
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 
5 april 
6 april 

• 20.20 uur 
• 20.22 uur 

2 vrijdag 
Sabbat 

12 april 
13 april 

• 20.32uur 
• 20.34 uur 

3 vrijdag 
Sabbat 

19 april 
20 april 

• 20.44 uur 
• 20.46 uur 

4 vrijdag 
Sabbat 

26 april 
27 april 

• 20.56 uur 
• 20.58 uur 

5 vrijdag 
Sabbat 

3 mei 
4 mei 

• 21.08 uur 
• 21.09 uur 

6 vrijdag 
Sabbat 

10 mei 
11 mei 

• 21.19 uur 
• 21.21 uur 

7 vrijdag 
Sabbat 

17 mei 
18 mei 

• 21.30 uur 
• 21.31 uur 

8 vrijdag 
Sabbat 

24 mei 
25 mei 

• 21.40 uur 
• 21.41 uur 

9 vrijdag 
Sabbat 

31 mei 
1 juni 

• 21.49 uur 
• 21.50 uur 

10 vrijdag 
Sabbat 

7 juni 
8 juni 

• 21.56 uur 
• 21.57 uur 

11 vrijdag 
Sabbat 

14 juni 
15 juni 

• 22.01 uur 
• 22.02 uur 

12 vrijdag 
Sabbat 

21 juni 
22 juni 

• 22.04 uur 
• 22.04 uur 

13 vrijdag 
Sabbat 

28 juni 
29 juni 

• 22.04 uur 
• 22.04 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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14e Les     Sabbat 6 april 2019 
                 Sabbatbegin 20.20 u. ↔ 20.22 u. 
 

Principes van het Koninkrijk 
 
“Het was Christus die, te midden van donderslagen en vuurvlammen, de 
wet op Sinaï afkondigde. De heerlijkheid Gods rustte als een verterend 
vuur op de top van de berg, en de berg beefde voor de tegenwoordigheid 
des Heren. Het leger van Israël, dat met het aangezicht ter aarde lag, had 
vol ontzag geluisterd naar de heilige geboden van de wet. Welk een 
tegenstelling met het schouwspel op de berg der zaligsprekingen! Onder 
de zomerhemel, waar slechts het gezang van de vogels de stilte verbrak, 
ontvouwde Jezus de beginselen van Zijn koninkrijk. Toch verklaarde Hij, 
Die op die dag tot de mensen sprak in de geest der liefde, hen de 
beginselen van de wet die gegeven werd op Sinaï.” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 45. 

 
De principes begrijpen 

1.  Welke grondbeginselen van Gods regering zijn in het koninkrijk 
der genade stabieler dan hemel en aarde? Zijn ze ook net zo 
zeker in onze beslissingen en leven? Matthéüs 5:17, 18; Lukas 
16:17. 

Matthéüs 5:17, 18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, 
maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voor-
bijgaan, totdat het alles geschied is. 
Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 
 
“De zedenwet is nooit een zinnebeeld of schaduw geweest. Ze be-
stond vóór de schepping van de mens en zal bestaan zolang Gods 
troon blijft bestaan. God kan geen enkel gebod van Zijn wet ver-
anderen of wijzigen om de mens te redden; want de wet is de grond-
slag van Zijn bestuur. Ze is onveranderlijk, niet voor wijziging vat-
baar, oneindig en eeuwig. Om de mens te redden en te zorgen dat de 
eer van de wet gehandhaafd bleef, moest de Zoon van God Zichzelf 
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geven als offer voor de zonde. Hij die geen zonde kende, is zonde 
voor ons geworden. Hij stierf voor ons op Golgotha. Zijn dood toont 
de wondere liefde van God voor de mens en de onveranderlijkheid 
van Zijn wet (RH 22 april, 1902).” –Bijbelkommentaar, blz. 506. 
“De wet was gegeven om hen van zonde te overtuigen en hun te 
laten zien dat zij een Verlosser nodig hadden. Dit zou gebeuren als 
de beginselen ervan door de Heilige Geest in het hart geschreven 
zouden worden. Dit werk gebeurt nog steeds. In het leven van 
Christus zijn de beginselen duidelijk gemaakt en als de Heilige 
Geest van God het hart beroert, als het licht van Christus aan de 
mensen hun behoefte aan Zijn reinigend bloed en Zijn rechtvaar-
digende gerechtigheid openbaart, is de wet nog steeds een middel 
om ons tot Christus te brengen, opdat wij door het geloof gerecht-
vaardigd zullen worden. ‘De wet des Heren is volmaakt, zij ver-
kwikt de ziel.’ (Psalm 19:8)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 249. 
 

2.  Wat zal er gebeuren als we sommige leringen van de Heer licht-
vaardig nemen, of slechts één gebod, en toch hopen het konink-
rijk der hemelen binnen te gaan? Hoe zullen we in Gods ko-
ninkrijk worden beschouwd als we Zijn heilige geboden onder-
wijzen en getrouw beoefenen? Matthéüs 5:19. 

Matthéüs 5:19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en 
de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het 
Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal 
groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
“De volgelingen van Christus moeten aan Hem gelijk worden om 
door de genade van God karakters te vormen, die in overeenstemming 
met de beginselen van Zijn heilige wet zijn. Dit is bijbelse heiliging.” 
–Maranatha, de Here komt, blz. 231. 
“Wanneer mensen hun eigen weg kiezen, stellen zij zichzelf tegenover 
God. Zij zullen geen plaats hebben in het koninkrijk der hemelen, want 
zij voeren oorlog tegen de beginselen van de hemel zelf. Door de wil 
van God te veronachtzamen stellen ze zichzelf aan de zijde van satan, 
de vijand van God en mensen. Niet bij één woord, niet bij vele woor-
den, maar bij alle woord dat God gesproken heeft zal de mens leven. 
Wij kunnen niet één woord veronachtzamen, hoe onbelangrijk het ons 
ook toeschijnt, en nochtans veilig zijn. Er is in de wet geen gebod dat 
niet bedoeld is voor het welzijn en geluk van de mens, zowel in dit 
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leven als in het toekomende. Door gehoorzaamheid aan Gods wet 
wordt de mens als door een omtuining omgeven, en zo wordt hij ver 
van het kwade gehouden. Hij die deze door God opgeworpen omtui-
ning op één punt neerhaalt, heeft de beschermende kracht daarvan 
gebroken; immers, hij heeft een weg geopend waarlangs de vijand kan 
binnenkomen, om te verwoesten en te gronde te richten.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 50, 51. 
 

Onder de oppervlakte kijken 

3. Hoe verhouden externe handelingen zich tot de gedachten van 
de mens? Hoe verreikend zijn de principes waarop de Tien 
Geboden zijn gebaseerd? Matthéüs 5:27-30. 

Matthéüs 5:27-30 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht 
gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie 
naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel 
met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, 
ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een 
van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de 
hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak 
hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van 
uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel 
geworpen wordt. 
 
“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 onderhouden. Dan zal echte godsvrucht de 
gedachten verheffen en het leven veredelen. Dan stemmen uiterlijke 
vormen van godsdienst overeen 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 behandelt de geboden afzonderlijk en verklaart hun ware 
betekenis. In plaats van het minste weg te nemen, laat Hij zien hoe 
verreikend hun eisen zijn en Hij brengt de fatale fout aan het licht 
die de joden begaan door hun uiterlijk vertoon van gehoorzaamheid. 
Hij zegt dat een boze blik of een blik van wellust een overtreding 
van Gods wet is. Iemand, die deel heeft aan ook maar de geringste 
onrechtvaardigheid overtreedt de wet en haalt zichzelf naar beneden. 
Moord ontstaat in het verstand. Wie in zijn hart plaats geeft aan haat 
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zet zijn voet op de weg van de moordenaar en zijn offers zijn een 
gruwel voor God.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 250, 251. 
 

4.  Welk ander heilig principe kenmerkt het Koninkrijk van de 
Heer en moet deel uitmaken van ons leven? Matthéüs 5:43-45. 

Matthéüs 5:43-45 [SVV’77]   U hebt gehoord, dat er gezegd is: U zult 
uw naaste liefhebben, en uw vijand zult u haten. Ik zeg u: Hebt uw 
vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u 
haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. 
Opdat u kinderen moogt zijn van uw Vader, Die in de hemelen is; 
want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
 
“De Heiland gaat nog verder. Hij zegt: ‘Wanneer gij dan uw gave 
brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u 
heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met 
uw broeder en kom dan en offer daarna uw gave.’ (Matthéüs 5:24, 25) 
Velen zijn ijverig in kerkelijke diensten terwijl ertussen hen en hun 
broeders ongelukkige meningsverschillen bestaan die zij hadden 
kunnen bijleggen. God wil dat zij alles zullen doen wat in hun macht 
ligt om de eenheid te herstellen. Als ze dit niet doen, kan Hij hun 
dienst niet aanvaarden. Hierin wordt duidelijk gewezen op de plicht 
van de christen. 
God geeft Zijn zegeningen aan alle mensen. ‘Hij laat Zijn zon opgaan 
over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen.’ 
Hij is ‘goed jegens de ondankbaren en bozen.’ (Lukas 6:35) Hij zegt 
dat wij moeten zijn zoals Hij is. ‘Zegent wie u vervloeken,’ zei Jezus, 
‘bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw 
Vader die in de hemelen is.’ 
Dit zijn de beginselen van de wet en de bronnen van het leven.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 251, 252. 
 

Van theorie en woorden naar werkelijkheid 

5.  Als we religieus klinken en vaak de naam van de Heer uit-
spreken, is dit dan een garantie op toegang tot het hemelse 
koninkrijk? Wat is volgens Jezus van cruciaal belang in deze 
kwestie? Matthéüs 7:21. 
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Matthéüs 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal bin-
nengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van 
Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
 
“God heeft gesteld dat het karakter in harmonie dient te zijn met 
Zijn wet, en iedereen die aan deze maatstaf beantwoordt, zal ingaan 
in het rijk der heerlijkheid. Christus heeft Zelf gezegd: ‘Wie in de 
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon onge-
hoorzaam is, zal het leven niet zien.’ Johannes 3:36 [...] En in de 
Openbaring zegt Hij: ‘Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat 
zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 
poorten ingaan in de stad.’ Openbaring 22:14; (Statenvertaling) 
Betreffende de uiteindelijke zaligheid van de mens is dit de enige 
vorm van uitverkiezing die in het Woord van God naar voren komt.” 
–Patriarchen en profeten, blz. 176. 
“Ware karaktervorming vindt niet van buitenaf plaats en wordt niet 
aangedaan. Ze straalt van binnenuit. Als wij anderen de weg der ge-
rechtigheid willen wijzen, moeten de beginselen van gerechtigheid in 
ons leven zijn opgesloten. Onze geloofsbelijdenis verkondigt mis-
schien de theorie van de godsdienst, maar onze daadwerkelijke 
vroomheid verkondigt het woord der waarheid. Een beginselvast 
leven, een heilige levenswandel, onwankelbare onkreukbaarheid, een 
werkzame, weldoende geest, een goddelijk voorbeeld, dit zijn de 
middelen waardoor het licht aan de wereld wordt gebracht.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 247, 248. 
 

6. Hoe verhoudt een geest van wraakzucht zich tot het karakter 
van de Heer? Hoe kenmerkt de gouden regel het hemelse 
koninkrijk? Matthéüs 7:12. 

Matthéüs 7:12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u 
hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. 
 
“De joden kweekten een geest van wraakzucht. [...] Maar zij, die bij 
een veronderstelde uitdaging zich gerechtigd voelen aan toorn of 
wraakzucht toe te geven, stellen hun hart open voor satan. Bitterheid 
en vijandschap moeten uit het leven gebannen worden als ons leven 
in overeenstemming zal zijn met Gods wil.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 251. 
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De gulden regel is het beginsel van ware hoffelijkheid, en de zui-
verste illustratie daarvan zien wij in het leven en karakter van Jezus. 
O, welke stralen van tederheid en schoonheid straalden uit het dage-
lijks leven van onze Heiland! Welk een lieflijkheid vloeide uit Zijn 
aanwezigheid! Dezelfde geest zal geopenbaard worden in Zijn kin-
deren. Zij, bij wie Christus woont, zullen omgeven zijn door een 
goddelijke sfeer. Hun witte klederen van reinheid zullen geuren van 
de reuk uit de tuin des Heren. [...]  
Geen mens die het ware ideaal voor ogen heeft van wat een karakter 
volkomen maakt, zal falen de tederheid en het medegevoel van 
Christus te openbaren. De invloed der genade zal het hart verzach-
ten, de gevoelens louteren en zuiveren, en een hemelse kiesheid en 
gevoel voor verhoudingen geven.” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 119, 120. 
 

Gods wil en de komst van het koninkrijk 

7.  Welke twee verzoeken weerspiegelen de geest van de hemel in 
het gebed van de Heer? Wat is de relatie tussen Gods wil en de 
komst van het koninkrijk? Matthéüs 6:10. 

Matthéüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de 
hemel zo ook op de aarde. 
 
“De eerste helft van het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, heeft be-
trekking op de Naam en het koninkrijk en de wil van God, – dat Zijn 
Naam geheiligd moge worden, Zijn koninkrijk kome, dat Zijn wil 
geschieden moge. Wanneer ge op deze wijze de dienst van God ge-
maakt hebt tot uw eerste belang, kunt u vol vertrouwen vragen om 
voorziening in uw eigen behoeften. Indien ge uzelf verloochend 
hebt, en uzelf aan Christus hebt gegeven, bent u een lid van het 
gezin Gods, en alles in het huis des Vaders behoort u toe. Al de 
schatten van God worden voor u opengesteld, zowel in de wereld 
van het heden als in de toekomende wereld. 
De dienst der engelen, de gave van Zijn Geest, de arbeid van Zijn 
dienstknechten, – dit alles behoort u toe. De wereld en alles wat 
daarin is, behoort u toe voor zover u dit goed kan doen. Zelfs 
doordat ge daardoor wordt gevormd voor de hemel. Indien gij ‘van 
Christus zijt,’ ‘is alles het uwe.’ 1 Korinthe 3:23, 21.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 97. 98. 
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Voor verdere studie 

Op deze wijze bracht Christus de beginselen van Zijn koninkrijk naar 
voren en liet Hij zien dat die de grote gedragslijn van het leven moeten 
zijn. Om extra nadruk te leggen op de les voegde Hij er een gelijkenis aan 
toe. Het is niet voldoende, zei Hij, om naar Mijn woorden te luisteren. U 
moet ze door gehoorzaamheid tot de grondslag van uw karakter maken. 
Het eigen ik is slechts drijfzand. Als u uw geloof bouwt op menselijke 
meningen en gedachten, zal uw huis ineenstorten. Door de stormen van 
verzoeking en beproeving zal het weggevaagd worden. Maar deze begin-
selen, die Ik heb gegeven, blijven bestaan. Neem Mij aan, bouw op Mijn 
woorden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 255. 
 

_____ 
 
 

15e Les     Sabbat 13 april 2019 
                 Sabbatbegin 20.32 u. ↔ 20.34 u. 
 

Gerechtigheid, vrede en blijdschap 
 
“Van kinds af aan tot de volwassenheid heeft Christus onderwezen: ‘Het 
Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid 
en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ Hij was de Waarheid. De Geest 
van God was op Hem. Waarom? Omdat Hij Zich niet door één daad van 
ongehoorzaamheid heeft afgescheiden van God. De genade van God was 
op Hem en Hij groeide in de gunst van God en de mens. Hij leefde een 
leven van onophoudelijke vernedering, en door dit alles heen was Zijn 
karakter lieflijk. De vrede van God was met Hem, en deze vrede was 
ononderbroken. In het leed van anderen kon Hij altijd vrede tot de ziel 
spreken; want Zijn vrede was het resultaat van opperste rechtschapenheid 
en trouw, en was volledig de Zijne. Niemand kon het geven; niemand kon 
het wegnemen.” –The Youth’s Instructor, 8 september 1898. 
 
De essentie van het goddelijke koninkrijk 

1.  Verklaar enkele verschillen tussen de aard van menselijke 
instellingen en die van Gods koninkrijk. Wat maakt het een heel 
speciale realiteit? Romeinen 14:17. 
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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. 
 
“De Heer roept burgerwachters op, mannen die bereid zijn om woor-
den te spreken, gelegen of ongelegen, die de aandacht zullen trekken 
en het hart zullen overtuigen. 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 gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige 
Geest.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 497. 
 

2.  Wat zal daarom de eerste plaats innemen bij al onze interesses? 
Wat is echt en eeuwig aan de gerechtigheid van Gods koninkrijk? 
Matthéüs 6:33; 5:6; 1 Timótheüs 6:11; Romeinen 1:17. 

Matthéüs 6:33; 5:6 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. [...]  
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden. 
1 Timótheüs 6:11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 
Romeinen 1:17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin 
geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
 
“De beloften zijn: ‘Ik zal u een nieuw hart geven... en een nieuwe 
geest geven in het binnenste van u’ (Ezechiël 36:26). Er is een voor-
ziening voor ons getroffen door de verdienste van de Gerechtigheid 
van Christus: ‘En het werk der Gerechtigheid zal vrede zijn... en de 
werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in 
eeuwigheid’ (Jesája 32:17). Degenen, die de verandering – waarover 
in deze tekst gesproken wordt – zullen ervaren, zullen ondervinden 
dat hun rusteloosheid en hun onrust volledig zijn weggenomen, en zij 
zullen rust voor hun geest vinden in Christus. Zijn verdienste, Zijn 
gerechtigheid worden aan de gelovige mens toegerekend, en de gelo-
vige heeft innerlijke rust en blijdschap in de Heilige Geest.” –Het 
geloof waardoor ik leef, blz. 121? 
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“De discipelen van Christus moeten een gerechtigheid verkrijgen die 
van een andere aard is dan de gerechtigheid van de Farizeeën, indien 
zij het koninkrijk willen binnengaan. God bood hen, in Zijn Zoon, de 
volmaakte gerechtigheid der wet aan. Indien zij hun harten volkomen 
wilden openstellen om Christus te ontvangen, dan zou het leven Gods 
zelf, zou Zijn liefde in hen wonen en hen hervormen naar Zijn 
gelijkenis; en op deze wijze zouden zij door Gods vrije gave de ge-
rechtigheid bezitten die de wet vereist.” –Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 53. 
 

3.  Hoe kunnen we die gerechtigheid ontvangen welke de deur 
opent van het koninkrijk van de Heer? Romeinen 3:21, 22; 5:17; 
Éfeze 2:8. 

Romeinen 3:21, 22; 5:17 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid 
van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is 
getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus 
Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onder-
scheid. [...]  Want als door de overtreding van de ene de dood gere-
geerd 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. 
Éfeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, 
en dat niet uit u, het is de gave van God. 
 
“De gedachte, dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toege-
rekend, niet wegens enige verdienste van onze kant, maar als een vrij-
willige gave van God, is een kostbare gedachte. De vijand van God en 
van de mens wil niet, dat deze waarheid duidelijk zal worden verkon-
digd, want hij weet dat – als het volk deze gedachte volledig zal 
aanvaarden – zijn macht zal zijn gebroken. Als hij de geest kan be-
heersen, zodat twijfel, ongeloof en duisternis de ervaring vormen van 
degenen die beweren kinderen van God te zijn, kan hij hen over-
winnen met verleiding. Dat eenvoudige geloof dat God op Zijn woord 
vertrouwt, dient te worden aangemoedigd. Gods volk moet dat geloof 
hebben dat de goddelijke macht zal vastgrijpen. [...] Degenen die 
geloven dat God omwille van Christus hun zonden heeft vergeven, 
mogen niet door verleiding falen om door te gaan om de goede strijd 
van het geloof te strijden. Hun geloof dient sterker te worden totdat 
hun christelijk leven, evenals hun woorden, zullen verkondingen: ‘Het 
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bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.’ ” –Gospel 
Workers (1892), blz. 103. 
 

Vrede na overwinning op de zonde 

4. Wat is de oorsprong van ware, duurzame vrede? Wat vernietigt 
onze eigen vrede en die in onze relaties met anderen? 2 Kronieken 
20:30; Jesája 66:12, eerste gedeelte. 

2 Kronieken 20:30 Alzo was het koninkrijk van Jósafat stil; en zijn 
God gaf hem rust rondom heen. 
Jesája 66:12a [SVV’77]  Want alzo zegt de Heere: Ziet, Ik zal de 
vrede over haar uitstrekken als een rivier, ... 
 
