. Maar deze regel geldt 
voor allen die Zijn discipelen willen worden. Alleen absolute gehoor-
zaamheid kan aanvaard worden. Zichzelf overgeven is de kern van de 
leer van Christus.” –Jezus, de wens der eeuwen, blz. 432. 
 

Het obstakel van rijkdom 

7.  Hoe reageerden de andere discipelen toen Jezus aan hen vroeg om 
hun toenmalige posities te verlaten? Maar was de rijke jongeling 
bereid om zelfverloochening te beoefenen en de Verlosser te volgen, 
toen hij de oproep ontving om een van Zijn discipelen te worden? 
Hoe zouden wij reageren wanneer we ons in diezelfde situatie 
zouden bevinden? Lukas 18:23; Markus 10:22; Matthéüs 19:22. 

Lukas 18:23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want 
hij was erg rijk. 
Markus 10:22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging 
bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 
Matthéüs 19:22 Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij 
bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 
 
“Wie zichzelf liefheeft, overtreedt de wet. Jezus wilde dit aan de jonge-
man duidelijk maken en Hij hield hem een proef voor die de zelfzucht 
in zijn hart zou openbaren. Hij toonde hem de zieke plek in zijn 
karakter. De jongeman wenste geen verdere voorlichting. Hij had in 
zijn hart een afgod gekoesterd. De wereld was zijn god. Hij zei dat hij 
de geboden had onderhouden, maar hij miste het beginsel dat de kern 
van deze geboden is. Hij bezat geen echte liefde voor God en de men-
sen. Dit gebrek was het tekort aan alles wat hem geschikt zou maken de 
hemel binnen te gaan. Door zijn liefde voor zichzelf en voor werelds 
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gewin leefde hij in disharmonie met de beginselen van de wereld.”  
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 243. 
 

Voor verdere studie 

“God ziet hoe sterk de neiging van de mens is om aardse schatten te verza-
melen en op de diverse wegen van het leven kunnen we Zijn stem horen 
zeggen: ‘Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en 
aan zijn ziel schade leed?’ (Markus 8:36) ‘Vergadert u geen schatten op de 
aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en waar de dieven doorgraven en 
stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 
verderft, en waar de dieven noch doorgraven noch stelen. Want waar uw 
schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ (Matthéüs 6:19-21)” –This Day with God, 
blz. 30. 

 
_____ 

 
 

11e Les     Sabbat 15 december 2018 
                 Sabbatbegin 16.28 u. ↔ 16.29 u. 
 

Volharding 
 
“De volgelingen van Christus dienen een nobel, ruimhartig gevoel van sym-
pathie te voelen, voor iedere aard van werk dat wordt gedaan in het grote 
oogstveld. Zij horen belangstelling te tonen voor alles dat het welzijn van hun 
medemensen betreft. Door hun doopbeloften voelen zij zich gedrongen om 
volhardende, zelfverloochenende inspanningen te doen, in het moeilijkste 
deel van het veld, om het werk van zielenredding te bevorderen. God heeft op 
iedere gelovige de verantwoordelijkheid geplaatst om de redding te bewerken 
van de hulpelozen en de onderdrukten. Zij zijn er om ieder juk te verbreken, 
de onderdrukten te bevrijden van  de macht van hun verdorven gewoontes en 
zondige praktijken.” –Signs of the Times, 28 november 1906. 

 
De belangrijkste zaak 

1. Kunnen wij ons voorstellen dat in het leven het altijd gaat zoals 
wij het wensen? Wat adviseert de Heer, ongeacht de risico’s die 
wij lopen? Johannes 21:18, 19. 
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Johannes 21:18, 19 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger 
was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud ge-
worden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u om-
gorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te 
duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit 
gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 
 
“Voor Zijn dood had Jezus tot hem [Petrus] gezegd: ‘Waar Ik heen 
ga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen.’ (Johannes 
13:36) [...] Om hem te sterken voor de laatste beproeving van zijn 
geloof, maakte de Heiland de toekomst aan hem bekend. Hij vertelde 
dat hij na een bruikbaar leven, wanneer zijn krachten door ouderdom 
zouden afnemen, inderdaad zijn Heer zou volgen. Jezus zei: ‘Toen gij 
jonger waart, omgordet gij uzelf en gingt waar gij wildet, maar wan-
neer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een 
ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide Hij 
om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou.’ 
(Johannes 21:18, 19) 
Aldus maakte Jezus aan Petrus bekend op welke wijze hij zou sterven. 
Hij voorzegde zelfs hoe hij zijn handen aan het kruis zou uitstrekken. 
Opnieuw vroeg Hij Zijn discipel: ‘Volg Mij.’ (Johannes 21:19) Petrus 
verloor niet de moed door deze openbaring. Hij voelde zich gewillig 
om onverschillig welke dood te sterven voor zijn Heer.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 677. 
 

2. Wat is het gevaar om ook maar iets toe te staan dat onze 
aandacht afleidt van ons doel? Wat zou volgens de richtlijnen 
van de Heer ieders eerste en enige doel moeten zijn? Johannes 
21:20-22. 

