
Uitgegeven door de Generale Conferentie van de 
International Missionary Society 

Seventh Day Adventist Church Reform Movement 
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Correspondentie) 

625 West Avenue, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Bezoekadres) 
Tel.: (+1) 770-748-0077   Fax: (+1) 770-748-0095 

e: info@sda1844.org   i: www.sda1844.org 
 

Nederlandse vertaling en druk verzorgd door de 
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging 

Middachterlaan 2, 6955 JC  Ellecom, Nederland 
Tel. 0313-416 222   e: Rehoboth@ZDAreformatie.org   i: www.zdareformatie.org 

 
       

     
       

 
 
 
 

 
 
 
 

ZONSONDERGANGEN 
1 vrijdag 

Sabbat 
4 januari 
5 januari 

• 16.42 uur 
• 16.44 uur 

2 vrijdag 
Sabbat 

11 januari 
12 januari 

• 16.52 uur 
• 16.53 uur 

3 vrijdag 
Sabbat 

18 januari 
19 januari 

• 17.03 uur 
• 17.04 uur 

4 vrijdag 
Sabbat 

25 januari 
26 januari 

• 17.15 uur 
• 17.16 uur 

5 vrijdag 
Sabbat 

1 februari 
2 februari 

• 17.27 uur 
• 17.29 uur 

6 vrijdag 
Sabbat 

8 februari 
9 februari 

• 17.40 uur 
• 17.42 uur 

7 vrijdag 
Sabbat 

15 februari 
16 februari 

• 17.53 uur 
• 17.55 uur 

8 vrijdag 
Sabbat 

22 februari 
23 februari 

• 18.06 uur 
• 18.08 uur 

9 vrijdag 
Sabbat 

1 maart 
2 maart 

• 18.19 uur 
• 18.21 uur 

10 vrijdag 
Sabbat 

8 maart 
9 maart 

• 18.32 uur 
• 18.33 uur 

11 vrijdag 
Sabbat 

15 maart 
16 maart 

• 18.44 uur 
• 18.46 uur 

12 vrijdag 
Sabbat 

22 maart 
23 maart 

• 18.56 uur 
• 18.58 uur 

13 vrijdag 
Sabbat 

29 maart 
30 maart 

• 19.08 uur 
• 19.10 uur 

 Tijden berekend voor midden Nederland 
 (52°00’ noorderbreedte en 5°00’oosterlengte) 



Voorwoord 
 
Na de profeet Maléachi waren bijna vier eeuwen van stilte voorbijgegaan 
toen een nieuwe boodschapper in de woestijn werd gehoord – de voorloper, 
Johannes de Doper. In het vijftiende jaar van Tiberius Caesar, het jaar 27 op 
onze kalender, begon Johannes, vol van de Heilige Geest, te prediken: 
“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Matthéüs 
3:2. In datzelfde jaar werd de Heere Jezus Christus gedoopt en begon 
meteen te prediken: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijge-
komen.” Matthéüs 4:17. De discipelen die Hij in bijzondere dienst riep, later 
de zeventig, en vervolgens de apostolische kerk, bleven dezelfde heerlijke 
boodschap prediken. Gezien de vele verwijzingen naar “het koninkrijk van 
God” of “het koninkrijk der hemelen” die in de apostolische geschriften 
vóórkomen, kunnen we zeggen dat deze boodschap het middelpunt van de 
christelijke prediking was. 
Terwijl de grote verwachting in Israël de heroprichting van Israël was als 
een natie, was de boodschap van Jezus Gods koninkrijk gevestigd in het 
menselijk hart. 
De Schrift zegt: “... Toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer 
het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het 
Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeg-
gen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. 
Zelfs nadat de discipelen gedurende drie jaar de boodschap van het hemelse 
koninkrijk predikten, hielden ze nog steeds de populaire kijk op het volk. 
Daarom herhaalde Jezus in Zijn lering en gelijkenissen keer op keer de aard 
van Gods koninkrijk. “Eer Hij Zijn discipelen verliet, maakte Jezus de 
aard van Zijn koninkrijk duidelijk. Hij herinnerde hen aan wat Hij hen 
vroeger daarover had gezegd. Hij zei dat het niet Zijn bedoeling was om in 
deze wereld een aards, maar wel een geestelijk koninkrijk op te richten. Hij 
zou niet als een aards vorst zitten op de troon van David. Opnieuw maakte 
Hij hun de Schriften duidelijk en toonde aan dat alles wat Hij had mee-
gemaakt door God was bepaald in de besprekingen tussen de Vader en 
Hemzelf. Alles was voorzegd door mensen, die met de Heilige Geest waren 
vervuld. Hij zei: Gij ziet dat alles, wat Ik u heb bekend gemaakt over Mijn 
verwerping als Messias is uitgekomen. Alles wat Ik heb gezegd over  
Mijn vernedering die Ik zou moeten ondergaan en de dood die Ik zou moeten 
sterven, is bewaarheid. De derde dag ben Ik weer opgestaan. Maak nog meer 
studie van de Schriften en u zult ontdekken dat de bijzonderheden van de 
profetie over Mijzelf in al deze dingen in vervulling zijn gegaan.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 681, 682. 
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Toch verwachtten de discipelen tot het allerlaatste moment nog steeds een 
aardse koninkrijk dat gevestigd zou worden. Vlak voor Zijn hemelvaart, 
toen Jezus de belofte van de Heilige Geest herhaalde, vroegen zij: “Heere, 
zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” Handelingen 
1:6. Hoe belangrijk is het om niet te worden beïnvloed door populaire 
ideeën! 
In de dagen van Johannes de Doper was het goede nieuws van het nabij 
zijnde koninkrijk der hemelen niet nieuw. In de eerste boeken van de 
Bijbel, helemaal door de geschriften van de profeten, en in de Psalmen 
werd de boodschap voortdurend herhaald om geloof in de Heer te vestigen 
en de hoop op de werkelijkheid van Zijn hemels koninkrijk op te trekken. 
Terwijl vele verzen in de oudtestamentische geschriften Gods heerschappij 
en soevereiniteit als universeel naar voren brengen, waarbij de mens wordt 
inbegrepen in Zijn rijk (1 Kronieken 29:11; Psalm 22:29, 30; 103:19; 
145:13; Daniël 4:3), beelden anderen de verlosten uit in een heel speciale 
positie in Zijn koninkrijk van heerlijkheid. Daniël 2:44; 7:27. 
Hoe kwam het dat het koninkrijk van God in Jezus’ dagen kon worden 
verkondigd als zijnde nabijgekomen? Het was inderdaad in werkelijkheid 
nabijgekomen in de Persoon en missie van Jezus, de Messias en de Zoon 
van God. Matthéüs 12:28. Zijn boodschap bracht de natuur van Gods ko-
ninkrijk naar voren als geestelijk, want het moet eerst worden begrepen als 
Gods kracht in het individuele hart en leven en dan als een geestelijk rijk dat 
wordt gekenmerkt door gerechtigheid, vrede, vreugde, lijdzaamheid, liefde 
en nederigheid. Romeinen 14:17; Matthéüs 5:10, 20. De Geest der profetie 
noemt dit het “koninkrijk van genade” dat al is begonnen. Het “koninkrijk 
der heerlijkheid”, dat de verlosten zullen beërven wanneer lijden, zonde en 
dood niet meer bestaan, is nog toekomstig en is gereserveerd voor degenen 
die deelgenoten van het koninkrijk der genade zijn geweest. 
Het evangelie is de kracht tot zaligheid vanuit zonde en dood (Romeinen 
1:16, 17) en omvat het goede nieuws van het koninkrijk, de boodschap die 
overal moet worden gepredikt. Jezus zei: “En dit Evangelie van het 
Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 
alle volken; en dan zal het einde komen.” Matthéüs 24:14. Het was de bood-
schap van hoop en zaligheid die ervoor zorgde dat Abraham “verwachtte de 
stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.” 
(Hebreeën 11:10); en de Heer droeg Zijn discipelen op om te bidden: “Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” 
Matthéüs 6:10. 
Wat moeten we daarom doen?  “... Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid, ...”. Matthéüs 6:33. “Christus roept de leden van Zijn 
gemeente op om de ware, echte hoop op het evangelie te koesteren. Hij 
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wijst hen naar boven, duidelijk hen verzekerend dat de rijkdommen die be-
klijven boven zijn, en niet beneden. Hun hoop is in de hemel, niet op de 
aarde. ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,’ zegt Hij; 
‘en al deze dingen’ – alles wat van belang is voor uw welzijn – ‘zullen u 
toegeworpen worden.’ [...] We mogen nooit vergeten dat we in deze wereld 
beproefd worden, om vast te stellen of we geschikt zijn voor het toe-
komstige leven.” –Counsels on Stewardship, blz. 218, 22. 
Mogen deze lessen ons inspireren om te bidden voor het komende 
koninkrijk der hemelen en er bovenal naar te zoeken, zodat we nu deel 
kunnen uitmaken van het koninkrijk der genade en weldra het koninkrijk 
der heerlijkheid mogen binnentreden. 
 

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

• Digitale sabbatschoollessen: In het Nederlands gratis beschikbaar 
via de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te 
vinden op de officiële website van de Generale Conferentie: 
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• Gebruikte Bijbelvertaling:  Om de leesbaarheid bij de studie van de 

Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met 
Bijbelteksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons eigen 
uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde 
de Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke 
Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van onze 
geloofsprincipes. 
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De extra sabbatschool collecte is bestemd voor 

de Generale Conferentie Pensioenfonds 
 

Dat God uw liefdevolle offer voor Hem mag zegenen! 
 

1e Les     Sabbat 5 januari 2019 
                 Sabbatbegin 16.42 u. ↔ 16.44 u. 
 

Het eeuwige koninkrijk 
 
“Door vernedering, lijden en afwijzing kocht Christus de redding van het 
mensenras. Door Zijn dood heeft Hij het voor de mens mogelijk gemaakt 
om te genieten van een huis in Zijn eeuwig koninkrijk.” –Manuscript 
Releases, vol. 14, blz. 205. 

 
De Heer is Koning 

1.  Wat erkende de psalmist toen hij herhaaldelijk de Heer prees? Wat 
zullen getrouwe ouders doen? Psalm 84:4; 145:1; Genesis 18:19. 

Psalm 84:4; 145:1 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, 
waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de leger-
machten, mijn Koning en mijn God. [...]  ... Mijn God en Koning, ik zal U 
roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. 
Genesis 18:19 Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en 
zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heeren houden, om te 
doen gerechtigheid en gericht; opdat de Heere over Abraham brenge, 
wat Hij over hem gesproken heeft. 
 
“God is onze Wetgever en Koning. Ouders moeten zich onder Zijn 
leiding stellen.” –Het Bijbels gezin, blz. 254. 
“God is onze Koning en wij zijn Zijn onderdanen. Alleen een kennen 
van Zijn wil zet nog niet de noodzaak terzijde van het aanbieden van 
ernstige smeekbeden aan Hem om hulp, en het ijverig zoeken – door 
Zijn wet te gehoorzamen – om met Hem samen te werken bij het 
beantwoorden van de aangeboden gebeden. Zo wordt Zijn koninkrijk 
gevestigd in ons hart.” –Signs of the Times, 18 november 1903. 
“Door hen [Abraham aan zijn huishouden en kinderen] de wetten van 
God te leren, leerde hij hen dat de Heer onze rechter is, onze wetgever 
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en koning, en dat ouders en kinderen door Hem zouden worden 
geregeerd...” –Fundamentals of Christian Education, blz. 286. 
 

2.  Hoe immens is de koninklijke positie van de Schepper? Beschrijf 
Hem in uw eigen woorden. Psalm 47:7, 8; Zacharía 14:9. 

Psalm 47:8, 9 [SVV’77] Want God is een Koning der ganse aarde; 
psalmzingt met een onderwijzing! God regeert over de heidenen; 
God zit op de troon Zijner heiligheid. 
Zacharía 14:9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. 
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 
 
“God is onze Vader die ons liefheeft en voor ons zorgt als voor Zijn 
kinderen; Hij is tevens de grote Koning van het heelal. De belangen 
van Zijn koninkrijk zijn onze belangen, en wij moeten werken voor 
de opbouw daarvan. [...] 
Wij staan nu aan de vooravond van grote, plechtige gebeurtenissen. 
Voor ons ligt een crisis, zoals de wereld nog nooit gezien heeft. En op 
heerlijke wijze komt tot ons, evenals tot de eerste discipelen, de ver-
zekering, dat Gods koninkrijk over alles heerst. De volgorde van de 
komende gebeurtenissen is in handen van onze Maker. De Majesteit 
des hemels heeft de bestemming van de volken, evenals de belangen 
van Zijn gemeente, in Zijn handen.” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 95, 106. 
 

Het eeuwige koninkrijk 

3.  Is Zijn nobele en heilige waardigheid als Koning beperkt tot een 
bepaalde tijdspanne in de geschiedenis? Vertel over uw ervaring 
toen u voor het eerst Gods eeuwige natuur besefte. Psalm 10:16; 
Jeremía 10:10; 1 Timótheüs 1:17. 

Psalm 10:16 [SVV’77] De Heere is Koning eeuwig en altoos; de 
heidenen zijn vergaan uit Zijn land. 
Jeremía 10:10 De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de 
levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote toorn beeft de aarde, 
de heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 
1 Timótheüs 1:17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de 
onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwig-
heid. Amen. 
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“De Bijbel leert dat toen Gods engelen zich eens voor Hem kwamen 
stellen, ook satan onder hen was. (Job 1:6). Hij was er niet om de 
eeuwige Koning hulde te brengen, ...” –De grote strijd, blz. 477. 
“Het intellect, het verstand, de talenten van de mens, zijn de gaven 
van God om tot Zijn heerlijkheid te worden gebruikt, voor het op-
bouwen van Zijn eeuwig koninkrijk. Het is het geestelijke en morele 
karakter dat van waarde is in de ogen van de Hemel, en dat het graf 
zal overleven en glorieus gemaakt zal worden met onsterfelijkheid 
voor de eindeloze tijd der eeuwigheid. [...] Alleen degenen die de ge-
nade van Christus gewaardeerd hebben, welke hen tot erfgenamen 
van God en mede-erfgenamen van Jezus hebben gemaakt, zullen op-
staan uit het graf en het beeld van hun Verlosser naar buiten bren-
gen.” –Selected Messages, boek 1, blz. 259. 
“Broeders en zusters, moge God ons helpen om de boodschap in haar 
zuiverheid te prediken, dat het geluid naar de meest afgelegen ge-
bieden van de aarde mag gaan en zielen worden verzameld, die uit-
eindelijk met ons gered zullen worden in Zijn eeuwig koninkrijk.”  
–General Conference Bulletin, 1 januari 1900. 
 

4.  Hoewel er op aarde heren, koningen, vorsten en heersers zijn, wie 
is in werkelijkheid de ware, rechtvaardige, liefhebbende Koning? 
Is hij ook Koning in uw geest en hart? Psalm 22:29; Daniël 
2:20, 21; 1 Timótheüs 6:15. 

Psalm 22:29 [SVV’77] Want het koninkrijk is des Heeren, en Hij 
heerst onder de heidenen. 
Daniël 2:20, 21 Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij 
geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijs-
heid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet konin-
gen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de 
kennis aan wie verstand hebben. 
1 Timótheüs 6:15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien. 
 
“ ‘Ik bad’ zei hij, ‘tot de God des hemels.’ (Nehemía 2:4) In dat 
korte gebed kwam Nehemia in tegenwoordigheid van de Koning der 
koningen, en verzekerde zich van een macht die harten kan wenden 
als waterbeken.” –Profeten en koningen, blz. 387, 388. 
“Laten wij hoopvol zijn en moedig. Mistroostigheid in Gods dienst 
is zondig en onredelijk. Hij kent al onze behoeften. Aan de almacht 
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van de Koning der koningen verenigt onze Verbondsgod de zacht-
heid en zorgen van een tedere schaapherder. Zijn macht is absoluut 
en het onderpand van een zekere vervulling van Zijn beloften voor 
allen die op Hem vertrouwen. Hij heeft middelen voor de verwij-
dering van de moeilijkheden, zodat zij, die Hem dienen en de mid-
delen eren die Hij gebruikt, gesterkt worden. Zijn liefde is zoveel 
hoger dan elke andere liefde als de hemel boven de aarde is. Hij 
waakt over Zijn kinderen met een eeuwige en onmeetbare liefde.”  
–De weg tot gezondheid, blz. 412, 413.  
 

De stichting van Gods Koninkrijk 

5.  Welke eigenschappen kenmerken Gods Koninkrijk? Vertel wat 
het betekent om zich te verheugen in zo’n heilig rijk. Romeinen 
14:17; Psalm 116:5; Jesája 35:8. 

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten 
en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de 
Heilige Geest. 
Psalm 116:5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is 
een Ontfermer. 
Jesája 35:8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg 
zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij 
zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen 
niet dwalen. 
 
“Het koninkrijk van God bestaat niet uit uiterlijk vertoon. Licht zal 
niet worden ontvangen door het volgen van zelfzuchtige plannen, 
maar door naar Jezus te kijken, het voorbeeld van Christus te volgen, 
niet de veronderstellingen van mensen. Het koninkrijk van God is ge-
rechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest.” –Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, blz. 497. 
“Laat elke zakelijke transactie in rechtschapenheid geschieden, en 
eraan denken dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten 
staan. ‘Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle 
knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van 
ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkan-
der niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat u de 
broeder geen aanstoot of ergernis geeft. [...] Dat dan uw goed niet 
gelasterd worde. Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar 
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rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest.’ 
Romeinen 14:11-17.” –The Health Food Ministry, blz. 75. 
 

6.  Aan wie kan de Schepper op een dag het koninkrijk, de heer-
schappij en de grootsheid over de gehele aarde geven, Zich ver-
heugend in en verlangend naar het geluk van alle levende wezens? 
Daniël 7:18, 27. 

Daniël 7:18, 27 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het 
koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot 
in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. [...]  Maar het koning-
schap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder 
heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van 
de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles 
wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. 
 
“Het koninkrijk van Gods genade wordt nu opgericht, doordat dag 
aan dag harten, die vol van zonde en opstandigheid zijn geweest, zich 
overgeven aan de oppermacht van Zijn liefde. Maar de volledige 
bevestiging van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas plaats-
vinden bij de wederkomst van Christus naar deze wereld. ‘Het 
koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de 
ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des 
Allerhoogsten.’ Daniël 7:27. Zij zullen het koninkrijk beërven, dat 
voor hen bereid was ‘van de grondlegging der wereld af.’ Matthéüs 
25:34. En Christus zal Zelf Zijn grote macht in handen nemen en Hij 
zal regeren.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, 
blz. 96. 
“Het grote verlossingsplan zal heel de wereld terugbrengen in Gods 
gunst. Alles wat door de zonde verloren ging, zal hersteld zijn. Niet 
slechts de mens, maar ook de aarde zal verlost zijn, om een eeuwige 
woonplaats te zijn voor de gehoorzamen. Gedurende zesduizend jaar 
heeft satan gestreden om het bezit van de aarde. Nu is het oorspron-
kelijk doel van God dat Hij Zich bij de schepping had voorgenomen, 
in vervulling gegaan. ‘De heiligen der Allerhoogste zullen het koning-
schap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in 
eeuwigheid.’ Daniël 7:18.” –Patriarchen en profeten, blz. 306, 307. 
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Zoek het koninkrijk van God boven al het andere 

7.  Wat zou – met dit glorieuze vooruitzicht vlak voor ons – de 
eerste en meest serieuze interesse van ons leven moeten zijn? 
Lukas 12:31; Matthéüs 6:33. 

Lukas 12:31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden. 
Matthéüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
 
“ ‘Naar al deze dingen,’ zei Jezus, ‘gaat het zoeken der heidenen 
uit.’ ‘Uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt 
eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u boven-
dien geschonken worden.’ Lukas 12:30; Matthéüs 6:33. Ik ben 
gekomen om het koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor 
u te openen. Stel uw harten open, om dit koninkrijk te ontvangen, en 
maak het dienen daarvan tot uw hoogste belang. Hoewel het een 
geestelijk koninkrijk is, behoeft ge niet bevreesd te zijn, dat er niet 
gezorgd zal worden voor uw behoeften in dit leven. Indien ge uzelf 
aan de dienst van God geeft, zal Hij, die alle macht in hemel en op 
aarde bezit, in uw behoeften voorzien.” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 88. 
“Hier wordt duidelijk getoond dat de mens afhankelijk is van God 
voor elke ademtocht. Het kloppend hart, de polsslag, elke zenuw en 
spier in het levende organisme, worden op orde en actief gehouden 
door de kracht van een oneindige God. “... Weest niet bezorgd, zeg-
gende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee 
zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want 
uw hemelse Vader weet, dat u al deze dingen behoeft. Maar zoekt 
eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u toegeworpen worden.’ Matthéüs 6:31-33.” –Manuscript 
Releases, vol. 15, blz. 98, 99.  
 

_____ 
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2e Les     Sabbat 12 januari 2019 
                 Sabbatbegin 16.52 u. ↔ 16.53 u. 
 

Adam heerschappij gegeven 
 
“Te midden van de schepselen van lagere orde had Adam als koning 
gestaan en zolang hij God trouw bleef, erkende de gehele natuur zijn 
gezag; maar toen hij in overtreding was, kwam aan deze heerschappij een 
einde. De geest van opstand, die hijzelf had binnengehaald, breidde zich 
uit over het dierenrijk.” –Karaktervorming, blz. 26. 

 

1.  Wie schiep de Heer in het begin om heerschappij te hebben over 
de aarde en alles wat daarin is? Genesis 1:26-28. 

Genesis 1:26-28 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van 
de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde 
en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God 
schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 
hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen 
en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de 
aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over 
de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 
 
“De mens was de kroon op het scheppingswerk van God, geschapen 
naar het beeld van God, en bedoeld om Gods partner te zijn. … De 
mens is God zeer dierbaar, omdat hij gevormd is naar Zijn beeld.”  
–Adviezen over dieet en voeding, blz. 41. 
“Adam werd in het Paradijs tot koning gekroond. Hij kreeg heer-
schappij over alle levende wezens die God had geschapen. De Here 
zegende Adam en Eva met een verstand zoals Hij aan geen ander 
schepsel had gegeven. Hij maakte Adam tot rechtmatig heerser over 
alle werken van Zijn handen. De mens, geschapen naar Gods beeld, 
kon de heerlijke werken van God in de natuur overdenken en op 
prijs stellen.” –Bijbelkommentaar, blz. 3. 
“De aarde behoort God toe en Hij heeft alles in handen van Zijn 
Zoon gegeven. Toen Adam zijn heerschappij overdroeg aan satan, 
was Christus toch nog de rechtmatige Koning gebleven.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 97.  
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2.  Onder wie zei de Schrift zelfs eeuwen na de zondeval dat deze 
aarde was geplaatst? Psalm 115:15, 16; Deuteronomium 32:8. 

Psalm 115:15, 16 U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en 
aarde gemaakt heeft. De hemel, de hemel is van de HEERE, maar 
de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. 
Deuteronomium 32:8 Toen de Allerhoogste aan de volken het erfe-
lijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, 
heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig 
het aantal Israëlieten. 
 