“Mannen en vrouwen moeten zichzelf bewaken. Zij moeten voort-
durend op hun hoede zijn, en geen woord of handeling toelaten, die 
ervoor zou kunnen zorgen dat er kwaad over hun goede naam 
gesproken wordt. Hij die belijdt een volgeling van Christus te zijn, 
moet zichzelf bewaken. Hij moet zichzelf zuiver en onbevlekt be-
waren, in gedachte, woord en daad. Zijn invloed op anderen moet 
verheffend zijn. Zijn leven moet de heldere stralen van de Zon van de 
gerechtigheid weerkaatsen.... Eeuwige waakzaamheid is de prijs voor 
veiligheid. [...]  
Zonde heeft een eind gemaakt aan onze vrede. Zolang het eigen ik 
overheerst, kunnen wij geen rust vinden. Geen menselijke macht kan 
de despotische driften van het hart beheersen. Wij zijn even hulpeloos 
als de discipelen die de storm niet konden stillen. [Matthéüs 8:23-27] 
Maar Hij die de golven in Galiléa tot bedaren bracht, heeft het woord 
van vrede tot ons gesproken. Als iemand zich tot Jezus wendt ... zal 
hij verlost worden, ... Zijn genade ... stilt het woeden van menselijke 
driften en in Zijn liefde kent het hart rust.” –God’s Amazing Grace, 
blz. 101. 
 

5.  In welke relatie moet er eerst harmonie zijn om vrede in ons hart 
en met anderen te hebben? Als we ons willen verheugen in Gods 
koninkrijk van vrede, hoe belangrijk is het dan om hier en nu 
naar vrede te streven? Romeinen 5:1, 2; Hebreeën 12:14. 
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Romeinen 5:1, 2 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede 
bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de 
toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en 
wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder 
welke niemand de Heere zal zien. 
 
“Maar zelfs ook hier kunnen christenen de vreugde ervaren van 
gemeenschap met Christus; zij kunnen het licht ontvangen van Zijn 
liefde, de voortdurende troost van Zijn tegenwoordigheid. Iedere 
stap, die wij in dit leven verder gaan, kan ons dichter tot Jezus 
brengen en kan ons een diepere ervaring geven van Zijn liefde, en 
ons een stap dichterbij brengen tot het gezegende vredevolle thuis. 
Er is vrede in het geloof en blijdschap in de Heilige Geest. Geloven 
brengt vrede, en vertrouwen in God brengt vreugde. Ik zeg: ‘Geloof, 
geloof! Mijn ziel zegt: Geloof. Rust in God. Hij is in staat te doen 
wat u in vertrouwen aan Hem hebt gevraagd. Hij zal u helpen, meer 
dan overwinnaar te zijn, door Hem Die u lief heeft gehad.’ –Het 
geloof waardoor ik leef, blz. 121. 
 

Vreugde in de Heer 

6.  Wat is altijd de wens van de Heere voor een ieder van Zijn vol-
gelingen, ook nu? Johannes 16:24; 1 Petrus 1:8. 

Johannes 16:24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, 
en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. 
1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. 
Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. 
  
“De Here zou willen dat al Zijn zonen en dochters gelukkig, vreed-
zaam en gehoorzaam zouden zijn.” –Het geloof waardoor ik leef, 
blz. 121. 
“We openen voor onszelf de sluizen van wee of vreugde. Als we toe-
staan dat onze gedachten verdiept worden in de zorgen en kleinig-
heden van de aarde, zal ons hart vervuld worden met ongeloof, 
somberheid en onheil. Als we onze genegenheden vestigen op zaken 
die hierboven zijn, zal de stem van Jezus tot ons hart spreken, zal het 
mompelen stoppen en zullen kwellende gedachten verloren gaan in 
lof aan onze Verlosser. Degenen die stilstaan bij Gods grote genade 
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en zich niet onbewust zijn van Zijn mindere gaven, zullen de gordel 
van blijdschap omdoen en de Heere in hun hart psalmzingen. Dan 
zullen ze genieten van hun werk. Ze zullen standvastig zijn in hun 
functie. Ze zullen een kalm temperament hebben, een betrouwbare 
geest.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 234. 
 

7.  Wanneer is iemand in staat om te zeggen dat vreugde deel is van 
Gods koninkrijk? Filippensen 4:4; Romeinen 12:12; Psalm 5:12; 
51:14. 

Filippensen 4:4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: 
Verblijd u. 
Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de ver-
drukking. Volhard in het gebed. 
Psalm 5:12; 51:14 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht 
nemen, laat hen voor eeuwig juichen 
omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw 
Naam liefhebben. [...]  Geef mij de vreugde over Uw heil terug, onder-
steun mij met een geest van vrijmoedigheid. 
 
“Hoewel hij een gevangene was, was Paulus toch niet moedeloos. 
Integendeel: er werd in de brieven die hij vanuit Rome aan de ge-
meenten schreef, een triomfantelijke toon gehoord. [...] ‘Weest in 
geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 
smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedach-
ten behoeden in Christus Jezus. Voorts broeders, al wat waar is, al 
wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk, al wat wel-
luidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat.’ 
(Filippensen 4:6-8)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 355. 
“Geluk, dat wordt gezocht uit zelfzuchtige drijfveren, buiten de weg 
van plicht is onevenwichtig, ongestadig en vergankelijk; het gaat 
voorbij, en de geest is weer vervuld van eenzaamheid en droefheid. 
Maar in de dienst van God is blijdschap en voldoening. De christen 
wordt niet overgegeven of overgelaten aan ijdele verlangens en 
teleurstellingen. Als wij geen plezierige tijd hebben in dit leven, 
kunnen wij toch altijd blij zijn door uit te zien naar het leven na dit 
leven.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 121. 
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Voor verdere studie 

“De grote verandering die in het leven van een zondaar na bekering te 
zien is, wordt niet teweeggebracht door enige menselijke goedheid.... 
Hij die rijk is aan genade heeft Zijn genade aan ons geschonken. Laat 
daarom lof en dankzegging naar Hem opstijgen, omdat Hij onze Verlosser 
is geworden. Laat Zijn liefde, die ons hart en onze geest vult, uit ons leven 
stromen in rijke stromen van genade. Toen we dood waren in overtredingen 
en zonden, heeft Hij ons levend gemaakt in het geestelijk leven. Hij bracht 
genade en vergeving, en vulde de ziel met nieuw leven. Zo gaat de zondaar 
over van de dood in het leven. Hij neemt nu zijn nieuwe taken op in dienst 
van Christus. Zijn leven wordt waarachtig en sterk, gevuld met goede 
werken. ‘Want Ik leef,’ zei Christus, ‘en gij zult leven’ (Johannes 14:19)”  
–God’s Amazing Grace, blz. 319. 
“Allen, die Christus’ koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede kiezen 
en dit boven alle andere dingen plaatsen, zijn met de wereld hierboven 
verbonden en delen in alle zegeningen die nodig zijn in hun leven. In het 
boek van Gods voorzienigheid, het boek des levens, heeft ieder van ons een 
bladzijde. Daarop staat elke bijzonderheid van ons leven. Zelfs de haren 
van ons hoofd zijn alle geteld. God denkt altijd aan Zijn kinderen.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 254. 

 
_____ 

 
 

16e Les     Sabbat 20 april 2019 
                 Sabbatbegin 20.44 u. ↔ 20.46 u. 
 

Lijden voor het Koninkrijk 
 
“Wij moeten hier gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, indien 
wij hiernamaals deel wensen te hebben aan Zijn heerlijkheid. [...] Wij 
hebben slechts nog weinig tijd over voor God te werken. Niets moet te 
kostbaar zijn om op te offeren voor de redding van de verstrooide en ver-
wonde kudde van Jezus. Zij, die nu een verbond met God gemaakt hebben 
met offerande, zullen spoedig thuis gehaald worden, om het nieuwe 
koninkrijk eeuwigdurend in bezit te nemen.” –Eerste geschriften, blz. 45. 
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Metgezel in verdrukking en in het koninkrijk 

1.  Hebben we enig idee van de offers, risico’s en het leed waarmee 
de kinderen en dienaren van de Heer tijdens hun leven en bedie-
ning geconfronteerd worden? Wat zagen de boodschappers van 
de Heer vóór zich toen ze moesten lijden? 2 Thessalonicensen 1:5; 
2 Korinthe 11:24-28. 

2 Thessalonicensen 1:5 Een teken van Gods rechtvaardig oordeel 
dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook 
lijdt. 
2 Korinthe 11:24-28 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één 
zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, een-
maal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel 
etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar 
door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volks-
genoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in 
gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broe-
ders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger 
en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van 
buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. 
 
“In alle tijden zijn de door God aangewezen getuigen blootgesteld ge-
weest aan smaad en vervolging ter wille van de waarheid. Jozef werd 
belasterd en vervolgd, omdat hij deugdzaam en eerlijk wilde blijven. 
David, de door God gekozen boodschapper, werd opgejaagd als een 
wild dier door zijn vijanden. Daniël werd in een leeuwenkuil gewor-
pen, omdat hij trouw bleef aan zijn omgang met de hemel. Job verloor 
al zijn aardse bezittingen, en zelfs zijn gezondheid. Toch bleef hij 
oprecht, Jeremia kon niet weerhouden worden om de woorden te 
spreken die God hem had opgedragen. Zijn getuigenis maakte de ko-
ning en de vorsten zo razend, dat hij in een modderput werd ge-
worpen. 
Stefanus werd gestenigd omdat Hij Christus, en Die gekruisigd, 
verkondigde. Paulus werd gevangengezet, met stokken geslagen, ge-
stenigd, en ten slotte ter dood gebracht, omdat hij een getrouwe 
boodschapper voor God aan de heidenen was. En Johannes werd ver-
bannen naar het eiland Patmos ‘om het woord van God en het getui-
genis van Jezus Christus.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 419, 420. 
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2.  Waarom werd de apostel Johannes verbannen naar het eiland 
Patmos? Wat is altijd verbonden met de weg en de toegang tot 
Gods koninkrijk? Matthéüs 7:13, eerste gedeelte, 14; Openbaring 
1:9; Handelingen 14:21, 22. 

Matthéüs 7:13a, 14 Ga binnen door de nauwe poort, [...]  ... de poort 
is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn 
er die hem vinden. 
Openbaring 1:9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot 
in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus 
Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord 
van God en het getuigenis van Jezus Christus. 
Handelingen 14:21, 22 En nadat zij aan die stad het Evangelie ver-
kondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug 
naar Lystre, Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de 
discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij 
door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. 
 
“Onze weg naar het Paradijs van God zal vaak onderschept worden 
door de verleider, die erop uit is ons geloof te verzwakken door de 
stralen van de Zon der Gerechtigheid te verbergen. Onze Heiland 
heeft ons gewaarschuwd dat we door veel verdrukkingen heen het 
koninkrijk van God moeten binnengaan. ‘Deze dingen heb Ik tot u 
gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij ver-
drukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwon-
nen.’ (Johannes 16:33) ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet ge-
lijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd 
en zij niet versaagd.’ (Johannes 14:27) Voor elke dienst die we ver-
richten, elke zelfverloochening, elke opoffering die we doen, heeft de 
Heer gegarandeerd ons te vergelden, niet omdat het een schuld is die 
Hij verschuldigd is, maar omdat Zijn hart vol is van oneindige liefde, 
vol van genade en tederheid. In dit leven zal Hij ons honderdvoudig 
vergelden en in de komende wereld zal Hij ons eeuwig leven geven.” 
–Signs of the Times, 22 oktober 1896. 
 

Zalig degenen die verzoeking verdraagt 

3.  Welke zekerheid hebben Gods kinderen des geloofs wanneer zij 
beproevingen voor Zijn koninkrijk moeten doorstaan? Romeinen 
8:28; 1 Petrus 5:10; Jakobus 1:12. 
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Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle 
dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig 
Zijn voornemen geroepen zijn. 
1 Petrus 5:10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot 
Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een 
korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 
Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die 
de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 
 
“Het christendom is een godsdienst van voorwaarts gaan. Het licht 
van God is volledig en overvloedig, en ligt klaar om er beslag op te 
leggen. Welke zegeningen de Heer ook mag geven, Hij heeft nog 
een oneindige voorraad en een overvloed waaruit wij kunnen putten. 
[...] 
Het bevel luidt: Ga voort, kwijt u van uw plicht, en leg alle gevolgen 
daarvan in de handen van God. Als wij voortgaan waar Jezus ons de 
weg wijst, zullen wij Zijn triomf zien en in Zijn vreugde delen. Als 
wij de kroon van de overwinning willen dragen, zullen wij ook 
moeten deelnemen aan de strijd. Evenals Jezus moeten wij door 
lijden volmaakt worden. Als het leven van Jezus een leven van 
gemak was geweest, hadden wij ons kunnen overgeven aan traag-
heid. Daar Zijn leven gekenmerkt werd door voortdurende opof-
fering, lijden en zelfverloochening, moeten wij niet klagen als wij 
met Hem daarin delen. Wij kunnen veilig over de donkerste weg 
lopen, als wij het Licht van de wereld bij ons hebben om ons te 
leiden.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 63, 64. 
 

4.  Welke relatie bestaat er tussen beproevingen en verleidingen en 
het koninkrijk dat Christus aan Zijn getrouwe volgelingen heeft 
toegewezen? Lukas 22:28, 29; Romeinen 5:3, 4. 

Lukas 22:28, 29 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in 
Mijn verzoekingen. En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader 
dat aan Mij beschikt heeft. 
Romeinen 5:3, 4 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de ver-
drukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg-
brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 
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“Wat een belofte is dit! De gelovigen van Christus zullen deelgeno-
ten zijn met Hem in het koninkrijk dat Hij van Zijn Vader heeft 
ontvangen. Dit is een geestelijk koninkrijk, waarin degenen die het 
meest actief zijn in het dienen van hun broeders de grootste zijn. De 
dienaren van Christus dienen onder Zijn leiding de aangelegenheden 
van Zijn koninkrijk te beheren. Ze dienen te eten en te drinken aan 
Zijn tafel, dat wil zeggen, toegelaten worden tot een nabije gemeen-
schap met Hem.  
Degenen die naar werelds onderscheid en glorie zoeken, maken een 
droevige fout. Degene die zichzelf ontkent en anderen de voorkeur 
geeft, die zal het dichtst bij Christus op Zijn troon zitten. Hij die het 
hart leest, ziet de ware verdienste in het bezit van Zijn nederige, zelf-
opofferende discipelen, en omdat ze het waard zijn, plaatst Hij ze in 
onderscheidende posities, hoewel ze hun waardigheid niet beseffen en 
niet zoeken naar eer....” –God’s Amazing Grace, blz. 67. 
 

5.  Als we nu voor de Heere lijden, hoe zal de toekomst met Hem 
dan zijn? 2 Timótheüs 2:11, 12. 

2 Timótheüs 2:11, 12 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij 
met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij vol-
harden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, 
zal Hij ons ook verloochenen. 
 
“De macht van vervolging kan de inspanningen van de dienaar be-
lemmeren of tegenhouden; maar het kan de werking van het woord 
der waarheid niet hinderen in harten en gewetens. Paulus kan gebon-
den zijn, hij kan een gevangene zijn in ketenen, maar het woord van 
God kan niet gebonden zijn. Het zal het werk waarheen het gestuurd 
wordt volbrengen, en menselijke krachten kunnen het niet voor-
kómen.... 
De toestand aan de kant van de gelovige is, als hij dood is met 
Christus, dat hij zijn leven heeft verborgen met Christus in God. Hij 
moet standvastig de waarheid geloven en nederig voor God wande-
len, in het licht dat Hij geeft, zonder zich af te wenden of te vallen 
van het heilige gebod dat hem gegeven is. Hij moet God geloven. 
Hij moet rusten in Zijn woord met dat vertrouwen en de kracht van 
het geloof, dat hem bereidwillig maakt om het verlies van alle din-
gen te lijden omwille van Christus.... Zijn gesprek moet in de hemel 
zijn; en terwijl hij bezig is met gemeenschap met God; moet hij 
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omgang hebben met mensen en schijnen als een licht in de wereld.” 
–Review and Herald, 11 september 1888. 
 

Verdrukking en heerlijkheid 

6.  Hoe verhoudt het komende koninkrijk zich tot de moeilijkheden 
en beproevingen die deel uitmaken van het bestaan van vandaag 
de dag? Romeinen 8:18; 2 Korinthe 4:17, 18. 

Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons 
geopenbaard zal worden. 
2 Korinthe 4:17, 18 Want onze lichte verdrukking, die van korte 
duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van 
heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op 
de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de 
dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, 
zijn eeuwig. 
 
“De Heilige Geest verlichtte Paulus’ ziel met hemels licht en hij 
kreeg de verzekering dat hij een aandeel had in het gekochte eigen-
dom, bewaard voor de getrouwen. De taal van Paulus was krachtig. 
Hij kon geen woorden vinden, die voldoende kracht hadden om 
uitdrukking te geven aan die uitnemende heerlijkheid, eer en onster-
felijkheid, die de gelovigen zouden ontvangen als Christus zou 
komen. Vergeleken met het toneel waarop zijn geestesoog zich 
vestigde, waren alle tijdelijke beproevingen slechts een ogenblik, 
lichte verdrukkingen, niet de moeite van het overdenken waard. 
Gezien in het licht van het kruis waren de dingen van dit leven 
ijdelheid en leegheid. De heerlijkheid die hem aantrok, was werke-
lijkheid, zwaarwegend, blijvend en ging woorden te boven.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 511. 
 

7.  Wat is de mening van de Heer over degenen die gekweld en 
vervolgd worden omwille van de gerechtigheid? Wat bevindt 
zich vóór hen als hun grote hoop en vreugde? Matthéüs 5:10-12; 
Hebreeën 11:36-40 

Matthéüs 5:10-12 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerech-
tigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als 
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men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is 
groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er 
vóór u geweest zijn. 
Hebreeën 11:36-40 En weer anderen hebben spot en geselslagen ver-
dragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken 
gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. 
Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden 
gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet 
waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op 
bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, 
hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 
hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het 
oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de 
volmaaktheid zouden komen. 
 
“Het christendom belooft geen ontheffing van verdriet. ‘Wij 
[moeten] door vele verdrukkingen ... ingaan in het Koninkrijk 
Gods.’ Handelingen 14:22. Geloof is nodig, sterk, vertrouwend 
geloof, dat gelooft dat God Zijn kinderen niet in een grotere 
verleiding zal brengen dan ze kunnen verdragen. Wat zo’n geloof 
voor een kracht heeft om te doen, wordt door Paulus verteld in zijn 
brief aan de Hebreeën. Over degenen die het hoofd moesten bieden 
aan vervolging en dood en een onwankelbaar vertrouwen in God 
hadden, zegt hij: [Hebreeën 11:33-37 aangehaald].” –In Heavenly 
Places, blz. 268. 
 

Voor verdere studie 

“Heiligheid, waardigheid, eer, gelukzaligheid in Gods tegenwoordigheid 
zijn dingen, die wij nu alleen maar met het oog van het geloof kunnen 
zien. Maar de zichtbare dingen, wereldse eer en werelds genot, rijkdom 
en heerlijkheid worden verduisterd door de uitnemendheid, schoonheid en 
alles overtreffende pracht van de dingen, die wij nu niet kunnen zien. De 
dingen van deze wereld zijn tijdelijk, blijven maar een korte tijd, terwijl 
de dingen die we niet zien, eeuwig en blijvend zijn door eindeloze 
eeuwen. Het verkrijgen van deze oneindige schat betekent alles te winnen 
en niets te verliezen (MS 58, 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 511. 

 
_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de Noord-Amerikaanse / Caribische Divisie op blz. 29. 

 

 
 

17e Les     Sabbat 27 april 2019 
                 Sabbatbegin 20.56 u. ↔ 20.58 u. 
 

Het Evangelie van het Koninkrijk 
 
“... Jezus [zei]: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken.’ Matthéüs 
24:14. Zijn koninkrijk zal niet komen, voordat de blijde boodschap van Zijn 
genade aan de gehele aarde gebracht is. Daarom kunnen wij, wanneer we 
onszelf aan Christus geven en andere zielen voor Hem winnen, de komst 
van Zijn koninkrijk verhaasten. Alleen zij, die zich wijden aan Zijn dienst, 
... bidden in oprechtheid: ‘Uw koninkrijk kome.’ ” –Gedachten van de berg 
der zaligsprekingen, blz. 96, 97. 

 
Prediken en genezen  

1.  Hoe uitgebreid was Jezus’ dienstwerk? Wat staat er geschreven 
over Zijn prediking in de synagogen van Galiléa? Lukas 4:43, 44. 

Lukas 4:43, 44 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het 
Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben 
Ik uitgezonden. En Hij predikte in de synagogen van Galilea. 
 