Johannes 21:20-22 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel 
volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn 
borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verra-
den zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat 
zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft 
totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 
 
“Terwijl Petrus naast Jezus voortliep, zag hij dat Johannes volgde. Het 
verlangen kwam bij hem op om ook diens toekomst te weten, en hij 
zei tot Jezus: ‘Heer, wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: 
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Indien Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij 
Mij.’ (Johannes 21:21, 22) Petrus had eraan moeten denken dat zijn 
Heer hem alles zou openbaren wat goed voor hem was om te weten. 
Het is de plicht van iedereen om Christus te volgen, zonder onnodige 
zorg over het werk dat aan anderen is toevertrouwd. Toen Jezus van 
Johannes zei: ‘Indien Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom’ (Johannes 
21:22), gaf Hij niet de verzekering dat deze discipel zou blijven leven 
tot de wederkomst van de Heer. Hij stelde alleen Zijn eigen opper-
macht vast. Hij zei dat zelfs al zou Hij willen dat dit zo zou gebeuren, 
het in geen enkel opzicht het werk van Petrus zou beïnvloeden. De 
toekomst van zowel Petrus als Johannes was in handen van hun Heer. 
Van hen werd gevraagd dat zij gehoorzaamheid zouden tonen door 
Hem te volgen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 678. 
 

Gehoorzaamheid aan Zijn geboden 

3. Hoe laten wij zien dat wij daadwerkelijk de Heer liefhebben? 
Wat is het teken van waar discipelschap? Johannes 14:15, 21;  
2 Johannes 1:6. 

Johannes 14: 15, 21 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in 
acht. [...]  Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die 
Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en 
Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 
2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn 
geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u 
daarin moet wandelen. 
 
“[Liefde is van God] … In het hart dat vernieuwd is door de godde-
lijke genade, is liefde het grondbeginsel van de daad. Het karakter 
wordt erdoor gevormd, de hartstochten worden erdoor beheerst, vij-
andschap wordt erdoor onderdrukt, en de gevoelens worden veredeld. 
Wanneer deze liefde gekoesterd wordt, wordt het leven aangenaam en 
gaat er een verfijnende invloed van uit. [...]  Houd hierbij in het oog 
dat gehoorzaamheid niet alleen maar een uiterlijke aangelegenheid is, 
maar een dienst die in liefde wordt bewezen. In de wet van God wordt 
het wezen van God uitgedrukt. Het fundamentele beginsel van de 
liefde krijgt in de wet gestalte. Daarom is de wet de basis van Zijn 
regering, zowel in de hemel als op de aarde. Als ons hart is vernieuwd 
naar het beeld van God, als de goddelijke liefde in ons is ingeplant, 
zal dan Gods wet niet ten uitvoer worden gebracht in ons leven? 
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Wanneer het beginsel van de liefde in het hart is ingeplant, wanneer 
de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper, wordt de 
belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: … [...] Gehoorzaam-
heid – dienst en toewijding in liefde – is het ware teken van het 
discipel-zijn.” –Schreden naar Christus, blz. 70, 71. 
 

4.  Als wij zeggen dat wij Zijn discipelen zijn en Zijn geboden niet 
eerbiedigen, wat zijn we dan aan het doen? 1 Johannes 2:3-5. 

1 Johannes 2:3-5 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk 
als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn gebo-
den niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 
Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde 
van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 
 
“Velen schieten tekort ten aanzien van de voorwaarde om door de 
Vader te worden aangenomen. Wij moeten zorgvuldig het vertrou-
wen, waarmee wij tot God naderen, onderzoeken. Als wij ongehoor-
zaam zijn, houden wij de Heer een rekening voor om deze te voldoen, 
terwijl wij niet hebben voldaan aan de voorwaarden waarop deze kan 
worden voldaan. Wij houden God Zijn beloften voor en vragen Hem 
deze te vervullen, terwijl Hij door dit te doen Zijn eigen naam zou 
onteren. [...] Eén van de laatste geboden van Christus aan Zijn 
discipelen luidde: ‘Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb liefgehad.’ 
(Johannes 13:34) Gehoorzamen wij dit gebod of geven wij toe aan 
scherpe, onchristelijke karaktertrekken? Als wij op een of andere 
wijze anderen hebben gegriefd, zijn wij verplicht onze schuld te belij-
den en naar verzoening te streven. Dit is een noodzakelijke voorbe-
reiding om in geloof tot God te komen en Zijn zegen te vragen.”  
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 82, 83. 
 

Diepe liefde voor elkander 

5.   Wat zal de discipelen van Christus onderscheiden? Waartoe leidt 
dit als glashelder bewijs, aangezien dit niet in de natuur van de 
mens zit? Johannes 13:34, 35. 

Johannes 13:34, 35 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 
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Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde 
onder elkaar hebt. 
 
“Deze liefde is het bewijs van hun discipelschap. ‘Hieraan zullen 
allen weten dat gij discipelen van Mij zijt’, zei Jezus, ‘indien gij 
liefde hebt onder elkander.’ (Johannes 13:35) Wanneer mensen met 
elkaar zijn verbonden, niet door geweld of door eigenbelang maar 
door liefde, tonen zij de uitwerking van een invloed die boven 
menselijke invloeden staat. Waar deze eenheid bestaat is deze het 
een bewijs, dat het Gods beeld in de mens wordt hersteld, dat een 
nieuw levensbeginsel is ingeplant. Daaruit blijkt dat in de goddelijke 
natuur kracht bestaat om weerstand te bieden aan de boven-
natuurlijke krachten van het kwaad, en dat Gods de zelfzuchtige ge-
dachten in het natuurlijke hart onderwerpt.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 566. 
 

6.  Wat is de reden als Gods liefde ontbreekt? Wie is dan de enige 
die deze dodelijke situatie kan veranderen? 1 Johannes 2:9-11; 
3:14. 