“Aldus trachtte Christus Zijn discipelen van de waarheid te over-
tuigen, dat er in het Koninkrijk Gods geen grenzen, geen rassen of 
standen en geen adelstand bestaan; dat zij naar alle volkeren moes-
ten uitgaan om de boodschap van een liefdevolle Heiland te bren-
gen. Maar pas later begrepen zij ten volle dat God ‘uit één enkele 
het gehele menselijke geslacht gemaakt heeft om op de ganse opper-
vlakte der aarde te wonen en Hij de hun toegemeten tijden en de 
grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald, opdat zij God zouden 
zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver 
is van een ieder van ons.’ (Handelingen 17:24-27)” –Van Jeruzalem 
tot Rome, blz. 16. 
“In woorden vol onvergelijkelijke schoonheid en tederheid hield 
de apostel Paulus de geleerden van Athene Gods doel voor ogen bij 
de schepping en het aanwijzen van de woonplaatsen van rassen en 
volkeren. ‘De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is’, 
sprak de apostel, ‘heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht 
gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft 
de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen 
bepaald; opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden 
mochten.’ (Handelingen 17:24-27)” –Profeten en koningen, blz. 302. 
 

Gods plan en beloften 

3.  Hoe beschreef de psalmist de heerschappij, glorie en eer die de 
mens van God ontving? Psalm 8:5-7. 

Psalm 8:5-7 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan 
en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterve-
ling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem om-
ziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en 
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hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de wer-
ken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd. 
 
“De aarde was oorspronkelijk het koninkrijk van de mens, ...” –De 
grote strijd, blz. 621; Het Bijbels gezin, blz. 448. 
“Bij zijn schepping kreeg Adam de heerschappij over deze aarde. Maar 
omdat hij bezweek voor de verleiding, kwam hij onder de macht van 
satan. ‘Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.’ (2 Petrus 
2:19) […] God schiep de aarde als een woonplaats voor heilige, ge-
lukkige wezens. De Here heeft de aarde geformeerd en haar gemaakt; 
‘niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft 
Hij haar geformeerd.’ (Jesája 45:18) Dat doel zal in vervulling gaan 
wanneer de aarde, vernieuwd door Gods macht, en bevrijd van zonde 
en smart, de eeuwige woonplaats van de verlosten wordt. ‘De recht-
vaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer.’ (Psalm 
37:29) ‘En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en 
van het Lam zal daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem ver-
eren.’ (Openbaring 22:3)” –Patriarchen en profeten, blz. 40, 41. 
 

4.  Wat zei de profetie over de kinderen of afstammelingen van 
Gods volk? Psalm 45:16, 17. 

Psalm 45:16, 17 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, 
zij gaan het paleis van de Koning binnen. Uw zonen zullen de plaats 
van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel 
de aarde. 
 
“De Bijbel openbaart de ware filosofie der geschiedenis. In die woor-
den van weergaloze schoonheid en minzaamheid, gesproken door 
de apostel Paulus tot de wijzen van Athene, wordt Gods doel met de 
schepping en de verspreiding van rassen en volkeren duidelijk ge-
maakt. Hij ‘heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht 
gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft 
de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen 
bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden 
mochten’. Handelingen 17:26, 27. God verkondigt dat een ieder die 
wil, kan komen ‘in de band van het verbond’. Ezechiël 20:37. Bij de 
schepping was het Zijn doel dat de aarde bewoond zou worden door 
schepselen, wier bestaan een zegen zou zijn voor hen persoonlijk en 
voor elkander, en een eer voor hun Schepper. Allen die willen, kun-
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nen zich met dit doel vereenzelvigen. Van hen wordt gezegd: ‘Het 
volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen’. Jesája 
43:21.” –Karaktervorming, blz. 175, 176. 
 

5.  Wat was – naast dit grote voorrecht – vanaf het begin het plan 
van de Heer? Wie wist dit, en waar keek hij naar uit? Matthéüs 
25:34; Hebreeën 11:9, 10. 

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. 
Hebreeën 11:9, 10 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het 
land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten ge-
woond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 
God de Bouwer en Ontwerper is. 
 
“Beter dan alle vriendschap van de wereld is de vriendschap van de 
verlosten van Christus. [...] Beter dan alle woorden van aardse lof zullen 
de woorden van de Heiland tot Zijn getrouwe dienaars zijn [Matthéüs 
25:34 aangehaald].” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 231. 
“Er wordt van de heilige mannen van ouds gezegd dat God Zich niet 
schaamde om hun God genoemd te worden. De reden hiervoor is dat in 
plaats van aardse bezittingen te begeren of geluk en ambities te zoeken 
op werelds vlak, zij dit alles op het altaar van God legden en er afstand 
van deden om Zijn koninkrijk op te bouwen. Zij leefden alleen voor 
Gods eer en verklaarden openlijk dat zij op deze aarde vreemdelingen 
en pelgrims waren die een beter vaderland, dat wil zeggen, een hemels 
vaderland zochten. Hun gedrag verkondigde hun geloof. God kon Zijn 
waarheid aan hen toevertrouwen zodat de wereld van hen een kennis 
over Zijn wil zou ontvangen.” –Getuigenissen voor de gemeente, 
deel 5, blz. 155. 
 

De missie van de Zoon 

6.  Wie werd – om dit allerhoogste doel te bereiken – als Koning in het 
geestelijke Sion onder Zijn volk gevestigd? Psalm 2:6, 7; 110:1, 2; 
45:7. 
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Psalm 2:6, 7; 110:1, 2; 45:7 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over 
Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE 
heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 
[...]  ... De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voet-
bank voor Uw voeten. [...]  Uw troon, o God, bestaat eeuwig en 
altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaar-
digheid. 
 
“Niet alleen de mens, ook de aarde kwam door de zonde in de macht 
van de boze en zou door het verlossingsplan hersteld worden. Bij zijn 
schepping kreeg Adam de heerschappij over deze aarde. Maar omdat 
hij bezweek voor de verleiding, kwam hij onder de macht van satan. 
‘Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.’ (2 Petrus 2:19)  
Toen de mens de gevangene van satan werd, ging zijn heerschappij 
over in handen van zijn meester. Zo werd satan de ‘god dezer wereld’. 
Hij had onrechtmatig heerschappij verkregen over de aarde, die oor-
spronkelijk aan Adam gegeven was. Maar Christus zou door Zijn 
offer, dat de straf voor de zonde betaalde, niet alleen de mens verlos-
sen, maar ook het gebied dat hij verloren had. Alles wat door de eerste 
Adam verloren ging, zal door de tweede Adam hersteld worden.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 40, 41. 
“Zullen we ons niet zonder voorbehoud aan God toewijden? Christus, 
de Koning der heerlijkheid, gaf Zichzelf als losprijs voor ons. Kunnen 
we iets van Hem achterhouden? Zullen we denken dat ons arme, 
onwaardige ik te kostbaar is, onze tijd of eigendom te waardevol om 
aan Jezus te geven? Zeker niet; de diepste eerbetoon van ons hart, de 
meest bekwame dienst van onze handen, onze talenten van kundig-
heid en middelen – alles is slechts een te povere offerande om Hem te 
brengen, Die ter dood werd gebracht en heeft ‘ons voor God gekocht 
met Zijn bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.’ ” –Sons and 
Daughters of God, blz. 236. 
 

7.  Wie wordt daarom erkend en vertrouwd als Koning door degenen 
die het beloofde koninkrijk zullen beërven? Psalm 2:11, 12; 
Johannes 5:23; Handelingen 4:12. 

Psalm 2:11, 12 [SVV’77] Dient de Heere met vreze, en verheugt u 
met beving. Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en u op de weg 
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vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. 
Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 
Johannes 5:23 Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. 
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is 
onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven 
waardoor wij zalig moeten worden. 
 
“Buiten Christus hebben we geen verdienste, geen gerechtigheid. 
Onze zondigheid, onze zwakheid, onze menselijke onvolmaaktheid 
maakt het onmogelijk dat we voor God verschijnen, tenzij we gekleed 
zijn in de vlekkeloze gerechtigheid van Christus. We moeten worden 
gevonden in Hem en niet onze eigen gerechtigheid hebben, maar de 
gerechtigheid die in Christus is. Maak dan in de naam die boven alle 
naam staat, de enige naam die onder de mensen is, waardoor de mens 
gered kan worden, aanspraak op Gods belofte door zeggen: ‘Heere, 
vergeef mijn zonde; Ik leg mijn handen in Uw handen voor hulp, en 
moet die hebben, of ik ga verloren. Nu geloof ik. De Heiland zegt 
tegen de berouwvolle zondaar: ‘Niemand komt tot de Vader, dan door 
Mij’ (Johannes 14:6), ‘en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwer-
pen.’ Johannes 6:37. ‘Ik ben uw Heil.’ Psalm 35:3.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 333, 334. 
 

Voor verdere studie 

“De aarde was oorspronkelijk het koninkrijk van de mens, maar hij heeft 
zijn heerschappij aan satan overgedragen. Deze machtige vijand heeft eeu-
wenlang over de aarde geheerst. Dankzij het verlossingsplan krijgt de mens 
zijn koninkrijk terug. Hij heeft alles wat hij door de zonde had verloren 
weer in zijn bezit. ‘Want zo zegt de HERE ... die de aarde geformeerd en 
haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft 
Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd’ (Jesaja 
45:18). De bedoeling die God oorspronkelijk had toen Hij de aarde schiep, 
is werkelijkheid geworden: de aarde is voortaan de eeuwige woonplaats 
van de verlosten. ‘De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin 
voor immer’ (Psalm 37:29).” –De grote strijd, blz. 621. 
“Het grote verlossingsplan zal heel de wereld terugbrengen in Gods gunst. 
Alles wat door de zonde verloren ging, zal hersteld zijn. Niet slechts de 
mens, maar ook de aarde zal verlost zijn, om een eeuwige woonplaats te 
zijn voor de gehoorzamen. Gedurende zesduizend jaar heeft satan gestreden 
om het bezit van de aarde. Nu is het oorspronkelijk doel van God dat Hij 
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Zich bij de schepping had voorgenomen, in vervulling gegaan. ‘De heiligen 
der Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen, en zij zullen het 
koningschap bezitten tot in eeuwigheid.’ Daniël 7:18.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 306, 307. 

 
_____ 

 
 

3e Les     Sabbat 19 januari 2019 
                 Sabbatbegin 17.03 u. ↔ 17.04 u. 
 

Het Koninkrijk toegeëigend en hersteld 
 
“Toen de strijd op aarde werd voortgezet, leek het er op dat satan opnieuw 
een voordeel behaalde. Door te zondigen werd de mens zijn gevangene, en 
het koninkrijk van de mens werd eveneens verraden aan de aartsrebel. Nu 
scheen voor satan de weg open om een onafhankelijk rijk te stichten en het 
gezag van God en van Gods Zoon uit te dagen. Maar het verlossingsplan 
maakte mogelijk dat de mens zich met God kon verzoenen, en gehoor-
zaamheid kon betonen aan Gods wet, waardoor eenmaal de mens en de 
aarde konden worden verlost van de macht van de boze.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 294. 

 
Verlies van onschuld 

1.  Wat gebeurde er met de heerschappij over de aarde toen de 
eerste mens zondigde? Wiens dienaren worden degenen die 
zondigen? Genesis 3:17-19;  Johannes 8:34; Romeinen 6:16. 

Genesis 3:17-19 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt 
naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik 
u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille 
van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw 
leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 
gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, 
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; 
want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. 
Johannes 8:34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 
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Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter be-
schikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoor-
zaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot 
gerechtigheid? 
 
“God maakte de mens, Hij maakte hem heerser over de aarde en alle 
levende wezens. Zolang Adam trouw aan de Hemel bleef, was de 
hele natuur aan hem onderworpen. Maar toen hij in opstand kwam 
tegen de goddelijke wet, waren de lagere schepselen in opstand 
tegen zijn heerschappij.” –Conflict and Courage, blz. 18. 
Niet alleen de mens, ook de aarde kwam door de zonde in de macht 
van de boze en zou door het verlossingsplan hersteld worden. Bij 
zijn schepping kreeg Adam de heerschappij over deze aarde. Maar 
omdat hij bezweek voor de verleiding, kwam hij onder de macht van 
satan. ‘Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.’ (2 Petrus 
2:19)” –Patriarchen en profeten, blz. 40. 
 

2.  Bij wie werkte de grote tegenstander, naast Adam? Hoe diep ging 
de duisternis onder Adams nageslacht? Éfeze 2:2; 2 Korinthe 4:4. 

Éfeze 2:2 Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de 
leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder 
van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de 
kinderen van de ongehoorzaamheid. 
2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 
eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het 
Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God 
is, hen niet zou bestralen. 
 
“Toen onze eerste ouders in de prachtige hof van Eden werden ge-
plaatst, werden ze beproefd op hun trouw aan God. Ze waren vrij 
om de dienst van God te kiezen, of door ongehoorzaamheid zich te 
verenigen met de vijand van God en de mens.... Als ze Gods gebo-
den negeerden en naar de stem van satan luisterden, terwijl hij door 
de slang sprak, zouden ze niet alleen hun aanspraak op Eden verspe-
len, maar ook op het leven zelf.” –That I May Know Him, blz. 14. 
“De onsterfelijkheid die God aan de mens had beloofd op voor-
waarde dat hij gehoorzaamde, werd door de overtreding verspeeld. 
Adam kon aan zijn nageslacht niets doorgeven wat hij zelf niet had 
en er zou voor de gevallen mensheid geen hoop zijn geweest als 
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God de onsterfelijkheid niet weer binnen het bereik van de mens had 
gebracht door het geven van Zijn Zoon. [...] Iedereen kan dit 
kostbare geschenk ontvangen, als hij bereid is aan de voorwaarde te 
voldoen. Allen ‘die, in het goeddoen volhardende, de heerlijkheid, 
eer en onvergankelijkheid zoeken’ zullen ‘het eeuwige leven’ 
ontvangen. (Romeinen 2:7)” –De grote strijd, blz. 489, 490. 
 

Verlies van heerschappij 

3.  Wat verloor de mens vanwege zijn ongehoorzaamheid? Wie 
werd de vorst van deze wereld? Johannes 12:31; 14:30. 

Johannes 12:31; 14:30 Nu wordt het oordeel over deze wereld vol-
trokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. [...]  
Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld 
komt en heeft geen macht over Mij. 
 
“Niet alleen was de mens gekomen onder de macht van de bedrie-
ger, maar de aarde zelf, de heerschappij van de mens, werd 
toegeëigend door de vijand.” –Bible Echo, 15 juli 1893. 
“Toen satan tegen Christus zei: Het koninkrijk en de heerlijkheid van 
de wereld zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil, sprak hij 
slechts gedeeltelijk de waarheid. Hij zei het om hiermee zijn eigen 
doel te dienen. Satan had zijn macht aan Adam ontnomen, maar 
Adam was slechts de onderkoning van de Schepper, geen onafhan-
kelijk heerser. De aarde behoort God toe en Hij heeft alles in handen 
van Zijn Zoon gegeven. Toen Adam zijn heerschappij overdroeg aan 
satan, was Christus toch nog de rechtmatige Koning gebleven. Zo had 
de Here tot Nebukadnessar gezegd: ‘De Allerhoogste heeft macht 
over het koningschap der mens en Hij geeft dat aan wie Hij wil.’ 
(Daniël 4:17) Satan kan zijn onrechtmatig verkregen macht slechts 
uitoefenen als God dat toestaat.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 97. 
 

4.  Aan wie heeft de duivel, nadat hij het koninkrijk van deze aarde 
van Adam verwoestte en het als het zijne beschouwde, het 
‘aangeboden’? Matthéüs 4:8-10; Lukas 4:6. 

Matthéüs 4:8-10 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer 
hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met 
hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U 
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knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want 
er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem 
alleen dienen. 
Lukas 4:6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de 
heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overge-
geven en ik geef die aan wie ik maar wil. 
 
“Nu bood de verzoeker aan om de macht, die hij onrechtmatig had 
verkregen, af te staan. Christus zou de verschrikkelijke toekomst 
kunnen ontgaan als Hij satans oppermacht zou erkennen. Maar als 
Hij dit zou doen, zou Hij in de grote strijd de overwinning prijs-
geven.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 97. 
“Satan beweerde, dat het koninkrijk der aarde het zijne was, en gaf 
Jezus te verstaan, dat Hij aan al Zijn lijden zou kunnen ontkomen; 
dat Hij niet behoefde te sterven om de koninkrijken van deze wereld 
te verkrijgen; indien Hij hem slechts wilde aanbidden, dan kon Hij al 
de bezittingen der aarde hebben, en de heerlijkheid van erover te 
heersen. Maar Jezus was standvastig. Hij wist dat de tijd zou komen, 
dat Hij door Zijn eigen leven het koninkrijk van satan zou terug-
winnen, en dat, na enige tijd, alles in de hemel en op de aarde zich 
aan Hem zou onderwerpen. Hij verkoos Zijn leven van lijden en Zijn 
vreselijke dood, als de weg, die Hem door Zijn Vader aangewezen 
was, opdat Hij de wettige erfgenaam zou worden van de koninkrijken 
der aarde, en die in Zijn handen overgegeven zouden worden als een 
eeuwige bezitting. Satan zal ook in Zijn handen overgegeven worden 
om door de dood te worden vernietigd, zodat hij nimmermeer Jezus, 
of de heiligen in heerlijkheid kan verontrusten.” –Eerste geschriften, 
blz. 183, 184. 
 

Overwinning van het Lam en verlossing 

5.  Werden de mens en de wereld overgelaten aan de verleider en 
overweldiger? Welk plan werd tot uitvoering gebracht om de over-
winning over de zonde te behalen en de vrijheid en waardigheid 
van de mens te herstellen? Genesis 3:15; Openbaring 5:8, 9. 

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de 
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 
Openbaring 5:8, 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent 
het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U 
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bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 
stam, taal, volk en natie. 
 
“Toen de strijd op aarde werd voortgezet, leek het er op dat satan 
opnieuw een voordeel behaalde. Door te zondigen werd de mens 
zijn gevangene, en het koninkrijk van de mens werd eveneens ver-
raden aan de aartsrebel. Nu scheen voor satan de weg open om een 
onafhankelijk rijk te stichten en het gezag van God en van Gods 
Zoon uit te dagen. Maar het verlossingsplan maakte mogelijk dat de 
mens zich met God kon verzoenen, en gehoorzaamheid kon betonen 
aan Gods wet, waardoor eenmaal de mens en de aarde konden 
worden verlost van de macht van de boze.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 294. 
“De goddelijke Advocaat pleit dat allen die de overwinning door het 
geloof in Zijn bloed hebben behaald, vergiffenis krijgen voor hun 
overtredingen, weer een plaats in Eden zouden krijgen en gekroond 
zouden worden als medeërfgenamen met Hem om ‘de heerschappij 
van voorheen’ weer uit te oefenen. (Micha 4:8). [...] ... Christus vraagt 
nu dat dit plan wordt uitgevoerd alsof de mens nooit was gevallen. Hij 
vraagt niet alleen volledige vergeving en volkomen rechtvaardig-
making voor Zijn volgelingen, maar ook een deel van Zijn heer-
lijkheid en een plaats op Zijn troon.” –De grote strijd, blz. 446, 447. 
 

6.  Hoe anders was het gedrag en de bediening van de tweede Adam in 
vergelijking met die van de eerste Adam? Welke bestemming werd 
mogelijk voor Adam en zijn nakomelingen als het resultaat van 
Christus’ offer? Romeinen 5:12, 17; 1 Korinthe 15:21-23. 

Romeinen 5:12, 17 Daarom, zoals door één mens de zonde in de 
wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle 
mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. [...]  Want als door 
de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel 
meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de 
gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk 
Jezus Christus. 
1 Korinthe 15:21-23 Want omdat  de dood er is door een mens, is 
ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen 
in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, 
daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 



22 
 

“In zijn staat van onschuld had Adam vrije omgang gehad met Zijn 
Maker; maar zonde had een scheiding veroorzaakt tussen God en de 
mens, en alleen de verzoening door Christus kon aan deze scheiding 
een einde maken en het schenken van zegeningen of zaligheid van 
de hemel naar de aarde mogelijk maken. De mens was nog steeds 
niet in staat rechtstreeks tot zijn Schepper te naderen, maar God zou 
door middel van Christus en engelen met hem omgaan. [...] Toen de 
mens de gevangene van satan werd, ging zijn heerschappij over in 
handen van zijn meester. Zo werd satan de ‘god dezer wereld’.  
(2 Korinthe 4:4) Hij had onrechtmatig heerschappij verkregen over 
de aarde, die oorspronkelijk aan Adam gegeven was. Maar Christus 
zou door Zijn offer, dat de straf voor de zonde betaalde, niet alleen 
de mens verlossen, maar ook het gebied dat hij verloren had. Alles 
wat door de eerste Adam verloren ging, zal door de tweede Adam 
hersteld worden. [...] Dat doel zal in vervulling gaan wanneer de 
aarde, vernieuwd door Gods macht, en bevrijd van zonde en smart, 
de eeuwige woonplaats van de verlosten wordt. [...] ‘En niets 
vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal 
daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem vereren.’ 
(Openbaring 22:3)” –Patriarchen en profeten, blz. 40, 41. 
 

7.  Wat zal er uiteindelijk gebeuren met het koninkrijk dat werd ver-
raden in de handen van de bedrieger? Hoe lang zal Jezus werken 
om Gods autoriteit en koninkrijk te herstellen? 1 Korinthe 
15:24-26; Handelingen 3:21. 

1 Korinthe 15:24-26 Daarna komt het einde, wanneer Hij het ko-
ningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle 
heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij 
moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft 
gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 
Handelingen 3:21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waar-
in alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij 
monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 
 
“Toen Adam viel en als een zoon van God de vrijheid verloor, en 
zichzelf in gevangenschap bracht van satan, vervulde het hart van 
Jezus Zich met oneindig medelijden. Hij nam het strijdveld om na-
mens de mens te vechten, opdat iedereen die wenste de wrede 
slavernij van de ‘god van deze wereld’ te verlaten, vrijgelaten kon 
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worden, om de levende God te dienen.... De menselijke natuur was 
door overtreding zo verzwakt, dat het een onmogelijkheid was voor 
hem om op eigen kracht te overwinnen; want hij werd naar de wil 
van satan gevangengenomen; maar door de kracht van Christus kan 
iedereen een overwinnaar zijn. We kunnen meer dan overwinnaars 
zijn door Hem die ons ‘heeft liefgehad, en ons van onze zonden ge-
wassen heeft in Zijn bloed.’ (Openbaring 1:5).” –Review and 
Herald, 28 februari 1888. 
 

Voor verdere studie 

“Gods schepping bereikt Zijn oorspronkelijke doel, als die een eeuwige 
woonplaats voor de verlosten zal zijn. ‘De rechtvaardigen zullen de aarde 
beërven en eeuwig daarop wonen.’ (Psalm 37:29) De tijd is aangebroken, 
waar heilige mensen met verlangen naar hebben uitgezien, sinds het eerste 
mensenpaar met vlammend zwaard uit Eden verbannen werd. Dit is de tijd 
van ‘de verlossing die ons ten deel viel.’ (Éfeze l:14) De aarde was oor-
spronkelijk het koninkrijk van de mens, maar hij heeft zijn heerschappij aan 
de satan overgegeven. Deze machtige vijand heeft eeuwenlang over de 
aarde geheerst. Dankzij het verlossingsplan krijgt de mens zijn koninkrijk 
terug.” –Het Bijbels huisgezin, blz. 447, 448. 

 
_____ 

 
 

4e Les     Sabbat 26 januari 2019 
                 Sabbatbegin 17.15 u. ↔ 17.16 u. 
 