“Mocht het zo zijn dat allen die het licht van de waarheid hebben het 
voorbeeld van Christus volgen, en niet hun door God gegeven tijd en 
bekwaamheid en middelen besteden op een of twee plaatsen, wanneer 
het licht van de waarheid naar de hele wereld moet gaan. De prachtige 
weergave van genade in de evangelieboodschap dient naar alle 
plaatsen te worden gebracht.” –This Day with God, blz. 107. 
 

2.  Welke boodschap bracht Hij in iedere stad en dorp? Welk 
ander groot werk was direct verbonden met die boodschap? 
Lukas 9:11; 7:22. 
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Lukas 9:11; 7:22 Toen de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij 
ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen die 
genezing nodig hadden, maakte Hij gezond. [...]  En Jezus antwoordde 
en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en 
gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen 
lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden 
opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. 
 
“Christus ‘ging geheel Galiléa rond, lerende in hun synagogen en 
predikende het Evangelie van het Koninkrijk, en genezende alle 
ziekte.’ Hij predikte in de synagogen omdat hij aldus de velen die 
zich daar verzamelden, kon bereiken. Toen ging hij naar buiten om 
les te geven aan de kust en op de grote wegen waarop men reisde. 
De kostbare waarheden die Hij moest verkondigen, dienden niet 
beperkt te blijven tot de synagogen....” –Evangelism, blz. 54. 
  

De apostelen predikten dezelfde boodschap 

3.  Wie heeft er nog meer de opdracht gekregen om dezelfde schitte-
rende boodschap naar voren te brengen? Wat was nogmaals direct 
verbonden met hun predikingsactiviteiten? Matthéüs 10:7, 8; 
Lukas 10:9; Handelingen 8:12. 

Matthéüs 10:7, 8 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek 
doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het 
voor niets. 
Lukas 10:9 Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het 
Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. 
Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evan-
gelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 
 
“Toen Jezus de Twaalf uitzond op hun eerste zending van genade, gaf 
Hij hen de opdracht ‘om te prediken het Koninkrijk Gods, en de 
kranken gezond te maken.’ Lukas 9:2..... De vervulling van de op-
dracht van de Heiland door de discipelen maakte hun boodschap de 
kracht van God tot redding, en door hun inspanningen werden velen 
tot kennis van de Messias gebracht.” –Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, blz. 465. “... Lichamelijke genezing is verbonden met 



26 
 

de evangelieopdracht. [Matthéüs 10:7, 8 aangehaald.]” –Counsels on 
Health, blz. 497. 
 

4.  Welke boodschap had de eerste prioriteit in de bediening van de 
Verlosser en waarom? Hoe noemt de heilige Schrift die bood-
schap nog meer? Matthéüs 4:23; Markus 1:14. 

Matthéüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in 
hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij 
genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 
Markus 1:14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar 
Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God. 
 
“Terwijl Jezus door Galilea reisde, onderwees en genas, stroomden 
velen uit dorpen en steden naar Hem toe. Velen kwamen zelfs uit 
Judea en de omliggende streken. Dikwijls moest Hij Zich voor de 
mensen verbergen. De geestdrift werd zo groot, dat voorzorgen ge-
troffen moesten worden opdat anders de Romeinen bang konden wor-
den voor een opstand. Nooit eerder had de wereld zo’n tijd gekend. De 
hemel werd naar de mensen gebracht. Hongerige en dorstige mensen 
die lang op de bevrijding van Israël hadden gewacht, verheugden zich 
nu in de barmhartigheid van een genadige Heiland.” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 185. 
 

Het Koninkrijk was het goede nieuws 

5.  Wat is de betekenis van het woord “evangelie”? Wat betekent 
het dus om “het Evangelie van het Koninkrijk” te prediken? 
Matthéüs 9:35; Lukas 8:1. 

Matthéüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf 
onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het 
Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 
Lukas 8:1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van 
dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het 
Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem. 
 
“Het evangelie van Christus is het Goede Nieuws van de genade, of 
gunst, waardoor de mens bevrijd kan worden van de veroordeling 
door de zonde en in staat wordt gesteld om de wet van God te ge-
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hoorzamen. Het evangelie verwijst naar de morele normen als leef-
regels. Die wet verwijst, door zijn eis van gehoorzaamheid zonder 
afwijken, de zondaar voortdurend naar het evangelie voor vergeving 
en rust.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 592. 
“Het goede nieuws van een Verlosser – Christus die sterft als ons 
offer op Golgotha, Christus die in tegenwoordigheid van God pleit 
als onze Hogepriester en Middelaar, Christus onze Koning en 
Bevrijder, die komt om Zijn kinderen te verlossen – dit is de bood-
schap die gebracht moet worden naar de gehele wereld, elke natie, 
geslacht, taal en volk.” –The Home Missionary, 1 november 1890. 
 

6.  Hoe verkondigde de apostel Paulus jaren later – tijdens zijn 
vruchtbare bediening – dezelfde eeuwige boodschap aan de 
wereld? Handelingen 20:25; 28:31. 

Handelingen 20:25; 28:31 En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik 
rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn 
gezicht niet meer zult zien. [...]  Hij predikte het Koninkrijk van God en 
gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, 
ongehinderd. 
 
“Aangezien zij zelf deze wens te kennen gaven, nodigde Paulus hen 
uit een dag vast te stellen waarop hij hun de waarheid van het 
evangelie kon voorleggen. Op de afgesproken tijd kwamen zij te 
zamen, aan ‘wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, 
pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van 
Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe’. Hij 
verhaalde zijn eigen belevenis, en staafde de argumenten uit het 
Oude Testament op eenvoudige, oprechte en krachtige wijze. 
De apostel toonde aan dat godsdienst niet bestaat uit kerkelijke 
gebruiken en ceremoniën, uit geloofsbelijdenissen en leerstellingen. 
Indien dit zo was, zou de natuurlijke mens deze door onderzoek 
kunnen verstaan, evenals hij de wereldse dingen verstaat. Paulus 
leerde dat godsdienst een doelmatige, verlossende kracht, een 
absoluut goddelijk beginsel, een persoonlijke belevenis van 
vernieuwende kracht Gods in de ziel is.” –Van Jeruzalem naar 
Rome, blz. 330, 333. 
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Een universele boodschap 

7.  Hoe bevoorrecht is daarom de gemeente van Christus te zijn toe-
vertrouwd met het evangelie van het koninkrijk in het verleden, 
heden en in de toekomst? Matthéüs 24:14. 

Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. 
 
“Zijn koninkrijk zal niet komen, voordat de blijde boodschap van 
Zijn genade aan de gehele aarde gebracht is.” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 96. 
“Er is een dag die God heeft aangesteld voor het einde van de ge-
schiedenis van deze wereld: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal 
in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken; en dan zal het einde komen.’ Deze profetie is zich snel aan het 
vervullen. Er moet meer, veel meer gesproken worden over deze 
enorm belangrijke onderwerpen. De dag is nabij dat het lot van zielen 
voor altijd zal worden vastgesteld....” –Last Day Events, blz. 16. 
[vergelijk: Jezus komt!, blz. 15] 
 

Voor verdere studie 

Christus vertelt ons wanneer de dag van Zijn Koninkrijk zal worden 
ingeluid. Hij zegt niet dat heel de wereld zal worden bekeerd, maar dat 
‘dit Evangelie van het Koninkrijk ... in de gehele wereld gepredikt [zal] 
worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’ 
Matthéüs 24:14. Door het evangelie aan de wereld te geven, ligt het in 
onze macht om de komst van de dag van God te bespoedigen. Had de 
gemeente van Christus haar werk gedaan zoals de Heer had bevolen, dan 
zou de hele wereld daarvoor gewaarschuwd zijn en de Heere Jezus zou 
naar de aarde gekomen zijn in kracht en grote heerlijkheid.” –God’s 
Amazing Grace, blz. 353. 
 

_____ 
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Zendingsbericht van 
de Noord-Amerikaanse / Caribische Divisie 

 
Voorlezen op Sabbat 27 April 2019 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 4 mei 2019 worden ingezameld 

 
“Laten zij de HEERE eer geven, en Zijn lof op de eilanden verkondigen.” 
Jesája 42:12. 
 
Geliefde broeders en zusters in de Heere, 
 
De afgevaardigden van de Generale Conferentie die in september 2017 in 
Italië bijeenkwamen, hadden besloten om een nieuwe divisie – de Noord-
Amerikaanse / Caribische Divisie – te creëren in een gebied waar in het 
verleden de Generale Conferentie toezicht op hield. Dit gebied had een 
grote duw nodig, omdat er veel eilanden in het Caribisch gebied zijn, die de 
boodschap van de tegenwoordige waarheid nog niet gehoord hebben. 
De Noord-Amerikaanse / Caribische Divisie bestaat uit de Amerikaanse 
Unie, inclusief het Puerto Ricaanse veld en acht velden die niet onder een 
unie vallen – Canada, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Jamaica, Cuba, 
Aruba, Curaçao en Suriname. Dit grote gebied werd ontdekt tijdens een 
expeditie onder leiding van Christoffel Columbus op 12 oktober 1492 en 
het is waar de Millerieten en de Adventistische bewegingen in 1831 ont-
stonden. 
De Divisie bestrijkt 19.591.840 vierkante kilometer met een bevolking van 
405 miljoen mensen. De Verenigde Staten en Canada bezetten het continent, 
en er is een uitgestrekt grondgebied van eilanden in de Caribische Zee – 
meer dan 109 eilanden en honderden zandbanken, kleine eilanden van zand, 
gevormd door koraal met vegetatie, die deel uitmaken van verschillende 
landen. Er zijn momenteel 28 afhankelijke landen en territoria in zee. 
Sommige eilanden hebben onafhankelijkheid bereikt, andere zitten in het 
proces en weer andere zijn verbonden met Engeland, Nederland, Frankrijk, 
de Verenigde Staten. Deze eilanden zijn de bestemming van duizenden 
toeristen die een warm klimaat zoeken, mooie stranden met prachtig, helder 
water en een overvloed aan zeeleven, en paradijselijke panorama’s met 
tropische vegetatie. De levensstandaard op de meeste eilanden is vrij hoog, 
want het zijn kleine toeristische en afhankelijke gebieden. De gesproken 
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talen omvatten Spaans, Engels, Frans, Nederlands, Creools en andere 
inheemse talen. 
De Reformatiebeweging heeft leden in zeven van de 28 belangrijkste 
Caribische eilanden en onderhoudt contacten met geïnteresseerde personen 
op verscheidene andere eilanden. Er zijn nog steeds veel plaatsen waar 
mensen niet de gelegenheid hebben gehad om de tegenwoordige waarheid 
te horen. Hoewel de Noord-Amerikaanse / Caribische Divisie een grote 
uitdaging heeft om deze gebieden met de boodschap te bereiken, is er een 
grote wens om deze missie te vervullen. Financiën, de vele talen en het 
nodige personeel zijn de voornaamste moeilijkheden. In 2017 werden ver-
schillende Caribische eilanden en steden langs de kust van de Verenigde 
Staten zwaar getroffen door achttien stormen en orkanen, waardoor meer 
dan duizend mensen omkwamen, hoewel er geen exact aantal is van dode-
lijke slachtoffers. Het veroorzaakte aanzienlijke materiële schade van 
ongeveer 281,14 miljard dollar. Ook de gelovigen leden materiële schade 
tijdens deze stormen; verscheidene kerkgebouwen werden beschadigd en 
hun daken verwoest. Op sommige plaatsen waren ongeveer zes maanden na 
de stormen in de huishoudens elektriciteit en drinkwater nog niet volledig 
hersteld. Maar ondanks de zware regenval en winden die zware overstro-
mingen veroorzaakten, werd de hand van God en Zijn vaderlijke zorg 
gezien die het leven van Zijn trouwe kinderen beschermde. 
Naast de stormen hebben grote branden in het westelijke gedeelte van de 
Verenigde Staten levens verwoest en ernstige schade veroorzaakt. Wat ver-
tellen al deze natuurrampen ons? De Heer roept Zijn kinderen op om de 
waarschuwende boodschap aan de wereld te verkondigen en de mensen in 
de grote steden op te roepen tot bekering. Hij spreekt en geeft Zijn 
gemeente een kans om het werk van de Hemel te voltooien, vooral in de 
gebieden die getroffen zijn door de onzichtbare boodschappers. 
We doen een beroep op elke gelovige overal ter wereld om genereus te 
geven om zendelingen te financieren die uitgezonden kunnen worden naar 
de verscheidene Caribische eilanden. Laten we samenwerken om de 
gebieden te bereiken die nog steeds in duisternis zijn en om het herstel te 
ondersteunen van de kerkgebouwen die beschadigd zijn door natuur-
rampen. Bij voorbaat dank voor alle steun die u geeft aan de Noord-
Amerikaanse / Caribische Divisie met uw gaven en voortdurend gebed. 
 

–Pablo Hunger, 
Voorzitter van de Noord-Amerikaanse / Caribische Divisie 

 
 
 



31 
 

 
De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

de Noord-Amerikaanse / Carbische Divisie 
 

Dat God uw vrijgevige gaven mag zegenen, 
die komt vanuit een toegewijd, liefdevol hart! 

 

18e Les    Sabbat 4 mei 2019 
                 Sabbatbegin 21.08 u. ↔ 21.09 u. 
 

Een grote hindernis 
voor het betreden van het Koninkrijk 

 
“ Jezus raakte de zieke plek in het hart van de jonge overste, die – indien niet 
genezen – zijn ziel zou vernietigen. Hij liet hem zien dat hij Gods geboden 
niet hield, omdat hij God niet op de eerste plaats liefhad en zijn naaste als 
zichzelf. Jezus bood hem aan Zijn metgezel en arbeider te worden in het 
werk om zielen in het koninkrijk der hemelen te brengen. De jongeman had 
rijkdom, was onderwezen, had een verheven positie en invloed, en was daar-
om geschikt om verstandig en succesvol voor de Meester te werken. Maar 
zijn liefde voor de wereld weerhield hem ervan de uitnodiging van Christus 
te aanvaarden.” –Review and Herald, 21 maart 1878. 

 
Vraag van leven en dood 

1.  Wie kwam op een dag naar de Meester gerend, en knielde eerst 
voor Hem neer voordat hij iets zei? Welke bereidwilligheid toonde 
hij door Jezus “goede Meester” te noemen? Markus 10:17. 

Markus 10:17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, 
snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en 
vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te beërven? 
 
“De jonge man die deze vraag stelde, was een overste. Hij had veel 
goederen en bekleedde een verantwoordelijke positie. Hij zag de liefde 
die Christus openbaarde jegens de kinderen die bij Hem gebracht wer-
den. Hij zag hoe teder Hij hen ontving, ze in Zijn armen nam en in zijn 
hart ontbrandde liefde voor de Heiland. Hij wilde graag Zijn discipel 
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worden. Hij was zo diep bewogen dat hij, toen Christus verder ging, 
Hem achterna liep, voor Hem neerknielde en oprecht en ernstig de 
vraag stelde die voor hem en voor ieder mens zo belangrijk is: ‘Goede 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ ” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 429.  
 

2.  Wat vroeg Jezus hem, maar ook ons, ter harte te nemen als 
antwoord op zijn vraag? Waarom somde de Meester alleen de ge-
boden op die over de medemens gaan? Markus 10:19. 

Markus 10:19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult 
niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u 
zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 
 
“De Heer verlangt van een ieder van ons dat we in alle ernst beslis-
singen maken. We kunnen het ons niet veroorloven een fout te maken 
als het gaat om geestelijke zaken. De vraag van ‘leven en dood’ voor 
ons is: ‘Wat moet ik doen zodat ik gered wordt, voor eeuwig behou-
den?’ ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, een leven 
dat overeenstemt met het leven van God?’ Dit is een vraag die een 
ieder van ons zorgvuldig moet overdenken....” –Selected Messages, 
boek 1, blz. 98. 
“Als antwoord op zijn vraag zei Jezus hem, dat gehoorzaamheid aan 
Gods geboden noodzakelijk was om eeuwig leven te verkrijgen. Hij 
citeerde verscheidene geboden die de plicht van de mens jegens zijn 
medemens laten zien.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 429.  
“Hij [Judas] was met dezelfde geest bij Christus gekomen als de jonge-
man die veel bezittingen had, en vroeg: ‘Goede Meester! wat zal ik 
doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?’... Met deze vereiste raakte 
Jezus de zieke plek van zijn hart – egoïsme en hebzucht.” –Review and 
Herald, 15 augustus 1893. 
 

3.  Welke overeenkomst is er als we het antwoord van de jongeman 
vergelijken met het gebed van de Farizeeër in de tempel? Hoe 
goed begreep hij de geboden, afgaande op zijn snelle antwoord? 
Matthéüs 19:20; Lukas 18:11, 12. 

Matthéüs 19:20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik 
in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? 
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Lukas 18:11, 12 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O 
God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrecht-
vaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per 
week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. 
 
“Zonder te aarzelen antwoordde de jonge man: ‘Dat alles heb ik in 
acht genomen van mijn jeugd af. Waarin schiet ik nog te kort?’ Zijn 
opvatting van de wet was uiterlijk en oppervlakkig. Naar menselijke 
maatstaf gemeten bezat hij een smetteloos karakter. Tot op zekere 
hoogte was zijn uiterlijk leven vrij van zonde; hij meende werkelijk 
dat op zijn gehoorzaamheid niets was aan te merken. Toch leefde diep 
in hem de vrees dat tussen hem en God niet alles in orde was.”  
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 243.  
“Jezus keek met liefde naar de jongeman en wees hem trouw op zijn 
tekortkoming in het houden van de goddelijke wet. Hij had zijn naaste 
niet lief als zichzelf. Zijn zelfzuchtige liefde voor rijkdom was een 
gebrek, dat, als het niet werd verholpen, hem van de hemel zou 
uitsluiten.” –Counsels on Stewardship, blz. 210, 211.  
“Deze overste had een hoge dunk van zijn eigen gerechtigheid. Hij 
geloofde niet dat hij werkelijk ergens in tekort schoot. Hij dacht dat er 
geen gebrek was in zijn karakter....” –The Youth’s Instructor, 
20 mei 1897.  
 

Een ding ontbreekt u 

4.  Welke raad gaf de Heer hem om zijn geestelijke leegte te vullen, 
wetende wat er in zijn hart omging? Welke soortgelijke raad 
wordt ons gegeven? Markus 10:21. 

Markus 10:21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen 
hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef 
het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, 
neem het kruis op en volg Mij. 
 
“Hij had behoefte aan Gods liefde in zijn leven. Als in dat tekort 
niet werd voorzien, zou dat noodlottig voor hem blijken. Zijn gehele 
natuur zou verdorven worden. Door eraan toe te geven zou zelfzucht 
sterker worden. Om Gods liefde te kunnen ontvangen, moest hij zijn 
eigenliefde, die de boventoon voerde, prijsgeven. [...] 

Maar hij moest zijn wil overgeven aan de leiding van Christus. Gods 
heiligheid werd de jonge overste aangeboden. Hij had het voorrecht 
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dat hij een zoon van God en een mede-erfgenaam met Christus van 
de hemelse schatten kon worden. Maar hij moest het kruis opnemen 
en de Heiland volgen op de weg van zelfverloochening.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 430, 431.  
“Hij vertelde hem dat als hij het eeuwige leven wilde hebben, hij 
moest gehoorzamen aan Gods voorwaarden, het kruis opnemen en 
Hem volgen.” –The Youth’s Instructor, 20 mei 1897.  
“Nadat hij de aandacht vestigde op Zijn eigen zelfverloochenende, 
kruisdragend leven, verzocht Jezus de jongeman om te komen en Zijn 
voorbeeld na te volgen, en vertelde Hij hem dat hij zo een schat in de 
hemel zou moeten bewaren.” –Review and Herald, 15 januari 1880. 
 

5.  Als hij niet bereid was alles te verlaten en een discipel van de 
Zoon te worden, wat kan dan gezegd worden over zijn dienst 
aan de Vader in het verleden? Wie was en bleef zijn meester? 
Markus 10:22. 

Markus 10:22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging be-
droefd weg, want hij had veel bezittingen. 
 
“Zijn verheven positie en zijn bezittingen oefenden haast ongemerkt 
een nadelige invloed uit op zijn karakter. Als hij ze zou blijven 
koesteren, zouden ze God uit zijn hart verdrijven. Weinig of veel van 
God terughouden betekende dat hij zou vasthouden wat zijn morele 
kracht en bruikbaarheid zou doen afnemen; want als de dingen van 
deze wereld gekoesterd worden, hoe onzeker en onwaardig ze ook 
mogen zijn, zullen ze ten slotte al onze aandacht in beslag nemen. [...] 