1 Johannes 2:9-11; 3:14 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn 
broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 
liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet 
struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wan-
delt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de 
duisternis zijn ogen verblind heeft. [...]  Wij weten dat wij zijn over-
gegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; 
wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 
 
“Niemand kan zijn broeder haten, of zelf maar zijn vijand, zonder dat 
hij zichzelf onder veroordeling brengt. –(The Youth’s Instructor,  
13 januari 1898)”  –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 557. 
“Ik heb nagedacht hoe weinig we de resolute verklaring van het woord 
van God waarderen met betrekking tot onze relatie met elkaar. Er is dat 
egoïsme in het hart van de mens dat onze gedachten richt op onszelf; en 
zelfs degenen bij wie het lijkt dat ze in verbinding staan met God. Wij 
worden soms gepijnigd om te zien hoe veel van hun gedachten gericht 
zijn op henzelf, daardoor de nood van anderen niet zien noch voelen. 
Wij zijn samen verbonden in het grote web van de mensheid, en in al 
onze verbintenissen met elkaar dienen wij op zoek te gaan naar de 
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gedachte van Christus. Om de ogen te sluiten voor de behoeftigen en 
degenen die verloren gaan, om zondaren ongewaarschuwd te laten, 
en door onverschilligheid en egoïsme hen ertoe te verleiden om te zeg-
gen: ‘Niemand geeft om mijn ziel,’ betekent God te onteren en smaad 
te brengen op de zaak van God. Ons werk is om elkaar op te bouwen in 
het heiligste geloof.” –This Day with God, blz. 274. 
 

7.  Wat maakt het mogelijk voor een ieder met het verlangen om 
Jezus’ discipelen te zijn – ondanks alle van buiten komende 
krachten – om dat werkelijk ook te zijn? Johannes 8:31; 
Matthéüs 10:22; 24:13. 

Johannes 8:31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: 
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 
Matthéüs 10:22; 24:13 En u zult door allen gehaat worden omwille 
van Mijn Naam;  maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden. [...] Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
 
“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 
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 schijngevechten. Wij zullen zeer krachtige tegenstanders ont-
moeten: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van 
deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht.’ Éfeze 6:12. Wij dienen onze kracht te vin-
den precies waar ook de eerste discipelen hun kracht vonden: ‘Deze 
allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken.’ ‘En 
toen zij gebeden hadden, werd de plaats, waarin zij vergaderd 
waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, 
en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van 
hen, die geloofden, was één hart en één ziel; en niemand zei, dat iets 
van wat hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun 
gemeen.’ Handelingen 1:14; 4:31, 32.” –Testimonies for the Church, 
vol. 6, blz. 140. 
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Voor verdere studie 

“Dagelijks omringd door verleidingen, constant tegengewerkt door de lei-
ders van het volk, wist Christus dat Hij Zijn menselijkheid moest versterken 
door gebed. Om tot een zegen te zijn voor de mensen, moest Hij gemeen-
schap hebben met God, smekende om energie, volharding en vasthoudend-
heid. Zo liet Hij Zijn discipelen zien waar Zijn kracht lag. Zonder deze 
dagelijkse gemeenschap met God kan geen enkel mens kracht krijgen om te 
dienen. Het is ieders voorrecht om zichzelf over te geven, met al zijn be-
proevingen en verleidingen, zijn verdriet en teleurstellingen, aan de hemelse 
Vader. Niemand die dit doet, die God tot zijn vertrouweling maakt, zal ten 
prooi vallen aan de vijand.” –(Review and Herald, 10 november 1910)  In 
Heavenly Places, blz. 85. 

 
_____ 

 
 

12e Les     Sabbat 22 december 2018 
                 Sabbatbegin 16.30 u. ↔ 16.31 u. 
 

Vrucht dragen 
 
“De Here wil dat Zijn volgelingen zullen groeien in genade, dat hun liefde 
steeds overvloediger zal zijn, dat zij vervuld zullen worden met de vruchten 
der gerechtigheid, ...”  –Bijbelkommentaar, blz. 621. 
“Waar leven is, is groei en wordt er vrucht gedragen; maar tenzij we groeien 
in genade, zal ons geestelijk leven overschaduwd, ziekelijk en vruchteloos 
zijn. Alleen door te groeien en vrucht te dragen, kunnen we Gods doel voor 
ons vervullen. ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt’, zei Christus, ‘dat u veel 
vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’ Johannes 15:8. Om veel vrucht 
te dragen, moeten we onze voorrechten ten volle benutten. We moeten elke 
gelegenheid aangrijpen die ons gegeven is om kracht te verkrijgen.” –That I 
May Know Him, blz. 164. 

 
Vrucht verwachten 

1.  Wat voor soort plant had een man in zijn wijngaard, in de 
gelijkenis die Jezus vertelde? Wat was zijn logische verwachting 
in het oogstseizoen? Wat zag hij, tot zijn grote verbazing, drie 
achtereenvolgende jaren? Lukas 13:6, 7. 
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Lukas 13:6, 7 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgen-
boom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan 
vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaarde-
nier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en 
vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? 
 
“God kan niet verbonden zijn met hen die leven om zichzelf te be-
hagen, om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Die dit doen 
zullen uiteindelijk helemaal achteraankomen. De meest hopeloze en 
meest ongeneeslijke zonde is het prat gaan op eigen inzicht, zelf-
ingenomenheid. Dat staat alle wasdom in de weg. Wanneer iemand 
karaktergebreken heeft en nochtans faalt om zich die bewust te 
worden; wanneer hij zó opgaat in zijn zelfvoldaanheid dat hij zijn 
fout niet ziet, hoe kan hij dan gereinigd worden? ‘Die gezond zijn, 
hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” 
Matthéüs 9:12. Hoe kan iemand opwassen wanneer hij denkt dat 
zijn wegen volmaakt zijn? 
Wanneer iemand van wie men denkt dat hij door God geleid en 
onderricht wordt, van de weg afdwaalt vanwege zijn zelfvertrouwen, 
volgen velen zijn voorbeeld. Zijn verkeerde wijze van doen kan 
tengevolge hebben dat duizenden worden misleid.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 187. 
 