Een koninkrijk van priesters 
 
“God heeft in Zijn oneindige wijsheid Israël uitgekozen als bewaarders van 
de kostbare schatten der waarheid voor alle volken. Hij heeft hun Zijn wet 
gegeven als de maatstaf van het karakter dat zij moesten ontwikkelen ten 
aanschouwen van de wereld, van engelen en van ongevallen werelden. Zij 
moesten aan de wereld de wetten van het hemelse bestuur openbaren. Door 
woord en voorbeeld moesten zij duidelijk getuigenis brengen voor de 
waarheid. Gods heerlijkheid, Zijn majesteit en macht moesten in al hun 
voorspoed geopenbaard worden. Zij moesten een koninkrijk van koningen 
en priesters zijn.” –Bijbelkommentaar, blz. 292. 
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Koninkrijk van priesters  

1.  Wie was de eerste priester van de Allerhoogste, die vermeld staat 
in de Heilige Schrift? Welke bijkomende positie bekleedde hij? 
Genesis 14:18, 19. 

Genesis 14:18, 19 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht 
brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij 
zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, 
Die hemel en aarde bezit! 
 
“Christus sprak door Melchizedek, de priester van de allerhoogste 
God. Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de 
wereld, de vertegenwoordiger van de Vader. Christus heeft gespro-
ken in alle geslachten uit het verleden; Christus heeft Zijn volk 
geleid en is het Licht der wereld geweest. Toen God Abraham uit-
koos als de vertegenwoordiger van Zijn waarheid, nam Hij hem uit 
het land, ver van zijn familie en zonderde hem af. Hij wilde hem 
naar Zijn eigen beeld vormen, Hij wilde hem onderwijzen naar Zijn 
eigen plannen (R&H 18 febr. 1890).” –Bijbelkommentaar, blz. 21. 
“Vraag het aan Abraham en hij zal u zeggen: Het is Melchisedek, de 
koning van Salem, de Vredevorst. Genesis 14:18)” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 476. 
 

2.  Wat was het plan van de Heere voor Israël, toen deze vast-
gesteld werd als heilig volk? Welke delen van de belofte laten 
zien dat de Heer verlangde om een geestelijk koninkrijk op te 
richten? Éxodus 19:5, 6. 

Éxodus 19:5, 6 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn per-
soonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult 
voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn 
de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 
 
“Hun gehoorzaamheid aan Gods wet zou hen tot wonderen van 
voorspoed maken ten aanschouwen van de volkeren op aarde. Hij 
die hun wijsheid en waardigheid in alle werk kon geven, zou hun 
leraar blijven en hen veredelen en verheffen door gehoorzaamheid 
aan Zijn wetten. Als zij gehoorzaam zouden zijn, zouden zij ge-
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spaard blijven voor de ziekten, waardoor andere volken werden 
getroffen. Zij zouden gezegend worden met een helder verstand. [...] 
God verschafte hen elke mogelijkheid om het grootste volk op aarde 
te worden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 175. 
 

Toewijding van de eerstgeborenen en de Levieten 

3.  Wie koos de Heer uit, toen Israël nog in Egypte was, om specifiek 
toegewijd te zijn aan Hem? Éxodus 13:2; Numeri 3:13. 

Éxodus 13:2 Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de baar-
moeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat 
behoort Mij toe. 
Numeri 3:13 Want alle eerstgeborenen behoren Mij toe. Op de dag 
dat Ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb Ik alle eerst-
geborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor Mijzelf geheiligd. 
Zij behoren Mij toe. Ik ben de HEERE. 
 
“Het opdragen van de eerstgeborene had zijn oorsprong in de vroegste 
tijden. God had beloofd de Eerstgeborene des hemels te geven om de 
zondaar te redden. Deze gave werd in ieder gezin erkend door het 
opdragen van de oudste zoon. Hij moest als priester worden gewijd, 
als vertegenwoordiger van Christus onder de mensen. Toen Israël uit 
Egypte werd bevrijd, werd opnieuw geboden de eerstgeborene te 
wijden. [...] 
Zo kreeg de wet van het opdragen van de eerstgeborene een bijzondere 
betekenis. Terwijl hij diende als gedenkteken aan Gods wonderbaar-
lijke bevrijding van het volk Israël, wees hij op een grotere bevrijding 
door de eniggeboren Zoon van God. Zoals het bloed aan de deurposten 
de eerstgeborenen in Israël had beschermd, heeft het bloed van 
Christus macht de wereld te behouden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 
blz. 32, 35. 
 

4.  Wie stond standvastig voor de Heer toen het volk in ernstige 
afvalligheid viel? Welke stam werd daarom gekozen om gewijd 
te zijn aan de heiligdomsdienst en het onderhoud ervan? Éxodus 
32:26, 29. 

Éxodus 32:26, 29 Ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en 
zei: Wie bij de HEERE hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden 
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al de Levieten zich bij hem. [...]  Toen zei Mozes: U moet zich vandaag 
aan de HEERE wijden, ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen 
zijn broeder keren, opdat Hij vandaag Zijn zegen over u zal geven. 
Numeri 1:50; 3:10-12 [SVV’77] Maar u, stel de Levieten over de 
tabernakel der getuigenis, en over al zijn gereedschap, en over alles, 
wat daartoe behoort; zij zullen de tabernakel dragen, en al zijn 
gereedschap; en zij zullen die bedienen, en zij zullen zich rondom de 
tabernakel legeren. [...]  En Ik, zie, Ik heb de Levieten uit het midden 
van de kinderen Israëls genomen, in plaats van elke eerstgeborene, 
die de baarmoeder opent, uit de kinderen Israëls; en de Levieten 
zullen van Mij zijn. 
 
“Op Gods bevel werd de stam van Levi afgezonderd voor de dienst in 
het heiligdom. Vroeger was elke man de priester van zijn gezin. In de 
dagen van Abraham werd het priesterschap beschouwd als het recht 
van de oudste zoon. Nu aanvaardde de Here in plaats van de eerstge-
borene van Israël de stam van Levi om het werk in het heiligdom te 
verrichten. Hiermee openbaarde Hij Zijn goedkeuring over hun trouw, 
zowel in het vasthouden aan Zijn dienst als in het voltrekken van Zijn 
oordelen toen Israël had gezondigd door het gouden kalf te aanbidden. 
Het priesterschap bleef echter beperkt tot de familie van Aäron. Alleen 
Aäron en zijn zonen mochten dienen voor het aangezicht des Heren; 
de verdere leden van de stam moesten zorgen voor de tabernakel en 
zijn gebruiksvoorwerpen, ze moesten de priesters bijstaan in hun 
dienst, maar mochten niet offeren, wierook branden of de heilige 
dingen zien, tenzij ze bedekt waren.” –Patriarchen en profeten, 
blz. 313. 
“Na de instelling van de heiligdomsdienst koos de Here de stam van 
Levi in plaats van de eerstgeborenen van heel Israël om dienst te doen 
in het heiligdom. Toch werden de eerstgeborenen nog steeds be-
schouwd als Gods eigendom en zij moesten door een losprijs worden 
vrijgekocht.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 35. 
 

Dienstwerk van de priesters 

5.  Welk groot voorrecht was toevertrouwd aan de priesters van de 
Heere? Welke kennis moest behouden blijven door alle die 
geëerd waren om Zijn boodschappers te zijn? Jesája 61:6; 
Éxodus 25:22; Maléachi 2:7. 
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Jesája 61:6 [SVV’77] Doch u zult priesters des Heeren heten, men 
zal u dienaren van onze God noemen; u zult het vermogen der 
heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult u zich beroemen. 
Éxodus 25:22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoen-
deksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getui-
genis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de 
Israëlieten gebieden zal. 
Maléachi 2:7 Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis 
bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want 
hij is een gezant van de HEERE van de legermachten. 
 
“De zonden van het volk werden zinnebeeldig overgedragen op de 
dienstdoende priester, die een middelaar voor het volk was.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 51. 
“God heeft beloofd dat Zijn getrouwe, gehoorzame dienstknechten 
verheven zullen worden om priesters en koningen te zijn.” –Signs of 
the Times, 16 november 1888. 
“Profeten kwamen voortdurend naar voren en beweerden bijzondere 
boodschappen te hebben met dit doel. Juda moest geëerd worden als 
de plaats van macht en heerlijkheid. De koninkrijken der wereld en de 
rijkdommen der heidenen zouden aan hun voeten worden geplaatst, 
en zij zouden tot God als priesters en koningen worden verheven. 
Degenen die niet in deze grote dingen voor de Joodse natie geloofden, 
werden als ongelovigen betiteld. Als hun gebeden niet overvloedig 
waren in deze vurige verwachtingen, werden ze slechter behandeld 
dan nuttelozen.” –(Signs of the Times, 10 januari 1900) Lift Him Up, 
blz. 135. 
 

6.  Welke andere bediening werd – naast het uitvoeren van offers en 
diensten in het heiligdom, evenals het onderhoud daarvan – aan de 
priesters toevertrouwd? Leviticus 10:11; Deuteronomium 33:9, 10. 

Leviticus 10:11 Als om de Israëlieten in al de verordeningen te 
kunnen onderwijzen die de HEERE door de dienst van Mozes tot hen 
gesproken heeft. 
Deuteronomium 33:9, 10 Die tot zijn vader en tot zijn moeder zei: Ik 
zie hem niet; en die zijn broeders niet kende, en zijn zonen niet achtte; 
want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond. 
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“Na hun vestiging in Kanaän moesten Gods geboden dagelijks in de 
gezinnen worden herhaald; ze moesten duidelijk op de deurposten en 
poorten en op gedenkstroken worden geschreven. Ze moesten op 
muziek worden gezet, en door jong en oud worden gezongen. Priesters 
moesten deze heilige geboden in het openbaar onderwijzen, en de 
vorsten van het land moesten er dagelijks hun studie van maken. 
‘Overpeins het dag en nacht’, had de Here aan Jozua geboden be-
treffende het boek der wet, ... (Jozua 1:8) [...]  
Dagelijks onderwezen de Levieten met ‘grote kundigheid’; en zij die 
hun hart hadden bereid om God te zoeken, vonden vergeving. [...] De 
... aanbidders besloten nog zeven dagen door te brengen met het 
onderricht in de wegen van de Here. De priesters, die les gaven, 
gingen door met hun onderricht uit het boek der wet. [...] 
Bijna een eeuw geleden was tijdens de viering van het eerste Pascha 
onder Hizkia voorziening getroffen voor het dagelijks lezen in het 
openbaar van het boek der wet door de priesters, die onderricht 
gaven.” –Profeten en koningen, blz. 281, 208, 239. 
 

Een oproep aan Gods volk 

7.  Over wie is – volgens de apostolische geschriften – de waardigheid 
om een heilig en koninklijk priesterschap te zijn, uitgebreid? Hoe 
ziet u dit voorrecht van elk lid – niet alleen van bepaalde geselec-
teerde personen? 1 Petrus 2:5, 9. 

1 Petrus 2:5, 9 Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd 
tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke 
offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. [...]   
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 
 
“Bemerk het beeld wat naar voren wordt gebracht in vers vijf: ‘Zo 
wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 
tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die 
Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.’ Dan oefenen deze leven-
dige stenen een tastbare, praktische invloed uit in het geestelijke huis 
van de Heer. Zij zijn een heilig priesterschap, dat een zuivere, heilige 
dienst verricht. Zij bieden geestelijke offers aan, voor God aange-
naam.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 461. 
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“Gods plan met Zijn instellingen in deze tijd kan ook gelezen worden 
in de bedoeling die Hij door het Joodse volk zocht te vervullen. Het 
was Zijn voornemen door Israël rijke zegeningen aan alle volken te 
doen geworden. Door hen moest de weg bereid worden om Zijn licht 
te verspreiden door de gehele wereld. Door het volgen van verdorven 
praktijken hadden de volken der wereld een kennis van God verloren. 
Toch heeft God in Zijn barmhartigheid hen niet van de aarde weg-
gevaagd. Hij wilde hun de kans geven met Hem bekend te worden 
door Zijn Gemeente. Het was Zijn bedoeling dat de beginselen 
geopenbaard door Zijn volk, het middel zouden zijn om in de mens 
het zedelijke beeld van God te herstellen.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 502. 
 

8.  Waar zullen degenen die in vreugde en trouw de Heere hier op 
aarde dienen het voorrecht hebben om als priesters en koningen 
te dienen? Hoe zullen zij de genade en eer ontvangen om te 
dienen als koningen? Openbaring 1:6; 5:10; 20:6. 

Openbaring 1:6; 5:10; 20:6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen 
en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid. Amen. [...]  En U hebt ons voor onze God 
gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen 
regeren over de aarde. [...]  Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de 
eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar 
zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met 
Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 
 
“Voordat de verlosten de Stad Gods binnengaan, geeft Christus Zijn 
volgelingen het overwinningsteken en het embleem van hun konink-
lijke waardigheid. De schitterende gelederen staan in een open vierkant 
opgesteld rondom hun Koning. Zijn gestalte steekt majestueus uit 
boven de heiligen en de engelen. Hij kijkt liefdevol op hen neer. 
Iedereen in de ontelbare schare van verlosten kijkt naar Hem, ... Jezus 
plaatst de overwinningskroon met Zijn rechterhand op het hoofd van 
de overwinnaars. [...] Iedereen ontvangt een overwinningspalm en een 
blinkende citer. Wanneer de leidinggevende engelen de toon aangeven, 
glijden de vingers over de snaren en brengen mooie muziek met rijke, 
volle akkoorden ten gehore.” –De grote strijd, blz. 595, 596. 
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Voor verdere studie 

Deuteronomium 26:17-19; 28:13. 

“ ‘Gij zijt een heilig volk de Here uw God,’ zei hij, ‘de Here uw God heeft 
u verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle 
volken die op de aardbodem zijn.... [...] Het zal geschieden, omdat gij deze 
rechten zult horen en houden en ze doen, dat de Here uw God u het 
verbond en de weldadigheden zal houden die Hij uw vaderen gezworen 
heeft. En Hij zal u liefhebben en zal u zegenen en u doen vermenigvul-
digen.... Gezegend zult gij zijn boven alle volken.’ Deuteronomium 7:6-14. 
[...] In deze woorden liggen opgesloten de voorwaarden voor alle voor-
spoed, voorwaarden waaraan al onze instellingen moeten voldoen zo ze 
aan de opzet van hun stichting zullen beantwoorden.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 2, blz. 503, 504. 
“God wilde Zijn volk Israël tot lof en heerlijkheid doen zijn. Zij kregen 
elke geestelijke zegening. God onthield hen niets wat kon dienen om een 
karakter te vormen dat hen tot vertegenwoordigers van Hem zou maken.” 
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 175. 

 
_____ 

 
 

5e Les     Sabbat 2 februari 2019 
                 Sabbatbegin 17.27 u. ↔ 17.29 u. 
 

Israël verzocht om een koning 
 
“God wilde dat Zijn volk alleen op Hem zou zien als hun Wetgever en 
Bron van kracht. Als ze hun afhankelijkheid gevoelden van God, zouden ze 
steeds nabij Hem blijven. Ze zouden veredeld en verfijnd worden, geschikt 
voor de hoge roeping waartoe Hij hen als Zijn uitverkoren volk had be-
stemd. Maar wanneer er iemand op de troon zou worden geplaatst, zou dit 
de gedachten van het volk afwenden van God. Ze zouden meer op mense-
lijke kracht vertrouwen dan op Gods macht, en de fouten van hun koning 
zouden hen tot zonde verleiden, zodat het volk van God gescheiden zou 
zijn.” –Patriarchen en profeten, blz. 554, 555.  
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De regering van Israël 

1.  Omschrijf de regering die in de tijd van Mozes in Israël was 
gevestigd. Waar verbleef de regering? Numeri 11:16, 17, 24, 25; 
Deuteronomium 16:18. 

Numeri 11:16, 17, 24, 25 De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor 
Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij 
de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de 
tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan 
zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, 
zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de 
last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. [...]  
Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het 
volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en 
stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de HEERE neer in de wolk 
en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem 
was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het 
gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar 
daarna niet meer. 
Deuteronomium 16:18 U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, 
uw God, u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. 
Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk.  
 
“Israël werd bestuurd in naam en op gezag van God. Het werk van 
Mozes, van de zeventig oudsten en van de oversten en richters was 
alleen om nadruk te leggen op de wetten die God gegeven had; ze 
hadden niet de bevoegdheid wetten uit te vaardigen voor het volk. 
Dit was en zou zijn de voorwaarde voor het voortbestaan van Israël 
als natie. Van tijd tot tijd zond God mannen die door Hem waren 
geïnspireerd om het volk te onderrichten en toe te zien op de nale-
ving der wetten.” –Patriarchen en profeten, blz. 552.  
 

2.  Wat vond het volk van dit soort organisatie in de tijd van Samuël? 
Welk verzoek deden de oudsten van Israël aan de profeet?  
1 Samuël 8:4, 5. 

1 Samuël 8:4, 5 Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen, en zij 
kwamen bij Samuel in Rama. Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud 
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geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een 
koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. 
 
“Toen de Israëlieten zich vestigden in Kanaän, erkenden ze de begin-
selen der godsregering, en het volk was voorspoedig onder de leiding 
van Jozua. Maar de groei van de bevolking en de omgang met andere 
volken bracht een verandering. Het volk nam veel van de gebruiken der 
heidense buren over, en gaf zo ten dele zijn bijzonder, heilig karakter 
prijs. Langzamerhand verloren ze hun eerbied voor God en beschouw-
den het niet langer een eer om Zijn uitverkoren volk te zijn. Aange-
trokken door de pracht van heidense vorsten, waren ze beu van hun 
eigen eenvoud. Afgunst en nijd ontsproot tussen de stammen onderling. 
Innerlijke verdeeldheid verzwakte hen; gedurig stonden ze bloot aan de 
invallen van heidense vijanden en het volk kwam ertoe te geloven dat 
ze, om hun plaats onder de volken te handhaven, verenigd moesten 
worden onder één krachtig centraal gezag. Toen ze de gehoorzaamheid 
aan Gods wet opgaven, wensten ze vrij te zijn van de heerschappij van 
hun goddelijke Heerser; daarom werd de vraag naar een koning 
algemeen in Israël.” –Patriarchen en profeten, blz. 552, 553.  
 

Een andere heerser willen 

3.  Was hij hier blij mee? Wat zat er, volgens de Heer, achter het 
verzoek van het volk? Wat zegt de Geest der Profetie hierover? 
1 Samuël 8:6-8. 

1 Samuël 8:6-8 [SVV’77] Maar dit woord was kwaad in de ogen van 
Samuël, toen zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En 
Samuël bad de Heere aan. Doch de Heere zei tot Samuël: Hoor naar 
de stem van het volk in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij 
hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen 
Koning over hen zal zijn. Naar de werken, die zij gedaan hebben, van 
die dag af, toen Ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en 
hebben Mij verlaten en andere goden gediend; alzo doen zij u ook. 
 
“De profeet werd bestraft omdat hij zich gegriefd voelde over het 
gedrag van het volk tegen hem als persoon. Ze hadden niet hem 
beledigd, maar het gezag van God, die de heersers over Zijn volk had 
aangesteld. Zij die de trouwe dienstknecht van God verachten en ver-
werpen, tonen minachting niet voor de mens, maar voor de Meester 
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die hem gezonden heeft. Gods woorden, Zijn vermaningen en raad-
gevingen worden terzijde gezet; Zijn gezag wordt verworpen.  
Israël had zijn grootste voorspoed gekend in de tijd toen ze Jehova 
erkend hadden als hun Koning – toen de wetten en het bestuur, door 
Hem gegeven, werden beschouwd als beter dan van de andere vol-
ken. Mozes had tot Israël gezegd betreffende Gods geboden: ‘Dat 
zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het 
horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk 
is een wijze en verstandige natie’ Deuteronomium 4:6. Maar door-
dat ze Gods wet hadden losgelaten, was Israël niet het volk gewor-
den dat God van hen had willen maken, en nu schreven ze alle 
kwade gevolgen van hun eigen zonden en dwaasheden toe aan het 
bestuur van God. Zo volkomen waren ze door de zonde verblind.” 
–Patriarchen en profeten, blz. 554.  
 

4.  Begreep het volk echt wat het resultaat van hun verzoek zou 
zijn? Hoe duidelijk was het antwoord van de Heer, waarbij Hij 
hen op de hoogte bracht van de aanspraken die een koning zou 
maken? 1 Samuël 8:9, 10. 

1 Samuël 8:9, 10 Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw 
hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning 
die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van 
de HEERE bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. 
  
“Samuel kreeg opdracht het verzoek van het volk toe te staan, maar 
hen te waarschuwen dat Gods ongenoegen op hen rustte, terwijl hij 
tevens moest vertellen wat de gevolgen van hun keus zouden zijn.” 
–Patriarchen en profeten, blz. 555.  
“De Heer had via Zijn profeten voorzegd dat Israël bestuurd zou 
worden door een koning.  Maar hieruit volgt in geen geval dat deze 
regeringsvorm naar Zijn wil was. Hoewel Hij alles voorziet, staat Hij 
de mensen vaak toe om hun eigen koers te varen, wanneer ze wei-
geren om geleid te worden door de raadgevingen van oneindige 
wijsheid. In dit geval instrueerde hij Samuël om hun verzoek te hono-
reren, maar hen getrouw te waarschuwen over de afkeuring van de 
Heer en om ook bekend te maken wat het resultaat van hun koers zou 
zijn: ‘Hoor dan nu naar hun stem; doch als u hen op het hoogste zult 
betuigd hebben, zo zult u hen te kennen geven de wijze van doen van 
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de koning, die over hen regeren zal. (1 Samuël 8:9)” –Signs of the 
Times, 13 juli 1882.  
 

De gevolgen van hun keuze 

5.  Werden ze op de hoogte gebracht dat het soort koning waar ze 
om vroegen meer problemen zou veroorzaken dan dat hij zou op-
lossen? Welk ander probleem – naast de risico’s aangehaald in de 
Heilige Schrift – was er in relatie tot een koninkrijk? 1 Samuël 
8:11-17. 

1 Samuël 8:11-17 Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de koning 
die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te 
zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit 
te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en 
tot bevelhebbers over vijftig. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn 
oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw 
dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 
Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen 
en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden 
zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn die-
naren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jongemannen 
en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende 
deel van uw kudden nemen, en u zult hem tot slaven zijn. 
 
“Door Zijn profeten had de Here voorzegd dat Israël door een koning 
bestuurd zou worden; dit wil echter niet zeggen dat deze bestuurs-
vorm de beste voor hen was, of dat deze met Zijn wil in overeen-
stemming was. Hij liet toe dat het volk zijn eigen keus volgde, omdat 
ze weigerden zich te storen aan Zijn raad. Hosea zegt, dat God hun 
een koning gaf in Zijn toorn (Hoséa 13:11). Als mensen hun eigen 
weg kiezen, zonder God om raad te vragen, of zelfs handelen in strijd 
met Zijn wil, die ze kennen, geeft hij vaak gehoor aan hun wensen, 
opdat ze door de bittere ervaringen die ze meemaken, hun dwaasheid 
zouden beseffen en berouw zouden hebben over hun zonde. [...] 
Daarnaast zou de koning een tiende opeisen van al hun inkomsten, 
de vrucht van hun werk, of de opbrengst van de bodem. ‘Gij zult 
hem tot slaven zijn’, besloot de profeet zijn toespraak. ‘Te dien dage 
zult gij jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt, maar de 
Here zal u te dien dage niet antwoorden.” Hoe veeleisend de lasten 
van het koningschap ook zouden zijn, wanneer dit eenmaal een feit 
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zou zijn, konden ze het niet zonder meer afschudden.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 554, 555.  
 

6.  Realiseerde het volk zich dat hun verzoek niet bepaald het beste 
was en dat ze er op zekere dag heel veel spijt van zouden krijgen? 
Welke redenen gaven ze, waarom ze dit wilden? 1 Samuël 8:18-20. 

1 Samuël 8:18-20 U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw 
koning, die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet 
antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te 
luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. 
Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding 
geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren. 
 