Zijn bewering dat hij Gods wet had gehouden, was een misleiding. 
Hij liet zien dat rijkdom zijn afgod was. Hij kon Gods geboden niet 
houden, terwijl hij meer van de wereld hield. Hij hield meer van Gods 
gaven dan van de Gever. Christus had de jongeman aangeboden te 
delen in Zijn gemeenschap. ‘Volg Mij’, had Hij gezegd. [...] 
Hij weigerde het aanbod van eeuwig leven en ging weg. Nadien zou 
de wereld door hem worden gediend.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 
blz. 431, 432.  
“Deze man die de wereld liefhad, verlangde naar de hemel; maar hij 
wilde zijn rijkdom behouden en verwierp het onsterfelijk leven voor 
de liefde voor geld en macht. O, wat een ellendige ruil! Toch doen 
velen die beweren alle geboden van God te onderhouden hetzelfde.” 
–Counsels on Stewardship, blz. 211.  
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Elke hindernis overwinnen 

6.  Beschrijf de grote hindernis die velen van het Koninkrijk van de 
Heer weghoudt. Markus 10:23, 25. 

Markus 10:23, 25 En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn 
discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het 
Koninkrijk van God binnengaan! [...]  Het is gemakkelijker dat een 
kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het 
Koninkrijk van God binnengaat. 
 
“Toen de jongeman zich afwendde, zei Jezus tot Zijn discipelen: ‘Hoe 
moeilijk kunnen zij die geld hebben, in het koninkrijk Gods ingaan.’ 
Over deze woorden verbaasden de discipelen zich. Hun was geleerd 
de rijken te zien als de gunstelingen van God. Zelf hoopten zij wereld-
lijke macht en rijkdom te ontvangen in het koninkrijk van de Messias. 
Wanneer de rijken moeilijk het koninkrijk konden ingaan, welke hoop 
bleef er dan voor de andere mensen over?” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 244.  
“De schat van de hemel kan alleen verkregen worden door het aardse 
en tijdelijke in te ruilen voor het eeuwige.” –The Youth’s Instructor, 
20 mei 1897.  
 

7.  Wanneer wordt rijkdom een serieus probleem, en verspert de 
weg naar het Koninkrijk der hemelen? Markus 10:24; Psalm 
62:11, laatste gedeelte; Lukas 12:15. 

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! 
Psalm 62:11b ... Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. 
Lukas 12:15 [NBV] Pas op, ... iemands leven hangt niet af van zijn 
bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 
 
“Nu beseften zij dat deze ernstige waarschuwing ook voor hen gold. 
In het licht van de woorden van de Heiland werd hun verborgen 
verlangen naar macht en rijkdom geopenbaard.” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 244.  
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“De Here openbaart de betrekkelijke wijze, waarop de mens tijd en 
eeuwigheid schat; zijn beperkte visie over aardse en hemelse dingen. 
Hij vermaant ons: ‘... als het vermogen overvloedig aanwast, zet er 
het hart niet op (Psalm 62:11). Deze overvloed heeft namelijk alleen 
waarde, als ze voor het welzijn van anderen wordt gebruikt en tot 
Gods eer. Aardse schatten mogen echter nooit als uw eigendom 
beschouwd worden. Laat het nooit uw afgod worden, of uw verlos-
ser.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 170.  
 

8.  Wat riepen de discipelen uit toen ze dit hoorden? Wat zei de Heer 
over hoe deze ernstige hindernis wordt overwonnen? Markus 
10:26, 27; Matthéüs 6:19-21. 

Markus 10:26, 27 En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen 
elkaar: Wie kan dan zalig worden?Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij 
de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle 
dingen mogelijk. 
Matthéüs 6:19-21 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar 
mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar 
verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze 
verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. 
 
“Zowel tot de rijken als tot de armen worden de woorden van de 
Heilige Geest gesproken: ‘Gij zijt niet van uzelf. Want gij zijt gekocht 
en betaald’ (1 Korinthe 6:19, 20). Wanneer de mensen dit geloven, 
zullen zij hun bezittingen zien als iets dat hun is toevertrouwd om te 
worden gebruikt zoals God dat heeft aangegeven, om de verlorenen 
te redden en de lijdenden en armen te troosten. Bij de mensen is dit 
onmogelijk, want het hart klemt zich vast aan zijn aardse schatten. 
Wie slaaf is van de Mammon is doof voor het geroep van menselijke 
noden. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Als het zelfzuchtig 
hart de mateloze liefde van Christus aanschouwt, wordt het vertederd 
en verzacht. De rijke zal ertoe gebracht worden evenals Paulus te 
zeggen: ‘Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil 
schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis 
van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat.’ (Filippensen 
3:7, 8) Zij zullen dan niet langer iets hun eigendom noemen. Zij 
zullen het beschouwen als blijdschap om rentmeesters te zijn van ‘de 
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menigvuldige genade’ van God en terwille van Hem alle mensen 
dienen.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 244, 245.  
 

Voor verdere studie 

“Het Koninkrijk der hemelen is van een hogere orde dan enig aards 
koninkrijk. Of we een hogere of een lagere positie zullen bekleden, zal 
niet worden bepaald door status, rijkdom of onderwijs, maar door een 
karakter van gehoorzaamheid overgegeven aan Gods woord. Degenen die 
worden aangedreven door egoïsme en menselijke eerzucht, die ernaar 
hebben gestreefd de grootste te zijn, die zelfingenomen zijn, die zichzelf 
boven het belijden van fouten en dwalingen hebben geplaatst, zullen geen 
plaats hebben in het Koninkrijk van God. Of mensen geëerd zullen 
worden als leden van de koninklijke familie van God, zal bepaald worden 
door de manier waarop zij de test doorstaan en het op de proef stellen 
door God dat in dit leven op hen wordt gebracht. Degenen die zichzelf 
niet verloochenen, die geen sympathie hebben getoond voor de ellende 
van anderen, die de kostbare eigenschappen van liefde niet hebben 
ontwikkeld, die geen verdraagzaamheid en zachtmoedigheid in dit leven 
hebben geopenbaard, zullen niet worden veranderd wanneer Christus 
komt...” –God’s Amazing Grace, blz. 60. 

 
_____ 

 
 

19e Les     Sabbat 11 mei 2019 
                 Sabbatbegin 21.19 u. ↔ 21.21 u. 
 

Gegeven aan een volk dat vruchten draagt 
 
“De Heiland Zelf voorzegde gedurende Zijn dienstwerk op aarde het ver-
breiden van het evangelie onder de heidenen. In de gelijkenis van de wijn-
gaard verklaarde Hij aan de onboetvaardige joden: ‘Het Koninkrijk Gods 
zal van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat 
de vruchten daarvan opbrengt.’ (Matthéüs 21:43) En na Zijn opstanding 
droeg Hij de discipelen op om uit te gaan ‘in de gehele wereld’, en ‘alle 
volken’ te onderwijzen. Zij mochten niemand ongewaarschuwd laten, maar 
moesten ‘het evangelie aan de ganse schepping’ (Matthéüs 28:19; Markus 
16:15) verkondigen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 130. 
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Geestelijke gaven toevertrouwd aan landlieden 

1.  Welke gelijkenis vertelde Jezus om de grote zegen te tonen van 
het ontvangen van het koninkrijk van God? Wat kan iemand 
natuurlijk verwachten, wanneer hij de aarde bewerkt en een 
wijngaard plant? Matthéüs 21:33. 

Matthéüs 21:33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, 
een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een om-
heining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. 
En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. 
 
“In de gelijkenis stelde de heer des huizes God voor, de wijngaard het 
joodse volk en de heg Gods wet, die hun bescherming was. De toren 
was een zinnebeeld van de tempel. De heer van de wijngaard had alles 
gedaan wat noodzakelijk was om de wijngaard te doen gedijen. ‘Wat 
was er nog aan mijn wijngaard te doen,’ zegt Hij, ‘dat ik er niet aan 
gedaan heb?’ (Jesája 5:4) Op deze wijze werd Gods nooit nalatende 
zorg voor Israël getoond.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 491. 
“Aan dit volk waren de woorden Gods toevertrouwd. Zij waren om-
geven door de voorschriften van Zijn wet, door de eeuwigdurende 
beginselen van waarheid, recht en reinheid. Hun bescherming lag in 
het gehoorzamen van deze beginselen, want dat zou hen behoeden 
voor zelfvernietiging door zondige praktijken. En zoals de toren in de 
gelijkenis plaatste God midden in het land Zijn heilige tempel.”  
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 174. 
 

2.  Hoe bewust waren de arbeiders van hun grote voorrechten en ver-
antwoordelijkheden in de wijngaard? Hoe bereid waren zij om aan 
de verwachting van de eigenaar te voldoen door hem de vruchten 
te geven die van hem waren? Markus 12:2, 3; Matthéüs 21:34, 35. 

Markus 12:2, 3 En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar 
de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst 
van de wijngaard te ontvangen. Maar zij grepen en sloegen hem, en 
stuurden hem met lege handen weg. 
Matthéüs 21:34, 35 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij 
zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En 
de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de één, doodden een 
ander, en stenigden een derde. 
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“Als zij gehoorzaam zouden zijn, zouden zij gespaard blijven voor de 
ziekten, waardoor andere volken werden getroffen. Zij zouden geze-
gend worden met een helder verstand. Gods heerlijkheid, majesteit en 
macht moesten door hun voorspoed tot uiting komen. Zij moesten een 
koninkrijk van priesters en van vorsten zijn. God verschafte hen elke 
mogelijkheid om het grootste volk op aarde te worden. […] 
Maar Israël voldeed niet aan Gods bedoeling. De Here zei: ‘Ik echter 
had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe 
zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!’ 
(Jeremía 2:21) ‘Israël is een welige wijnstok die zijn vruchten voort-
brengt.’ (Hoséa 10:1)” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 175, 176. 
“En zoals de pachters aan de heer een verschuldigd deel van de vruch-
ten van de wijngaard moesten teruggeven, moest Gods volk Hem eren 
door een leven te leiden dat beantwoordde aan hun heilige voorrech-
ten. Maar zoals de pachters de slaven hadden gedood die de heer had 
gezonden om de vrucht in ontvangst te nemen, hadden de joden de 
profeten gedood die God hun had gezonden om hen tot bekering te 
brengen. De ene boodschapper na de andere was gedood.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 491, 492. 
 

De vruchten verwachten en ernaar vragen 

3.  In plaats van dankbaar te zijn voor de grote voordelen die de 
landsmannen hadden ontvangen, hoe behandelden zij de bood-
schappers die voor de tweede en de derde keer door de Heer van de 
wijngaard waren gestuurd? Matthéüs 21:36; Lukas 20:11, 12. 

Matthéüs 21:36 Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aan-
tal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. 
Lukas 20:11, 12 En hij stuurde nog een andere dienaar, maar zij 
sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met 
lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij ver-
wondden ook deze en wierpen hem eruit. 
 
“Eeuwenlang keek God met geduld en verdraagzaamheid naar de 
wrede behandeling die aan Zijn vertegenwoordigers werd gegeven, 
aan Zijn heilige wet, ter aarde geworpen, veracht en vertrapt. Hij 
veegde de inwoners van de wereld van Noach weg met een vloed. 
Maar toen de aarde opnieuw bevolkt was, wendden de mensen zich 
van God af en vernieuwden zij hun vijandigheid tegenover Hem, en 
manifesteerden zich in een vrijpostige uitdagendheid. Degenen die 
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door God uit de Egyptische slavernij werden gered, volgden in de 
voetsporen van degenen die hen waren voorgegaan. Oorzaak kreeg 
gevolg: de aarde werd bedorven.” –Review and Herald, 17 juli 1900.  
 

4.  Wat besloot de eigenaar van de wijngaard te doen, terwijl hij één 
zoon had? Respecteerden de arbeiders de zoon en gaven ze hem 
wat ze hem schuldig waren? Markus 12:6; Lukas 20:13; Matthéüs 
21:37-39. 

Markus 12:6 Toen hij dan nog één zoon had, die hem lief was, heeft 
hij ook die, als laatste, naar hen toe gestuurd en hij zei: Voor mijn 
zoon zullen zij ontzag hebben. 
Lukas 20:13 En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal 
mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag 
voor hem hebben. 
Matthéüs 21:37-39 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en 
zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de land-
bouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. 
Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze 
hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en dood-
den hem. 
 
“Christus, Gods geliefde Zoon, was gekomen om de aanspraken van 
de Eigenaar van de wijngaard te bevestigen, maar de pachters behan-
delden Hem met duidelijke minachting en zeiden: Wij willen niet dat 
deze mens over ons zal heersen. Zij waren jaloers vanwege de schoon-
heid van Christus’ karakter. Zijn wijze van onderricht ging die van hen 
ver te boven en zij waren bang voor Zijn succes. Hij bestreed hen, 
maakte hun schijnheiligheid openbaar en liet hun de zekere uitkomst 
zien van hun handelwijze. Dit dreef hen tot razernij. Zij leden pijn 
onder de bestraffingen die zij niet tot zwijgen konden brengen. Zij 
haatten de maatstaf van gerechtigheid die Christus steeds voorhield. 
Zij zagen dat Zijn leer hun zelfzucht aan het licht bracht en besloten 
Hem te doden. Zij haatten Zijn voorbeeld van waarheidslievendheid en 
vroomheid en de verheven geestelijke zin die in alles wat Hij deed tot 
uiting kwam. Zijn hele leven was één aanklacht tegen hun zelfzucht. 
En toen de laatste toets kwam, die gehoorzaamheid ten eeuwigen leven 
of ongehoorzaamheid, met als gevolg de eeuwige dood betekende, 
verwierpen zij de Heilige Israëls.” –Lessen uit het leven van alledag, 
blz. 178, 179. 
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Verandering van arbeiders 

5.  Wie wordt in de gelijkenis voorgesteld door de zoon die werd 
gedood en ook door de steen die in de profetie werd verworpen? 
Hoe verdiend is het voor die landlieden om in de wijngaard te 
blijven werken? Matthéüs 21:40-42; Markus 12:9. 

Matthéüs 21:40-42 Wanneer dan de heer van de wijngaard komen 
zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: 
Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de 
wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten 
op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen 
in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is 
tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is 
wonderlijk in onze ogen? 
Markus 12:9 Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij zal 
zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan 
anderen geven. 
 
“... [Christus] wilde ... dat de Farizeeën zouden antwoorden zoals zij 
nu deden. Het was Zijn bedoeling dat zij zichzelf zouden veroordelen. 
Zijn waarschuwingen die er niet in geslaagd waren hen tot inkeer te 
brengen, zouden hun ondergang bezegelen en Hij wilde hen doen 
beseffen dat zij hun ondergang aan zichzelf te wijten hadden. Hij 
wilde hun Gods rechtvaardigheid tonen in het wegnemen van hun 
nationale voorrechten, iets wat reeds begonnen was en wat niet alleen 
met de verwoesting van hun stad en tempel, maar met de verstrooiing 
van het volk zou eindigen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 492. 
 

6.  Wat wordt vertegenwoordigd door de wijngaard die in handen van 
de landlieden werd gelegd? Was het koninkrijk van God een 
toekomstig geschenk waarmee ze gezegend waren om mee te wer-
ken, of was het ook een geschenk voor het heden? 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 
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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 middernach-
telijk donker. Het voorzegde vonnis trof het Joodse volk. Hun eigen 
woeste hartstocht die zij niet beheersten, bewerkte hun ondergang. In 
hun verblinde woede vernietigden zij elkaar. [...] 
Als volk hadden de Joden gefaald Gods plannen te volbrengen en de 
wijngaard werd hun ontnomen. De voorrechten die zij hadden 
misbruikt en het werk dat zij hadden nagelaten, werd aan anderen 
toevertrouwd.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 180. 
 

Bijzondere voorrechten voor de gemeente 

7.  Na het bestuderen van deze gelijkenis, wie gelooft u dat de land-
lieden waren die dit grote geschenk ontvingen en het verbeurd 
hadden? Hoe is deze gelijkenis van toepassing op de gemeente van 
vandaag, gezien zij ook de goddelijke woorden van Gods konink-
rijk heeft ontvangen om mee te werken en om vruchten voort te 
brengen voor de Meester? Matthéüs 21:44-46. 

Matthéüs 21:44-46 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; 
en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en 
Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij 
over hen sprak. En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren 
bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden. 
 
“De gelijkenis van de wijngaard is niet alleen toepasselijk op het 
Joodse volk, maar bevat ook een les voor ons. De gemeente in deze 
generatie heeft van God grote voorrechten en zegeningen ontvangen 
en Hij verwacht een reactie die daaraan evenredig is. 
Wij zijn met een hoge losprijs vrijgekocht. Alleen aan de hand van 
de grootte van deze losprijs kunnen wij ons de resultaten indenken, 
Op deze aarde, die bevochtigd is door het bloed en de tranen van 
Gods Zoon, moeten de kostbare vruchten van het paradijs worden 
voortgebracht. In het leven van Gods kinderen moeten de waar-
heden van Zijn Woord en de heerlijkheid en uitnemendheid daarvan 
openbaar worden. Christus wil door Zijn volk Zijn karakter en de 
aard van Zijn koninkrijk openbaren.” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 180. 
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Voor verdere studie 

♦ Denkt u dat men tegenwoordig meer vruchten voortbrengt dan in de 
tijd van Jezus? 

♦ Wat doet u om de Heer de verwachte vrucht van uw werk te geven? 
♦ Wat verwacht u in de toekomst te doen? 
 
“De Joden hadden vaak de woorden van deze profetie herhaald, terwijl ze de 
mensen in de synagogen onderwezen en dit toepasten op de komende 
Messias. Maar Jezus verbond de erfgenaam die zo wreed was gedood met de 
steen die de bouwers verwierpen, maar die uiteindelijk de belangrijkste steen 
van het hele gebouw werd. Christus Zelf was de grondlegger van het Joodse 
systeem, het fundament van de kostbare tempel, het tegenbeeld waarnaar alle 
offerdiensten wezen. De Joden keken met duidelijke angst naar de komst van 
Christus. De schriftgeleerden, die in de wetten werden geleerd en bekend 
waren met de bekendmakingen van de profeten over Zijn komst, wisten uit 
de profetische geschiedenis dat de tijd van uitzien naar en wachten op Zijn 
komst naar de wereld was verstreken. Door de gelijkenissen die Jezus tot de 
Joden sprak, bracht Hij hun gedachten naar profetieën, die deze dingen 
voorzegd hadden, die op dat moment gebeurden. Hij trachtte met alle mid-
delen binnen Zijn macht om hun geweten wakker te schudden en hun begrip 
te verbeteren, opdat zij goed de stappen konden overwegen die ze aan het 
overdenken waren.” –Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 35. 

 
_____ 

 
 

20e Les     Sabbat 18 mei 2019 
                 Sabbatbegin 21.30 u. ↔ 21.31 u. 
 

De dringendheid van 
de vooruitgang van het Koninkrijk 

 
“Gods volk moet de waarschuwing ontvangen en direct waar men zich 
bevindt voor zielen werken. Mensen beseffen namelijk niet hoe groot hun 
nood is en het gevaar waarin zij verkeren. Christus zocht de mensen waar 
zij waren en stelde de grote waarheden met betrekking tot Zijn koninkrijk 
voor hen. Terwijl hij van plaats tot plaats ging zegende en vertrooste Hij de 
lijdenden en genas de zieken. Dit is ons werk. God wil dat wij de noden 
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verlichten van de behoeftigen. De reden waarom de Heer Zijn macht niet 
duidelijker laat zien, is omdat er zo weinig geestelijkheid is te midden van 
degenen die beweren de waarheid te geloven.” –Medical Ministry, blz. 319; 
A Call to Medical Evangelism and Health Education, blz. 11. 

 
Discipelschap met hemelse doelstellingen 

1.  Hoe antwoordde Jezus een schriftgeleerde die Hem vrijwillig aan-
bood om Hem te volgen, waar Hij ook ging? Was Hij blij met 
zo’n spontaan aanbod? Wat kunnen we waarnemen in het ant-
woord van de Verlosser? Matthéüs 8:19; Lukas 9:57, 58. 

Matthéüs 8:19 En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei 
tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 
Lukas 9:57, 58 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand 
tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat. Maar 
Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht 
nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd 
kan neerleggen. 
 