2.  Volgde de tuinman de instructies van de eigenaar meteen op? 
Wat stelde hij voor te doen om de boom te redden? Wat heeft de 
Heer duidelijk gezegd over iedere boom die geen goede vruchten 
voortbrengt? Lukas 13:8, 9; Matthéüs 7:19. 

Lukas 13:8, 9 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem 
ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem 
bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan 
moet u hem alsnog omhakken. 
Matthéüs 7:19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, 
wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 
 
“ ‘Later’. In dit woord ligt een les voor allen die verbonden zijn met 
het werk van God. Aan de boom die geen vrucht droeg, werd nog een 
proeftijd toegestaan. En zo heeft God ook lang geduld met Zijn volk. 
Maar van hen die grote voorrechten hebben gesmaakt en die op een 
post staan van een hoog en heilig vertrouwen en toch geen vrucht 
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dragen, zegt Hij: ‘Houw hem uit, waartoe beslaat hij ook nutteloos de 
aarde?’. 
Laten zij die werkzaam zijn op Gods bijzondere instellingen, bedenken 
dat Hij vrucht verwacht van Zijn wijngaard. Naar verhouding van de 
geschonken zegeningen, zullen de verlangde opbrengsten moeten zijn. 
Hemelse engelen hebben elke plaats waar Gods instellingen zijn ge-
vestigd, bezocht en daar hun diensten verleend. Trouweloosheid op 
deze instellingen is een groter zonde dan ergens anders, want meer dan 
ergens anders gaat er van haar een groter invloed uit. Trouweloosheid, 
onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, het verkeerde door de vingers zien, 
weerhouden het licht dat God van Zijn werktuigen wil laten afstralen.” 
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 188.  
 

De Vader verheerlijken 

3.  Wat verwacht de Heer evenzo van Zijn discipelen? Wat was 
Jezus’ bedoeling toen Hij Zijn twaalf discipelen uitkoos en 
aanstelde? Johannes 15:8, 16. 

Johannes 15:8, 16 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent. [...]  Niet u hebt Mij uitver-
koren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u 
zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat 
wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 
 
“Hij die de bindende eisen van Gods wet niet voelt, en nalaat om aan 
alle vereisten te voldoen, overtreedt de hele wet. Hij die tevreden is 
om gedeeltelijk aan de norm van gerechtigheid te voldoen, en die niet 
triomfeert over elke geestelijke vijand, zal de plannen van Christus 
niet inzien. Hij verlaagt het hele plan van zijn geestelijk leven en 
verzwakt zijn religieus karakter, en onder de kracht van de verleiding 
krijgen de tekortkomingen in het karakter de overhand en overwint 
het kwade. We moeten doorzetten en vastberaden zijn om aan de 
hoogst mogelijke maatstaf te voldoen. Vooraf vastgestelde gewoonten 
en ideeën moeten in veel gevallen overwonnen worden, voordat we 
vooruitgang kunnen boeken in het geestelijk leven. De gelovige 
christen zal veel vrucht dragen; hij is een arbeider; hij zal niet lui 
afdrijven, maar zal de gehele wapenrusting aantrekken om de strijd 
van de Heer te voeren. Het essentiële werk is om de smaak, eetlust, 
hartstochten, motieven en verlangens in overeenstemming te brengen 
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met de morele norm van gerechtigheid. Het werk moet in het hart 
beginnen.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 118. 
 

4.  Heeft een mens het vermogen om zelf vruchten te dragen voor 
Gods heerlijkheid? Wat is er voortdurend nodig voor iedereen, 
om overvloedig vrucht voor te brengen? Johannes 15:4. 

Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, 
als u niet in Mij blijft. 
 
“Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om Christus af te wijzen, 
door te weigeren Zijn Geest in liefde te ontvangen en Zijn voorbeeld 
te volgen, of om Christus aan te nemen en een persoonlijke relatie met 
Hem aan te gaan, door zelfverloochening, geloof en gehoorzaamheid. 
Wij moeten er naar streven Christus te verkiezen, omdat Hij ons eerst 
verkozen heeft. Deze relatie met Christus wordt aangegaan door 
mensen die van nature Hem juist zeer vijandig zijn. Men dient zich 
volledig afhankelijk van Hem op te stellen, en ook ons hart dient vol-
ledig onderworpen te worden. Dit is een zeer nauwgezet werk en 
velen die belijden volgelingen van Christus te zijn, weten hier niets 
vanaf. Zij aanvaarden de Verlosser bij name, maar niet als de Enige 
Heerser over hun hart.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 135.  
 

De levende verbinding 

5.  Zoals een tak verbonden moet zijn met de wijnstok, met wie moe-
ten wij verbonden zijn als wij vrucht willen dragen? Hoe kunnen 
wij in Hem leven? Johannes 15:5. 

Johannes 15:5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en 
Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
 
“ ‘Zonder Mij,’ zegt Christus, ‘kunt u niets doen.’ Degenen die zich 
voornemen om het werk op eigen kracht voor te zetten, zullen zeker 
falen. Onderricht alleen is niet genoeg om iemand het werk te laten 
doen. Dit zal hem niet in staat stellen om kennis van God te verkrij-
gen.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 196. 
Vergeet niet dat uw kracht en uw overwinning ligt in het samenwer-
ken met Christus als uw persoonlijke Heiland. Dit is de rol die wij 
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allen moeten spelen. Christus is de Weg, de Waarheid, en het Leven. 
Hij zegt: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ Johannes 15:5. En de be-
rouwvolle, gelovige ziel antwoordt: ‘Ik vermag alle dingen door 
Christus, die mij kracht geeft.’ Filippensen 4:13. Tot degenen die dit 
doen, komt deze verzekering: ‘hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden.’ Johannes 1:12.” –Getuigenissen voor de 
gemeente, deel 9, blz. 147. 
 