“ ‘Als alle andere volken.’ De Israëlieten begrepen niet dat ze door te 
verschillen met andere volken een speciaal voorrecht en een bijzondere 
zegen genoten. God had de Israëlieten van alle andere volken geschei-
den om hen tot Zijn bijzonder eigendom te maken. Maar zij stelden 
deze eer niet op prijs, en verlangden vurig het voorbeeld van de heide-
nen na te volgen. Dit verlangen om zich te voegen naar wereldse 
gebruiken en gewoonten bestaat nog onder hen die belijden tot Gods 
volk te behoren. Als ze de Here loslaten, streven ze naar het gewin en 
de eer der wereld. Christenen zijn er steeds op uit om de gebruiken na 
te volgen van hen die de god dezer wereld aanbidden. Velen stellen dat 
ze, door zich te verenigen met mensen uit de wereld en door hun 
gebruiken over te nemen, meer invloed kunnen hebben over onge-
lovigen. Maar allen die deze weg volgen, scheiden zich af van de Bron 
van hun kracht. Door hun vriendschap met de wereld worden ze 
vijanden van God.” –Patriarchen en profeten, blz. 555, 556.  
 

Verdriet voor Samuël en de Heer 

7.  Kunnen wij bevatten hoe Samuël zich voelde toen hij de conclusie 
van de mensen hoorde? Wat was nochtans het antwoord van de 
Heer? 1 Samuël 8:21, 22. 

1 Samuël 8:21, 22 Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord 
had, sprak hij die uit ten aanhoren van de HEERE. De HEERE zei 
tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. 
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Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: Ga heen, ieder naar zijn 
stad. 
 
“Diep bedroefd luisterde Samuel naar de woorden van het volk; maar 
de Here zei tot hem: ‘Luister naar hen en stel een koning over hen 
aan.’ De profeet had zijn plicht gedaan. Trouw had hij het volk 
gewaarschuwd, en ze hadden de waarschuwing verworpen. Bezwaard 
liet hij hen gaan, terwijl hij zich gereedmaakte voor de grote omme-
keer in het bestuur. Samuels leven van zuiverheid en onzelfzuchtige 
dienst was een blijvende aanklacht tegen de zelfzuchtige priesters en 
oudsten en tegen de trotse, vleselijk gezinde vergadering van Israël. 
Hoewel hij niet praalde en geen vertoon maakte, droeg zijn werk het 
stempel van de hemel. Hij werd geëerd door de Verlosser der wereld, 
onder wiens leiding hij het Hebreeuwse volk bestuurde. Maar het volk 
had genoeg van zijn vroomheid en toewijding; het verachtte zijn ne-
derig gezag en verwierp hem om een koning te hebben die hen zou 
besturen.” –Patriarchen en profeten, blz. 556. 
 

Voor verdere studie 

“Diegenen, die een rol spelen in Gods grote zaak dienen niet het voorbeeld 
van wereldlingen te volgen.... Hij die op mensen steunt voor kracht en 
invloed, leunt op een gebroken rietstengel.  
De grote zwakte van de gemeente was dat ze afhankelijk waren van men-
sen. Mensen hebben God onteerd door er niet in te slagen Zijn toereikend-
heid te waarderen door de invloed van mensen te begeren. Zo werd Israël 
zwak. Het volk wilde net zoals andere naties van de wereld zijn en ze vroe-
gen om een koning. Zij wensten geleid te worden door menselijke macht, 
die ze konden zien in plaats van de goddelijke.... Zij maakten hun eigen 
keuze en het resultaat was te zien in de vernietiging van Jeruzalem en het 
uiteenvallen van de natie. [...] 
Wat voor een macht heeft de vijand over Salomo gehad, een man die door 
inspiratie drie keer de door God geliefde werd genoemd en die het grote 
werk kreeg opgedragen om de tempel te bouwen. Juist in dat werk verbond 
Salomo zich aan afgodische naties en door zijn huwelijken verbond hij zich-
zelf aan heidense vrouwen door wier invloed hij in zijn latere jaren de tem-
pel van God verzaakte om in de boomgaarden die hij voor hun afgoden had 
bereid te aanbidden.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 249, 250. 

 
_____ 
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6e Les     Sabbat 9 februari 2019 
                 Sabbatbegin 17.40 u. ↔ 17.42 u. 
 

De verantwoordelijkheden van de koning 
 
“Voordat de mens tot het koninkrijk van Christus kan behoren, moet zijn 
karakter worden gezuiverd van de zonde en geheiligd door de genade van 
Christus.... Christus verlangt ernaar Zijn genade te manifesteren, en de ge-
hele wereld te bestempelen met Zijn karakter en beeld.... Hij kwam om een 
koninkrijk van gerechtigheid op te richten, en Hij zou niet gekocht worden; 
Hij zou Zijn doel niet in de steek laten. Deze aarde is Zijn gekochte erfenis, 
en Hij zou vrije mensen hebben, puur en heilig.” –God’s Amazing Grace, 
blz. 27. 

 
De gezalfde van de Heer 

1.  Moesten volgens de aanwijzingen van de Heer de koningen van 
Israël worden aangesteld door zelfbenoeming of populaire toe-
juiching? Welk onderwijs moest de gekozen persoon  ontvangen al-
vorens koning te worden? 1 Samuël 10:1; 16:12, 13. 

1 Samuël 10:1; 16:12, 13 Toen nam Samuel een oliekruik, goot die 
leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u 
tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? [...]  Toen stuurde hij 
een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was 
knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. 
Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn 
broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf 
die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. 
 
“God laat toe dat mensen op verantwoordelijke posten geplaatst 
worden.” –De weg tot gezondheid, blz. 415. 
“Serieuze pogingen horen gedaan te worden om mannen en vrouwen 
het voorbeeld te geven dat Christus hen in Zijn opofferend leven heeft 
achtergelaten. Hij legde Zijn koninklijke gewaad en koninklijke kroon 
opzij en gaf Zijn hoge positie op als Bevelhebber van het hemelse 
leger, Hij kleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid en werd om-
wille van ons arm, opdat wij door Zijn armoede in het bezit zouden 
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komen van eeuwige rijkdommen.” –Review and Herald, 19 
september 1899. 
“Oprecht en serieus dienen wij de vraag te overdenken ‘Hebben wij 
ons voor God nederig gemaakt, dat de Heilige Geest door ons heen 
kan werken met transformerende kracht? Als kinderen van God is 
het ons voorrecht om door Zijn Geest te worden bewerkt. Wanneer 
het eigen-ik wordt gekruisigd, neemt de Heilige Geest de gebroke-
nen van hart en maakt van hen vaten ter ere.... Jezus Christus zal 
zulke mannen en vrouwen superieur maken in mentale, fysieke en 
morele kracht. De genadegaven van de Geest zullen het karakter 
stevigheid geven.” –The Southern Review, 5 december 1899. 
 

2.  Welk respect hadden de mensen voor de koning, wetende dat hij 
de gezalfde van de Heer was? Zie 1 Samuël 24:1-7 en hoofdstuk 
26 voor de omstandigheden van de voorbeelden. Psalm 132:17; 
1 Samuël 24:7; 26:16. 

Psalm 132:17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en 
voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken. 
1 Samuël 24:7; 26:16 En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE 
er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, 
bij de gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen hem uit zou 
steken, want hij is de gezalfde van de HEERE. [...]  Wat u gedaan hebt, 
is niet goed; zo waar de HEERE leeft, u bent des doods schuldig, 
omdat u niet over uw heer, de gezalfde van de HEERE, gewaakt hebt! 
En nu, kijk waar de speer van de koning is, en de waterkruik, die aan 
zijn hoofdeinde stond. 
 
“David had geen enkel moment behoeven te twijfelen aan God. Hij 
had alle reden Hem te vertrouwen: Hij was de gezalfde des Heren, en 
te midden van gevaren was hij door Gods engelen omgeven; hij was 
bemoedigd om wonderlijke dingen te doen; en als hij zijn gedachten 
had afgewend van de ontmoedigende situatie waarin hij zich bevond 
en gedacht had aan Gods macht en majesteit, zou hij zelfs in de scha-
duwen des doods vrede hebben gekend; vol vertrouwen had hij Gods 
belofte kunnen herhalen: ‘Want bergen mogen wijken en heuvelen 
wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn 
vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.’ Jesája 
54:10.” –Patriarchen en profeten, blz. 600, 601. 
 



39 
 

Profetie en aanwijzingen 

3.  Wist de Heer al dat Israël om een koning zou vragen om hen te 
leiden? Wat had Mozes het volk volgens het woord van de Heer 
hierover geïnstrueerd? Deuteronomium 17:14, 15. 

Deuteronomium 17:14, 15 Wanneer u in het land komt dat de 
HEERE, uw God, u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u 
dan zegt: Ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die 
rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aan-
stellen die de HEERE, uw God, verkiezen zal. Uit het midden van uw 
broeders moet u een koning over u aanstellen; u mag geen buiten-
lander over u zetten, die uw broeder niet is. 
 
“De Here had voorzien dat Israël om een koning zou vragen, maar 
Hij stemde niet toe dat er een verandering zou plaatsvinden in de 
beginselen waarop de staat was gegrond. De koning zou de plaats-
vervanger van de Allerhoogste zijn. God moest gezien worden als 
het Hoofd van het volk, en Zijn wet moest de grondwet vormen van 
het land. [...] De koning mocht geen dictator zijn, maar was onder-
geschikt aan de wil van de Allerhoogste. Deze toespraak werd in 
een boek geschreven, waarin tevens de koninklijke onschendbaar-
heid en de rechten en voorrechten van het volk waren neergelegd. 
Hoewel het volk de waarschuwing van Samuël had verworpen, 
trachtte de trouwe profeet zoveel mogelijk hun vrijheid te bescher-
men.” –Patriarchen en profeten, blz. 552, 560. 
“Hoewel een monarchale vorm van regeren voor Israël in de profetie 
was voorzegd, was de verordening vastgesteld dat alleen diegenen 
op de troon zouden worden gesteld die door Jehovah zelf waren 
gekozen. De Hebreeën respecteerden tot nog toe het gezag van God 
om de keuze volledig aan Zijn handen over te laten.” –Signs of the 
Times, 20 juli 1882. 
 

4.  Wat dienden de koningen en alle andere leiders te hebben en te 
bestuderen? Wat heeft de profeet Samuël verder als speciale 
richtlijnen voor de koning voorbereid? Deuteronomium 17:18, 
19; 31:9; 1 Samuël 10:25. 

Deuteronomium 17:18, 19; 31:9 Verder moet het zó zijn, als hij op 
de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol 
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een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht 
van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er 
alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren 
vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in 
acht te nemen door ze te houden. [...]  En Mozes schreef deze wet op en 
gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond 
van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël. 
1 Samuël 10:25 Samuel sprak tot het volk over de bepalingen met 
betrekking tot het koningschap, schreef ze op een boekrol, en legde 
die voor het aangezicht van de HEERE. Toen liet Samuel het hele 
volk gaan, ieder naar zijn huis. 
 
“... De Here, ... had ... aanwijzingen gegeven.... Die op de troon zat, 
moest een afschrift laten maken van de wet des Heren, welke bij de 
Levitische priesters berust. ‘Dat zal hij bij zich hebben’, had de Here 
gezegd, ‘en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te 
leren de Here, zijn God, te vrezen door al de woorden dezer wet en 
al deze inzettingen naarstig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet 
verheffe boven zijn broeders, en hij van het gebod niet afwijke naar 
rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning moge blijven, hijzelf 
en zijn zonen, te midden van Israël.’ (Deuteronomium 17:18-20).” 
–Profeten en koningen, blz. 32. 
Toen zette Samuël voor het volk ‘het recht van het koningschap’ uit-
een, en noemde de beginselen waarop dit was gegrond en waardoor 
het zich moest laten leiden.” –Patriarchen en profeten, blz. 560. 
 

Geen vertrouwen in mensen 

5.  Wat wilde het volk toen zij om een koning vroegen? Maar wat 
wilde de Heer van hen? 1 Samuël 8:20; Deuteronomium 17:16, 
eerste gedeelte; Psalm 20:8; 146:3; Jesája 33:22. 

1 Samuël 8:20 Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning 
zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen 
voeren. 
Deuteronomium 17:16a [SVV’77] Maar hij zal voor zich de paar-
den niet vermenigvuldigen, en het volk niet doen weerkeren naar 
Egypte, om paarden te vermenigvuldigen; 
Psalm 20:8; 146:3 [SVV’77] Dezen vertrouwen op strijdwagens en 
die op paarden, 
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maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering 
roepen. [...]  Vertrouwt niet op prinsen, op het mensenkind, bij wie 
geen heil is. 
Jesája 33:22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze 
Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen. 
 
“Eer Israël kon hopen op voorspoed, moesten ze ertoe gebracht 
worden zich tot God te bekeren. Als gevolg van hun zonde hadden ze 
hun geloof in God en het besef van Zijn macht en wijsheid om het 
volk te besturen, verloren – ze twijfelden aan Zijn macht om Zijn zaak 
te verdedigen. Eer ze ware vrede zouden vinden, moesten ze de zonde 
zien en belijden waaraan ze schuldig waren. Ze hadden gezegd dat ze 
een koning wilde hebben opdat hij hen zou richten, voor hen zou 
uitgaan en hun oorlogen voeren. Samuël ging terug naar het verleden, 
van de dag af dat God hen uit Egypte had geleid. Jehova, de Koning 
der koningen, was voor hen uitgegaan en had hun oorlogen gevoerd. 
Vaak waren ze door hun zonden in de macht van hun vijanden 
gevallen, maar wanneer ze zich afwenden van hun boze wegen, 
verwekte God een bevrijder. ‘De Here zond Jerubbaäl, Barak, Jefta en 
Samuël, en redde u uit de macht der vijanden die u omringden, zodat 
gij veilig woonde.’ Toch hadden ze gezegd, toen ze in gevaar 
verkeerden: ‘Een koning zal over ons regeren’ ...” –Patriarchen en 
profeten, blz. 562, 563. 
 

6.  Welke instructie werd gegeven met betrekking tot het huwelijk van 
de koning? Wat gebeurde er toen dit principe werd genegeerd? 
Deuteronomium 17:17, eerste gedeelte; 1 Koningen 11:1, 2, 4. 

Deuteronomium 17:17a Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen 
nemen, anders zal zijn hart afwijken. ... 
1 Koningen 11:1, 2, 4 Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen 
lief, en dat naast de dochter van de farao: Moabitische, 
Ammonitische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen, uit 
de volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had gezegd: U 
mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden 
ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. Aan hen 
hechtte Salomo zich in liefde. [...]  Het was in de tijd van Salomo’s 
ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere 
goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn 
God, zoals het hart van zijn vader David. 
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“God gebood Mozes het volk te waarschuwen tegen het hebben van 
meerdere vrouwen. ‘Ook zal hij voor zich de vrouwen niet ver-
menigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijke.’ ” –Spirit of Prophecy, 
vol. 1, blz. 395. 
“Samen met deze onderwijzing waarschuwde de Here in het bijzon-
der hem die tot koning zou worden gezalfd. ‘Ook zal hij niet veel 
vrouwen nemen opdat zijn hart niet afwijken zou; ...” –Profeten en 
koningen, blz. 32. 
“Salomo’s koers bracht zijn zekere straf. Zijn scheiding van God door 
verbintenis met afgodendienaren heeft hem geruïneerd. Toen hij zijn 
trouw aan God afwendde, verloor hij het meesterschap over zichzelf. 
Zijn morele krachtdadigheid was weg, zoals de kracht verdwenen is 
van een verlamde. Zijn fijngevoeligheden werden afgezwakt, zijn ge-
weten dichtgeschroeid. Deelgenootschap met afgodendienaren heeft 
zijn geloof gecorrumpeerd. De instructie die God had gegeven om als 
een barrière voor zijn veiligheid te dienen, – ‘ook zal hij voor zich de 
vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijke; hij zal 
ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen’ – werd ge-
negeerd, en Salomo gaf zichzelf over aan de aanbidding van valse 
goden. Hij werd het werktuig van satan en een slaaf van de impuls.”  
–Review and Herald, 21 december 1905. 
 

Gevaren van rijkdom en trots 

7.  Welke andere instructie werd gegeven? Wat was het doel ervan? 
Deuteronomium 17:17, tweede gedeelte; Jeremía 9:23; Markus 
10:24. 

Deuteronomium 17:17b Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel 
zilver en goud nemen. 
Jeremía 9:23 Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen 
op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat 
een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. 
Markus 10:24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. 
Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe 
moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk 
van God binnengaan! 
 
“ ‘Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenig-
vuldigen.’ 
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Ware goedheid wordt door de Hemel als ware grootheid beschouwd. 
De toestand van de morele genegenheden bepaalt de waarde van de 
mens. Een mens kan eigendom en intellect hebben, en toch waardeloos 
zijn, omdat het gloeiende vuur van goedheid nooit op het altaar van 
zijn hart heeft gebrand, omdat zijn geweten is dichtgeschroeid, zwart-
geblakerd en verrimpeld, met zelfzucht en zonde. Wanneer de lust van 
het vlees de mens beheerst, en de kwade hartstochten van de vleselijke 
natuur worden toegestaan om te regeren, wordt scepticisme met be-
trekking tot de werkelijkheden van de christelijke godsdienst aange-
moedigd en worden twijfels geuit, alsof het een bijzondere deugd is 
om te twijfelen.” –Spirit of Prophecy, vol. 1, blz. 395, 396. 
“Hun [de discipelen] was geleerd de rijken te zien als de gunstelingen 
van God. Zelf hoopten zij wereldse macht en rijkdom te ontvangen in 
het koninkrijk van de Messias. [...] Weer zei Jezus: ‘Kinderen, hoe 
moeilijk is het het koninkrijk Gods binnen te gaan.’ ” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 244. 
 

8.  Hoe diende iemand die als koning werd gekozen zichzelf te be-
schouwen met betrekking tot het volk? Wat zei de Heer op gelijke 
wijze over allen die onder Zijn volk verantwoordelijkheden ont-
vangen? Deuteronomium 17:20; 1 Samuël 15:17; Markus 10:42, 43. 

Deuteronomium 17:20 Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn 
broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar 
links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn 
zonen, te midden van Israël. 
1 Samuël 15:17 En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in 
eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de 
HEERE u tot koning over Israël gezalfd heeft? 
Markus 10:42, 43 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U 
weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heer-
schappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoe-
fenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belang-
rijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 
 
“... De Here, [had] de gevaren ... voorzien waaraan de gekozen 
heersers in Israël zouden blootstaan, [had] aan Mozes aanwijzingen 
gegeven waardoor ze zich moesten laten leiden. Die op de troon zat, 
moest een afschrift laten maken van de wet des Heren, welke bij de 
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Levitische priesters berust. [Deuteronomium 17:18-20 aangehaald]” 
–Profeten en koningen, blz. 32. 
 

Voor verdere studie 

2 Samuël 5:1-3 

2 Kronieken 32:25 

Deuteronomium 28:7 

 
“... De Here, die de gevaren had voorzien waaraan de gekozen heersers in 
Israël zouden blootstaan, [had] aan Mozes aanwijzingen gegeven waar-
door ze zich moesten laten leiden.” –Profeten en koningen, blz. 32. 
“De rol die Jozef speelde in verband met de tonelen in de sombere gevan-
genis, verhief hem tenslotte tot voorspoed en eer. Het was Gods bedoeling 
dat hij door verzoekingen, tegenspoed en moeilijkheden een ervaring zou 
opdoen die hem zou voorbereiden op een verheven positie (3 SG 146).” 
–Bijbelkommentaar, blz. 29. 
“Gods kinderen moesten al het terrein in bezit nemen dat God hun had 
aangewezen. [...]  
Het was echter Gods bedoeling dat de mensen door de openbaring van 
zijn karakter door middel van Israël tot Hem getrokken zouden worden. 
De uitnodiging van het evangelie moest aan heel de wereld worden ge-
bracht. Door de lessen van de offerdienst moest Christus voor de volken 
worden verheven, en allen die op Hem zouden zien, zouden behouden 
worden. [...] Naarmate het getal der Israëlieten zou toenemen, moesten zij 
hun grenzen verruimen, tot hun koninkrijk heel de wereld zou omvatten.” 
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 176. [zie ook: Profeten en 
koningen, blz. 11] 
 

_____ 
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7e Les     Sabbat 16 februari 2019 
                 Sabbatbegin 17.53 u. ↔ 17.55 u. 
 

De opkomst en de val van het koninkrijk Israël 
 
“ ‘Als alle andere volken.’ De Israëlieten begrepen niet dat ze door te ver-
schillen met andere volken een speciaal voorrecht en een bijzondere zegen 
genoten. God had de Israëlieten van alle andere volken gescheiden om hen 
tot Zijn bijzonder eigendom te maken. Maar zij stelden deze eer niet op 
prijs, en verlangden vurig het voorbeeld van de heidenen na te volgen. Dit 
verlangen om zich te voegen naar wereldse gebruiken en gewoonten bestaat 
nog onder hen die belijden tot Gods volk te behoren... [...] Door hun vriend-
schap met de wereld worden ze vijanden van God. Ter wille van aardse 
onderscheidingen geven ze de onvoorstelbare eer prijs waartoe God hen ge-
roepen heeft, en verkondigden niet langer de deugden van Hem die hen uit 
het duister geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)” 
–Patriarchen en profeten, blz. 555, 556.  

 
Saul, de eerste koning 

1.  Wie werd – terwijl de wensen van het volk werden vervuld – de 
eerste koning van Israël? Hoe eindigde zijn regeerperiode, hoewel 
hij een aantal overwinningen had geboekt tegen de vijanden van 
het volk? 1 Samuël 9:26, 27; 10:1; 15:26, 27. 

1 Samuël 9:26, 27; 10:1; 15:26, 27 En zij stonden vroeg op; en toen 
de dageraad aanbrak, gebeurde het dat Samuel Saul naar het dak 
riep met het verzoek: Sta op, dan zal ik u laten gaan. Toen stond Saul 
op en zij gingen beiden naar buiten, hij en Samuel. Terwijl zij af-
daalden naar de rand van de stad, zei Samuel tegen Saul: Zeg tegen 
de knecht dat hij alvast voor ons uitgaat – toen ging hij weg – maar 
blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen. [...]  Toen 
nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en 
zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom 
gezalfd heeft? [...]  Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u 
terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft 
de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult 
zijn. Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt 
van zijn mantel, maar deze scheurde. 
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“Op bevel van God was Saul tot koning over Israël gezalfd. Om zijn 
ongehoorzaamheid had God bepaald dat het koninkrijk van hem ge-
nomen zou worden; en toch, hoe meelevend, hoffelijk en verdraag-
zaam was het gedrag van David tegenover hem! Bij de jacht op Davids 
leven kwam Saul in de woestijn en ging onbeschermd die spelonk 
binnen waar David en zijn krijgsmakkers verborgen lagen. En de man-
nen van David zeiden tot hem: ‘Dit is de dag, waarvan de Here tot u 
gezegd heeft: zie Ik geef uw vijand in uw macht; doe met hem wat gij 
wilt...’ En hij zei tot zijn mannen: ‘De Here beware mij ervoor, dat ik 
aan mijn heer, aan de gezalfde des Heren, dit zou doen, dat ik mijn 
hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des Heren….’ ” –De 
weg tot gezondheid, blz. 415. 
 

David en Salomo 

2.  Wie volgde Saul op de troon op en hoe zag de Heer hem vanwege 
zijn geest? Hoe lang regeerde de tweede, meest bekende koning 
van Israël? 1 Samuël 13:14; 1 Koningen 2:10, 11; 3:14. 