“Terwijl Jezus Zijn discipelen voorbereidde op hun werk, drong ie-
mand, die niet geroepen was, zich bij hen op. Dat was Iskariot, iemand 
die voorgaf een volgeling van Christus te zijn. Nu kwam hij naar voren 
en vroeg een plaats in deze intieme kring discipelen. Met diepe ernst en 
schijnbare oprechtheid zij hij: ‘Meester, ik zal U volgen waar Gij ook 
heengaat.’ Jezus wees hem niet af, heette hem evenmin welkom, maar 
uitte slechts de ontmoedigende woorden: ‘De vossen hebben holen en 
de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen 
plaats om het hoofd neer te leggen.’ (Matthéüs 8:19, 20) Judas geloofde 
dat Jezus de Messias was en door zich bij de discipelen te voegen 
hoopte hij een vooraanstaande positie in het nieuwe koninkrijk te ver-
werven. Deze verwachting wilde Jezus hem ontnemen door te wijzen 
op Zijn armoede.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 236, 237. 
 

2.  Wat zei Hij tegen een man die om uitstel vroeg zodat hij zorg kon 
dragen voor wat hij zag als zijn dringendste plicht? Matthéüs 
8:21; Lukas 9:59. 

Matthéüs 8:21 Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, 
sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. 
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Lukas 9:59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, 
sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 
 
“Geen enkele aardse band, geen enkele aardse overweging moet ook 
maar een moment zwaarder wegen tegenover de plicht van het werk 
van God. Jezus verbrak Zijn verbinding met alles om een verloren 
wereld te redden, en Hij eist een volledige toewijding van ons. Er 
moeten offers worden gebracht voor de belangen van Gods zaak. Het 
opofferen van gevoel is het scherpste dat van ons wordt verlangd; 
toch is het uiteindelijk een klein offer. U heeft vrienden in overvloed 
en als de gevoelens maar geheiligd zijn dan hoeft u niet te vrezen dat 
u een zeer groot offer brengt. U laat uw vrouw niet achter tussen de 
heidenen. U bent niet geroepen om de brandende Afrikaanse woestijn 
te bewandelen of het hoofd te bieden aan gevangenissen en bij elke 
stap beproevingen tegen te komen. Wees voorzichtig met een beroep 
te doen op uw sympathieën en hoe u menselijke gevoelens en 
persoonlijke overwegingen vermengt met uw inspanningen en arbeid 
voor Gods zaak. Hij vereist onzelfzuchtige en gewillige dienst. U kunt 
dit geven en nog steeds uw plichten tegenover uw gezin vervullen; 
maar beschouw dit als iets wat op de tweede plaats komt.” –Gospel 
Worker (1892), blz. 248. 
 

De dringendheid van Gods koninkrijk 

3.  Wat zou prioriteit moeten hebben: onze verplichtingen of het 
geestelijke dienstwerk? Welke grote belangrijkheid en dringend-
heid zijn er in het worden van een discipel van de Heer en het 
roepen van mensen naar het hemelse koninkrijk? Matthéüs 8:22; 
Lukas 9:60. 

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

4.  Welke aanwijzingen gaf de apostel Paulus aan Timótheüs als een 
prediker in de geestelijke wijngaard? Moest hij zijn bediening pas 
gaan vervullen nadat voor zijn gerieven zou zijn voorzien en de 
obstakels zouden zijn verwijderd? 2 Timótheüs 4:2, 5; 2:3. 

2 Timótheüs 4:2, 5; 2:3 Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen 
of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 
onderricht. […]  Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. 
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 
[…]  Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 
 
“Paulus stond op het punt zijn loopt te eindigen, en hij wenste dat 
Timotheüs zijn plaats zou innemen, de gemeente zou behoeden voor 
de fabels en ketterijen waardoor de vijand op verschillende manieren 
zou trachten hen af te brengen van de eenvoud van het evangelie. Hij 
raadde hem aan alle tijdelijke genoegens en strikken te vlieden die 
zouden kunnen verhinderen dat hij zich volledig gaf aan zijn werk 
voor God; om blijmoedig de tegenstand, smaad en vervolging te ver-
duren waaraan zijn trouw hem zou blootstellen; om zijn bediening 
waar te maken door elk middel te gebruiken dat in zijn macht lag om 
goed te doen voor hen voor wie Christus gestorven was.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 370. 
 

 De eerste plaats 

5.  Was het een logisch verzoek dat iemand aan Jezus deed om eerst 
wat te mogen doen voordat hij Hem zou volgen? Is het 
verstandig om onze eigen manier van denken of eigen belangen 
op de eerste plaats te zetten? Lukas 9:61; 1 Korinthe 9:16; 
Matthéüs 6:33, eerste gedeelte. 
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Lukas 9:61 Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta 
mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. 
1 Korinthe 9:16 Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij 
namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers 
opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig! 
Matthéüs 6:33a Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, … 
 
“Er is geen enkele omstandigheid die belangrijk genoeg is om een 
prediker weg te roepen van belangstelling die is geschapen door het 
aanbieden van waarheid. Zelfs ziekte en dood zijn van minder belang 
dan de redding van zielen voor wie Christus zo’n onmetelijk offer 
heeft gebracht. Degenen die de belangrijkheid van de waarheid voelen 
en de waarde van zielen voor wie Christus is gestorven, zullen tegen 
geen enkele overweging een belangstellende onder de mensen achter-
laten. Zij zullen zeggen: Laat de doden hun doden begraven. De 
belangen van thuis, van landerijen en huizen zouden niet de minste 
macht hebben om hen te trekken van het werkveld. Indien predikers 
toestaan dat deze tijdelijke dingen hen afleiden van het werk is voor 
hen de enige te volgen weg om alles achter te laten en geen landerijen 
of wereldse belangen te bezitten die een invloed zullen hebben om 
hen weg te trekken van het plechtige werk van deze laatste dagen. Eén 
ziel is meer waard dan de gehele wereld. Hoe kunnen mensen die 
belijden dat zij zichzelf hebben gegeven voor het heilige werk van het 
redden van zielen hun kleine wereldse bezittingen toelaten om hun 
verstand en hart geheel in beslag te nemen en hen af te houden van de 
hoge roeping die zij belijden van God te hebben gekregen?”  
– Testimonies for the Church, deel 2, blz. 540, 541. 
 

6.  Waarom antwoordde Jezus op deze manier? Is het mogelijk om 
werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk en tegelijkerti jd eigen 
belangen in te vullen? Lukas 9:62; 2 Timótheüs 2:4. 

Lukas 9:62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de 
ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het 
Koninkrijk van God. 
2 Timótheüs 2:4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld 
in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen 
die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 
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“Aan iedereen die deelgenoot wordt aan Zijn genade wijst de Heere 
een werk voor anderen [aan]. Als enkelingen moeten we op onze 
plaats staan en zeggen: ‘Hier ben ik, zend mij.’ Hetzij iemand 
evangeliedienaar is of arts, hetzij hij koopman is of boer, geleerde of 
werktuigkundige, de verantwoordelijkheid rust op hem. Zijn taak is 
anderen de blijde boodschap van zaligheid te brengen. Alles wat hij 
doet, moet hierop gericht zijn.” –Profeten en koningen, blz. 139.  
 

Gods koninkrijk en de missie van Zijn volk 

7.  Hoe vaak herhaalde de Heere het gebod aan Petrus om te gaan 
en voor Zijn lammeren en schapen te zorgen? Gaf dit aan dat de 
prediking van het koninkrijk slechts optioneel is of een volle 
opdracht die de Heere aan eenieder van Zijn discipelen heeft 
toevertrouwd? Johannes 21:15-17; Handelingen 20:24, laatste 
gedeelte, 25. 

Johannes 21:15-17 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei 
Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief 
dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. 
Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, 
voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei 
tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: 
Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, 
zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij 
voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen 
Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei 
tegen hem: Weid Mijn schapen.  
Handelingen 20:24b, 25 … Ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor 
mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de 
bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen 
van het Evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij 
wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn 
gezicht niet meer zult zien. 
 
“Dit was een werk waarmee Petrus slechts weinig ervaring had, maar 
hij kon niet volmaakt zijn in het christelijke leven, tenzij hij geleerd 
zou hebben om de lammeren te weiden; degenen die jong in het 
geloof zijn. Er zou veel zorg, veel geduld en veel doorzettingsver-
mogen nodig zijn om de onkundigen de geschikte onderrichtingen te 
geven, om voor hen de Schriften te openen en hen te onderwijzen 
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voor nuttigheid en plicht. Dit is het werk dat vandaag gedaan moet 
worden in de gemeente. Anders zullen de verdedigers van de waar-
heid een geringe ervaring hebben en blootgesteld worden aan verlei-
ding en misleiding. De oproep aan Petrus hoort bij vrijwel iedere 
prediker thuis. Steeds weer wordt de stem van Christus gehoord die 
de opdracht aan Zijn onderherders herhaalt: ‘Weid Mijn lammeren,’ 
‘Weid Mijn schapen.’ ” –Evangelism, blz. 346. 
 

Voor verdere studie 

“U bent Gods tewerkgestelde dienaars, gemachtigd om Zijn koninkrijk op 
aarde te bouwen en u moet uw deel doen in het redden van de zielen voor 
wie Christus de prijs heeft betaald met Zijn eigen bloed. Is het dan een lichte 
aangelegenheid om te onderwijzen in de Sabbatschool zonder een voor-
bereiding te hebben in het hart voor dit gewichtige werk? Velen die een klas 
onderwijzen voelen er weinig interesse voor en zij ontsieren het heilige werk 
met hun ongewijde inspanningen.” –Counsels on Sabbath School Work,  
blz. 121.  

 
_____ 

 
 

21e Les     Sabbat 25 mei 2019 
                 Sabbatbegin 21.40 u. ↔ 21.41 u. 
 

Het Koninkrijk sinds Johannes nabijgekomen 
 
“Toen Jezus de Twaalf uitzond op hun eerste zending van genade, gaf Hij 
hen de opdracht ‘om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken 
gezond te maken.’ Lukas 9:2. Hij zei: ‘En heengaande predikt, zeggende: 
Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken; 
reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. U hebt het 
om niet ontvangen, geeft het om niet.’ Matthéüs 10:7, 8.  
En omdat zij ‘doorgingen al de vlekken1, verkondigende het Evangelie, en 
genezende de zieken overal’ (Lukas 9:6), vergezelde de zegen van de hemel 

                                                        
 
 
 
1 vlekken: dorpen 
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hun arbeid. De vervulling van de opdracht van de Heiland door de disci-
pelen maakte hun boodschap de kracht van God tot redding, en door hun 
inspanningen werden velen tot kennis van de Messias gebracht.” –Counsels 
to Parents, Teachers, and Students, blz. 465. 

 
Verkondigd door Mozes en de profeten 

1.  Wat was er door Mozes geschreven over de komende Verlosser? 
Welke buitengewone opdracht zou Hij ten uitvoer brengen? 
Deuteronomium 18:15; Genesis 3:15. 

Deuteronomium 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, 
zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem 
moet u luisteren. 
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. 
 
“Over de verschijning van de Beloofde zijn duidelijk omlijnde 
profetieën gegeven. Aan Adam was de komst van de Verlosser ver-
zekerd. Het oordeel dat over satan was uitgesproken: ‘Ik zal vijand-
schap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; 
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen’ 
(Genesis 3:15), was voor onze stamouders een belofte van de verlos-
sing die Christus tot stand zou brengen. 
Aan Abraham was de belofte gegeven dat uit zijn geslacht de 
Redder van de wereld zou voortkomen. ‘Met uw nageslacht zullen 
alle volken der aarde gezegend worden’. ‘Hij zegt niet: en aan zijn 
zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat 
wil zeggen: aan Christus.’ (Genesis 22:18; Galaten 3:16) 
Tegen het einde van zijn werk als leider en leraar van Israël, 
profeteerde Mozes duidelijk van de komende Messias. ‘De Here, uw 
God’, verklaarde hij aan de bijeengekomen Israëlieten, ‘zal u een pro-
feet verwekken uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben; naar 
Hem zult gij luisteren’. En Mozes verzekerde de Israëlieten dat God 
Zelf hem dit tijdens zijn verblijf op de berg Horeb had geopenbaard: 
‘Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, 
zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal 
alles tot hen zeggen, wat Ik Hem gebied.’ (Deuteronomium 18:15, 
18)”  –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 164, 165. 
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2.  Welk andere groot werk zou de Messias volgens de profeten 
vervullen? Hoe wordt de heilige werkelijkheid van het geeste-
lijke koninkrijk afgeschilderd? Jesája 61:1-3; 50:11. 

Jesája 61:1-3; 50:11 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat 
de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan 
de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebro-
kenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor 
wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het 
jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van 
onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treuren-
den van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in 
plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats 
van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de 
gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 
[...]  Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in 
Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal 
Hij zachtjes leiden. 
 
“Jesaja profeteerde: ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï 
en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen’ ‘Neigt uw oor en 
komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig 
verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David. Zie, Ik 
heb Hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en 
gebieder der natiën. Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, 
en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, 
uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.’ 
(Jesaja 11:1; 55:3-5) 
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 
verwekken; die zal als Koning regeren en verstandig handelen, die 
zal recht en gerechtigheid doen in het land. In Zijn dagen zal Juda 
behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is Zijn naam, 
waarmede men Hem zal noemen: de Here onze Gerechtigheid’. 
(Jeremia 23:5, 6)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 165. 
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Sinds de tijd van Johannes is het koninkrijk nabij 

3.  Hoe bevestigde Jezus Gods koninkrijk als actief vanouds tot het 
begin van Johannes’ bediening? Welke kernboodschap werd 
realiteit? Lukas 16:16. 

Lukas 16:16 [NBG’51]  De wet en de profeten gaan tot Johannes; 
sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods 
en ieder dringt zich erin. 
 
“Christus omschreef in de opdracht aan Zijn discipelen niet alleen hun 
werk, maar gaf hen ook hun boodschap. Leert de volken, zei Hij 
‘onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ De discipelen moesten onder-
wijzen wat Christus hen had geleerd. Dit omvat alles wat Hij heeft 
gesproken, niet alleen in persoon maar ook door de profeten en leraars 
van het Oude Testament. Hier wordt alle menselijk[e] leer buiten-
gesloten. [...] Niets wat niet door Hem wordt onderschreven zal in Zijn 
koninkrijk worden erkend.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 687, 688. 
“ ‘Filippus vond Nathánaël en zei tot hem: Wij hebben Hem gevon-
den, van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, na-
melijk Jezus, de zoon van Jozef, van Názareth.’ ‘Nathánaël ant-
woordde en zei tot Hem: Rabbi! U bent de Zone Gods, U bent de 
Koning Israëls.’ Johannes 1:46, 50.” –Counsels on Sabbath School 
Work, blz. 26. 
 

4.  Als Mozes en de profeten de komst van Gods koninkrijk in de 
Messias verkondigden, kon die verkondiging mislukken? Waarom 
was het voor Jezus en Zijn discipelen onmogelijk om een andere 
boodschap te prediken? Matthéüs 5:18; Lukas 16:17. 

Matthéüs 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voor-
bijgaan, totdat het alles geschied is. 
Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 
 
“Maar van de wet der tien geboden zegt de Psalmist: ‘Voor eeuwig, 
o Here, houdt Uw Woord stand in de hemelen.’ Psalm 119:89 En 
Christus Zelf zegt: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet... te 
ontbinden... Voorwaar’, – hiermee deze uitspraak zo sterk mogelijk 
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beklemtoond – ‘Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er 
niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 
geschied.’ Matthéüs 5:17, 18. 
Hier onderwijst Hij niet alleen wat de eisen van Gods wet geweest 
waren, of toen waren, maar wat ze zouden zijn zolang hemel en 
aarde bestaan. Gods wet is even onveranderlijk als Zijn troon. Hij 
zal altijd Zijn aanspraken doen gelden op de mens zolang deze 
leeft.” –Patriarchen en profeten, blz. 329. 
“…Christus kwam niet om te vernietigen, maar om de wet te 
vervullen. Geen enkele jota of tittel van Gods morele standaard zou 
kunnen worden veranderd om de mens in zijn gevallen toestand 
tegemoet te komen. Jezus stierf opdat Hij aan de berouwvolle 
zondaar Zijn eigen gerechtigheid zou toeschrijven, en het voor de 
mens mogelijk zou maken om de wet te houden.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 312. 
 

Bevestiging van dezelfde grote waarheid 

5.  Wat laat zien dat de tijd van Johannes’ dienstwerk niet een 
einde maakte aan de boodschappen van Mozes en de profeten, 
maar het begin was van de vervulling van Gods koninkrijk? 
Matthéüs 11:12, 13. 

Matthéüs 11:12, 13 En van de dagen van Johannes de Doper af tot 
nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en 
geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot 
Johannes toe geprofeteerd. 
 
“Johannes ging uit om de gezalfde van de Heer aan te kondigen, en 
de mensen tot bekering te roepen, zeggende: ‘Bekeert u; want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van wie 
gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: De stem des 
roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn 
paden recht!’ Matthéüs 3:2, 3.  
‘Elk dal zal gevuld worden, en elke berg en heuvel zal vernederd 
worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en 
de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods 
zien.’ Lukas 3:5, 6. ‘En de bijl ligt ook reeds aan de wortel der 
bomen; elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
uitgehouwen, en in het vuur geworpen.’ Lukas 3:9.” –The Youth’s 
Instructor, 17 mei 1900. 
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6. Wat is zeker in het woord van Jezus en de boodschap van de 
discipelen? Lukas 9:1, 2; 10:9, 11. 

Lukas 9:1, 2; 10:9, 11 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan 
hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en 
Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de 
zieken te genezen. [...] Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: 
Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. [...] Zelfs het stof uit uw 
stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het 
Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. 
 
“Tijdens het leven van Christus waren de zieken en aangevochtenen 
onderwerpen van Zijn bijzondere zorg. Toen Hij Zijn discipelen uit-
zond, gaf Hij hun de opdracht om de zieken te genezen alsook het 
evangelie te prediken. Toen Hij de zeventig uitzond, gebood Hij hen 
de zieken te genezen en vervolgens te prediken dat het koninkrijk van 
God nabij hen was gekomen.” –Testimonies for the Church, vol. 4, 
blz. 225. 
“Christus heeft een voorbeeld gegeven, en de Heer zal stellig de in-
spanningen zegenen van degenen die erop uit trekken in de vreze 
Gods, en de boodschap brengen die de Heiland aan de eerste disci-
pelen gaf: ‘Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.’ (Lukas 10:9)” 
–Evangelism, blz. 51, 52. 
 

Deelgenoten van de gezegende erfenis 

7.  Welke prachtige boodschappen zouden de apostelen daarom met 
vertrouwen en vreugde kunnen schrijven? Kolossensen 1:12, 13; 
1 Petrus 1:3-5. 

Kolossensen 1:12, 13 Daarbij danken wij de Vader, Die ons be-
kwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heili-
gen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis 
en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 
1 Petrus 1:3-5 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, op-
nieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding 
van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte 
en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U 
wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 
zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 
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“Van de armen van geest zegt Jezus: ‘Hunner is het Koninkrijk der 
hemelen.’ Dit koninkrijk is niet, zoals de toehoorders van Jezus 
hoopten, een tijdelijk en aards koninkrijk. Christus stelde voor de 
mens het geestelijk koninkrijk van Zijn liefde, Zijn genade en Zijn 
rechtvaardigheid 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 gerechtigheid 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” –Gedachten van de berg 
der zaligsprekingen, blz. 13. 
 

Voor verdere studie 

“De apostel Paulus zegt, dat God ons heeft ‘verlost uit de macht der 
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde’. 
(Kolossensen 1:13) En iedereen, die van de dood overgegaan is tot het 
leven, kan bevestigen ‘dat God waarachtig is’. (Johannes 3:33) Hij kan 
getuigen: ‘Ik had hulp nodig en ik heb die in Jezus gevonden. In elke 
behoefte werd voorzien en mijn geestelijke honger werd gestild.”  
–Schreden naar Christus, blz. 136. 

 
_____ 

 
 

22e Les     Sabbat 1 juni 2019 
                 Sabbatbegin 21.49 u. ↔ 21.50 u. 
 

Welkom in het hemelse Koninkrijk 
 
“Degenen die hebben gehandeld door egoïsme en menselijke ambitie, die 
ernaar hebben gestreefd de grootste te zijn, die zichzelf belangrijk dunkten, 
die zich boven het belijden van fouten en vergissingen voelden, zullen geen 
plaats hebben in het koninkrijk van God. Of mensen geëerd zullen worden 
als leden van de koninklijke familie van God, zal bepaald worden door de 
manier waarop zij de toets en beproeving van God dragen die op hen in dit 
leven gebracht is. Degenen die niet zelfverloochenend zijn geweest, die 
geen sympathie hebben getoond voor de ellende van anderen, die niet de 
kostbare eigenschappen van liefde hebben ontwikkeld, die geen verdraag-
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zaamheid en zachtmoedigheid hebben getoond in dit leven, zullen niet wor-
den veranderd wanneer Christus komt.” –God’s Amazing Grace, blz. 60. 