6.  Als iemand voortdurend in de Heer blijft en Zijn woord in hem 
is, wat gebeurt er dan met zijn gebeden en verzoeken, die in 
overeenstemming zijn met de goddelijke wil? Johannes 15:7. 

Johannes 15:7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag 
wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 
 
“ ‘Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij 
begeert, zult gij vragen, en het zal u geschieden.’ Wanneer u bidt, 
denk aan deze belofte. Het is ons voorrecht tot Hem te komen met een 
heilige vrijmoedigheid. Als wij in ernst Hem vragen Zijn licht op ons 
te laten schijnen, zal Hij ons horen en ons antwoorden. Maar wij moe-
ten in harmonie met onze gebeden leven. Zij baten niet als wij tegen-
gesteld daaraan wandelen.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 590. 
“Allen die Christus als een persoonlijke Heiland aannemen, moeten 
de waarheid van het evangelie en zijn reddende kracht in het leven 
tonen. God eist niets zonder voorziening te treffen om het te kunnen 
vervullen. Door de genade van Christus kunnen wij alles volbrengen 
wat God eist.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 183. 

 
Rijke vruchten 

7.  Wat zal het zichtbare resultaat zijn als individuen oprecht Gods 
boodschap aannemen? Zal er weinig of veel vrucht zijn? 
Filippensen 1:11; Markus 4:20. 

Filippensen 1:11 Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door 
Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 
Markus 4:20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: 
zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één 
dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig. 
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“U heeft nog een ervaring te gaan. U kunt niet egocentrisch zijn en 
tevens voorbereid zijn op wat voor werk of verantwoordelijkheid dan 
ook, hoe moeilijk of gevaarlijk ook, die in Christus’ richtlijn staat. Uw 
oog moet alleen gericht zijn op de heerlijkheid van God, en dan zal 
uw winst (groei) voor iedereen zichtbaar zijn. U dient alle middelen 
van genade te gebruiken, zodat uw liefde voor God, en voor iedereen 
met wie u omgaat, puur en christelijk kan zijn. Dan zult u de zaken 
die volmaakt zijn, bevestigen en vervuld worden met de vruchten van 
gerechtigheid, welke zijn door Jezus Christus tot eer en lof van God.” 
–Daughters of God, blz. 137.  
 “Alle schatten van de hemel moeten door Gods volk worden geopen-
baard. ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt’, zegt Christus, ‘dat gij veel 
vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.’ (Johannes 15:8)”  
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 183, 184. 
 

Voor verdere studie 

“Laten zij die beweren de waarheid te geloven, er oprecht naar streven om 
in de voetsporen van de Meester te treden, terwijl zij degenen dienen die 
een Redder nodig hebben. Christus heeft duidelijk de voorwaarden bepaald 
waaraan redding afhangt. ‘Zo iemand achter Mij wil komen’, zegt Hij, ‘die 
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.’ Matthéüs 16:24. 
Ja, volg Christus. Laat iedere dierbare ziel die wenst God te gehoorzamen, 
in de voetsporen van de Verlosser wandelen. Wij moeten zachtmoedig en 
nederig van hart zijn. We dienen vruchten van gerechtigheid voort te bren-
gen overeenkomstig de mogelijkheden die God ons heeft gegeven.” –The 
Upward Look, blz. 329.  
“Alle volgelingen van Christus zijn evenzeer geïnteresseerd in deze les als 
de discipelen die naar Zijn woorden luisterden. Door de afval vervreemdde 
de mens zich van God. De scheiding is groot en vreeswekkend; Christus 
heeft echter voorziening getroffen om ons weer met Hem te verbinden. De 
macht van het kwaad is zo één met de menselijke natuur, dat niemand dit te 
boven kan komen, behalve door verbinding met Christus. Door deze een-
heid ontvangen wij morele en geestelijke kracht. Als wij de Geest van 
Christus hebben, zullen wij de vrucht der gerechtigheid voortbrengen, een 
vrucht die mensen zal eren en zegenen, en God zal verheerlijken.”  
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 188. 
 

_____ 
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Leest u alstublieft het Zendingsbericht van 
de Generale Conferentie Pensioenfonds op blz. 83. 

 

 

13e Les     Sabbat 29 december 2018 
                 Sabbatbegin 16.35 u. ↔ 16.36 u. 
 

“Wat zullen wij ontvangen?” 
 
“Er zijn mannen en vrouwen die alles om Christus’ wille hebben verlaten. 
Hun persoonlijke tijdelijke belangen, hun prettige omgang met familie en 
vrienden, zijn achtergesteld bij de belangen van Gods Koninkrijk. Hun 
genegenheid voor huizen en landerijen, verwanten en vrienden, hoe dier-
baar ook, hebben zij niet voorop gesteld, om daarna Gods werk te laten 
komen. En die dit doen, die hun leven wijden aan de vooruitgang der waar-
heid door vele zonen en dochteren tot God te brengen, hebben de beloften 
dat zij dit in dit leven honderdvoudig zullen ontvangen en in de toe-
komstige wereld het eeuwige leven. Die werken vanaf een edel standpunt, 
met onzelfzuchtige beweegredenen, zullen naar lichaam, ziel en geest Gode 
gewijd zijn.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 143. 

 
Kiezen tussen de Meester en de anderen  

1.  Vóór wie moesten Jakobus, Johannes, Andreas en de andere 
discipelen Jezus stellen toen zij Zijn discipelen werden? Matthéüs 
10:37; Lukas 14:26. 

Matthéüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet 
waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 
Lukas 14:26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en 
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn 
eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 
 
“Natuurlijke genegenheid voor verwanten en vrienden zouden geen 
ziel die het licht ziet moeten leiden tot het verwerpen van het licht, 
tot het onteren van God de Vader en Jezus Christus, Zijn enig-
geboren Zoon. Elk mogelijk excuus voor ongehoorzaamheid zal op-
gezet worden door mensen die, net als velen gedaan hadden in 
Christus’ tijd, de gunst van mensen verkiezen boven de gunst van 
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God. Als iemand zijn vrouw of kinderen, vader of moeder verkiest 
boven Christus, zal die keus staan tot in de eeuwigheid, met al haar 
gewicht van verantwoordelijkheid…” –Selected Messages, boek 3, 
blz. 401. 
 

2.  Toen Jezus’ discipelen in geloof in dorpen begonnen te prediken, 
wat lieten zij dan achter? Vertrouwen we er ook op dat in onze 
behoeften zal worden voorzien? Wat was nodig om goed werk te 
doen, zonder zelfs de geringste middelen? Markus 6:7, 8; 9:23. 

Markus 6:7, 8; 9:23 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen 
twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine 
geesten. En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor 
onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld 
in de gordel. [...]  En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle 
dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 
 
“Wij hebben een groot en heilig pand van verheven waarheden toe-
vertrouwd gekregen. Wij zijn dankbaar dat er mannen zijn die gewil-
lig zijn het zendingsveld in te gaan om te werken voor een gering 
salaris. Geld weegt voor hen niet op tegen een aangeklaagd geweten 
en gevoel van plicht om de waarheden aan diegenen te brengen, die in 
duisternis of dwaling in verafgelegen landen leven; zij worden 
gedrongen door de liefde van Christus, die liefde voor de medemens 
voortbrengt. 
Mannen die zich inzetten voor het grote werk om de waarheden te 
onderwijzen, zijn mannen die niet omgekocht kunnen worden door 
weelde, mannen die niet terugschrikken voor armoede. Maar God 
wil dat Zijn afgezanten zich constant ontwikkelen.” –Schetsen uit 
het leven van Ellen G. White, blz. 275. 
 

3.  Wat vroeg Petrus, nadat hij had gehoord wat Jezus zei? Was het 
gemakkelijk voor de discipelen om alles, zelfs hun verwanten, 
achter te laten om Zijn werk te doen? Markus 10:28; Matthéüs 
19:27. 

Markus 10:28 En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij 
hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 
Matthéüs 19:27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij 
hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 
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“De vraag van Petrus: ‘Wat zal dan ons deel zijn?’ openbaarde echter 
een geest die, wanneer deze niet werd verbeterd, de discipelen onge-
schikt zou maken om boodschappers van Christus te zijn. Het was de 
geest van een dagloner. Hoewel de discipelen door Jezus’ liefde 
waren aangetrokken, waren ze niet volkomen vrij van Farizeïsme. 
Nog steeds werkten zij met de gedachte aan het verdienen van een 
beloning naarmate hun werk was.” –Lessen uit het leven van alledag, 
blz. 245. 
“De wens die sommige van onze broeders en zusters bezitten om 
snel middelen te verdienen, leidt hen naar een nieuwe onderneming 
en laat hen investeren in middelen, maar vaak worden hun verwach-
tingen om geld te verdienen niet gerealiseerd. Ze verbruiken datgene 
wat ze in Gods zaak hadden kunnen investeren... Als middelen 
verloren zijn, beschouwt de persoon het als een ongeluk voor 
hemzelf – als zijn verlies. Maar hij moet onthouden dat de middelen 
waarmee hij omgaat, van een ander zijn en dat hij slechts een 
rentmeester is, en God is niet tevreden over onverstandig beheer van 
de middelen die gebruikt hadden kunnen zijn om de verspreiding 
van de tegenwoordige waarheid te bevorderen. Op de oordeelsdag 
moet de ontrouwe rentmeester rekenschap afleggen van zijn rent-
meesterschap.” –Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 226. 
 

Hij die zaait, zal oogsten. 

4.  Kan iemand, die zijn huis, ouders en kinderen verlaat, omwille 
van Gods koninkrijk, van Hem verwachten hen weer te zien? 
Wat was inbegrepen in Jezus’ belofte aan degenen die in Zijn 
dienst staan? Hoe staat hetgeen de discipelen verlaten hadden in 
verhouding met wat zij zullen ontvangen? Lukas 18:29, 30, eerste 
gedeelte. 

Lukas 18:29, 30a Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er 
niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen 
verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige 
zal terugontvangen in deze tijd, ... 
 
“Hoe groter de invloed van de mens ten goede, onder toezicht van 
de Geest van God, des te vastberadener zal de vijand zijn om zijn 
afgunst en jaloezie jegens hem te ondergaan middels religieuze ver-
volging. Maar de hele hemel staat aan de kant van Christus, niet van 
de antichrist. Degenen die God liefhebben en bereid zijn om deel-
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genoten met Christus te zijn in Zijn lijden, zal God eren.” –The 
Upward Look, blz. 40. 
“Met God zijn alle dingen mogelijk. De waarheid, thuis tot het hart 
gezet door de Geest van God, verdringt de liefde voor rijkdom. De 
liefde voor Jezus en voor rijkdom kunnen niet in hetzelfde hart 
verblijven. De liefde van God overtreft zo ver de liefde van rijkdom, 
dat de eigenaar zich losmaakt van zijn rijkdom en zijn genegenheden 
overdraagt aan God. [...] Liefde voor God en voor zijn medemensen 
overheerst, en hij houdt alles wat hij heeft niet alsof het van hemzelf 
is, en ontfermt zich getrouw over zijn plicht als Gods rentmeester. 
Dan kan hij beide grote geboden van de wet houden. [...] Op deze 
manier is het mogelijk voor een rijke man om het koninkrijk van God 
binnen te gaan. [...] ‘Hier is de beloning voor degenen die een offer 
brengen voor God. Ze ontvangen een honderdvoud in dit leven ...’  
–Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 172, 173. 
 