1 Samuël 13:14 Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. 
De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de 
HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn 
volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden 
had.  
1 Koningen 2:10, 11; 3:14 David ging bij zijn vaderen te ruste en 
werd begraven in de stad van David. De tijd nu dat David over Israël 
geregeerd heeft, is veertig jaar. Zeven jaar heeft hij in Hebron ge-
regeerd, en in Jeruzalem heeft hij drieëndertig jaar geregeerd. [...]  En 
als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden 
in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik 
uw dagen verlengen. 
 
“Zolang zijn wil door Gods wil werd beheerst, zolang hij gehoor gaf 
aan de leiding van Gods Geest, bekroonde God zijn pogen met suc-
ces. Maar toen Saul zijn eigen weg koos, kon de Here hem niet 
langer leiden, en moet Hij hem opzij schuiven. Toen riep Hij iemand 
tot de troon, die een man was naar Zijn eigen hart’ (1 Samuël 13:14) 
– niet iemand die zonder gebreken was, maar die op God zou ver-
trouwen in plaats van op zichzelf, en die zich door Zijn Geest zou 
laten leiden; die zich zou onderwerpen aan bestraffing en verbete-
ring als hij gezondigd had.” –Patriarchen en profeten, blz. 581.  
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“…. Toen David zuiver was en in Gods raadgeving wandelde, 
noemde God hem een man naar Zijn eigen hart. Toen David wegging 
van God en zijn rechtschapen karakter bezoedelde door zijn mis-
daden, was hij niet langer een man naar Gods eigen hart. [...] De 
verschrikkelijke rampspoed, die met Gods instemming over David, 
die vanwege zijn integriteit ooit een man naar Gods eigen hart werd 
genoemd, kwam, is het bewijs voor latere generaties dat God nie-
mand, die Zijn geboden overtreedt, zou rechtvaardigen.” –Spirit of 
Prophecy, vol. 1, blz. 379. 
 

3.  Welk verslag wordt er over het eerste gedeelte van koning 
Salomo’s regering gegeven? Op welke troon zat Salomo, aangezien 
God als ware Koning hem autoriteit had gegeven? 1 Koningen 
4:21, 24, 25; 1 Kronieken 17:14; 28:5; 29:23. 

1 Koningen 4:21, 24, 25 Salomo heerste over alle koninkrijken van 
de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens 
van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen 
van zijn leven. [...]  Want hij heerste over al het land aan deze zijde van 
de rivier, vanaf Tifsah tot aan Gaza, over alle koningen aan deze zijde 
van de rivier, en hij had vrede aan al zijn zijden, van rondom. En 
Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en 
onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo. 
1 Kronieken 17:14; 28:5; 29:23 Maar Ik zal hem in Mijn huis en in 
Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal 
voor eeuwig zeker zijn. [...]  En uit al mijn zonen (want de HEERE 
heeft mij veel zonen gegeven) heeft Hij mijn zoon Salomo uitgekozen 
om te zitten op de troon van het koningschap van de HEERE over 
Israël. [...]  Toen zat Salomo op de troon van de HEERE als koning in 
de plaats van zijn vader David, en hij was voorspoedig; en heel Israël 
luisterde naar hem. 
 
“Zolang Salomo de wetten des hemels hooghield, was God met 
hem, en gaf hem wijsheid om onpartijdig en barmhartig over Israël 
te heersen. Toen in het begin rijkdom en wereldse eer hem ten deel 
vielen, bleef hij eenvoudig, en groot was zijn invloed. ‘En Salomo 
was heerser over al de koninkrijken van de Rivier af tot het land der 
Filistijnen, tot de grens van Egypte’ ‘Hij had vrede rondom aan alle 
zijden, zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder onder zijn 



48 
 

wijnstok en onder zijn vijgeboom ... gedurende het gehele leven van 
Salomo.’ 1 Koningen 4:21, 24, 25.” –Profeten en koningen, blz. 32. 
 

4.  Behield Salomo altijd deze gezegende positie? Wat zei de Heer 
over zijn koninkrijk? 1 Koningen 11:4-6, 11-13. 

1 Koningen 11:4-6, 11-13 Het was in de tijd van Salomo’s ouderdom 
dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, 
zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het 
hart van zijn vader David, want Salomo ging achter Astarte aan, de 
god van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van 
de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de 
HEERE: hij volhardde er niet in de HEERE na te volgen, zoals zijn 
vader David. [...]  Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij 
u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden 
heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u los-
scheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter 
niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw 
zoon losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u los-
scheuren: één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn die-
naar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.  
 
“Maar na een veelbelovend begin werd zijn leven verduisterd door 
afval. De geschiedenis vermeldt het tragische feit dat hij, die Jedidja, 
‘door de Heere bemind’, werd genoemd; die door God was geëerd 
met zulke opmerkelijke bewijzen van Gods gunst, dat zijn wijsheid en 
eerlijkheid hem wereldberoemd hadden gemaakt; die anderen ertoe 
had gebracht eer te bewijzen aan de God van Israël, de dienst van 
Jehova losliet om zich te buigen voor de afgoden der heidenen. [...] 
Een tijd lang ging God in Zijn barmhartigheid aan deze vreselijke 
vergissing voorbij; en de koning had door een verstandig beleid ten-
minste in grote mate het kwaad dat door zijn onvoorzichtigheid in 
werking was getreden kunnen weerhouden. Maar Salomo begon de 
bron van zijn macht en heerlijkheid uit het oog te verliezen.”  
–Profeten en koningen, blz. 32, 33.  
“Hoewel hij later tot inkeer kwam, voorkwam zijn berouw toch niet 
de vrucht van het kwaad dat hij had gezaaid.” –Karaktervorming, 
blz. 49. 
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Rehabeam en de verdeling 

5.  Was Rehabeam net zo wijs als zijn grootvader David of zijn vader 
Salomo? Tot welke vreselijke verdeling leidde zijn onverstandige, 
roekeloze houding? 1 Koningen 11:43; 12:3, 4, 12-16, 19. 

1 Koningen 11:43; 12:3, 4, 12-16, 19 Daarna ging Salomo te ruste 
bij zijn vaderen, en werd begraven in de stad van zijn vader David, en 
Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. [...] ... Toen kwam 
Jerobeam, met heel de gemeente van Israël, en zij spraken tot 
Rehabeam: Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; maakt u het harde 
dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk, dat hij ons heeft opgelegd 
nu lichter, dan zullen wij u dienen. [...]  Toen kwam Jerobeam met heel 
het volk bij Rehabeam, op de derde dag, zoals de koning had 
gesproken: Kom op de derde dag bij mij terug. En de koning gaf het 
volk een hard antwoord, want hij verwierp de raad van de oudsten die 
hem raad gegeven hadden. Hij sprak tot hen overeenkomstig de raad 
van de jonge mannen: Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar 
ík zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met gesels 
gehoorzaamheid bijgebracht, maar ík zal u met schorpioenen gehoor-
zaamheid bijbrengen. Dus luisterde de koning niet naar het volk. 
Deze ommekeer kwam namelijk van de HEERE, opdat Hij Zijn woord 
gestand zou doen dat de HEERE door de dienst van Ahia uit Silo tot 
Jerobeam, de zoon van Nebat, had gesproken. Toen heel Israël zag 
dat de koning niet naar hen geluisterd had, gaf het volk de koning ten 
antwoord: 
Wat voor deel hebben wij aan David? Wij hebben geen erfelijk bezit 
met de zoon van Isaï. Naar uw tenten, Israël! Zorg nu voor uw eigen 
huis, David! 
En Israël ging naar zijn tenten. [...]  Zo werden de Israëlieten afvallig 
van het huis van David, tot op deze dag. 
 
 “De Here stelde Rechabeam niet in de gelegenheid zijn gedragslijn 
ten uitvoer te brengen. Onder de stammen waren velen die in opstand 
waren gekomen tegen de verdrukking onder Salomo’s bestuur, en 
dezen meenden dat ze niet anders konden doen dan in opstand komen 
tegen het huis van David. [...] 
De breuk, veroorzaakt door de overhaaste toespraak van Rechabeam, 
bleek onherstelbaar. Van nu af waren de twaalf stammen verdeeld; de 
stammen van Juda en Benjamin vormden het zuidelijk deel, het rijk 
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van Juda, onder het bestuur van Rechabeam; ...” –Profeten en 
koningen, blz. 59. 
 

Het noordelijke koninkrijk 

6.  Wie nam – tegenover Rehabeam, die alleen de stam van Juda 
kreeg en een deel van Benjamin – de leiding over de andere tien 
stammen? Wat introduceerde de koning in het noordelijk konink-
rijk, die zich heel menselijk gedroeg? 1 Koningen 12:20, 28-30. 

1 Koningen 12:20, 28-30 En het gebeurde, toen heel Israël hoorde 
dat Jerobeam was teruggekeerd, dat zij hem naar de volksverga-
dering lieten roepen, en hem over heel Israël koning maakten. 
Niemand volgde het huis van David dan alleen de stam van Juda. [...]  
Daarom pleegde de koning overleg en maakte twee gouden kalveren. 
Hij zei tegen het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar 
Jeruzalem. Zie uw goden, Israël, die u uit het land Egypte hebben 
doen optrekken. En hij plaatste het ene in Bethel, en het andere zette 
hij in Dan. Dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep vóór het 
ene uit, tot aan Dan toe. 
 
“... Terwijl de tien noordelijke stammen een apart bestuur vormden, 
bekend als het koninkrijk Israël, onder leiding van Jerobeam als 
koning.” –Profeten en koningen, blz. 59.  
“Jerobeam, op de troon geplaatst door de tien stammen, die in opstand 
waren gekomen tegen het huis van David, bevond zich in een situatie, 
dat hij veel kon doen om een geestelijke hervorming te laten plaats-
vinden in zijn koninkrijk. Als hij zijn invloed had gebruikt om het 
vertrouwen van het volk in de God van de hemel als hun Opperheerser 
te versterken, dan kon hij velen hebben aangemoedigd om rechtvaar-
digheid te zoeken. Onder het leiderschap van Salomo had hij discretie 
laten zien, vaardigheid en een verstandig beoordelingsvermogen; en hij 
had de kennis van geestelijke dingen, die hij had opgedaan gedurende 
de jaren van trouwe dienst, kunnen gebruiken om ontelbare zege-
ningen te brengen aan diegenen, die hem als hun leider hadden 
gekozen.  Maar in plaats van de weg van de rechtvaardigheid te bevor-
deren, slaagde hij er niet in om God tot zijn vertrouwen te maken.”  
–Review and Herald, 17 juli 1913. 
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7.  Hoe was de geestelijke toestand van het noordelijke koninkrijk 
Israël in de tijd van koning Achab? Hoe bracht de Heer een 
hervorming teweeg door de profeet Elía? 1 Koningen 18:18-21. 

1 Koningen 18:18-21 Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk 
gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van 
de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. Nu dan, stuur 
boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 
vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten 
van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Achab 
boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel 
bijeen. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang 
hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, 
maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem 
niet één woord. 
 
“Het volk vergat dat de heuvels en dalen, de stromen en waterbronnen 
in handen waren van de levende God; dat Hij de zon, de wolken en alle 
natuurkrachten beheerst. 
Door getrouwe boodschappers zond de Here herhaaldelijk waarschu-
wingen naar de afvallige koning en aan het volk; maar deze waar-
schuwingen klonken vergeefs. Tevergeefs wezen de geïnspireerde 
boodschappers op het feit, dat Jehova de enige ware God in Israël 
was; tevergeefs maakten ze de wetten groot, die Hij hen had toever-
trouwd. In de ban van de buitensporige vormen van afgodendienst 
volgde het volk het voorbeeld van de koning en diens hof, en gaf zich 
over aan de bedwelmende, ontaardende genoegens van een zinnelijke 
eredienst. In hun verblindheid verwierpen ze God en Zijn eredienst. 
Het licht, dat hun zo genadig was geschonken, was duisternis gewor-
den. Het fijne goud was verduisterd. 
Hoe was de heerlijkheid van Israël geweken! Nooit eerder was Gods 
uitverkoren volk zo diep gezonken.” –Profeten en koningen, blz. 74. 
 

Het einde van het koninkrijk van Israël 

8.  Hoe ontwikkelde de geschiedenis en het bestaan van het noorde-
lijke koninkrijk zich en hoe eindigde het? Wie was de laatste 
koning en hoe gedroeg hij zich? 2 Koningen 17:1-7, 18. 

2 Koningen 17:1-7, 18 In het twaalfde jaar van Achaz, de koning 
van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in 
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Samaria en hij regeerde negen jaar. Hij deed wat slecht was in de 
ogen van de HEERE, alleen niet zoals de koningen van Israël die er 
vóór hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning 
van Assyrië; Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem 
af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea 
ontdekte, namelijk dat deze boden gestuurd had naar So, de koning 
van Egypte, en dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet 
als tevoren van jaar tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië 
hem gevangen en sloot hij hem op in de gevangenis. Vervolgens trok 
de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar 
Samaria en belegerde het drie jaar lang. In het negende jaar van 
Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg 
naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier 
Gozan en in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten 
gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land 
Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning 
van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd. [...]  De HEERE was 
zeer toornig op Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. 
Er bleef niets over dan alleen de stam van Juda. 
 
“De profeet (Jesaja) zou zien hoe de verbonden legers van Israël en 
van Syrië Juda zouden binnenvallen; hij zou zien hoe het Assyrische 
leger de voornaamste steden van het koninkrijk zou belegeren. 
Tijdens zijn leven zou Samaria vallen en zouden de tien stammen 
verstrooid worden onder de volken. [...] 
De ondergang die het noordelijk rijk trof, was een rechtstreeks oor-
deel van God. De Assyriërs waren slechts de werktuigen die God ge-
bruikte om Zijn plannen uit te voeren. [...] Met de verschrikkelijke 
oordelen waardoor de tien stammen werden getroffen, had de Here 
een verstandige en barmhartige bedoeling. Wat Hij niet langer door 
hen kon doen in het land van hun vaderen, zou Hij trachten te 
bereiken door hen te verstrooien onder de heidenen.” –Profeten en 
koningen, blz. 189, 181. 
 

Voor verdere studie 

“De profeet zegt: ‘Zo zegt de Heere: Een wijze beroeme zich niet in zijn 
wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkte; een rijke beroeme 
zich niet in zijn rijkdom; Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat 
hij verstaat, en Mij kent, ...’ (Jeremía 9:23, 24a)” –Peter’s Counsel to 
Parents, blz. 46. 
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“Velen hebben zo weinig lasten te dragen, hun harten hebben zo weinig 
echte angst gekend, zij hebben zo weinig verschrikking en ellende ge-
voeld ter wille van anderen, dat zij het werk van iemand die echte lasten 
draagt, niet begrijpen. Zij zijn daartoe net zo min in staat als een kind de 
zorgen en het zwoegen van zijn vader kan begrijpen. Het kind moge zich 
verwonderen over de angsten en verslagenheid van de vader. Zij schijnen 
hem nodeloos toe. Maar als hij met de jaren ervaring opdoet, wanneer hij 
zelf lasten te dragen krijgt, zal hij terugzien op zijn vaders leven en 
datgene begrijpen wat hem eens zo onbelangrijk leek. Bittere ervaring 
heeft hem kennis gegeven.” –De weg tot gezondheid, blz. 414, 415. 
 

_____ 
 
 
 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de opkomende landen in Noord-Afrika op blz. 61. 
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Het koninkrijk van Juda 
 
“Voor de onheilige, goddeloze vorst was de dag van de laatste afrekening 
gekomen. ‘Neem weg die tulband’! had de Here bevolen, ‘zet af die 
kroon’! Pas als Christus Zelf Zijn rijk zou oprichten, zou Juda weer een 
koning hebben. ‘Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze 
maken’, had God gezegd aangaande de troon van het huis van David: 
maar ook zo zal het niet blijven. Totdat Hij komt die er recht op heeft en 
aan wie Ik het geven zal.’ (Ezechiël 21:25-27) [...] 
Het overblijfsel van Juda zou in ballingschap gaan, om daar op een 
moeilijke wijze de lessen te leren die ze onder gunstiger omstandigheden 
niet hadden willen leren. Op deze uitspraak van de heilige Wachter was 
geen beroep mogelijk.” –Profeten en koningen, blz. 272, 274. 
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Vijf getrouwe koningen 

1.  Wie was een koning van Juda, het zuidelijke koninkrijk, die trouw 
handelde, net zoals zijn voorvader David? Welk positieve getui-
genis wordt er ook van zijn zoon gegeven? 1 Koningen 15:9, 11; 
22:41, 43. 

1 Koningen 15:9, 11; 22:41, 43 In het twintigste jaar van Jerobeam, 
de koning van Israël, werd Asa koning over Juda. [...]  En Asa deed 
wat juist was in de ogen van de HEERE, zoals zijn vader David. [...]  
Josafat, de zoon van Asa, was koning geworden over Juda in het 
vierde jaar van Achab, de koning van Israël. [...]  Hij wandelde in heel 
de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af, en deed wat juist 
was in de ogen van de HEERE. 
 
“Het grootste deel van deze tijd regeerde Asa als koning over Juda. 
‘Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Here zijn God. 
Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerhoogten, verbrij-
zelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen om en beval de 
Judeeërs, de Here, de God hunner vaderen te zoeken en de wet en 
het gebod te volbrengen, Hij verwijderde uit al de steden van Juda 
de offerhoogten en de wierookaltaren. Onder hem had het 
koninkrijk rust’. (2 Kronieken 14:2-5) [...] 
In zijn streven om verstandig te regeren, trachtte Josafat zijn 
onderdanen ertoe te brengen afgodische gebruiken af te wijzen. Een 
groot deel van het volk waarover hij heerste, slachtte en offerde op 
de hoogten. (1 Koningen 22:44)  
De koning verwoestte niet dadelijk al deze heiligdommen; maar reeds 
bij het begin van zijn regering trachtte hij Juda te bewaren voor de 
zonden die het noordelijke rijk onder de regering van Achab ken-
merkten, en waarvan hij een tijdgenoot was. Josafat zelf was trouw 
aan God. [...] Op grond van zijn oprechtheid was de Here met hem en 
bevestigde zijn koninkrijk.” – Profeten en koningen, blz. 70, 121. 
 

2.  Welke drie koningen van Juda worden – na een tijd van afval-
ligheid onder verscheidene vorsten – genoemd als zijnde trouw 
aan God? 2 Koningen 12:1, 2; 14:1, 3. 

2 Koningen 12:1, 2; 14:1, 3 In het zevende jaar van Jehu werd Joas 
koning en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. ... Joas deed wat 
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juist was in de ogen van de HEERE, al zijn dagen waarin de priester 
Jojada hem onderwees. [...]  In het tweede jaar van Joas, de zoon van 
Joahaz, de koning van Israël, werd Amazia koning, de zoon van Joas, 
de koning van Juda. [...]  Hij deed wat juist was in de ogen van de 
HEERE, alleen niet zoals zijn vader David; hij deed overeenkomstig 
alles wat zijn vader Joas gedaan had. 
 
“De tabernakel, en later ook de tempel, werd opgericht door vrij-
willige gaven, en om te voorzien in de noodzakelijke kosten voor 
herstel en andere uitgaven, had Mozes bevolen dat bij elke volks-
telling iedere Israëliet een halve sikkel zou bijdragen voor de dienst 
van de tabernakel. In de dagen van Nehemia werd jaarlijks een 
bijdrage gegeven voor dit doel. ... Van tijd tot tijd werden zond-
offers en dankoffers aan God gebracht. Deze werden bij de jaarlijkse 
feesten in groten getale gebracht. En ook voor de armen werd ruim-
schoots voorziening getroffen.” –Patriarchen en profeten, blz. 477. 
 

3.  Wie was een andere afstammeling van David die een goede 
naam in de Schriften heeft? 2 Koningen 15:1, 3. 

2 Koningen 15:1, 3 In het zevenentwintigste jaar van Jerobeam, de 
koning van Israël, werd Azaria koning, de zoon van Amazia, de koning 
van Juda. [...]  Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, 
overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. 
 
“De lange regering van Uzzia [ook bekend als Azaria] in het land 
van Juda en Benjamin werd gekenmerkt door een voorspoed, groter 
dan die van enige heerser sedert de dood van Salomo, bijna twee 
eeuwen geleden. Jarenlang heerste de koning verstandig. Onder de 
zegen van de hemel wonnen zijn legers enkele gebieden terug die in 
vroeger jaren verloren waren gegaan. Steden werden herbouwd en 
versterkt, en de positie van het volk onder de omringende naties 
werd veel machtiger. De handel bloeide op, en de rijkdommen van 
de volken stroomden Jeruzalem binnen. ‘Wijd en zijd verbreidde 
zich zijn (Uzzia’s) roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat 
hij machtig geworden was.’ (2 Kronieken 26:15) 
Deze uiterlijke voorspoed ging echter niet gepaard met een daarmee 
overeenkomstige herleving van geestelijke kracht. De tempel-
diensten vonden plaats als vroeger, en velen kwamen bijeen om de 
levende God te aanbidden; maar trots en vormelijkheid namen 
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langzamerhand de plaats in van nederigheid en oprechtheid. Van 
Uzzia wordt gezegd: ‘Toen hij machtig geworden was, werd zijn 
hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd 
jegens de Here, zijn God.’ (2 Kronieken 26:16)” –Profeten en 
koningen, blz. 188. 
 

Geestelijke reiniging en hervorming 

4.  Welke koning overtrof de vorige heersers en stond bekend om 
zijn integriteit in het volgen van de wil van de Heer? 2 Koningen 
18:1, 3, 5-7. 

2 Koningen 18:1, 3, 5-7 Het gebeurde nu in het derde jaar van 
Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning 
werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. [...]  Hij deed wat juist 
was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader 
David gedaan had. [...]  Hij vertrouwde op de HEERE, de God van 
Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen 
van Juda, en ook niet onder hen die er vóór hem geweest waren. 
Want hij hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem 
na te volgen, en hij nam Zijn geboden in acht, die de HEERE Mozes 
geboden had. De HEERE was met hem. Overal waarheen hij 
uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand 
tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. 
 
“In scherpe tegenstelling met de roekeloze regering van Achaz was de 
hervorming die tot stand kwam tijdens de voorspoedige regering van 
zijn zoon. Hizkia besteeg de troon met het vaste voornemen om alles 
te doen wat in zijn macht lag om Juda te bewaren voor het lot dat het 
rijk van het noorden had getroffen. De boodschappen van de profeten 
boden geen aanmoediging tot halfslachtige maatregelen. Alleen door 
een vastbesloten hervorming konden de dreigende oordelen worden 
afgewend. 
In de crisis toonde Hizkia zich iemand die van de geboden kansen 
gebruik maakte. Zodra hij de troon had bestegen, begon hij plannen te 
maken en uit te werken. Eerst richtte hij zijn aandacht op het herstel 
van de tempeldiensten, die zo lang verwaarloosd waren; en voor dit 
werk vroeg hij ernstig om de medewerking van een groep priesters en 
Levieten die trouw gebleven waren aan hun heilige roeping. 



57 
 

Omdat hij zeker was van hun trouwe ondersteuning, sprak hij vrijuit 
met hen over zijn wens onmiddellijke en verreikende hervormingen in 
te stellen.” –Profeten en koningen, blz. 205. 
 

5.  Wie heeft de Heer gezegend om een grondige hervorming tot stand 
te brengen in het koninkrijk van Juda, het zuidelijke koninkrijk, 
na de afvalligheid van een aantal koningen? 2 Koningen 22:1, 2; 
23:3, 4. 