 
De geboden en het koninkrijk 

1. Wat zei de Heer, nadat Hij de geldigheid van de geboden had 
bevestigd, over degenen die door woorden of daden zelfs maar 
één beginsel verbraken of nietig verklaarden? Wat betekent het 
om als de laatste in Gods koninkrijk te worden beschouwd? 
Matthéüs 5:19, eerste gedeelte. 

Matthéüs 5:19a Wie dan een van deze geringste geboden afschaft 
en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het 
Koninkrijk der hemelen; ... 
 
“Dat wil zeggen, hij zal daar geen plaats hebben. Immers hij die op-
zettelijk één gebod breekt, houdt zich in de geest aan geen van de 
geboden.’Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is 
schuldig geworden aan alle.’ Jakobus 2:10. 
Het is niet de omvang van de daad van ongehoorzaamheid die de 
zonde uitmaakt, maar het feit dat afgeweken wordt van Gods uitge-
drukte wil in de kleinste bijzonderheid; immers, dit toont aan dat er 
nog gemeenschap bestaat tussen de ziel en de zonde. Het hart is 
verdeeld in zijn dienst. Er is een feitelijk ontkennen van God, een 
opstandigheid tegen de wetten van Zijn heerschappij.” –Gedachten 
van de berg der zaligsprekingen, blz. 50. 
 

2.  Waarom heeft de overtreding of nietigverklaring van een gebod 
zulke ernstige gevolgen? Psalm 119:4; Jakobus 2:10. 

Psalm 119:4 HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in 
acht te nemen. 
Jakobus 2:10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één 
punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 
 
“Indien de mensen vrij zouden zijn, om af te wijken van de eisen des 
Heren, en voor zichzelf een maatstaf voor hun plicht aan te leggen, 
zou er een verscheidenheid van maatstaven zijn aangepast aan de ver-
schillende instelling van de mensen, en de heerschappij zou uit de 
handen des Heren genomen worden. De wil van de mens zou boven 
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alles gesteld worden, en de hoge, heilige wil van God, – Zijn liefde-
volle bedoeling jegens Zijn schepselen, – zou onteerd en veronacht-
zaamd worden. 
Wanneer mensen hun eigen weg kiezen, stellen zij zichzelf tegenover 
God. Zij zullen geen plaats hebben in het koninkrijk der hemelen, want 
zij voeren oorlog tegen de beginselen van de hemel zelf. Door de wil 
van God te veronachtzamen stellen ze zichzelf aan de zijde van satan, 
de vijand van God en mensen. [...] Er is in de wet geen gebod dat niet 
bedoeld is voor het welzijn en geluk van de mens, zowel in dit leven 
als in het toekomende. Door gehoorzaamheid aan Gods wet wordt de 
mens als door een omtuining omgeven, en zo wordt hij ver van het 
kwade gehouden. Hij die deze door God opgeworpen omtuining op 
één punt neerhaalt, heeft de beschermende kracht daarvan gebroken; 
immers, hij heeft een weg geopend waarlangs de vijand kan binnen-
komen, om te verwoesten en te gronde te richten.” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 50, 51. 
 

3.  Wat zal er – aan de andere kant – worden ervaren door degenen 
die de heilige wet liefhebben en houden? Hoe zullen in het konink-
rijk der hemelen degenen worden beschouwd die oprecht en gewil-
lig de geboden onderhouden en onderwijzen? Deuteronomium 6:2; 
Jesája 48:18; Matthéüs 5:19, laatste gedeelte. 

Deuteronomium 6:2 Opdat u de HEERE, uw God, vreest door al 
Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: 
u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw 
dagen verlengd worden. 
Jesája 48:18 Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan 
zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de 
golven van de zee. 
Matthéüs 5:19b ... Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
“In het geestelijke koninkrijk van Christus is er geen plaats voor de 
eigenschappen die schitteren met de grootste glans in de konink-
rijken van de wereld. Dat wat zeer verheven is onder de mensen, en 
verhoging brengt aan zijn bezitter, zoals kaste, rang, positie of 
rijkdom, wordt niet gewaardeerd in het geestelijke koninkrijk. De 
Heer zegt: ‘Die Mij eren, zal Ik eren.’ 1 Samuël 2:30. In het ko-
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ninkrijk van Christus worden mensen onderscheiden naar hun gods-
vrucht.... 
Het koninkrijk der hemelen is van een hogere orde dan enig aards 
koninkrijk. Of we een hogere positie of een lagere positie zullen 
innemen, zal niet worden bepaald door onze rang, rijkdom of oplei-
ding, maar door het karakter van de bewezen gehoorzaamheid aan 
het woord van God.” –God’s Amazing Grace, blz. 60. 
  

Meer dan een profeet 

4.  Welk groot getuigenis gaf Jezus van Zijn voorloper? In welke zin 
was Johannes de Doper ‘veel meer dan een profeet’? Matthéüs 
11:7-9; Lukas 7:26. 

Matthéüs 11:7-9 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de 
menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar 
gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen 
wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in 
kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn 
in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan 
kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een 
profeet. 
Lukas 7:26 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een 
profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. 
 
“Zij, die zijn getuigenis over Jezus hadden gehoord, zeiden na zijn 
dood: ‘Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat Johannes van 
Deze zei, was waar.’ (Johannes 10:41) Johannes liet geen vuur uit de 
hemel dalen en wekte geen doden op, zoals Elia gedaan had. Hij zwaai-
de niet in Gods naam met de staf van Mozes’ bevoegdheid. Hij was 
gezonden om de komst van de Heiland aan te kondigen en de mensen 
op te roepen zich gereed te maken voor Zijn komst. Hij deed zijn werk 
zo getrouw, dat de mensen, als ze het later over hem hadden, moesten 
zeggen: ‘Al wat Johannes van deze Mens heeft gezegd, was waar.’ 
Iedere discipel van de Meester moet op deze wijze van Jezus getuigen. 
Als heraut van de Messias was Johannes veel meer dan een profeet. 
(Lukas 7:26) Terwijl de profeten de komst van Christus van verre 
hadden gezien, had Johannes het voorrecht Hem te aanschouwen, uit 
de hemel het getuigenis van Zijn zending te horen en Hem aan te 
kondigen als de door God gezonden Messias.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 178. 
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5.  Wat zei Jezus over hem – hoewel Johannes de Doper door Jezus 
werd erkend als een boodschapper en de grootste mens die ooit 
had geleefd – in vergelijking met de minste in het koninkrijk der 
hemelen? Waarom? Matthéüs 11:10, 11; Lukas 7:28. 

Matthéüs 11:10, 11 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik 
zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed 
zal maken. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren 
zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; 
maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. 
Lukas 7:28 Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is 
niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste 
in het Koninkrijk van God is groter dan hij. 
 
“Behalve de vreugde die Johannes in zijn werk had gevonden, was 
zijn leven gekenmerkt door verdriet. Buiten de woestijn was zijn stem 
zelden gehoord. Hij had een eenzaam leven geleid. Hij had de resul-
taten van zijn werk niet mogen zien. Hij had niet het voorrecht gehad 
met Christus te zijn en de manifestatie van goddelijk licht te zien, die 
aan het grotere licht gepaard ging. Hij heeft niet gezien hoe de blinden 
het gezicht terugkregen, de zieken werden genezen en de doden wer-
den opgewekt. Hij heeft niet het licht gezien, dat door de woorden van 
Christus scheen op de beloften van de profeten. De minste discipel 
van Jezus heeft zijn machtige werken gezien en zijn woorden gehoord 
en had in dat opzicht een groter voorrecht dan Johannes de Doper. 
Daarom werd gezegd dat zo iemand groter was dan Johannes.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 178, 179. 
 

Streven en pijn lijden voor het koninkrijk 

6.  Wat zei Jezus over het binnengaan in het koninkrijk van God sinds 
de dagen van Johannes’ prediking? Wat bedoelde Hij te zeggen 
met ‘de geweldigers nemen het met geweld? Matthéüs 11:12, 13. 

Matthéüs 11:12, 13 [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. Want al de profeten 
en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 
 
“De leer van Johannes wekte in de harten van velen een groot 
verlangen om deel te hebben aan de zegeningen die Christus zou 
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brengen, en zij ontvingen de waarheid. Deze zagen de noodzaak van 
hervorming. Ze moeten niet alleen trachten naar binnen te gaan bij de 
nauwe poort; ze moeten ernaar streven en pijn lijden om de zege-
ningen van het evangelie te ontvangen. Niets behalve een hevig ver-
langen, een vastberaden wil, een vastberadenheid van doel, kon de 
morele duisternis weerstaan die de aarde bedekte als een doodskleed. 
Om de zegeningen te verkrijgen, die hun voorrecht was, moeten ze 
ernstig werken, ze moeten hun eigen-ik verloochenen.” –The Youth’s 
Instructor, 17 mei 1900. 
 

7.  Wat zou daarom onze grootste en voornaamste interesse in het 
leven moeten zijn? Hoe is het mogelijk om de waarde te bepalen 
van Jezus’ belofte en van ganser harte te werken voor het konink-
rijk der hemelen, zoals de discipelen deden in Zijn tijd? Matthéüs 
6:33, eerste gedeelte; 11:15. 

Matthéüs 6:33a; 11:15 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid, [...]  Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
 
“Deze belofte zal nooit falen. We kunnen de genade van God niet ge-
nieten tenzij we voldoen aan de voorwaarden waarop Zijn gunst is 
geschonken. Door dat te doen, zal er tot ons die vrede komen, tevre-
denheid en wijsheid, die de wereld niet kan geven, noch wegnemen.... 
Een nederige geest en een dankbaar hart zullen ons verheffen boven 
kleine beproevingen en werkelijke moeilijkheden. Hoe minder serieus, 
energiek en waakzaam wij zijn in dienst van de Meester, des te meer 
zal de geest bij het eigen-ik blijven stilstaan, moeilijkheden ter grootte 
van een mug tot een olifant maken.... “ –Conflict and Courage, 
blz. 370. 
“Mijn broeders en zusters, er is voor ons eeuwig leven te winnen. 
Laten we de goede strijd des geloofs strijden. Niet in de toekomst, 
maar nu is onze tijd der beproeving. Zolang het er nog is, ‘zoekt eerst 
het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid; en al deze dingen’ – de 
dingen die nu zo vaak satans doel dienen als strikken om te misleiden 
en te vernietigen – ‘zullen u toegeworpen worden.’  (Matthéüs 6:33)” 
–(Review and Herald, 5 maart 1908) Christian Service, blz. 21. 
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Voor verdere studie 

“De profeet Johannes was de schakel tussen de beide bedelingen. Als Gods 
vertegenwoordiger trad hij op om het verband te laten zien tussen wet en 
profeten en het christelijk tijdperk. Hij was het mindere licht dat door een 
groter licht gevolgd zou worden. Het verstand van Johannes werd verlicht 
door de Heilige Geest, zodat hij zijn volk zou kunnen verlichten. Er is 
echter geen licht zo helder geweest, waardoor de zondige mens is verlicht, 
als dat wat straalde uit de leer en het leven van Jezus. Het werk van 
Christus had men door de schaduwdiensten maar vaag begrepen.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 178. 

 
_____ 

 
 

23e Les     Sabbat 8 juni 2019 
                 Sabbatbegin 21.56 u. ↔ 21.57 u. 
 

De belangrijkste in het Koninkrijk 
 
“ ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om 
te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.’ Temidden van Zijn 
discipelen was Christus in alle opzichten een dienaar, een lastdrager. Hij 
deelde in hun armoede, Hij verloochende Zich terwille van hen, Hij ging 
hen voor om moeilijke plaatsen te effenen en binnenkort zou Hij Zijn werk 
op aarde afsluiten door Zijn leven af te leggen. Het beginsel waardoor 
Christus Zich liet leiden moet ook het leidend beginsel zijn van de ge-
meente die Zijn lichaam is. Het plan en de basis van redding is liefde. In 
Christus’ koninkrijk zijn de grootste zij, die het voorbeeld, dat Hij heeft 
gegeven, navolgen en zich gedragen als herders in Zijn kudde.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 453. 

 
Ambitie en een geschil 

1.  Welke discussie met betrekking tot het koninkrijk ontstond onder 
de discipelen terwijl zij wandelend onderweg waren? Wat heeft dit 
over hen onthuld? Lukas 9:46; Markus 9:33, 34; Matthéüs 18:1. 

Lukas 9:46 Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag 
wie van hen de belangrijkste was. 
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Markus 9:33, 34 En Hij kwam in Kapernaüm en toen Hij thuis-
gekomen was, vroeg Hij hun: Waarover had u het met elkaar onder-
weg? Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woorden-
wisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. 
Matthéüs 18:1 Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en 
zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? 
 
“Toen Christus en de discipelen alleen in huis waren … riep Jezus de 
anderen bij Zich en vroeg: ‘Waarover waart gij onderweg in gesprek?’ 
(Markus 9:33) Jezus’ aanwezigheid en Zijn vraag plaatsten de zaak in 
een heel ander daglicht dan voorheen, toen zij er onderweg over stre-
den. Schaamte en zelfbeschuldiging deed hen zwijgen. Jezus had hen 
verteld dat Hij voor hen moest sterven en hun zelfzuchtige eerzucht 
vormde een pijnlijke tegenstelling met Zijn onzelfzuchtige liefde. Toen 
Jezus hen vertelde dat Hij ter dood gebracht zou worden en weer zou 
opstaan, trachtte Hij hen te betrekken in een gesprek over de grote 
beproeving van hun geloof… Maar hoewel Hij onomwonden tot hen 
had gesproken over wat Hem te wachten stond, wekte het noemen van 
het feit dat Hij spoedig naar Jeruzalem zou gaan weer hun hoop dat het 
koninkrijk binnenkort opgericht zou worden. Dit was aanleiding ge-
weest te strijden over wie de grootste zou zijn. [...] ... Eindelijk waagde 
één van hen het Jezus te vragen: ‘Wie is de grootste in het koninkrijk 
der hemelen?’ –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 361, 362. 
 

2.  Hoe reageerde de Heer op hun zorgen? Welk voorbeeld gebruikte 
Hij om hun ambitie en hun verlangen naar een positie te vervangen 
met oprechtheid en nederigheid? Markus 9:35; Lukas 9:47, 48. 

Markus 9:35 En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als 
iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een 
dienaar van allen. 
Lukas 9:47, 48 Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, 
nam Hij een kind en zette dat bij Zich. En Hij zei tegen hen: Wie dit 
kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, 
ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u 
allen is, die zal belangrijk zijn. 
 
“Als we de wonderbare lessen ter harte nemen, die Jezus Zijn 
discipelen leerde aan de hand van een klein kind – dan zouden veel 
dingen, die nu een onoverkomelijke moeilijkheid lijken, helemaal 
verdwijnen! De discipelen kwamen tot Jezus en vroegen ‘Wie is 
toch de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een 
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kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik 
zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het 
Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal 
vernederen als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen.’ (Matthéüs 18:1-4)” –Het Bijbels gezin, blz. 229. 
 

De juiste weg 

3.  Welke grote veranderingen, zei Hij, moesten er plaatsvinden in 
het leven van iemand die verlangt om voorbereid te zijn om het 
hemelse koninkrijk binnen te gaan? Matthéüs 18:2, 3. 

Matthéüs 18:2, 3 En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun 
midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en 
wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet 
binnengaan. 
 
“Het pad naar de hemel is nu niet gemakkelijker dan in de dagen van 
onze Verlosser. Alle zonden moeten worden weggedaan. Iedere lieve-
lingszonde die ons godsdienstig leven hindert, moet afgesneden wor-
den. Het rechteroog of de rechterhand moeten worden opgeofferd als 
deze ons doen zondigen. Zijn wij bereid onze eigen wijsheid op te ge-
ven en als een klein kind het koninkrijk der hemelen te ontvangen? Zijn 
wij bereid om afstand te nemen van eigengerechtigheid? Zijn wij bereid 
om ons zelfgekozen werelds gezelschap op te geven? Zijn wij bereid af 
te zien van de goedkeuring van mensen? De prijs van het eeuwige leven 
is van oneindige waarde. Zullen wij ons inspannen en de offers brengen 
evenredig aan de waarde van het doel dat bereikt moet worden?”  
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 182. 
 

4.  Wat is het met betrekking tot kinderen waarvan Jezus – Zijn leer 
toelichtend – zei dat het iemand de belangrijkste zal maken in het 
koninkrijk der hemelen? Matthéüs 18:4; Markus 10:14, 15. 

Matthéüs 18:4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de be-
langrijkste in het Koninkrijk der hemelen. 
Markus 10:14, 15 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer 
kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder 
hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, 
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Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal 
het beslist niet binnengaan. 
 
“Ik zag dat de kracht van Gods kinderen ligt in hun nederigheid. Als 
zij klein in hun eigen ogen zijn, zal Jezus voor hen hun kracht en 
gerechtigheid zijn, en God zal hun werk voorspoedig maken.”  
–Testimonies for the Church, deel 3, blz. 307. 
“Om in Gods koninkrijk groot te zijn, moet men een klein kind zijn in 
nederigheid, in de eenvoud van het geloof en in de zuiverheid van de 
liefde. Alle trots moet vergaan, alle jaloezie moet overwonnen wor-
den, alle ambitie om de eerste plaats in te nemen moet worden opge-
geven en de zachtmoedigheid en het vertrouwen van het kind moeten 
worden aangemoedigd. Zulke mensen zullen in Christus hun rots van 
verdediging, hun sterke toren vinden. Op Hem kunnen zij blind ver-
trouwen en Hij zal hen nooit in de steek laten.” –Getuigenissen voor 
de gemeente, deel 5, blz. 109. 
 

Liefdevolle aandacht en waardering, geen berisping en aanstoot  

5.  Welke gebeurtenis toonde aan dat de discipelen weinig belang-
stelling en aandacht voor kinderen hadden? Welk vergelijkbaar 
risico kunnen wij lopen vanwege ambitie of ongevoeligheid? 
Matthéüs 19:13,14; 18:6, 7. 

Matthéüs 19:13, 14; 18:6, 7 [SVV’77]  Toen werden kinderkens tot Hem 
gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de 
discipelen bestraften ze. Maar Jezus zei: Laat af van de kinderkens, en 
verhindert hen niet tot Mij te komen; want voor zodanigen is het 
Koninkrijk der hemelen. [...]  Maar zo wie een van deze kleinen, die in 
Mij geloven, ergert, het ware hem nuttiger, dat een molensteen aan zijn 
hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee de 
wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen 
komen; doch wee die mens, door wie de ergernis komt! 
 
“Laat de prediker niet vergeten de kostbare lammeren van de kudde 
aan te moedigen. Christus, de majesteit van de hemel, zei: ‘Laat af 
van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want voor 
zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’ Jezus zendt de kinderen 
niet naar de rabbi’s; Hij zendt hen niet naar de Farizeeën; want Hij 
weet dat deze mannen hun zouden leren hun beste vriend af te wijzen. 
De moeders die hun kinderen bij Jezus brachten, deden het goed. 
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Denk aan de tekst: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert 
ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ Markus 10:14. Laat 
moeders hun kinderen nu naar Christus leiden. Laat predikers van het 
evangelie de kleine kinderen in hun armen nemen en zegen hen in de 
naam van Jezus. Spreek tot de kleinsten woorden van de zachtmoe-
digste liefde; want Jezus nam de lammeren van de kudde in Zijn 
armen en zegende hen.” –(Review and Herald, 24 maart 1896) 
Evangelism, blz. 349, 350. 
 

6.  Als wij echt geïnteresseerd zijn in het koninkrijk der hemelen, 
waar zullen wij ons dan op focussen in plaats van ambitieus te 
zijn of streven naar een positie? Matthéüs 18:8, 9. 

Matthéüs 18:8, 9 Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze 
af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of 
verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het 
eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt 
het uit, en werpt het van u. Het is beter, maar één oog hebbende, tot 
het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur 
geworpen te worden. 
 
“Elke gewoonte of elk gebruik dat tot zonde kan leiden en Christus 
oneer brengt, kan beter weggedaan worden, hoe groot het offer ook 
mag zijn. Wat God onteert kan de mens niet baten. Gods zegen kan 
niet rusten op iemand, die de onveranderlijke beginselen van het 
recht schendt. Een enkele zonde die gekoesterd wordt is voldoende 
om het karakter te ontaarden en anderen op een dwaalspoor te 
brengen. Als een hand of een voet zou moeten worden afgehouwen, 
of zelfs een oog zou moeten worden uitgerukt om het lichaam te 
redden van de dood, hoeveel meer ernst moeten wij dan maken met 
het wegdoen van de zonde die de geestelijke dood tot gevolg heeft!” 
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 365. 
 