5.  Wat is een groot voorrecht dat de getrouwe volgelingen van 
Christus zullen genieten in de toekomst, na Zijn wederkomst? 
Matthéüs 19:28. 

Matthéüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u 
die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen 
zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf 
tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. 
 
“ ‘Eet en drink aan Mijn tafel’ –  te worden toegelaten tot hechte ge-
meenschap met Mij, zoals degenen die geplaatst zijn in een erepositie 
bij de koning. De getrouwen van Christus zijn om onder Zijn gezag de 
aangelegenheden van Zijn geestelijke koninkrijk te dienen. ‘En Jezus 
zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u, die Mij gevolgd bent, in de we-
dergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon 
Zijner heerlijkheid, dat u ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende 
de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of 
broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of ak-
kers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het 
eeuwige leven beërven.’ Matthéüs 19:28, 29.” –Australasian Union 
Conference Record, 15 januari 1904. 
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6.  Wat zal in de toekomst de beloning zijn voor diegenen die, naast 
het verlaten van hun huizen en gezinnen, hun leven opofferen 
voor de Meester? Markus 10:29, 30. 

Markus 10:29, 30 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is 
niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of 
kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het 
Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en 
broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervol-
gingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 
 
“Als we elke gave beschouwen als eigendom van de Here, om voor 
Zijn werk te worden gebruikt, ontvangen we de zegen van de hemel. 
Geeft God het u toevertrouwde bezit terug, en u zal meer toever-
trouwd worden. Houdt uw bezittingen voor uzelf, en u zult in dit 
leven geen loon ontvangen en uw beloning in de eeuwigheid mis-
lopen.” –Bijbelkommentaar, blz. 23, 24. 
“Wij dienen te leven voor de volgende wereld. Het is zo ellendig om 
een leven op goed geluk, zonder doel, te leven. Wij willen een doel 
in het leven – we willen leven met een doel. God moge ons allemaal 
helpen om zelfopofferend te zijn, minder bezorgd voor onszelf, 
meer onszelf en onze zelfzuchtige belangen vergetend. En ook om 
goed te doen, niet voor de eer die wij verwachten hier te ontvangen, 
maar omdat dit het doel van ons leven is en de oplossing voor het 
einde van ons bestaan. Laat ons dagelijks gebed tot God mogen op-
stijgen, dat Hij de zelfzucht van ons zal afnemen.” –Geest, karakter 
en persoonlijkheid, blz. 833. 
 

Schitterende gaven 

7.  Welke grote heerlijkheid wordt beloofd aan allen die de Heiland 
liefhebben en Hem tot het einde volgen? Matthéüs 25:34;  
1 Korinthe 2:9. 

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. 
1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 
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opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem lief-
hebben. 
 
“Door het evangelie zullen zielen, die verlaagd en tot slaaf gemaakt 
zijn door satan, verlost worden, om de heerlijke vrijheid te delen van 
de kinderen Gods. Het is Gods bedoeling niet alleen de mens te 
bevrijden van het lijden, dat het onvermijdelijk gevolg is van de 
zonde, maar om te redden van de zonde zelf. De ziel die verdorven 
en misvormd is, zal gereinigd en hervormd worden om te worden 
gekleed in ‘de lieflijkheid van de Here onze God’, ‘tot gelijkvormig-
heid aan het beeld Zijns Zoons.’ ‘Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat 
God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.’ Psalm 90:17; 
Romeinen 8:29; 1 Korinthe 2:9. Slechts de eeuwigheid kan de 
heerlijke bestemming openbaren die de mens, vernieuwd naar het 
beeld Gods, kan bereiken.” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 57, 58. 
“God is oneindig; in Hem zijn ‘al de schatten der wijsheid en der 
kennis’. En in alle eeuwigheid zullen de mensen altijd mogen 
vorsen1, altijd leren, en nochtans zullen zij de schatten van Zijn 
wijsheid, Zijn goedheid en Zijn macht nooit kunnen uitputten.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 325. 
 

Voor verdere studie 

“God is de fontein des levens, en we kunnen alleen leven hebben wanneer 
we gemeenschap hebben met Hem. Wanneer we van God gescheiden 
zijn, kunnen we een tijdlang blijven voortbestaan, maar we bezitten geen 
leven. ‘Zij, die een los leven leidt, is levend dood.” I Timótheüs 5:6. 
Alleen door de overgave van onze wil aan God is het mogelijk voor Hem 
om ons deelgenoten te maken van het leven.” –Gedachten van de berg 
der zaligsprekingen, blz. 58. 
“Ik heb gezien dat degenen, die met een doel leven, die proberen om hun 
medemensen te helpen en te zegenen en hun Verlosser eren en verheer-
lijken, waarlijk de gelukkigen op aarde zijn. De mens daarentegen die 
rusteloos is, ontevreden, en dit zoekt en dat uitprobeert, terwijl hij hoopt 

                                                        
 
 
 
1 vorsen: onderzoeken 
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om zo geluk te vinden, klaagt altijd over teleurstellingen. Hij is altijd in 
gebreke en nooit tevreden, omdat hij alleen voor zichzelf leeft. Laat het 
uw doel zijn om goed te doen, om in uw deel in het leven trouw te 
handelen.” –This Day with God, blz. 280. 
 