2 Koningen 22:1, 2; 23:3, 4 Josia was acht jaar oud toen hij koning 
werd, en regeerde eenendertig jaar in Jeruzalem. ... Hij deed wat 
juist was in de ogen van de HEERE, en ging in heel de weg van zijn 
vader David en week niet af naar rechts of naar links. [...]  De koning 
ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht 
van de HEERE, om de HEERE te volgen en Zijn geboden, Zijn 
getuigenissen en Zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel 
zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in 
deze boekrol beschreven zijn, uit te voeren. En het hele volk trad toe 
tot dit verbond. Toen gaf de koning opdracht aan de hogepriester 
Hilkia, de priesters van de tweede orde en de deurwachters om alle 
voorwerpen die voor de Baäl, de Asjera en heel het leger aan de 
hemel gemaakt waren, uit de tempel van de HEERE naar buiten te 
brengen. Hij verbrandde dat alles buiten Jeruzalem, in de velden 
van de Kidron, en liet het stof ervan naar Bethel dragen. 
 
“Bij de troonsbestijging van Josia, die eenendertig jaar zou heersen, 
begonnen degenen die hun geloof zuiver hadden bewaard, te hopen 
dat de nederwaartse gang van het koninkrijk zou eindigen; want 
hoewel de nieuwe koning pas acht jaar was, vreesde hij God, en 
deed van het begin ‘wat recht is in de ogen des Heren en wandelde 
op al de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch 
links.’ (2 Koningen 22: 2) Hoewel Josia uit een goddeloze koning 
was geboren, en omringd was door de verleiding om voort te gaan in 
de voetsporen van zijn vader, terwijl hij slechts weinig raadslieden 
had om hem te bemoedigen voort te gaan op de juiste weg, was hij 
toch trouw aan de God van Israël. Gewaarschuwd door de fouten 
van vroegere geslachten, koos hij te doen wat goed was, in plaats 
van af te dalen tot het lage peil van zonde en ontaarding, waarin zijn 
vader en grootvader waren gezonken. ‘Hij week niet af, rechts noch 
links’. Als iemand die een verantwoordelijke positie zou bekleden, 
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besloot hij gehoor te geven aan het onderricht dat gegeven was voor 
de leiding van Israëls vorsten; en zijn gehoorzaamheid maakte het 
mogelijk, dat God hem als een vat ter ere kon gebruiken.” –Profeten 
en koningen, blz. 234, 235. 
 

De val van Juda 

6.  Leerden het volk en de laatste koningen van de lessen die de Heer 
aan het noordelijke koninkrijk had gegeven, ondanks dat het 
koninkrijk van Juda nog een tijd na de val Israël had overleefd? 
Wat gebeurde er in de tijd van Zedekia, de laatste koning van het 
zuidelijke koninkrijk? 2 Kronieken 36:11, 12, 17, 18. 

2 Kronieken 36:11, 12, 17, 18 Zedekia was eenentwintig jaar oud 
toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat 
slecht was in de ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich 
niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de 
HEERE. [...]  Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën tegen hen 
optrekken, die hun jongemannen in het huis van hun heiligdom met 
het zwaard doodde. Hij spaarde de jongemannen, de meisjes, de 
ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle 
voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten 
van het huis van de HEERE en de schatten van de koning en zijn 
vorsten: dat alles bracht hij naar Babel. 
 
“De kinderen van Israël werden als ballingen weggevoerd naar 
Babel omdat ze zich hadden losgemaakt van God en niet langer de 
beginselen handhaafden die gegeven waren om hen vrij te houden 
van de methoden en gebruiken van de volken die God onteerden. De 
Here kon hen geen voorspoed schenken, Hij kon Zijn verbond, met 
hen aangegaan, niet houden omdat ze ontrouw waren aan de begin-
selen, die Hij hen had gegeven om die nauwgezet te handhaven. 
Door hun geestesgesteldheid en hun daden stelden zij Zijn karakter 
op onjuiste wijze voor en Hij liet toe dat ze in ballingschap werden 
weggevoerd. Omdat ze zich van Hem hadden gescheiden, verne-
derde Hij hen. Hij gaf hen over aan hun eigen weg, en de onschul-
digen moesten met de schuldigen lijden.” –Bijbelkommentaar, 
blz. 147, 148. 
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7.  Wat eindigde met de val van Juda onder een directe afstammeling 
van koning David? Welk hoopvolle, heerlijke plan beloofde God 
desalniettemin voor de toekomst? Jeremía 13:18; Klaagliederen 
5:16; Jeremía 33:15-17. 

Jeremía 13:18 Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder: 
Verneder u, ga op de laagste plaats zitten, want wat op uw hoofd is, 
uw sierlijke kroon, is neergevallen. 
Klaagliederen 5:16 Gevallen is de kroon van ons hoofd! Wee toch 
ons, dat wij zo gezondigd hebben! 
Jeremía 33:15-17 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een 
SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerech-
tigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal 
Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE 
HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Want zo zegt de HEERE: Aan 
David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis 
van Israël zit. 
 
“Zedekia werd getrouw onderricht door Jeremia, hoe hij bewaard kon 
blijven voor de rampen waardoor hij beslist zou worden getroffen als 
hij zijn gedrag niet wijzigde en de Here niet zou dienen. De rampen 
kwamen omdat hij zich niet gehoorzaam onder Gods bescherming 
wilde stellen. Met uitgestoken ogen werd hij in ketenen als balling 
naar Babel gebracht. Wat een droevige en ontzagwekkende 
waarschuwing is dit voor hen, die zich onder bestraffingen verharden, 
en zich niet boetvaardig willen verootmoedigen, zodat God hen kan 
bewaren! (Brief 281, 1905)” –Bijbelkommentaar, blz. 148. 
“De donkere jaren van verwoesting en dood, die het eind van het 
rijk van Juda kenmerkten, zouden het moedigste hart tot wanhoop 
hebben gebracht, als Gods boodschappers niet door hun profetische 
uitspraken moed hadden gebracht. Door Jeremia in Jeruzalem, door 
Daniël aan het hof van Babel, door Ezechiël aan de oevers van de 
Kebar maakte de Here genadig Zijn eeuwig plan duidelijk, en 
schonk zekerheid omtrent zijn bereidheid om de beloften, door 
Mozes vermeld, aan Zijn uitverkoren volk in vervulling te doen 
gaan. Hij zou zeker doen wat Hij had gezegd te zullen doen voor 
degenen die trouw aan Hem zouden blijken. Het woord van God is 
levend en blijft eeuwig. (zie 1 Petrus 1: 23)” –Profeten en koningen, 
blz. 281. 
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Voor verdere studie 

2 Kronieken 21:7 

De grote strijd, blz. 17 (vanaf 2e helft laatste alinea),  18 (1e helft). 

Profeten en koningen, blz. 72. 

 
“Omdat Israël verkoren was de kennis van God op aarde te bewaren, waren 
ze vanaf het ontstaan als natie het bijzondere doelwit geweest van satans 
vijandschap, en hij was vastbesloten hem te vernietigen. Hij kon geen 
kwaad doen als ze God gehoorzaam waren; daarom had hij al zijn kracht en 
kunde aangewend hen tot zonde te overreden. Verstrikt in zijn verleidingen, 
hadden ze de wet van God overtreden en zich aldus afgesneden van de 
Bron van hun kracht, en waren de prooi geworden van hun heidense 
vijanden. Als gevangenen werden zij naar Babylon vervoerd, waar ze vele 
jaren bleven. Nochtans had de Here hen niet verlaten. Zijn profeten werden 
tot hen gezonden met vermaningen en waarschuwingen. Het volk werd 
wakker geschud om zijn schuld in te zien; zij verootmoedigden zich voor 
God en keerden vol berouw tot Hem terug. Toen zond de Here hen 
bemoedigende boodschappen, zeggende dat Hij hen uit hun gevangenschap 
zou verlossen en hen in Zijn gunst zou herstellen.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 178, 179. 
 

_____ 
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Zendingsbericht van 
de opkomende landen in Noord-Afrika 
 

Voorlezen op Sabbat 23 februari 2019 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 2 maart 2019 worden ingezameld 

 
ierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit 
alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór 

het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.” 
Openbaring 7:9. 
“Onder de bewoners der aarde, verspreid in alle landen, zijn mensen die de 
knie niet voor Baäl hebben gebogen. Evenals de sterren des hemels die 
alleen in het duister zichtbaar zijn, zullen deze getrouwen helder schijnen 
wanneer duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volken. In het 
heidens Afrika, in de katholieke landen van Europa en Zuid-Amerika, in 
China, in India, in de eilanden der zee, en in de donkere delen der aarde, 
heeft God een overblijfsel bewaard dat dan in het duister zal lichten, om 
aan een afvallige wereld de veranderende macht van gehoorzaamheid aan 
Zijn wet te tonen.” –Profeten en koningen, blz. 119. 
Het zendingswerk vordert goed in Afrika. Sinds de Reformatieboodschap 
voor het eerst dit continent binnenging, hebben we gezien dat God deuren 
heeft opengedaan voor Zijn boodschappers om in de donkere hoeken 
van Afrika met het licht binnen te dringen. Het werk begon in het zuiden van 
Afrika eind jaren ’20 van de 20e eeuw. De eerste landen die de Reformatie-
boodschap ontvingen, waren Zimbabwe en Zuid-Afrika. Sommige broeders 
begonnen te werken in Zuid-Afrika en de boodschap trok voort naar centraal 
Afrika. 
Door Gods genade kwam de boodschap in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw Oost-Afrika binnen; het eerste land dat de boodschap ontving, was 
Tanzania. Sindsdien heeft het werk zich verspreid naar bijna elk land in 
Oost-Afrika. Vandaar ging het verder naar West-Afrika. Als je naar de 
landkaart kijkt, zul je zien dat het werk en de boodschap veel mensen in 
Zuid-, Midden-, Oost- en West-Afrika hebben verlicht. Zendelingen 
kunnen echter niet rusten en zeggen: “We hebben ons werk gedaan”, want 
sommige plaatsen zijn nog steeds niet bereikt. 
Als je naar de andere kant van het continent kijkt – Noord-Afrika – zul je 
zien dat er nog steeds een zware wolk van duisternis boven Libië, Egypte, 
Tsjaad, Algerije, Niger, Tunesië en Marokko hangt. De overheersende 

“H
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religies in deze landen zijn de islam, het katholicisme en een procent 
andere religies. Ook zijn de overheersende talen Frans en Arabisch. 
Het is de wens en ligt in de plannen van de Afrikaanse Divisie en de 
Generale Conferentie om dit gebied van Afrika binnen te gaan. Het is mis-
schien niet eenvoudig om deze landen binnen te gaan, maar met de hulp 
van de Heer is het mogelijk. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar het 
ware geloof. Sommigen van hen hebben vrienden en familieleden in landen 
die we net zijn binnengekomen, waaronder Burkina Faso, Mali en Senegal. 
Dus zijn we van plan om enkele mensen van deze plaatsen op te leiden om 
binnen te gaan en de Reformatieboodschap te verspreiden. De andere 
effectieve manier is om – waar dat maar ook mogelijk is – natuurgenees-
kundige klinieken te openen. Dit zal het mogelijk maken om veel mensen 
binnen een korte tijd te bereiken. 
Daarom doen de Afrikaanse divisie en de Generale Conferentie een beroep 
op de broeders en zusters over de gehele wereld om het werk in dit deel van 
Afrika te ondersteunen door offers te brengen, zodat het werk snel kan wor-
den opgericht. 
Moge de Heer jullie harten raken om voor dit project overvloedig te geven. 
Als we de handen ineen slaan om de boodschap van het evangelie uit te 
breiden, zullen we beseffen dat we samen de grote opdracht vervullen die 
de Heer in Zijn laatste afscheidswoorden aan de discipelen gaf. 
In het oude Israël deed God via Mozes een oproep voor de steun van het 
volk om het heiligdom te bouwen. Wat waren de resultaten?  
Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al 
het werk dat de HEERE door de dienst van Mozes geboden had te doen. ...” 
“Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten 
gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor 
het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te bren-
gen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te 
kunnen verrichten, ja, er bleef over.” Éxodus 35:29; 36:6, 7. 
Jullie gulle gaven zullen helpen om heel Afrika te verlichten door de onder-
steuning van zendelingen om de donkere gebieden binnen te gaan die op de 
boodschap wachten. 
 
Dat God jullie mag zegen en jullie gaven. Halleluja! 
 

–Alfred Ngwenya 
Voorzitter van de Afrikaanse Divisie 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

de opkomende landen in Noord-Afrika 
 

Laten uw gaven een weerspiegeling zijn van de overvloedige liefde 
die u uit de hemel ontvangen heeft! 

 

9e Les    Sabbat 2 maart 2019 
                 Sabbatbegin 18.19 u. ↔ 18.21 u. 
 

Profetieën betreffende Gods koninkrijk 
 
“Een zorgvuldige bestudering van de uitwerking van Gods plannen in de 
geschiedenis der volkeren en in het openbaren van de toekomst zal ons 
helpen zichtbare en onzichtbare dingen op hun juiste waarde te schatten, 
en ons leren wat het ware doel van het leven is. Zo kunnen we, als we de 
tijdelijke dingen zien in het licht der eeuwigheid, leven voor datgene wat 
waar, edel en blijvend is. En terwijl we in dit leven de beginselen leren 
van het koninkrijk van onze Heer en Heiland, dat zalige koninkrijk dat 
voor eeuwig zal bestaan, kunnen we voorbereid worden op Zijn komst 
om dit koninkrijk met Hem te beërven.” –Profeten en koningen, blz. 336.  

 
De scepter zal bij de stam van Juda blijven 

1.  Wat verklaarde de aartsvader Jakob toen hij zijn kinderen 
zegende? Hoe werd dit ondersteund door een andere profetie die 
tweehonderd jaar later werd gegeven tijdens de tocht in de 
woestijn? Genesis 49:10; Numeri 24:17. 

Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de 
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen 
de volken gehoorzamen. 
Numeri 24:17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aan-
schouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, 
er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab 
verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. 
 
“De hoop van Israël was samengevat in de belofte, gedaan in de tijd 
waarin Abraham werd geroepen, en later herhaaldelijk doorgegeven 
aan zijn nakomelingen ... [...] En toen de Heiland ten slotte Zelf 
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onder de mensen leefde en sprak, getuigde Hij bij de joden van de 
hoop, die bij de aartsvader levend was op verlossing door de komst 
van een Verlosser: ‘Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd 
Mijn dag te zien, en hij heeft die gezien en zich verblijd.’ (Johannes 
8:56). Deze zalige hoop werd gehoord in de zegen, die de stervende 
aartsvader Jakob uitsprak over zijn zoon Juda…” –Profeten en 
koningen, blz. 420.  
“Bileam had gezegd: ‘Een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op 
uit Israël.’ (Numeri 24:17.) Zou deze vreemde ster [die de wijzen 
leidde naar Bethlehem] gezonden zijn als een voorbode van de 
Beloofde? De wijzen hadden het licht van de door God gezonden 
waarheid welkom geheten. Nu bescheen deze waarheid hen met 
groter licht. In dromen kregen ze opdracht de pasgeboren Vorst op te 
zoeken.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 42. 
 

2.  Welke mooie profetie verkondigde de Heer betreffende Davids 
koninkrijk? 2 Samuël 7:14, 16; 1 Kronieken 17:14. 

2 Samuël 7:14, 16 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een 
zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terecht-
wijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensen-
kinderen. […]  Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor 
eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 
1 Kronieken 17:14 Maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koning-
schap voor eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig 
zeker zijn. 
 
“… Onderricht de jeugd om de zuiverheid en voortreffelijkheid te 
begrijpen van de wetten van dat koninkrijk, dat voor altijd en 
eeuwig stand zal houden, ...” –Fundamentals of Christian 
Education, blz. 397, 398. 
“In Zijn antwoord aan Zijn moeder liet Jezus voor de eerste maal 
zien dat Hij begreep in welke verhouding Hij stond tot God. Vóór 
Zijn geboorte had de engel tot Maria gezegd: ‘Deze zal groot 
worden en de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here 
God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als 
koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.’ (Lukas 
1:32, 33)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 57. 
“Hij [Paulus] ging voort met een verhandeling te geven van de wijze 
waarop de Here, vanaf de tijd van hun bevrijding uit de Egyptische 
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slavernij, bemoeienis met de joden had gehad, en hoe een Heiland 
uit het geslacht van David was beloofd. [...] Op deze wijze predikte 
hij met kracht Jezus als de Verlosser der mensen, als de Messias der 
profetie.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 128. 
 

Een eeuwige troon 

3.  Naar welk koninkrijk verwezen de profeten Jeremía en Amos 
toen zij de boodschap naar voren brachten aangaande de 
oprichting van Davids Spruit en tabernakel? Jeremía 23:5; 
Amos 9:11. 

Jeremía 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat Ik voor 
David een rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning 
regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen 
op de aarde. 
Amos 9:11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut [KJV: 
tabernacle] van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan 
hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de 
dagen van oude tijden af.  
 
“Jeremia legde eveneens getuigenis af van de komende Verlosser als 
een Vorst uit het huis van David: ‘Zie, de dagen komen, luidt het 
woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal ver-
wekken; die zal als Koning regeren en verstandig handelen, die zal 
recht en gerechtigheid doen in het land. In Zijn dagen zal Juda be-
houden worden en Israël veilig wonen; en dit is Zijn naam, waarmede 
men Hem zal noemen: de Here onze Gerechtigheid.’ (Jeremía 23:5, 6) 
En opnieuw: ‘Zo zegt de Here: Nimmer zal het David ontbreken aan 
een man, die op de troon van het huis Israëls gezeten is; en de 
Levitische priesters zal het nimmer ontbreken voor Mijn aangezicht 
aan een man die brandoffers offert, spijsoffers ontsteekt en slacht-
offers brengt al de dagen.’ (Jeremía 33:17, 18)” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 165. 
 

4.  Wat kenmerkt het koninkrijk waarnaar de Psalmen verwijzen 
door de aankondiging van de troon van Gods Zoon? Psalm 2:6, 7; 
45:7, 8. 
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Psalm 2:6, 7; 45:7, 8 [SVV’77] Ik toch heb Mijn Koning gezalfd 
over Sion, de berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: 
De Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd. […]  Uw troon, o God! is eeuwig en altoos; de scepter 
van Uw Koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. U hebt 
gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! 
Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten. 
 
“Het kruis van Christus zal voor de verlosten in alle eeuwigheid een 
onderwerp van studie en lof zijn. Ze zullen de gekruisigde Christus in 
de verheerlijkte Christus terugvinden. Ze zullen nooit vergeten dat Hij 
wiens macht de ontelbare werelden van het heelal heeft geschapen en in 
stand houdt – de geliefde Zoon van God, de Majesteit des hemels, Hij 
die met vreugde werd aanbeden door cherubs en serafs – Zich 
vernederd heeft om de gevallen mens te verheffen. Ze zullen nooit ver-
geten dat Hij de schuld en de schande van de zonde heeft gedragen, dat 
het aangezicht van Zijn Vader voor Hem verborgen bleef totdat de 
ellende van een verloren wereld Zijn hart brak en Zijn leven verbrij-
zelde op het kruis van Golgotha. Het feit dat de Schepper van alle 
werelden, de Rechter van alle levens, Zijn heerlijkheid heeft afgelegd 
en Zich uit liefde voor de mens heeft vernederd, zal altijd het heelal met 
verwondering vervullen en tot aanbidding aanzetten. Wanneer de 
scharen van verlosten hun Verlosser zien, met de eeuwige heerlijkheid 
van de Vader op Zijn gezicht, wanneer ze Zijn troon, die van eeuwig-
heid tot eeuwigheid zal bestaan, zien en beseffen dat er geen eind zal 
komen aan Zijn Koninkrijk, heffen ze vol geestdrift een lied aan: 
‘Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht is en ons met Zijn eigen 
dierbaar bloed heeft vrijgekocht voor God!’ ” –De grote strijd, blz. 600. 
 

De eeuwige Vredevorst 

5.  Wat zijn volgens Jesája’s profetieën een aantal bijzondere ken-
merken van het koninkrijk van de Zoon? Jesája 9:5, 6; 11:1, 2, 5. 

Jesája 9:5, 6; 11:1, 2, 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt 
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede 
zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerech-
tigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van 
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de legermachten zal dit doen. […]  Want er zal een Twijgje opgroeien 
uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal 
vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de Heere rusten: de 
Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest 
van de kennis en de vreze des Heeren. […]  Want gerechtigheid zal de 
gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 
 
“Christus is de ‘Vredevorst’ (Jesája 9:5), en het is Zijn zending op 
aarde en in de hemel de vrede te herstellen die door de zonde ver-
broken is. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met 
God, door onze Here Jezus Christus’ (Romeinen 5:1.) Een ieder die 
erin toestemt de zonde af te keuren en zijn hart open te stellen voor de 
liefde van Christus, krijgt deel aan deze hemelse vrede.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 30. 
“De Soeverein van het universum stond niet alleen in Zijn liefdewerk. 
Hij had een Medewerker – Eén die Zijn doelstellingen kon waarderen, 
en kon delen in Zijn blijdschap door het schenken van geluk aan 
geschapen wezens. ‘In den beginne was het Woord en het Woord was 
bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.’ 
(Johannes 1:1, 2.) Christus, het Woord, was de Eniggeborene van 
God, en was één met de eeuwige Vader – één in natuur, in karakter, in 
doel – het enige Wezen dat inzage had in alle raadsbesluiten en be-
doelingen van God. ‘Men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ (Jesája 9:5.)” –Patriarchen en 
profeten, blz. 9.  
 

6.  Welke andere mooie eigenschappen kenmerken Gods konink-
rijk? Micha 5:1; Zacharía 9:9, 10. 

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de 
duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn 
in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. 
Zacharía 9:9, 10 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een 
Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van 
een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden 
uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede 
verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot 
zee, van de rivier [de Eufraat] tot aan de einden der aarde. 
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“Bij Christus’ eerste komst hadden de priesters en schriftgeleerden 
van de Heilige Stad ... de tekenen des tijds kunnen onderscheiden en 
de komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. Micha had 
Zijn geboorteplaats voorzegd en Daniël had de tijd van Zijn komst 
gegeven. (Micha 5:1; Daniël 9:25)” –De grote strijd, blz. 293, 294.  
“Nu verkondigden de kinderen met blijde stemmen Zijn lof. [...] De 
tempel weergalmde van hun uitroepen: ‘Gezegend Hij die komt in 
de naam des Heren,’ ‘Zie, uw Koning komt tot u, Hij is rechtvaardig 
en zegevierend.’ (Psalm 118:26; Zacharia 9:9) ‘Hosanna de Zoon 
van David.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 487.  
“Aardse koninkrijken heersen door het overwicht van fysieke macht. 
Maar in Christus’ koninkrijk moet een einde worden gemaakt aan elk 
vleselijk wapen en elk dwangmiddel. Dit koninkrijk dient gegrond te 
worden om het gevallen mensdom te verhogen en te veredelen.”  
–Review and Herald, 4 december 1900. 
 

7.  Wanneer zal de oprichting van Gods koninkrijk plaatsvinden, in 
overeenstemming met het licht gegeven aan de profeet Daniël? 
Wat betekent deze grote belofte voor allen die leven in de tijd 
van het einde? Daniël 2:44; 7:13, 14. 

Daniël 2:44; 7:13, 14 In de dagen van die koningen zal de God van 
de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet 
te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander 
volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en 
tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. […]  Ik keek 
toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 
hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van 
dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem 
werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, 
natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 
koningschap zal niet te gronde gaan. 
 