7.  Welke gedachte helpt ons om respect voor elkaar te behouden? 
Welke waardering moeten wij hebben voor degenen die als de 
minsten worden beschouwd? Matthéüs 18:10; Filippensen 2:3, 4.  

Matthéüs 18:10 Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want 
Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van 
Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
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Filippensen 2:3, 4 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat 
eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een-
ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 
 
“Als ons leven gevuld is met een lieflijke geur, als wij God eren door 
goede gedachten over anderen te hebben en goede daden doen om 
anderen te zegenen, maakt het niet uit of wij in een hutje wonen of in 
een paleis. Omstandigheden hebben maar weinig te maken met wat de 
ziel ervaart. Het is de geest die gekoesterd wordt, die kleur geeft aan 
al onze daden. Een man die in vrede leeft met God en zijn medemens, 
kan zich niet ellendig voelen. Afgunst zal in zijn hart niet voorkomen, 
slechte gedachten zullen er niet plaatsvinden, er kan geen haat be-
staan. Het hart dat in harmonie is met God, wordt boven de erger-
nissen en smarten van dit leven uitgetild. Een hart waar de vrede van 
Christus echter niet aanwezig is, is ongelukkig en vol ontevredenheid; 
zo iemand ziet in alles fouten en gebreken, en hij zou in de meest 
hemelse muziek wanklank veroorzaken. [...] Degenen van wie het hart 
gevuld is met zelfzucht, zullen slechte gedachten koesteren jegens 
hun geloofsgenoten en zullen zich negatief uitlaten over de mensen 
die God gebruikt. Hartstochten die door satans ingevingen heftig en 
actief worden gehouden, zijn een bittere bron, waaruit altijd bittere 
stromen opwellen om het leven van anderen te vergiftigen... 
Laat iedereen die beweert Christus te volgen, zichzelf gering achten 
en anderen meerder dan zichzelf.” –Getuigenissen voor de gemeente, 
deel 5, blz. 399, 400. 
 

Voor verdere studie 

“Door Gods voorzienigheid krijgen wij omgang met hen die onervaren zijn, 
met velen die medeleven en medelijden nodig hebben. Zij hebben steun 
nodig, want ze zijn zwak. Jonge mensen hebben hulp nodig. In de kracht 
van Hem Die Zijn liefdevolle tederheid uitoefent tegenover de hulpelozen 
de onwetenden, en die gerekend worden onder de minsten van Zijn kleinen, 
moeten wij arbeiden voor hun toekomstig welzijn, voor de vorming van een 
christelijk karakter. Juist zij die het meest hulp nodig hebben, zullen soms 
ons geduld duchtig op de proef stellen. ‘Ziet toe dat gij niet één van deze 
kleinen veracht,’ zegt Christus, ‘want Ik zeg ulieden dat hun engelen in de 
hemelen altijd zien het aangezicht Mijns Vaders Die in de hemelen is.’ 
Matthéüs 18:10. En tot hen die deze zielen dienen, zegt de Heiland: ‘Voor 
zoveel gij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt 
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gij dat aan Mij gedaan.’ Matthéüs 25:40.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, blz. 605, 606. 
 

_____ 
 
 

24e Les     Sabbat 15 juni 2019 
                 Sabbatbegin 22.01 u. ↔ 22.02 u. 
 

Een blik op het Koninkrijk 
 
“Jezus had Zijn discipelen gezegd, dat er enkelen daar bij Hem stonden, 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 veranderd, en blonk gelijk de 
zon. Zijn kleding was wit en glinsterend.” –Eerste geschriften, blz. 191. 
“De belofte van de Heiland aan de discipelen was nu in vervulling 
gegaan. 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. 351. 

 

1.  Welke verbazingwekkende mededeling over het hemelse konink-
rijk deed Jezus aan Zijn discipelen op zekere dag? Lukas 9:27; 
Markus 9:1. 

Lukas 9:27 [SVV’77]  En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen van 
hen, die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het 
Koninkrijk Gods zullen gezien hebben. 
Markus 9:1 [SVV’77]  En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er 
sommigen zijn van hen, die hier staan, die de dood niet zullen 
smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met 
kracht gekomen is. 
 
“Voorafgaand aan Zijn verheerlijking had Jezus Zijn discipelen ver-
teld, dat sommigen van hen die toen bij Hem waren, niet de dood zou-
den zien, voordat zij het koninkrijk van God met kracht hebben zien 
komen. Bij de verheerlijking op de berg werd deze belofte vervuld, 
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want zij zagen het koninkrijk van Christus in miniatuur.” –Spirit of 
Prophecy, vol. 2, blz. 336, 337. 
 

Verheerlijking en heerlijkheid 

2.  Sprak Hij over Zijn komst aan het einde der tijden of over een 
verschijning die plaats zou vinden gedurende de tijd van de 
discipelen? Wat gebeurde er ongeveer een week later toen Hij 
de berg op ging om te bidden? Markus 9:2. 

Markus 9:2 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. 
 
“Bij de verheerlijking op de berg werd deze belofte vervuld. Het 
aangezicht van Jezus werd daar veranderd, 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 opge-
nomen was zonder te sterven, stelde diegenen voor, die bij Christus’ 
wederkomst veranderd zullen worden tot onsterfelijkheid, en in de 
hemel opgenomen zullen worden zonder de dood te smaken. De disci-
pelen aanschouwden met verbazing 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. 
“In deze verheerlijkte mannen zagen de discipelen in het klein een 
voorstelling van het koninkrijk der verlosten.” –Profeten en koningen, 
blz. 141, 142. 
 

3.  Wat gebeurde er toen Jezus verheerlijkt werd? Hoe wordt Hij 
beschreven bij een andere glorieuze verschijning? Lukas 9:29; 
Markus 9:3; Matthéüs 17:2; Matthéüs 17:2; Openbaring 1:16. 

Lukas 9:29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn 
gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd. 
Markus 9:3 En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo 
wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. 
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. 
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Openbaring 1:16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit 
Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was 
zoals de zon schijnt in haar kracht. 
 
“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. 
Zijn gebed wordt verhoord. Terwijl Hij nederig gebogen ligt op de 
rotsachtige grond, worden plotseling de hemelen geopend, de poorten 
van de stad Gods gaan open en een heilige glans straalt neer op de 
berg en omhult de gedaante van de Heiland. De goddelijkheid in Hem 
schijnt door de menselijke vorm en wordt één met de heerlijkheid van 
boven. Christus verheft Zich uit Zijn gebogen houding en staat daar in 
goddelijke majesteit. De zielestrijd is voorbij. Zijn gelaat straalt als de 
zon en Zijn kleding is wit als de sneeuw. (Matthéüs 17:2)” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 350. 
 

Gods stem 

4.  Wie verscheen – tijdens dat buitengewoon tafereel – in heerlijk-
heid en sprak met de Verlosser? Matthéüs 17:3; Lukas 9:31, 32. 

Matthéüs 17:3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met 
Hem spraken. 
Lukas 9:31, 32 Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn 
heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij 
hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden 
waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem 
stonden. 
“Ze zagen Jezus, bekleed met het licht van de hemel; ze hoorden de 
‘stem uit de wolk’ (Lukas 9:35), die Hem erkende als de Zoon van 
God; ze zagen Mozes, als voorstelling van hen die bij de wederkomst 
uit de dood worden gewekt; en ook Elia was er, als beeld van hen die 
aan het einde van de wereldgeschiedenis van sterfelijkheid in onsterfe-
lijkheid zullen worden veranderd en naar de hemel zullen worden op-
genomen zonder de dood te smaken.” –Profeten en koningen, blz. 142.  
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“Jezus droeg de heerlijkheid van de Hemel, en door de stem van de 
Vader verklaard Gods Zoon te zijn. Mozes was aanwezig als verte-
genwoordiger van diegenen, die uit de dood zullen opstaan bij de 
tweede komst van Christus; en Elia, die naar de hemel was opgevaren 
zonder dat hij de dood had gezien, vertegenwoordigde diegenen, die 
op aarde leven ten tijde van de tweede verschijning van Christus, en 
die veranderd zullen worden van sterfelijk naar onsterfelijk, en weg-
gevoerd naar de hemel worden zonder de dood te zien.” –Spirit of 
Prophecy, vol. 2, blz. 336, 337. 
 

5.  Welke andere buitengewone gebeurtenis vond plaats terwijl Hij 
met Mozes en Elia sprak? Welk effect had dit op de discipelen? 
Matthéüs 17:5, 6; Lukas 9:34. 

Matthéüs 17:5, 6 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk over-
schaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de 
discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en 
werden zeer bevreesd. 
Lukas 9:34 Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overscha-
duwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. 
 
“Terwijl zij nog naar het schouwspel op de berg zagen, ‘overscha-
duwde hen een lichtende wolk en zie, een stem uit de wolk zeide: 
Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; 
hoort naar Hem!” Toen zij de wolk der heerlijkheid zagen, helderder 
dan de wolk die voor de stammen van Israël in de woestijn uitging 
en Gods stem in ontzagwekkende majesteit hoorden, waardoor de 
berg schudde, vielen de discipelen verschrikt ter aarde. Daar bleven 
zij liggen met hun gezicht verborgen, tot Jezus naderde, hen aan-
raakte en hun vrees verdreef door Zijn vertrouwde stem: ‘Staat op 
en weest niet bevreesd.’ Toen zij het waagden hun ogen op te slaan, 
zagen zij dat de hemelse heerlijkheid was verdwenen, dat Mozes en 
Elia er niet meer waren. Zij waren alleen met Jezus op de berg.” 
Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 352, 353. 
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Geloof in het koninkrijk dat komt 

6.  Wat droeg Jezus de drie discipelen op na deze prachtige gebeur-
tenis? Waarom mocht deze gebeurtenis aan niemand worden ver-
teld tot na Zijn wederopstanding? Matthéüs 17:9. 

Matthéüs 17:9 [SVV’77]  En toen zij van de berg afkwamen, gebood 
Jezus hun, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des 
mensen zal opgestaan zijn uit de doden. 
 
“Onderaan de berg was een grote schare bijeen, daarheen geleid door de 
discipelen die achtergebleven waren, maar die wel wisten waarheen 
Jezus gegaan was. Toen de Heiland naderde, beval Hij Zijn drie met-
gezellen te zwijgen over wat zij gezien hadden, met de woorden: 
‘Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden 
is opgewekt.’ De openbaring, aan de discipelen gegeven, moesten zij in 
hun harten overdenken en niet aan anderen bekendmaken. Als zij wat 
ze gezien hadden aan de scharen zouden bekendmaken, zou dat alleen 
maar spot of ijdele verwondering hebben opgewekt. 
Zelfs de andere negen apostelen zouden het voorgevallene pas begrij-
pen nadat Christus uit de dood was opgestaan. Hoe traag van begrip 
zelfs de drie uitverkoren discipelen waren, blijkt uit het feit dat niet 
tegenstaande alles wat Christus had gezegd over hetgeen Hem te 
wachten stond, zij zich onder elkaar toch afvroegen wat de opstanding 
uit de doden zou betekenen. Zij vroegen Jezus echter niet om een 
verklaring.” –Jezus, de wens der eeuwen, blz. 354.  
 

7.  Wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten nu we over de 
verheerlijking weten? 

Matthéüs 26:64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik 
zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de 
rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van 
de hemel. 
2 Timótheüs 4:1 [SVV’77]  Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus 
Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning 
en in Zijn Koninkrijk. 
“ ‘Van nu aan,’ zei Jezus, ‘zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten 
aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.’ 
Met deze woorden gaf Christus een beeld van het tegenovergestelde 



72 
 

van wat nu plaatsvond. Hij, de Heer van leven en heerlijkheid, zou 
zitten aan Gods rechterhand. Hij zou richten over de gehele aarde en 
op Zijn uitspraak was geen beroep mogelijk. Dan zou alles wat 
verborgen is, in het licht van Gods aangezicht worden gebracht en 
iedereen zou geoordeeld worden naar hetgeen hij had gedaan.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 586. 
 

Voor verdere studie 

“De discipelen werden wakker en zien verbaasd de stroom van heerlijk-
heid die de berg verlicht. Bevreesd en verbaasd staren ze naar de stra-
lende gestalte van hun Meester. [...] Naast Hem staan twee hemelse 
wezens die met Hem in gesprek zijn. Het zijn Mozes, die op de Sinaï met 
God had gesproken en Elia die het grote voorrecht had ontvangen ... om 
nooit in de macht van de dood te geraken. [...] 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. 

 
_____ 

 
 

25e Les     Sabbat 22 juni 2019 
                 Sabbatbegin 22.04 u. ↔ 22.04 u. 
 

Tekenen van het Koninkrijk 
 
“ ‘Heden ten dage zijn er in de wereld velen die hun ogen sluiten voor de 
tekenen die Christus als waarschuwing voor Zijn komst aan de mensen heeft 
gegeven. Zij zoeken alle bezorgdheid te sussen, terwijl terzelfder tijd de teke-
nen van het einde zich snel vervullen, en de wereld de tijd tegemoet snelt 
waarin de Zoon des mensen geopenbaard zal worden op de wolken des 
hemels. ... het [is] ... zondig om onverschillig te staan tegenover de tekenen 
die aan de tweede komst van Christus voorafgaan. ... ‘Laten wij dan ook niet 
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.” 1 Thessalonicensen 
5:6.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 191. 



73 
 

Waarschuwingstekens 

1. Welke profetieën gaf de Verlosser aangaande het koninkrijk der 
heerlijkheid? Welke omstandigheden – behalve de tekenen in de 
natuur – zullen er onder de naties bestaan? Lukas 21:25; Matthéüs 
24:29. 

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en 
op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege 
het bulderen van zee en golven. 
Matthéüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de 
zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen 
zullen heftig bewogen worden. 
 
“In de vernietiging van Jeruzalem wordt een wereld getoond en de 
waarschuwing, die Christus toen gaf, klinkt door de tijd heen naar 
onze tijd.... Ja, ze zullen over hun grenzen gaan en vernietiging zal 
in hun sporen volgen. Ze zullen de schepen overspoelen die op hun 
wijdse wateren varen, en met de last van hun levende vracht, zullen 
ze de eeuwigheid in gejaagd worden zonder tijd te hebben om zich 
te bekeren.” –Selected Messages, boek 3, blz. 417. 
 

2. Wat zal er gebeuren met de machten van hemel en aarde? Hoe 
zullen de mensen zich voelen bij het zien van zulke angstige 
gebeurtenissen? Lukas 21:26. 

Lukas 21:26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en 
verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de 
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 
 
“Er zullen rampen te land en ter zee zijn, ‘en de mensen het hart zal 
bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen 
overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En 
alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met 
grote kracht en heerlijkheid.’ Op precies dezelfde manier zoals Hij 
opgevaren is, zal Hij de tweede keer naar onze wereld komen. ‘Als nu 
deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw 
hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.’ Lukas 21:26-28. 
Degenen in de wereld, die hun verbinding met God kwijt zijn ge-
raakt, doen wanhopige waanzinnige pogingen om van zichzelf het 
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middelpunt te maken. Dit veroorzaakt wantrouwen jegens elkaar, 
dat gevolgd wordt door misdaad. De koninkrijken van de wereld 
zullen onderling verdeeld worden. Steeds minder mensen zullen de 
sympathieke koorden zijn, die de mens in broederschap met zijn 
naasten verbindt. Satan werkt aan het natuurlijk egoïsme van het 
menselijk hart. Hij zal de ongecontroleerde wil en de gewelddadige 
hartstochten gebruiken, die nooit onder de controle van Gods wil 
zijn gebracht....” –Selected Messages, boek 3, blz. 417, 418. 
 

De glorieuze verschijning van Jezus 

3. Welk krachtige, glorieuze, langverwachte gebeurtenis zal plaats-
vinden, nadat al deze gebeurtenissen zich voltrekken? Lukas 21:27. 

Lukas 21:27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in 
een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 
 
“De Here zal spoedig komen, en wij moeten voorbereid zijn om Hem 
in vrede te ontmoeten. Laten we vastbesloten zijn om alles te doen 
wat we kunnen om de mensen om ons heen de boodschap te brengen. 
We moeten niet terneergeslagen maar opgewekt zijn en steeds moeten 
we de Here Jezus voor ogen houden. Hij zal spoedig komen en wij 
moeten in alles voorbereid op Zijn verschijning wachten. O, hoe heer-
lijk zal het zijn om Hem te zien, en te worden verwelkomd als Zijn 
verlosten! Wanneer we de Koning in Zijn schoonheid maar kunnen 
zien, zal dat een eeuwige zegen voor ons inhouden. [...] We naderen de 
tijd dat Christus zal komen in kracht en grote heerlijkheid om Zijn 
verlosten mee te nemen naar hun eeuwig tehuis.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 3, blz. 264. 
 

4. Welke relatie is er tussen de tekenen van het einde en de verlossing 
van de gelovigen? Welke speciale aandacht dienen we daarom te 
geven aan de tekenen die rondom ons plaatsvinden? Lukas 21:28. 

Lukas 21:28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk 
dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 
 
“De woorden van Jezus Christus worden gesproken tot ons, die hier 
beneden leven aan het einde van de wereldgeschiedenis. ‘Als nu deze 
dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden 
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opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.’ Lukas 21:28. De naties zijn 
onrustig. Tijden van verbijstering komen er aan. De golven van de zee 
bulderen; de harten van de mensen begeven het door de angst en de 
verwachting van die dingen, die naar de aarde komen; maar degenen, 
die in de Zoon van God geloven, zullen Zijn stem horen temidden van 
de storm, en Hij zegt: ’Ik ben het; vreest niet’ Matthéüs 14:27.... We 
zien een wereld vol van slechtheid en afvalligheid. Opstand tegen de 
geboden van God lijkt bijna universeel. Onder het tumult van opwin-
ding met verwarring alom, is er werk te doen in de wereld.”  
–Evangelism, blz. 18. 
 

5. Hoe weten we dat we werkelijk aandacht besteden aan de tekenen 
der tijden? Hoe bewust van en klaar voor de komst van Jezus zijn 
we, zoals Hij in de gelijkenis van de vijgenboom noemde en liet 
zien dat de zomer nabij was? Lukas 21:29, 30. 

Lukas 21:29, 30 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de 
vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, 
weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 
 
“Christus had Zijn discipelen de opdracht gegeven op de tekenen van 
Zijn komst te letten en zich te verheugen wanneer zij de voorboden 
van hun komende Koning zouden zien. ‘Wanneer deze dingen begin-
nen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt’, had Jezus gezegd. Hij wees Zijn volgelingen op 
de uitbottende bomen in de lente en zei: ‘zodra zij uitlopen, weet gij 
uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook 
gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods 
nabij is.’ Lukas 21:28, 30, 31.” –De grote strijd, blz. 290. 
 

Het Koninkrijk nabij 

6. Wat zullen de verlosten ervaren nadat zij oprecht gebeden en 
gewacht hebben? Lukas 21:31; Matthéüs 25:34. 

Lukas 21:31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, 
weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. 
Matthéüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het 
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Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de 
wereld. 
“De hemel is ons alles waard. We moeten in deze zaak geen risico’s 
lopen. Wij moeten hier geen waagstukken ondernemen. Wij moeten 
weten dat onze stappen door de Here zijn bevolen. Moge God ons 
helpen in het grote werk van overwinning. Hij heeft kronen voor hen 
die overwinnen. Hij heeft witte klederen voor de rechtvaardigen. Hij 
heeft een eeuwige wereld van heerlijkheid voor degenen die zoeken 
naar heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid. Iedereen die de Stad van God 
betreedt, zal er binnentreden als overwinnaar. Hij zal er niet binnen-
komen als een veroordeelde misdadiger, maar als een zoon van God. 
En het welkom dat iedereen gebracht wordt die daar binnentreedt, zal 
zĳn: ‘Komt gij gezegende Mijns Vaders, beërft dat koninkrijk dat u 
bereid is van de grondlegging der wereld.’ Matthéüs 25:34.” –Hoe leid 
ik mijn kind, blz. 671, 672. 
 

7. Wanneer zal alles geëindigd zijn? Welke verzekering gaf de Heer 
aan Zijn kinderen aangaande deze langverwachte gebeurtenis? 
Lukas 21:32, 33. 

Lukas 21:32, 33 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij 
zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voor-
bijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. 
 