_____ 
 
 

Zendingsbericht van  
de Generale Conferentie Pensioenfonds 
 

Voorlezen op Sabbat 29 december 2018 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 5 januari 2019 worden ingezameld 

 
 

De afgevaardigden van de Generale Conferentie in 2017 hebben besloten 
dat de Generale Conferentie pensioenuitkeringen behoort te verstrekken 
aan arbeiders en zendelingen die hun leven en gezondheid op het spel 
zetten om in het buitenland te dienen, vooral in Afrika en Azië, waar veel 
regeringen geen sociale zekerheidsuitkeringen bieden. 
Gods woord zegt dat voor de ouderen en behoeftigen gezorgd moet 
worden. In het Oude Testament werden de Levieten op hun vijftigste 
ontheven van hun tempeldienst, maar bleven zij de normale voorzienin-
gen ontvangen van allen die in de tempel dienden. “Maar iemand vanaf 
vijftig jaar oud zal van de dienst ontheven zijn en zal niet meer hoeven te 
dienen. Wel mag hij zijn broeders in de tent van ontmoeting bijstaan bij 
het vervullen van hun taak; de dienst zelf mag men echter niet meer ver-
richten. Zo moet u inzake de Levieten doen ten aanzien van hun taken.” 
Numeri 8:25, 26. Tegenwoordig gaan predikers en arbeiders met pensioen 
op welke leeftijd dan ook gebruikelijk is in de landen waar zij wonen. Het 
gemiddelde is de leeftijd van 65 jaar. 
In Gospel Workers, blz. 426, 427 vinden we gerichte uitleg over dit onder-
werp: “Er moet een voorziening worden getroffen voor de zorg voor 
predikers en anderen van Gods trouwe dienstknechten die door blootstel-
ling of overwerk in Zijn werk ziek zijn geworden en rust en herstel nodig 
hebben, of die door ouderdom of verlies van gezondheid niet langer in staat 
zijn om de last en hitte van de dag te dragen. Predikers worden vaak aan 
een veld of werk toegewezen, waarvan zij weten dat deze schadelijk is voor 
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hun gezondheid; maar, niet bereid om moeilijke plaatsen te mijden, wagen 
zij zich, in de hoop een hulp en een zegen voor de mensen te zijn. Na een 
tijdje merken ze dat hun gezondheid faalt. 
Een verandering van klimaat en werk wordt geprobeerd, zonder verlich-
ting te brengen; en wat moeten zij dan doen? 
Deze getrouwe arbeiders, die omwille van Christus wereldse vooruitzichten 
hebben opgegeven, kiezen eerder voor armoede dan voor plezier of rijk-
dom; die, zichzelf vergetend, serieus gewerkt hebben om zielen voor 
Christus te winnen; die vrijelijk hebben gegeven om verschillende onder-
nemingen te bevorderen in het werk van God, en vervolgens zijn verzonken 
in de strijd, vermoeid en ziek, en zonder enige vorm van ondersteuning, 
mogen niet worden overgelaten om in armoede te strijden en te lijden, of 
voelen armlastig te zijn. Wanneer ziekte of een aandoening over hen komt, 
mogen onze werkers niet worden belast met de angstige vraag: “Wat zal er 
gebeuren met mijn vrouw en mijn kleine kinderen, nu ik niet langer kan 
arbeiden en in hun behoeften kan voorzien?” Het is slechts die voorziening, 
getroffen om te voldoen aan de behoeften van deze trouwe arbeiders, en de 
behoeften van degenen die van hen afhankelijk zijn.... 
... De Heer is zeer ontstemd over deze verwaarlozing van Zijn getrouwe 
dienaren. Onze mensen zouden net zo bereid moeten zijn om deze personen 
te helpen wanneer ze in moeilijke omstandigheden verkeren, als dat zij 
geweest zijn om hun middelen en diensten te aanvaarden toen zij gezond 
waren.” 
Tijdens de laatste bestuursperiode van de Generale Conferentie is het 
werk van God in veel nieuwe landen gevestigd. We danken Hem dat er 
nu actieve arbeiders zijn in meer dan 130 landen. In veel van deze landen 
is er echter sprake van wijdverbreide armoede, een lage levensstandaard, 
zeer lage lonen en geen sociale zekerheidsuitkeringen. Daarom heeft het 
voltallig bestuur van de Generale Conferentie besloten een Pensioenfonds 
op te richten onder de schatkistafdeling van de Generale Conferentie. Het 
fonds moet worden vermeerderd door verstandige investeringen, inhou-
dingen op salarissen van werknemers en donaties. 
Het beheer van een dergelijk fonds brengt verschillende uitdagingen met 
zich mee. De verschillende landen hebben bijvoorbeeld verschillende 
valuta die continu fluctueren. Dit hangt samen met de inflatie, die voort-
durend bijna alle valuta devalueert, waardoor het onmogelijk is om alleen 
op de salarissen van de werknemers in te houden om dergelijke pensioen-
uitkeringen te dekken. Bovendien werkt een zendeling soms in het ene 
land, maar gaat hij met pensioen in een ander land, waar de levensstandaard 
anders is. Niettemin is de gemeente verantwoordelijk om te zien dat wordt 
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tegemoetgekomen aan de dagelijkse behoeften van de gepensioneerde 
zendelingen, voorgangers en arbeiders. 
Uw steun is erg belangrijk op dit gebied. Moge God u een vrijgevig hart 
geven. Denk aan de woorden van de Heer in Psalm 82:3: “Doet recht de 
arme en de wees; rechtvaardigt de verdrukte en de arme.” [SVV]  
Een speciale zegen wordt beloofd aan allen die de bejaarden en mensen in 
nood respecteren en voorzien. 

Moge God elke bijdrager en bijdrage zegenen en ze vermeerderen met 
Zijn goedgunstigheden. 

 
–Tzvetan Petkov 

Voorzitter van de Generale Conferentie 
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