“De woorden van de stervende Jakob hadden hen met hoop vervuld: 
‘De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt.’ (Genesis 49:10) De tanende macht van 
Israël liet zien, dat de komst van de Messias nabij was. De profetie 
van Daniël schilderde heerlijkheid van Zijn gezag over een rijk dat 
alle aardse rijken zou opvolgen. De profeet had gezegd: ‘Het zal 
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bestaan in eeuwigheid.’ Slechts weinigen begrepen de aard van 
Christus’ zending; er leefde een algemene verwachting van een 
machtige vorst die zijn rijk in Israël zou oprichten en als een bevrijder 
der volken zou komen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 24. 
 

Voor verdere studie 

Eerste geschriften, blz. 291 laatste alinea, 292. 

“Dit leven is een opleidingsschool waarin wij veranderd, verfijnd en ge-
schikt gemaakt moeten worden voor de samenleving van de heiligen in het 
koninkrijk van God, met wie wij verwachten omgang te hebben door de 
eeuwen van de eeuwigheid. Laat Christus’ gerechtigheid, de gerechtigheid 
van Gods wet de standaard zijn, en laat het gebed van de christen zijn: 
‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een 
vaste geest.’ De wereld zal de ziel elke dag bezoedelen, tenzij het reini-
gende bloed onze afhankelijkheid is. Elke gedachte dient in gevangenschap 
tot Christus gebracht te worden; elk kwaad woord moet ongesproken blij-
ven. Er mag geen misleiding zijn; zelfzucht of achteloosheid zijn een afwij-
king van het juiste. Gods wet dient de regel te zijn in alle zakelijke hande-
lingen. Dit zal leiden tot de betaling van schulden, zodat het karakter van 
God op een juiste manier vertegenwoordigd mag worden. Waarlijk, het 
‘gebod is zeer wijd’ reikend tot elke gedachte en handeling van het leven.” 
–Bible Echo, 29 juli 1895. 
“Deze hoop op verlossing door de komst van Gods Zoon als Verlosser en 
Koning is nooit uit het hart van de mens verdwenen. Van het begin af zijn er 
mensen geweest wier geloof over de tijd waarin zij leefden, reikte naar de 
werkelijkheden van de toekomst. Adam, Set, Henoch, Methusalach, Noach, 
Sem, Abraham, Isaak en Jakob, – door deze en andere geloofshelden heeft 
de Here de kostbare openbaringen van Zijn wil bewaard. Op deze wijze 
kregen de Israëlieten, het uitverkoren volk door wie de beloofde Verlosser 
aan de wereld gegeven zou worden, van God een kennis aangaande Zijn 
wet, en van de zaligheid, die hun deel zou worden door het verzoenend offer 
van Zijn geliefde Zoon.” –Profeten en koningen, blz. 420. 
 

_____ 
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10e Les     Sabbat 9 maart 2019 
                 Sabbatbegin 18.32 u. ↔ 18.33 u. 
 

Verkondiging van het Koninkrijk der hemelen 
 
“Johannes verkondigde zijn boodschap niet met fijn uitgewerkte bewijs-
voeringen of mooi verpakte theorieën. Schrikaanjagend en streng, maar toch 
vol hoop, werd zijn stem uit de woestijn gehoord: ‘Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ (Matthéüs 3:2). Met een nieuwe, 
ongewone macht bewoog die boodschap het volk. De hele natie was in op-
schudding gebracht en menigten dromden naar de woestijn.” –Maranatha, 
de Here komt, blz. 116. [zie ook: Christus weerspiegelen, blz. 338] 

 
De boodschap 

1.  Welke boeiende boodschap bracht Johannes de Doper naar voren 
bij de mensen, terwijl hij de weg voorbereidde voor de komende 
Messias? Welk goed nieuws vertelde Jezus later aan Zijn disci-
pelen, toen Hij hen uitzond om die te prediken? Matthéüs 3:1, 2; 
10:6, 7. 

Matthéüs 3:1, 2; 10:6, 7 In die dagen trad Johannes de Doper op 
en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. [...]  Maar ga liever naar de 
verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, 
predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 
“Eenzelfde werk als Johannes heeft gedaan, moet plaats vinden in 
deze laatste dagen. De Here geeft Zijn volk boodschappen door Zijn 
werktuigen, die Hij daartoe heeft verkoren, en Hij wil dat allen acht 
zullen slaan op de raadgevingen die Hij zendt. De boodschap die 
voorafging aan het openbaar werk van Christus, luidde: Bekeert u, 
tollenaars en zondaars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, ‘want het 
koninkrijk der hemelen is nabij.’ [...] Als een volk dat gelooft in de 
spoedige komst van Christus, moeten wij een bepaalde boodschap 
brengen: ‘Bereid u om uw God te ontmoeten.’ ” –Bijbelkommentaar, 
blz. 298. 
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2.  Welke boodschap verkondigde Jezus vanaf het begin van Zijn 
bediening in Judéa en door het gehele land? Wat waren de ver-
wachtingen van de mensen en de discipelen hierover? Matthéüs 
4:17; Markus 1:14, 15. 

Matthéüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
Markus 1:14, 15 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 
en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 
 
“In Judea was eerst de komst van het koninkrijk verkondigd, en was 
de oproep tot berouw gedaan. [...] Zijn werk hier was reeds enkele 
maanden gevorderd toen de bergrede werd uitgesproken. De bood-
schap die Hij had verkondigd in het gehele land: ‘Het koninkrijk der 
hemelen is nabij,’ (Matthéüs 4:17) had de aandacht getrokken van alle 
klassen van mensen, en had de vlam van hun eerzuchtige verwach-
tingen nog verder aangewakkerd. De roem van de nieuwe Leraar 
verspreidde zich tot buiten de grenzen van Palestina, en niettegen-
staande de houding van de priesters was de indruk wijd verspreid, 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. [...] Sommigen van deze discipelen hadden zich bij Hem 
aangesloten bij het begin van Zijn dienstwerk, en bijna alle twaalf 
waren met elkaar verbonden als leden van de familie van Jezus. Toch 
deelden ook zij, misleid door de leer van de rabbi’s, de verwachting 
van het volk, dat er een aards koninkrijk zou komen.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 8, 9. 
 

De aard van Gods koninkrijk 

3.  Wat heeft Jezus uitgelegd over de aard van Zijn koninkrijk? Is 
het op een of andere manier vergelijkbaar met dat van aardse 
koninkrijken? Markus 4:30, 31. 

Markus 4:30, 31 En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van 
God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? 
Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het 
kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. 
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“In de menigte die naar de leer van Christus luisterde bevonden zich 
vele Farizeeën. Zij merkten verachtelijk op hoe weinig van Zijn 
toehoorders Hem als de Messias erkenden. Zij vroegen zich af hoe 
deze leraar, die zich niets aanmatigde, Israël tot universele 
heerschappij kon leiden. Hoe moest Hij zonder rijkdom, macht of 
eer het nieuwe koninkrijk oprichten? Christus las hun gedachten en 
antwoordde daarop: ‘Hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden 
of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen?’ Onder de aardse 
regeringen was niets dat als gelijkenis kon dienen. Er was geen 
burgerlijke maatschappij die Hem een zinnebeeld kon verschaffen. 
‘Het is als een mosterdzaadje’, zei Hij, ‘dat wanneer het in de aarde 
gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op aarde, en toch, als 
het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen en 
grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels 
kunnen nestelen.’ –Lessen uit het leven van alledag, blz. 42. 
 

4.  Is Zijn koninkrijk tijdelijk, met monarchen, he ersers en onder-
danen? Lukas 22:25, 26, 29. 

Lukas 22:25, 26, 29 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken 
heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners 
genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste 
onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand 
die dient. [...]  En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat 
aan Mij beschikt heeft. 
 
“Kort voordat Christus Zijn discipelen verliet, verklaarde Hij nog 
eens duidelijk de aard van Zijn koninkrijk. Hij bracht hen dingen in 
herinnering die Hij hun te voren had verteld. Hij verklaarde dat het 
niet Zijn bedoeling was in deze wereld een tijdelijk koninkrijk te 
stichten. Hij was niet bestemd om als een aardse vorst op Davids 
troon te regeren.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 22. 
 

Het koninkrijk is aanwezig 

5.  Welk werk en onderwijs van Jezus onder het volk toonde aan 
dat in Zijn bediening het koninkrijk van God reeds aanwezig en 
actief was? Matthéüs 12:28; Lukas 11:20. 
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Matthéüs 12:28 [SVV’77] Maar indien Ik door de Geest Gods de 
duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. 
Lukas 11:20 [SVV’77] Maar indien Ik door de vinger Gods de 
duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. 
 
“Toen de beloofde Messias op het punt stond te verschijnen, luidde de 
boodschap van Christus’ voorloper: ‘Bekeert u, tollenaars en zon-
daars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, want het Koninkrijk der 
hemelen is nabij gekomen.’ (Matthéüs 3:2)” –Profeten en koningen, 
blz. 440. 
“Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk vertoon. Het komt 
door de tederheid van de inspiratie van Zijn Woord, door de inner-
lijke werking van Zijn Geest, de gemeenschap van de ziel met Hem 
Die het leven is. De grootste openbaring van Zijn kracht wordt ge-
zien in de menselijke natuur die gebracht is tot de volmaaktheid van 
het karakter van Christus.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 3, blz. 146. 
 

6.  Wat liet nog meer zien dat het koninkrijk der genade al 
aanwezig was? Lukas 16:16; Matthéüs 11:12; Lukas 17:21. 

Lukas 16:16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die 
tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het 
geweld aan. 
Matthéüs 11:12 [SVV’77] En van de dagen van Johannes de 
Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aange-
daan, en de geweldigers nemen het met geweld. 
Lukas 17:21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, 
het Koninkrijk van God is binnen in u. 
 
“Gods koninkrijk begint in het hart. Zie niet hier of daar naar mani-
festaties van aardse macht als aanduiding van zijn macht.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 419. 
“Ik vraag u: Is het koninkrijk van God in u? Gods volk dient te zijn 
als burgerwachters, altijd gereed, altijd kalm in Jezus Christus. De 
tijd is nu aangebroken dat wij op het ene moment op vaste grond 
kunnen staan, een volgende keer kan de grond onder onze voeten 
deinen. Aardbevingen vinden plaats waar ze het minst verwacht 
worden.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 421. 
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Het glorieuze koninkrijk is de toekomst 

7.  Wat zei de Heer tegelijkertijd over de komst van het koninkrijk 
der heerlijkheid? Matthéüs 6:10; 8:11; Lukas 22:16. 

Matthéüs 6:10; 8:11 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals 
in de hemel zo ook op de aarde. [...]  Maar Ik zeg u dat er velen 
zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met 
Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 
Lukas 22:16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, 
totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 
 
“Hadden zij niet eerst onlangs overal verkondigd: ‘Het koninkrijk 
der hemelen is nabij?’ Had Christus Zelf niet beloofd dat velen zou-
den aanzitten met Abraham en Isaak en Jakob in Gods koninkrijk? 
Had Hij niet beloofd dat allen, die ter wille van Hem alles hadden 
verlaten, honderdvoudig in dit leven zouden ontvangen en deel 
zouden hebben in zijn koninkrijk? Had Hij niet aan de twaalven de 
bijzondere belofte gegeven, dat zij posities van grote eer in Zijn 
koninkrijk zouden bekleden, dat zij zouden zitten op tronen om de 
twaalf stammen van Israël te oordelen? Zelfs nu nog had Hij gezegd 
dat alles wat in de profeten van Hem stond geschreven, vervuld zou 
worden. En hadden de profeten niet gesproken over de heerlijkheid 
van de heerschappij van de Messias?” –Jezus, de Wens der eeuwen, 
blz. 450. 
 

Voor verdere studie 

“De boodschap voorafgaand aan de openbare bediening van de Zoon van 
God was: Bekeert u, tollenaars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, ‘want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Matthéüs 3:2. Onze bood-
schap dient niet te zijn van ‘vrede, en zonder gevaar’. 1 Thessalonicensen 
5:3. Als een volk, dat gelooft in de spoedige verschijning van Christus, 
hebben we een werk te doen, een boodschap te brengen: ‘Maak u gereed 
om uw God te ontmoeten, Israël! Amos 4:12 [HSV]. Wij dienen het 
vaandel te verheffen, en de boodschap van de derde engel te brengen: de 
geboden van God en het geloof van Jezus.” –Selected Messages, boek 2, 
blz. 150. 

 
_____ 
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11e Les     Sabbat 16 maart 2019 
                 Sabbatbegin 18.44 u. ↔ 18.46 u. 
 

Het koninkrijk der genade en 
het koninkrijk der heerlijkheid  

 
“Zoals de boodschap van Christus’ eerste komst het rijk van Zijn genade 
aankondigde, verkondigt de boodschap van Zijn wederkomst het rijk van 
Zijn heerlijkheid. Evenals de eerste boodschap is de tweede boodschap 
gebaseerd op de profetieën… De Heiland Zelf heeft tekenen van Zijn 
komst gegeven als Hij zegt: ‘Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 
geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is.’ ” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 186, 187. 
 
De verschijning van het koninkrijk 

1.  Welke verrassende profetie heeft de Heer eens gegeven met 
betrekking tot de verschijning van Gods koninkrijk? Markus 
9:1. 

Markus 9:1 En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er 
sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven 
voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met 
kracht gekomen is. 
 
“De Heiland heeft de somberheid gezien waaraan Zijn discipelen ten 
prooi zijn en heeft verlangd hun verdriet weg te nemen door de 
zekerheid, dat zij niet vergeefs hebben geloofd. Niet iedereen echter, 
zelfs van de twaalven, kan de openbaring die Hij wil geven, verdra-
gen. Alleen de drie die straks ook getuigen zullen zijn van Zijn ziels-
angst in Getsémané, zijn uitverkoren om met Hem op de berg te zijn. 
Nu bidt Hij dat zij een manifestatie zullen ontvangen van de heer-
lijkheid die Hij bij de Vader had eer de wereld was, dat Zijn konink-
rijk aan menselijke ogen geopenbaard mag worden en dat Zijn disci-
pelen gesterkt zullen worden door het zien ervan. Hij smeekt dat zij 
getuigen mogen zijn van een manifestatie van Zijn goddelijkheid die 
hen in de ure van Zijn grootste strijd zal troosten met de wetenschap 
dat Hij voorzeker Gods Zoon is en dat Zijn schandelijke dood deel is 
van het verlossingsplan.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 350. 
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2.  Hoe dient deze belofte begrepen te worden? Wat gebeurde er 
ongeveer een week later als bevestiging van de woorden van de 
Heiland? Beschrijf het belang van deze gebeurtenis. Markus 
9:2, 3; Lukas 9:29; Matthéüs 17:2. 

Markus 9:2, 3 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en 
Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen 
hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En Zijn 
kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen 
wolbewerker op aarde ze kan maken. 
Lukas 9:29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn 
gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd. 
Matthéüs 17:2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; 
Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 
 
“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 
diengenen voor, die bij Christus’ wederkomst veranderd zullen wor-
den tot onsterfelijkheid, en in de hemel opgenomen zullen worden 
zonder de dood te smaken. De discipelen aanschouwden met verba-
zing en vrees de uitnemende majesteit van Jezus, en de wolk die hen 
overschaduwde, en hoorden de stem van God met vreselijke majesteit 
zeggen: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem.’ ” –Eerste 
geschriften, blz. 191.  
“De discipelen worden wakker en zien verbaasd de stroom van heer-
lijkheid die de berg verlicht. Bevreesd en verbaasd staren ze naar de 
stralende gestalte van hun Meester. [...] Op de berg was het toekomstig 
koninkrijk der heerlijkheid in miniatuur voorgesteld, Christus als 
Koning, Mozes als vertegenwoordiger van de opgewekte, en Elia als 
vertegenwoordiger van de verheerlijkte gelovigen.” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 350, 351. 
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Menselijke opvattingen over het koninkrijk 

3.  Welke overtuiging hadden sommige mensen die Jezus volgden 
en Zijn prediking hoorden? Welke verkeerde ideeën beïn-
vloedden zelfs later de gelovigen in Thessalonica? Lukas 19:11; 
2 Thessalonicensen 2:1-3. 

Lukas 19:11 [SVV’77] En toen zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, 
en zei een gelijkenis; omdat Hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij 
meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. 
2 Thessalonicensen 2:1-3 [SVV’77] En wij bidden u, broeders, 
door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toever-
gadering tot Hem, Dat u niet haastig bewogen wordt van verstand, 
of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zend-
brief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande 
was. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, 
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens 
der zonde, de zoon des verderfs. 
 
“Paulus wist dat tijden van grote gevaren voor de kerk in het verschiet 
lagen. Hij wist dat getrouw, ernstig werk gedaan zou moeten worden 
door hen die de verantwoording droegen voor de gemeenten. Hij 
schreef aan Timotheüs: ‘Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 
Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel 
op Zijn verschijning als op Zijn koningschap: verkondig het woord, 
dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting.’ (2 Timótheüs 4:1, 2)”  
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 368. 
 

4.  Welke gelijkenis gaf Jezus om hen te helpen de onderwerpen 
van Gods koninkrijk te begrijpen en de noodzaak van voor-
bereiding en inspanning hiervoor? Lukas 19:12, 13. 

Lukas 19:12, 13 Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte 
reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 
nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien dienaren, gaf 
hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terug-
kom. 
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“Toen de Meester wegging, gaf Hij aan ieder mens in elk tijdperk en 
in elke generatie Zijn werk; en Hij zegt tegen ons allen: ‘Drijft 
handel, totdat ik kom.’ ” –Pastoral Ministry, blz. 104. 
“God heeft ons de leiding gegeven over Zijn goederen tijdens Zijn 
afwezigheid. Elke beheerder heeft zijn eigen bijzonder werk te doen 
voor de vooruitgang van Gods koninkrijk. Niemand heeft hier vrijstel-
ling van. De Heer beveelt ons allen: ‘Drijft handel, totdat ik kom’. Met 
Zijn wijsheid heeft Hij ons aanwijzingen gegeven voor het gebruik van 
Zijn gaven. De gaven van spraak, geheugen, invloed en eigendommen 
moeten bijeen gebracht worden voor de glorie van God en de bevor-
dering van Zijn koninkrijk. Hij zal het juiste gebruik van Zijn gaven 
zegenen.” –Counsels on Stewardship, blz. 116.  
“Christus zegt: ‘Drijft handel, totdat ik kom.’ Lukas 19:13. Het kan 
nog maar een paar jaar duren voordat de geschiedenis van ons leven 
zal sluiten, maar we moeten tot die tijd zaken blijven doen.” –(Review 
and Herald, 21 april 1896) Last Day Events, blz. 76. [zie ook: Jezus 
komt!, blz. 62] 
 

Koninkrijk van genade en koninkrijk van heerlijkheid 

5.  Was het koninkrijk dat Jezus verkondigde een huidige of een 
toekomstige realiteit? Omschrijf de twee aspecten die nodig zijn 
om te begrijpen hoe het koninkrijk van de Heer werkt? 
Hebreeën 4:16; Matthéüs 12:28; 19:28. 

Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de 
troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade 
vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. 
Matthéüs 12:28; 19:28 Maar als Ik door de Geest van God de 
demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. [...]  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 stam-
men van Israël zult oordelen. 
 
“In de Bijbel wordt de uitdrukking ‘het Koninkrijk Gods zowel voor 
‘het koninkrijk der genade’ als voor ‘het koninkrijk der heerlijkheid’ 
gebruikt. Paulus spreekt over het koninkrijk der genade in zijn brief aan 
de Hebreeën. Nadat hij heeft gewezen op ‘Christus, de Hogepriester die 
kan medevoelen met onze zwakheden’, zegt de apostel: ‘Laten wij 
daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat 
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wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden’. (Hebreeën 4:15, 16) 
De troon der genade stelt ‘het koninkrijk der genade’ voor, want waar 
een troon is, is er ook een koninkrijk. Christus gebruikt in veel gelijke-
nissen de uitdrukking ‘het Koninkrijk der hemelen’ om de werking van 
Gods genade in het hart van de mensen aan te duiden.” –De grote strijd, 
blz. 324. 
 

6.  Wie waren na Johannes de Doper en Jezus verantwoordelijk om 
het goede nieuws van Gods nabijgekomen koninkrijk te verkon-
digen? Wanneer begon het koninkrijk der genade? Wanneer werd 
het bekrachtigd en verzekerd? Matthéüs 10:7; Johannes 19:30. 

Matthéüs 10:7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen. 
Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: 
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.  
 
“Het ‘koninkrijk der genade’ werd onmiddellijk na de zondeval inge-
steld. [...] Toch werd het pas bij de dood van Christus opgericht. Jezus 
had immers zelfs ná het begin van Zijn openbaar optreden kunnen 
afzien van het offer op Golgotha.... De lijdensbeker trilde in Zijn hand 
in de hof van Gethsémane. Hij had op dat ogenblik het bloed dat op 
Zijn voorhoofd parelde kunnen afvegen en de schuldige mensheid in 
haar eigen ongerechtigheid kunnen laten omkomen. [...] Toen Hij 
echter Zijn leven gaf en de doodskreet ‘Het is volbracht’ slaakte, was 
de uitvoering van het verlossingsplan verzekerd. De belofte van ver-
lossing die aan het gevallen mensenpaar in het paradijs werd gedaan, 
was bekrachtigd. Het koninkrijk der genade, dat vroeger beloofd was, 
werd toen opgericht.” –De grote strijd, blz. 324, 326. 
 

7.  Wanneer zal het koninkrijk der heerlijkheid worden opgericht? 
Wie zal de grootste vreugde hebben om er deel van uit te 
maken? Matthéüs 25:31-35. 

Matthéüs 25:31-35 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 
heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de 
troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeen-
gebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de 
schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de 
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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. Want Ik had honger en u 
hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 
 
“De boodschap die de discipelen in de naam van Jezus brachten, was 
tot in alle bijzonderheden juist en de gebeurtenissen die zij aankon-
digden, begonnen zich toen al af te tekenen. ‘De tijd is vervuld en het 
Koninkrijk Gods is nabijgekomen’, was hun boodschap. Bij het ver-
strijken van ‘de tijd’ – de negenenzestig weken van Daniël 9, die 
zouden reiken tot op de Gezalfde – was Christus door de Geest 
gezalfd na Zijn doop door Johannes in de Jordaan. Het Koninkrijk 
Gods dat nabij was, werd bij Christus’ dood opgericht. Maar dat 
Koninkrijk was geen koninkrijk van deze wereld zoals zíj dachten. 
Het was ook niet het toekomstige, eeuwige Koninkrijk, dat zal wor-
den opgericht wanneer ‘het koningschap, de macht en de grootheid 
der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het 
volk van de heiligen des Allerhoogsten’, dat eeuwige Koninkrijk 
waarin alle machten Hem dienen en gehoorzamen. (Daniël 7:27) [...] 
De troon der heerlijkheid stelt ‘het koninkrijk der heerlijkheid’ voor. 
Christus verwijst naar dit koninkrijk wanneer Hij zegt: ‘Wanneer dan 
de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met 
Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al 
de volken zullen vóór Hem verzameld worden.’ (Matthéüs 25:31, 32) 
Dit koninkrijk ligt nog in de toekomst. Het zal bij de wederkomst van 
Christus worden opgericht.” –De grote strijd, blz. 323, 324.  
 

Voor verdere studie 

“Het koninkrijk van Gods genade wordt nu opgericht, doordat dag aan dag 
harten, die vol van zonde en opstandigheid zijn geweest, zich overgeven 
aan de oppermacht van Zijn liefde. Maar de volledige bevestiging van het 
koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas plaatsvinden bij de wederkomst 
van Christus naar deze wereld. ‘Het koningschap, de macht en de grootheid 
der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk 
van de heiligen des Allerhoogsten.’ Daniël 7:27. Zij zullen het koninkrijk 
beërven, dat voor hen bereid was ‘van de grondlegging der wereld af.’ 
Matthéüs 25:34. En Christus zal zelf Zijn grote macht in handen nemen en 
Hij zal regeren.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 96. 

 
_____ 
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12e Les     Sabbat 23 maart 2019 
                 Sabbatbegin 18.56 u. ↔ 18.58 u. 
 

Geestelijkheid en toegang tot het Koninkrijk 
 
“Jezus sprak beslist dat tenzij een man is wedergeboren hij niet het konink-
rijk kan onderscheiden waarvoor Christus naar deze aarde kwam om het op 
te richten... 
Er moet een wedergeboorte zijn, een nieuwe geest door het werk van de 
Geest van God, die het leven reinigt en het karakter veredelt. Deze ver-
binding met God maakt de mens geschikt voor het glorieuze Koninkrijk der 
hemelen.” –Spirit of Prophecy, vol. 2, blz. 132. 

 
Gevestigd in het hart 

1.  Wat vroegen de Farizeeën Jezus op een dag? Wat liet Zijn ant-
woord zien? Lukas 17:20. 

Lukas 17:20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wan-
neer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: 
Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 
 
“Sommige Farizeeën waren bij Jezus gekomen met de vraag wan-
neer het koninkrijk Gods zou komen. Ruim drie jaren waren verstre-
ken sinds Johannes de Doper de boodschap had gepredikt die als een 
klaroenstoot in het land had geklonken: ‘Het koninkrijk der hemelen 
is nabij gekomen,’ (Matthéüs 3:2) Tot dusver hadden de Farizeeën 
geen teken gezien van de oprichting van het koninkrijk. Velen van 
hen die Johannes hadden verworpen en Jezus bij iedere stap hadden 
tegengewerkt, deden het voorkomen als of Zijn zending mislukt 
was.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 419. 
 

2.  Is de troon of het hoofdkwartier van het hemels Koninkrijk 
gevestigd in Jeruzalem of op een andere geografische plek op 
aarde, zoals de Joden dat geloofden? Waar is het koninkrijk van 
God? Lukas 17:21. 

Lukas 17:21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, 
het Koninkrijk van God is binnen in u. 
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“Jezus antwoordde: ‘Het rijk Gods komt niet met uiterlijk vertoon; 
ook zal men niet zeggen, zie hier is het! of daar! Want het konink-
rijk Gods is bij u.’ (Lukas 17:21) Gods koninkrijk begint in het hart. 
Zie niet hier of daar naar manifestaties van aardse macht als aandui-
ding van Zijn komst. [...] Gods koninkrijk komt niet met uiterlijk 
vertoon. Het evangelie van Gods genade met Zijn geest van zelfver-
loochening kan nooit in overeenstemming zijn met de geest van de 
wereld. Deze beide beginselen zijn aan elkaar tegenovergesteld. 
‘Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het 
slechts geestelijk te beoordelen is.’ (1 Korinthe 2:14).” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 419, 421. 
 

3.  Kunnen wij ons voorstellen dat het hemels Koninkrijk is 
gereserveerd voor een bepaalde kaste of aristocratie? Galaten 
3:26-29. 

Galaten 3:26-29 Want u bent allen kinderen van God door het geloof 
in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich 
met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is 
of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; 
daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen 
bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u 
Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. 
 
“Aldus trachtte Christus Zijn discipelen aan de waarheid te overtuigen, 
dat er in het koninkrijk Gods geen grenzen, geen rassen of standen en 
geen adelstand bestaan; dat zij naar alle volkeren moesten uitgaan om 
de boodschap van een liefdevolle Heiland te brengen. Maar pas later 
begrepen zij ten volle dat God ‘uit één enkele het gehele menselijke 
geslacht gemaakt heeft om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen 
en Hij de hun gemeten tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft 
bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hen al tastende vinden 
mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.’ (Handelingen 
17:26, 27)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 16. 
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Goddelijke gerechtigheid 

4.  Mogen wij veronderstellen dat iemand het koninkrijk van de 
Heer zal binnengaan op basis van zijn eigen goedheid? Welke 
gerechtigheid alleen kan daarin binnentreden? Matthéüs 5:20. 

Matthéüs 5:20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloe-
diger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het 
Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 
 
“Mensen kunnen wel zeggen dat ze de waarheid geloven, maar als ze 
daardoor niet oprecht, vriendelijk, geduldig, verdraagzaam en hemels-
gezind worden, betekent de waarheid een vloek voor hen en door hun 
invloed is het een vloek voor de wereld. De gerechtigheid die Christus 
onderwees is een instemmen van hart en leven met de geopenbaarde 
wil van God. Zondige mensen kunnen alleen gerechtvaardigd worden 
als zij in God geloven en een levende verbinding met Hem onder-
houden. Dan zal echte godsvrucht de gedachten verheffen en het 
leven veredelen. Dan stemmen uiterlijke vormen van godsdienst over-
een met de innerlijke reinheid van de christen. Dan zijn de vormen, 
geëist door de dienst van God geen zinloze handelingen, zoals die van 
de huichelachtige Farizeeën.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 250. 
 

5.  Wat leerde de Heer nog meer wat betreft het hemels Koninkrijk? 
Welke diepe ervaring zal gemaakt worden door allen die deel uit-
maken van die heilige plek? Johannes 3:3, 5. 

Johannes 3:3, 5 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk van God niet zien. [...]  Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
 
“Heeft u een moment in uw leven gehad waarin u daadwerkelijk bent 
bekeerd? Bent u wedergeboren? Als u dat niet bent, dan is het tijd voor 
u om de ervaring te verkrijgen waarover Christus sprak tot één van de 
hoofdleiders van het volk, welke hij moest hebben.  Hij zei: ‘Tenzij dat 
iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet 
zien.’ Dat wil zeggen dat hij niet de eisen kan onderscheiden die 
essentieel zijn om deel te zijn van dat geestelijk koninkrijk. ‘Verwonder 
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u niet, dat Ik u gezegd heb: U moet wederom geboren worden.’ 
(Johannes 3:3, 7) Als u uw verstand opent naar de ingang van Gods 
woord, met een vastberadenheid dat woord te praktiseren, dan zal het 
licht verschijnen, want het woord schenkt de eenvoudigen inzicht.”  
–Fundamentals of Christian Education, blz. 459. 
 

Goddelijke geest 

6. Wat zal de geest zijn van allen die vrij toegang verkrijgen tot 
het koninkrijk der hemelen? Wat betekent dit? Matthéüs 5:3. 

Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 
 
“Van de armen van geest zegt Jezus: ‘Hunner is het Koninkrijk der 
hemelen.’ Dit koninkrijk is niet, zoals de toehoorders van Jezus hoop-
ten, een tijdelijk en aards koninkrijk. Christus stelde voor de mens het 
geestelijk koninkrijk van Zijn liefde, Zijn genade en Zijn rechtvaar-
digheid open. Het teken van het rijk van de Messias is aangeduid door 
het beeld van de Zoon des mensen. Zijn onderdanen zijn arm van 
geest, de zachtmoedigen, zij die vervolgd worden om der gerechtig-
heid wil. Het koninkrijk der hemelen komt hun toe. Hoewel het nog 
niet volledig tot stand is gebracht, is in hen het werk begonnen, dat 
hen zal maken tot deelgenoten van ‘het erfdeel der heiligen in het 
licht.’ Kolossensen 1:12. 
Allen die de diepe armoede van hun ziel beseffen, die gevoelen dat zij 
in zichzelf niets goeds hebben, kunnen gerechtigheid en kracht vinden 
door op Jezus te zien. [...] Wij zijn Gods liefde niet waardig, maar 
Christus, onze borg, is deze waardig, en Hij is overvloediglijk bij 
machte om allen te redden die tot Hem komen. Wat ook uw ervaring 
in het verleden geweest mag zijn, hoe ontmoedigend uw omstandig-
heden op het ogenblik ook mogen zijn, indien ge tot Jezus wilt komen 
zoals ge zijt, zwak, hulpeloos en wanhopig, zal onze barmhartige 
Heiland u van verre tegemoet komen, en Hij zal Zijn liefdevolle 
armen om u heen slaan en Zijn kleed der gerechtigheid.” –Gedachten 
van de berg der zaligspreking, blz. 13. 
 

7. Hoe wordt deze realiteit bevestigd in de apostolische geschriften? 
Wanneer zullen de poorten van het koninkrijk van verlossing 
wijd geopend worden? 2 Petrus 1:5-11. 
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2 Petrus 1:5-11 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen 
om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de 
kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de vol-
harding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broe-
derliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig 
zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat 
de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze 
dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de 
reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, 
beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke 
mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze 
Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 
 
“Hier is de voorwaarde van de enig reddende uitverkiezing in Gods 
Woord. Wij moeten deel hebben aan de goddelijke natuur, nadat wij 
ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijk-
heid. (2 Petrus 1:4) Wij moeten groeien in genade en de belofte luidt: 
‘Als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk 
worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer 
en Heiland, Jezus Christus. (Manuscript 57, 1900)” –Bijbelkommen-
taar, blz. 535, 536. 
“Wij wijzen u naar de ladder, opgericht op aarde en reikt tot de stad 
van God. Zet uw voeten op de ladder. Verlaat uw zonde. Klim stap 
voor stap en u zult God bereiken bovenaan de ladder, en de Heilige 
Stad van God....  
Wanneer alle opeenvolgende stappen zijn behaald,  wanneer de ge-
nade aan elkaar zijn toegevoegd, dan is de bekronende genade de vol-
maakte liefde van God – de opperliefde voor God en liefde voor onze 
naaste. En dan de rijkelijke toegang tot het koninkrijk van God.” –Our 
High Calling, blz. 75. 
 

Voor verdere studie 

“In de Bergrede trachtte Hij het werk teniet te doen dat tot stand was ge-
bracht door verkeerd onderricht en Zijn toehoorders een juiste voorstelling 
te geven van Zijn koninkrijk en Zijn eigen karakter. Hij deed echter geen 
rechtstreekse aanval op de dwalingen van het volk. [...] Hij leerde hun iets 
dat oneindig beter was dan zij ooit hadden gekend. Zonder hun meningen 
over Gods koninkrijk te bestrijden, vertelde Hij hen aan welke voorwaarden 
ze moesten voldoen om daar binnen te gaan, en liet het aan hen over hun 
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gevolgtrekkingen over de aard ervan te maken. De waarheden die Hij on-
derwees zijn even belangrijk voor ons als voor de menigte die Hem volgde. 
Wij hebben er evenveel behoefte aan de grondbeginselen van Gods konink-
rijk te kennen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 242. 

 
_____ 

 
 

13e Les     Sabbat 30 maart 2019 
                 Sabbatbegin 19.08 u. ↔ 19.10 u. 
 

De sleutels van het Koninkrijk 
 
“De sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn Christus’ woorden. Alle 
woorden van de Heilige Schriften zijn de Zijne en vallen hieronder. 
Deze woorden hebben macht de hemel te openen, maar ook te sluiten. Zij 
noemen de voorwaarden waarop mensen worden aangenomen of verwor-
pen. Zo is het werk van hen, die Gods Woord prediken een reuk des 
levens ten leven of een reuk des doods ten dode. Zij hebben een opdracht 
waarbij eeuwige belangen op het spel staan.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 343. 

 
Goddelijke orakels 

1.  Wat werd aan Israël toevertrouwd, zodat zij in staat zouden zijn 
om kennis en waarheid te verkrijgen? Romeinen 2:17, 18, 20; 
3:1, eerste gedeelte, 2; Deuteronomium 4:8. 

Romeinen 2:17, 18, 20; 3:1a, 2 Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt 
op de wet en roemt in God, en kent Zijn wil en onderscheidt wat 
wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. [...]  Een opvoeder 
van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in 
de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. [...]  
Wat heeft de Jood dan voor op anderen? ... Veel, in alle opzichten. 
Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. 
Deuteronomium 4:8 En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige 
verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden 
voorhoud? 
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“Dit was ook het geval met Israël. God had het zaad van Abraham 
uitverkoren. Hij had hen met machtige hand uit de Egyptische 
slavernij verlost. Hij had hen gemaakt tot de bewaarders van de waar-
heid om een zegen te zijn voor de wereld. Hij had hun de levende 
woorden toevertrouwd, opdat zij het licht aan anderen zouden bren-
gen. Maar Zijn rentmeesters hadden deze gaven gebruikt om zichzelf 
te verrijken en te verheffen.” –Lessen uit het leven van alledag, 
blz. 228. 
“De apostel beschouwde zichzelf als ‘een schuldenaar van Grieken 
en niet-Grieken’, alsook van de Joden; toch verloor hij nooit de 
stellige voordelen die de Joden boven anderen bezaten, uit het oog, 
‘in de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn 
toevertrouwd’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 279. 
 

2.  Welke woorden van de Heer schreef de profeet Hoséa desalniet-
temin, met het oog op hoe de mensen in het algemeen in zijn 
dagen waren? Hoséa 4:6. 

Hoséa 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat 
ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor 
Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook 
uw kinderen vergeten. 
 
“Gods woorden aan het oude Israël hebben een ernstige waar-
schuwing voor de gemeente en haar leiders in deze tijd. Van Israël 
had de Heer gezegd: ‘Al schrijf Ik hun tienduizendvoudig Mijn 
wetten voor, toch worden deze geacht als die van een vreemde.’ 
Hoséa 8:12. [Hoséa 4:6 aangehaald]” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 187. 
“Als Israël acht had geslagen op de boodschappen van de profeten, 
zou de vernedering die volgde, hun bespaard zijn gebleven. Omdat ze 
hadden volhard in zich af te wenden van Zijn wet, moest God hen wel 
in ballingschap voeren. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan 
kennis’, luidde Zijn boodschap tot hen door Hosea. ‘Omdat gij de 
kennis verworpen hebt, verwerp Ik u ... daar gij de wet van uw God 
vergeten hebt.” (Hosea 4:6)” –Profeten en koningen, blz. 185. 
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De sleutel van de kennis weggenomen 

3.  Was het in de tijd van Jezus beter? Wat hadden vooral de leiders 
gedaan met de sleutel van de kennis? Lukas 11:52; Markus 6:34. 

Lukas 11:52 Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de 
kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen 
die binnengingen, tegengehouden. 
Markus 6:34 En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote 
menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij 
waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel 
dingen te onderwijzen. 
 
“We moeten oppassen dat we ons niet overgeven aan de geest die de 
Joden beheerste. Ze zouden niet van Christus leren, omdat Zijn 
uitleg van de Schrift niet overeenstemde met hun ideeën; daarom 
werden zij verspieders op Zijn weg, ‘Hem lagen leggende, en zoe-
kende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen 
mochten.’ [Lukas 11:54] Laten wij niet de vreselijke aanklacht op 
onszelf brengen opbrengen van de Heilands woorden: ‘Wee u, u 
wetgeleerden, want u hebt de sleutel der kennis weggenomen; uzelf 
bent niet ingegaan, en die ingingen, hebt u verhinderd.’ [Lukas 
11:52]” –Gospel Workers (1982), blz. 128. 
“Liever dan hun hovaardij te verzaken  sloten ze [de Joden] de ogen 
voor al de bewijzen van Zijn Messiasschap, en zij verwierpen de bood-
schap der zaligheid niet enkel voor zichzelf, maar zij zetten de harten 
van het volk tegen Jezus op. Hun geschiedenis moet een ernstige 
waarschuwing voor ons inhouden. [...] Laat ons oppassen dat we het 
licht dat God zendt, niet weigeren, omdat het niet komt op een wijze 
die ons behaagt. [...]  Zijn er sommigen die het licht zelf niet zien of 
aannemen, laten ze dan niet anderen in de weg gaan staan.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 334, 335. 
 

4.  Wat deden de Schriftgeleerden en Farizeeën eigenlijk met het 
Koninkrijk der hemelen door het wegnemen van de sleutel van 
de kennis? Matthéüs 23:13. 

Matthéüs 23:13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huiche-
laars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat 
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er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er 
niet binnengaan. 
 
“De leringen van de schriftgeleerden en Farizeeën waren van dien 
aard om het volk af te wenden van de onvervalste waarheid die door 
de Grote Leraar naar voren zou moeten worden gebracht wanneer 
Hij met Zijn missie zou beginnen. De enige hoop van het volk was 
om hun hart en geest te openen voor het licht dat vanuit de hemel 
werd gezonden door Zijn profeet, de voorloper van Christus. 
Deze lessen zijn voor ons. Degenen die beweren de waarheid te 
kennen en het grote werk begrijpen dat voor deze tijd moet worden 
gedaan, dienen zichzelf aan God toe te wijden: ziel, lichaam en 
geest. In het hart, in kleding, in taal, in elk opzicht dienen zij ge-
scheiden te zijn van de mode en gebruiken van de wereld. Ze beho-
ren een bijzonder en heilig volk te zijn. Het is niet hun kleding die 
ze bijzonder maakt, maar omdat ze een bijzonder en heilig volk zijn, 
kunnen ze de kenmerken van gelijkvormigheid aan de wereld niet 
dragen.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 310, 311. 
 

5.  Wat zou er – wegens hun negatieve onvruchtbare geest en daden – 
gebeuren met het Koninkrijk van God dat aan hen was toe-
vertrouwd? Matthéüs 21:43. 

Matthéüs 21:43 Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u 
weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten 
ervan voortbrengt. 
 
“Christus zou het noodlot van de Joodse natie hebben afgewend als 
het volk Hem had aangenomen. Maar afgunst en nijd maakten hen 
onverzoenlijk. Zij hadden zich voorgenomen dat zij Jezus van Nazaret 
niet als de Messias zouden aannemen. Zij verwierpen het Licht der 
wereld en van nu af was hun leven even duister als het midder-
nachtelijk donker. 
Het voorzegde vonnis trof het Joodse volk. Hun eigen woeste harts-
tocht die zij niet beheersten, bewerkte hun ondergang. In hun ver-
blinde woede vernietigden zij elkaar. Hun opstandige, hardnekkige 
trots bracht de woede van hun Romeinse overheersers over hen. 
Jeruzalem werd verwoest, de tempel in puin gelegd en de grond ervan 
omgeploegd.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 180. 
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De sleutels van het Koninkrijk ontvangen 

6.  Aan wie zijn daarom de sleutels van het koninkrijk toever-
trouwd? Wat moet worden verstaan onder de uitdrukking ‘de 
sleutel van het koninkrijk’? Matthéüs 16:19. 

Matthéüs 16:19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der heme-
len geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden 
zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 
 
“… Nu eerde Jezus hem [Petrus] als de vertegenwoordiger van alle 
gelovigen. [Matthéüs 16:19 aangehaald] […] 
De Heiland droeg het werk van het evangelie niet aan Petrus per-
soonlijk op. Later herhaalde Hij de woorden, tot Petrus gesproken, en 
paste Hij ze toe op de hele gemeente. En in wezen werd hetzelfde ook 
gesproken tot de twaalven als vertegenwoordigers van alle gelovi-
gen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 343. 
 

7.  Welk resultaat werd verwacht van de boodschap van Gods 
Koninkrijk die werd gepredikt door Johannes de Doper, Jezus, 
en de discipelen, die allen door de Hemel werden gezonden? 
Matthéüs 11:12; Lukas 16:16. 

Matthéüs 11:12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu 
toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en gewelde-
naars grijpen het. 
Lukas 16:16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die 
tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het 
geweld aan. 
 
“Een diep gevoel van onze behoefte en een groot verlangen naar de 
dingen waar we om vragen, moeten onze gebeden kenmerken, anders 
worden ze niet gehoord. Maar we mogen niet moe worden en onze 
smeekbedes staken, omdat het antwoord niet onmiddellijk wordt 
ontvangen. ‘Het Koninkrijk der hemelen [wordt] geweld aangedaan, 
en de geweldigers nemen het met geweld. (Matthéüs 11:12). Het hier 
bedoelde geweld is een heilige ernst, zoals Jakob liet zien. We 
hoeven niet te proberen onszelf op te werken tot een intens gevoel, 
maar rustig, volhardend, dienen wij onze smeekbeden op te dringen 
bij de genadetroon. Ons werk is om onze ziel voor God te veroot-
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moedigen, terwijl wij onze zonden te belijden, en in geloof tot God 
naderen... Het is Gods plan om Zichzelf te openbaren in Zijn voor-
zienigheid en in Zijn genade. Het doel van onze gebeden dient de 
heerlijkheid van te God zijn, niet de verheerlijking van onszelf....”  
–That I May Know Him, blz. 272. 
 

Voor verdere studie 

“ ‘Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en de geweldigers 
nemen het met geweld.’ Dit geweld vraagt om het gehele hart. Tweeslachtig 
zijn betekent onzeker te zijn. Vastbeslotenheid, zelfverloochening en toe-
gewijde inspanning zijn nodig voor het werk van voorbereiding. Het ver-
stand en het geweten kunnen samengaan, maar als de wil niet aan het werk 
wordt gezet, zullen we falen. Elke hoedanigheid en elk gevoel moeten 
gebruikt worden. Vurigheid en ernstig gebed moeten de plaats innemen van 
lusteloosheid en onverschilligheid. Alleen door ernstige, vastbesloten in-
spanning en geloof in de verdiensten van Christus kunnen we overwinnen en 
het rijk der hemelen beërven. Onze tijd om te werken is maar kort. Christus 
zal spoedig wederkomen (YI, 24 mei 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 26. 
 “In verborgen gebed hoort de ziel te worden blootgelegd aan het inspec-
terende oog van God…. Hoe kostbaar is het verborgen gebed – de ziel die 
gemeenschap heeft met God! Verborgen gebeden dienen alleen gehoord 
te worden door de God, Die het gebed hoort. Geen nieuwsgierig oor be-
hoort de last van smeekbedes te ontvangen. Rustig, maar toch vurig, moet 
de ziel zich tot God richten. De invloed die van Hem uitgaat is liefelijk en 
van blijvende aard. Hij, Die in het verborgene ziet, heeft Zijn oor altijd 
openstaan voor elk gebed dat uit het hart opstijgt. Degene, die zich door 
een eenvoudig geloof verbonden heeft met God, zal goddelijke licht-
stralen in zichzelf verzamelen die Hem zullen versterken in de strijd tegen 
satan.” –That I May Know Him, blz. 272. 

 
_____ 
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ZONSONDERGANG 

1 vrijdag 
Sabbat 

4 januari 
5 januari 

• 16.42 uur 
• 16.44 uur 

2 vrijdag 
Sabbat 

11 januari 
12 januari 

• 16.52 uur 
• 16.53 uur 

3 vrijdag 
Sabbat 

18 januari 
19 januari 

• 17.03 uur 
• 17.04 uur 

4 vrijdag 
Sabbat 

25 januari 
26 januari 

• 17.15 uur 
• 17.16 uur 

5 vrijdag 
Sabbat 

1 februari 
2 februari 

• 17.27 uur 
• 17.29 uur 

6 vrijdag 
Sabbat 

8 februari 
9 februari 

• 17.40 uur 
• 17.42 uur 

7 vrijdag 
Sabbat 

15 februari 
16 februari 

• 17.53 uur 
• 17.55 uur 

8 vrijdag 
Sabbat 

22 februari 
23 februari 

• 18.06 uur 
• 18.08 uur 

9 vrijdag 
Sabbat 

1 maart 
2 maart 

• 18.19 uur 
• 18.21 uur 

10 vrijdag 
Sabbat 

8 maart 
9 maart 

• 18.32 uur 
• 18.33 uur 

11 vrijdag 
Sabbat 

15 maart 
16 maart 

• 18.44 uur 
• 18.46 uur 

12 vrijdag 
Sabbat 

22 maart 
23 maart 

• 18.56 uur 
• 18.58 uur 

13 vrijdag 
Sabbat 

29 maart 
30 maart 

• 19.08 uur 
• 19.10 uur 
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