“Aan het einde van de grote pauselijke vervolging zou volgens Christus 
de zon worden verduisterd en de maan zou haar schijnsel niet geven. 
Vervolgens zouden de sterren van de hemel vallen. Hij zegt: ‘Leert dan 
van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de 
bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo 
moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de 
deur.’ Matthéüs 24:32, 33. 
“Christus heeft tekenen van Zijn komst gegeven. Hij zegt dat wij kun-
nen weten wanneer Zijn komst nabij is, ja voor de deur. Hij zegt van 
hen, die deze tekenen zien: ‘Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan 
voordat dit alles geschiedt.’ Deze tekenen hebben plaatsgevonden. Nu 
weten we zeker dat de komst des Heren nabij is. ‘De hemel en de aarde 
zullen voorbijgaan,’ zegt Hij, ‘maar Mijn woorden zullen geenszins 
voorbijgaan.’ Lukas 21:32, 33.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 525. 
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Voor verdere studie 

“Spoedig zullen zich vreselijke problemen onder de natiën voordoen, pro-
blemen die niet ophouden totdat Jezus komt. Als nooit tevoren is het nodig 
om onze krachten te bundelen, Hem dienend die Zijn troon in de hemel 
gereed gemaakt heeft en Wiens koninkrijk over alles heerst. God heeft Zijn 
volk niet in de steek gelaten. Onze kracht ligt daarin, dat wij Hem niet 
verlaten. 
De oordelen van God zijn in het land. De oorlogen en geruchten van oor-
logen; de verwoesting door vuur en watervloeden zeggen duidelijk dat de 
tijd der benauwdheid – die tot het einde toe zal toenemen – zeer nabij is. 
We hebben geen tijd te verliezen. De wereld is door de geest van oorlog in 
opschudding gebracht. De profetieën van het elfde hoofdstuk van Daniël 
hebben nagenoeg hun uiteindelijke vervulling bereikt.” –Maranatha, de 
Here komt, blz. 25. 
“Beter dan alle vriendschap van de wereld is de vriendschap van de ver-
losten van Christus. Beter dan een aanspraak op het voornaamste paleis op 
aarde is een eigendomsrecht op de woningen die onze Heer is gaan be-
reiden. Beter dan alle woorden van aardse lof zullen de woorden van de 
Heiland tot Zijn getrouwe dienaars zijn: ‘Komt, gij gezegenden Mijns 
Vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld 
af.’ Matthéüs 25:34.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 231. 

 
_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van de Jeugdafdeling 
van de Generale Conferentie op blz. 84. 

 

 

26e Les     Sabbat 29 juni 2019 
                 Sabbatbegin 22.04 u. ↔ 22.04 u. 
 

Gezeten in het Koninkrijk 
 
“Er is een goede manier en een slechte manier, en ieder menselijk wezen 
volgt of de ene óf de andere manier. Zij die oprecht geloven in Christus, 
leven een leven van heilige gehoorzaamheid. Zij worden geheiligd door de 
waarheid. Hun vroomheid is niet onecht maar een werkelijkheid. Zij hebben 
een geheiligde christelijke ervaring met het heilig leven. 
Laten we ervoor zorgen dat wij het christelijk karakter volmaken door te ge-
loven in de waarheid. Wij kunnen in dit opzicht niet te nauwkeurig zijn. Als 
wij hierin falen, zal ons levenswerk geen beloning geven. Zij die in Christus 
geloven en hun eigen wil en plannen voor de wil van God en Gods plannen 
opgeven, betreden een leven van gelijkvormigheid aan Christus. Dit is de 
enige manier om verlossing te verkrijgen” –Review and Herald, 19 mei 1903. 

 
Het aantal dat gered wordt 

1.  Welke vraag werd gesteld aan de Heer? Waarom is deze vraag 
zo veelbetekenend? Lukas 13:23.  

Lukas 13:23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, 
die zalig worden?  
 
“Wanneer wij lezen dat velen zullen trachten binnen te gaan en daar-
toe niet in staat zullen zijn, dan willen wij begrijpen wat wij moeten 
doem om hierin te slagen.  Dit is voor ons een droevige uitspraak, dat 
er mensen zullen zijn die falen om door de smalle poort te gaan omdat 
zij slechts proberen om binnen te gaan, maar er zich niet voor 
inspannen.... 
Wij bevinden ons allemaal in een wereld waar zonde en ongerech-
tigheid zegevieren, en wij willen weten wat we moeten doen om het 
eeuwig leven te beërven. We kunnen het niet veroorloven dat iemand 
van ons de grote beloning misloopt die de overwinnaar wordt 
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voorgesteld. Wij willen weten dat de stappen die wij zetten richting de 
hemel gaan, in plaats van richting de aarde…” –In Heavenly Places, 
blz. 263. 
 

2.  Hoevelen zullen – volgens het antwoord van Jezus – proberen bin-
nen te gaan? Omdat velen niet in staat zullen zijn, wat probeerde 
hij zijn toehoorders – en iedereen – aan te sporen te doen? Lukas 
13:24; Matthéüs 7:14. 

Lukas 13:24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want 
velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. 
Matthéüs 7:14 Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar 
het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 
 
“De reiziger die zich verlaat had, en die zich haastte om de stadspoort 
voor zonsondergang te bereiken, kon zich onderweg niet laten op-
houden door attracties langs de weg. Zijn gehele aandacht was gericht 
op het éne doel, de poort binnen te gaan. Hetzelfde najagen van ons 
doel, zei Jezus, moet gevonden worden in het leven van de christen. 
Ik heb u de karakterheerlijkheid geopenbaard, die de ware heerlijk-
heid van Mijn koninkrijk is. Het belooft u geen aardse macht; noch-
tans is het uw grootste verlangen en uw volledige inspanning waard. 
Ik doe geen beroep op u om in het grote wereldrijk naar de macht te 
streven, maar concludeer daaruit niet, dat er geen strijd gestreden 
moet worden, geen overwinningen moeten worden behaald. Ik gebied 
u te strijden, te worstelen om Mijn geestelijk koninkrijk binnen te 
gaan.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 124, 125. 
 

Ik ken u niet 

3.  Waarom zullen sommige mensen niet in staat zijn het koninkrijk 
binnen te gaan? Wat betekenen Jezus’ woorden als Hij zegt: ‘Ik 
ken u niet, van waar u bent’? Lukas 13:25; Matthéüs 25:11, 12. 

Lukas 13:25 [SVV’77]  Namelijk nadat de Heer des huizes zal opge-
staan zijn, en de deur gesloten hebben, en u zult beginnen buiten te 
staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons 
open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar 
u bent. 
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Matthéüs 25:11, 12 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: 
Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: 
ik ken u niet. 
 
“ ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, ...’ Johannes 3:16. Niemand die geen deelheeft 
aan deze zelfopofferende liefde, is bereid om voor God te werken. 
Velen prutsen wat aan, klampen zich vast aan hun last van zelfzucht 
alsof het een schat is, terwijl zij ijverig zich blijven vasthouden aan 
hun eigen weg. Wanneer zij aan de poort van de hemel kloppen en 
zeggen: ‘Heer, Heer, doe ons open’, zullen velen de woorden horen: 
‘Niemand zal hier binnengaan, behalve zij die deze hemelse zegening 
kunnen ontvangen; “Wel, u goede en getrouwe dienstknecht! over 
weinig bent u getrouw geweest; over veel zal Ik u zetten; ga in, in de 
vreugde van uw Heer.” (Matthéüs 25:21) Maar u hebt uzelf trouw 
gediend, gewerkt voor uw eigen zelfzuchtige interesses, en goed 
geweest jegens uzelf. U hebt geen schat in de hemel bewaard.’ ”  
–Selected Messages, boek 2, blz. 211, 212. 
 

4.  Om welke redenen geloven sommige mensen dat zij het recht 
hebben om het heilige koninkrijk binnen te gaan? Welk verschrik-
kelijk antwoord zullen zij te horen krijgen? Lukas 13:26, 27. 

Lukas 13:26, 27 [SVV’77]  Alsdan zult u beginnen te zeggen: Wij 
hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en U hebt in 
onze straten geleerd. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van 
waar u bent; wijkt van Mij af, al u werkers der ongerechtigheid! 
 
“In dit leven hebben zij geen gemeenschap gehad met Christus; 
daarom kennen zij de taal van de hemel niet en zijn vreemdelingen 
wat betreft de blijdschap daar. ‘Wie toch onder de mensen weet wat in 
een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook 
niemand wat in God is, dan de Geest Gods.’ (1 Korinthe 2:11) De 
verdrietigste van alle woorden die een mens ooit zal kunnen horen 
zijn de veroordelende woorden: ‘Ik ken u niet.’ De gemeenschap met 
de Geest, die u veronachtzaamd hebt, is alleen in staat u te verenigen 
met de blijde menigte bij het bruiloftsfeest. Aan dat toneel kunt u 
geen deel hebben. Het licht daarvan zou vallen op blinde ogen en de 
muziek op dove oren. De liefde en blijdschap van dat feest zouden 
geen weerklank vinden in het hart dat door de wereld is afgestompt. U 
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wordt buiten de hemel gesloten door uw eigen ongeschiktheid om 
daar te zijn.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 255, 256. 
 

5.  Wat voor kwelling zullen mensen lijden die zich uitgesloten 
zullen zien van het koninkrijk, zonder de mogelijkheid om hun 
toestand te verbeteren of te veranderen? Lukas 13:28, 30. 

Lukas 13:28, 30 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, 
wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het 
Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. [...]  En zie, er 
zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de 
laatsten zullen zijn. 
 
“Christus’ volgelingen zullen het Koninkrijk pas bij Zijn persoonlijk 
wederkomst ontvangen. [...] Al deze bijbelteksten tonen duidelijk aan 
dat zij die in Christus gestorven zijn onvergankelijk worden opgewekt 
en dat bij Zijn wederkomst de levenden worden veranderd. Door deze 
ingrijpende veranderingen zijn ze gereed om het Koninkrijk te ont-
vangen, want Paulus zegt: ‘Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk 
Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid 
niet’ (1 Korinthe 15:50). De mens is nu sterfelijk en vergankelijk, maar 
Gods Koninkrijk zal onvergankelijk zijn en eeuwig bestaan. Daarom 
kan de mens zoals hij nu is het Koninkrijk niet binnengaan, maar 
wanneer Jezus terugkomt, zal Hij de verlosten onsterfelijk maken en 
hun het Koninkrijk, waarvan ze tot dat ogenblik slechts erfgenamen 
waren, schenken.” –De grote strijd, blz. 303. 
 

6.  Welke deur is gesloten voor degenen die in zonde blijven leven? 
Wie zal het koninkrijk van God niet beërven? 1 Korinthe 6:9, 10; 
Galaten 5:19-21. 

1 Korinthe 6:9, 10 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk 
van God niet zullen beërven? Dwaal niet!  Ontuchtplegers, afgoden-
dienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, 
dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het 
Koninkrijk van God niet beërven. 
Galaten 5:19-21 [SVV’77] Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, 
twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, 
moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u te 
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voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, 
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 
 
“Zij die naar voren worden gebracht in deze woorden hebben de 
heiligheid gemengd met het gewone. Zij belijden de waarheid te ge-
loven, maar zij kunnen geen oneerlijke praktijken meebrengen op 
het smalle pad en door de nauwe poort gaan. Met hun handelingen 
laten zij zien dat zij de weg gekozen hebben, waarop de wereld 
wandelt… 
Wij zullen degenen tegenkomen die het geweten zo hebben ontaard, 
dat zij niet in staat zijn om  de kostbare waarheid van Gods woord te 
onderscheiden. Laat allen daarom voorzichtig zijn met wie zij zich 
verbinden. Wanneer men zichzelf niet onder de indruk laat maken, 
niet in staat is de parel van grote waarde te waarderen, wanneer zij 
onoprecht handelen met God en hun naasten, wanneer zij laten zien 
dat de vruchten die zij dragen de vrucht van de verboden boom is, 
wees dan op uw hoede opdat, door zich met hen te verbinden, uw ver-
binding met God niet verloren gaat. Zij geven bewijs dat God niet in 
hen werkt, en de kennis die vergaard wordt door een verbinding met 
hen is misleidend. U kunt niet een reuk des levens voor hen zijn want 
zij zullen het woord van God niet waarderen.” –Review and Herald,  
1 augustus 1899. 
 

Kinderen van het koninkrijk 

7.  Welke grote verandering is nodig voor eenieder om het 
koninkrijk der heerlijkheid binnen te kunnen gaan? Waar 
zullen degenen vandaan komen die de vreugde hebben om aan 
te zitten in het koninkrijk? Johannes 3:3, 5; Lukas 13:29; Jesája 
49:12; Matthéüs 8:11; Lukas 14:15. 

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. 
Lukas 13:29 [SVV’77]  En daar zullen er komen van Oosten en Westen, 
en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk 
Gods. 
Jesája 49:12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit 
het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. 
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Matthéüs 8:11 [SVV’77] Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van 
oosten en westen, en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten 
in het Koninkrijk der hemelen; 
Lukas 14:15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen 
hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het 
Koninkrijk van God. 
 
“De gaven van Zijn genade door Christus zijn bestemd voor allen. 
Alleen door eigen keus kan men verloren gaan. God heeft in Zijn 
Woord de voorwaarden bekendgemaakt aan de hand waarvan iedere 
ziel uitverkoren wordt tot eeuwig leven – gehoorzaamheid aan Zijn 
geboden, door geloof in Christus. God heeft gesteld dat het karakter in 
harmonie dient te zijn met Zijn wet, en iedereen die aan deze maatstaf 
beantwoordt, zal ingaan in het rijk der heerlijkheid. Christus heeft 
Zelf gezegd: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien.’ Johannes 3:36” 
–Patriarchen en profeten, blz. 176. 
“Zij die standvastig zijn, hebben overvloedig toegang in het konink-
rijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” –Bijbelkommentaar, 
blz. 663. 
 

Voor verdere studie 

“Wij wijzen u naar de woningen die Christus aan het voorbereiden is voor 
allen die Hem liefhebben.  Wij wijzen u naar die stad die funderingen heeft, 
wiens Bouwer en Maker God is. Wij laten u de massieve muren zien met de 
twaalf funderingen, en vertellen u dat deze muren gewogen moeten worden. 
U kijk ontmoedigd naar de grote omvang van het werk dat voor u ligt. Wij 
wijzen u op de ladder, gevestigd op aarde, die reikt tot de stad van God. 
Plaats uw voeten op de ladder. Verlaat uw zonden. Klim stap voor stap en u 
zult God bereiken bovenaan de ladder en de Heilige Stad van God… 
Wanneer de opeenvolgende stappen allemaal zijn gezet, wanneer de genade 
elkaar opeenvolgend is toegevoegd, is de bekronende genade de volmaakte 
liefde van God – opperste liefde voor God en liefde voor onze naasten. En 
dan de overvloedige entree tot het koninkrijk van God.” –Our High Calling, 
blz. 75. 

 
_____ 
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Zendingsbericht van de Jeugdafdeling 
van de Generale Conferentie 

 
Voorlezen op Sabbat 29 juni 2019 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 6 juli 2019 worden ingezameld 
 

Geliefde broeders en zusters van de Gemeente van Christus, 
 
Broederlijk groet ik u met de woorden van de Heer: “Waarmee houdt een 
jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw 
woord.” Psalm 119:9. 
 
De Jeugdafdeling van de Generale Conferentie werd opgericht om onze 
geliefde jeugd wereldwijd te helpen. We weten dat zij de toekomst van de 
gemeente zijn. Toekomstige echtgenoten en echtgenotes, professionals, col-
porteurs, Bijbelarbeiders, predikers – en bovenal – verantwoordelijke 
burgers van deze wereld worden ontwikkeld in de kring van de gemeente. 
Daarom is er een grote behoefte om hen te helpen het potentieel te ont-
wikkelen dat God hun heeft gegeven. 
Jeugd is een periode van aanzienlijke kwetsbaarheid. De jongere is 
gemakkelijk te beïnvloeden en bezit tegelijkertijd krachtige gaven die God 
hem of haar heeft gegeven tot grote zegen in de gemeente en de maat-
schappij door zich aan de Meester te onderwerpen. Daarom richt de duivel 
al zijn pijlen op de jonge mensen om hen tot zonde te brengen en zo hun 
invloed voor God te vernietigen. Allerlei soorten aantrekkelijkheden worden 
naar voren gebracht om te pogen hun zintuigen te verlustigen en te ver-
troebelen. 
Jonge mensen als Abel, Izaäk, Jozef, Samuel, David, Jeremía, het meisje dat 
de vrouw van Naäman diende, Daniël, zijn drie Hebreeuwse metgezellen, 
Maria, de moeder van Jezus, Johannes, Timótheüs en vele anderen, hebben 
hun leven gewijd aan Gods dienst; en groot was hun invloed! Ze lieten in de 
wereld een aangename geur achter, een krachtige invloed die door hun voor-
beeld miljoenen jonge mensen en volwassenen inspireerde. Meer dan ooit 
zijn nu dappere, sterke jonge mensen nodig, die bereid zijn hun leven op het 
dienstaltaar te offeren. De tijd komt ten einde en de wederkomst van 
Christus is nabij. De gemeente dient door God geïnspireerde plannen te 
maken om elke jongere ertoe aan te moedigen de Meester met al zijn of haar 
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kracht te dienen en om de boodschap van verlossing en het eeuwige leven 
aan een wereld te brengen die snel de ondergang nadert. 
“Jonge mannen en vrouwen worden opgeroepen om God de kracht van hun 
jeugd te geven, dat zij door hun kracht te gebruiken, door scherp denk-
vermogen en krachtig handelen, zij Hem heerlijkheid mogen brengen en de 
zaligheid aan hun medemensen.” –Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, blz. 535. 
Met het oog op de heilige plicht en het voorrecht dat God de jongeren geeft, 
heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen en hen 
de christelijke opvoeding te geven die hen zal helpen het doel te bereiken. 
Dit werk heeft een zeer hoge prioriteit. We dienen de jeugd de materialen 
en hulpmiddelen aan te reiken die hen zullen inspireren om hun hart en 
verstand aan Jezus te geven. 
Met Gods genade heeft de Jeugdafdeling een plan ontwikkeld voor de ko-
mende vijf jaar (tot en met 2022) dat verscheidene doelstellingen, 
activiteiten en het creëren van materialen omvat om de leiders en jeugd-
begeleiders in de gemeentes te helpen in samenwerking met de jeugdleiders 
van de velden en unies. We nodigen u uit om dit plan te bekijken op 
www.uponhighplaces.org. 
Dit werk kost veel tijd, moeite, gebed en financiële ondersteuning. Ik heb het 
voorrecht om u te vragen om uw gebeden, advies en geldelijke middelen, 
zodat deze projecten om de jongeren te helpen, te inspireren en te onder-
steunen werkelijkheid zullen worden. Het geld zal worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van een internationaal jeugdzangboek, materiaal voor jeugdlei-
ders, een-op-een ondersteuning in velden en unies, internationale jeugdcon-
ferenties, ochtendwijdingen in verschillende talen, een team van jonge pro-
fessionele vrijwilligers om projecten te ontwikkelen in behoeftige landen, 
websites, video-opnames en meer. 
Met Gods hulp zullen we in staat zijn om al deze doelen te verwezenlijken 
en zo de jongeren in de gemeente te ondersteunen. Laten we niet vergeten 
dat een gave die met heel ons hart is gegeven, zeer gezegend zal zijn. “... 
Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.”  
1 Kronieken 29:14. Bedenk hoeveel jonge mensen geholpen en geleid zullen 
worden om hun verbond met God te sluiten door middel van uw gaven. 
Dank u voor uw ondersteuning. 
 
–Jose V. Giner, leider van de Jeugdafdeling van de Generale Conferentie 
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ZONSONDERGANG 

14 vrijdag 
Sabbat 

5 april 
6 april 

• 20.20 uur 
• 20.22 uur 

15 vrijdag 
Sabbat 

12 april 
13 april 

• 20.32 uur 
• 20.34 uur 

16 vrijdag 
Sabbat 

19 april 
20 april 

• 20.44 uur 
• 20.46 uur 

17 vrijdag 
Sabbat 

26 april 
27 april 

• 20.56 uur 
• 20.58 uur 

18 vrijdag 
Sabbat 

3 mei 
4 mei 

• 21.08 uur 
• 21.09 uur 

19 vrijdag 
Sabbat 

10 mei 
11 mei 

• 21.19 uur 
• 21.21 uur 

20 vrijdag 
Sabbat 

17 mei 
18 mei 

• 21.30 uur 
• 21.31 uur 

21 vrijdag 
Sabbat 

24 mei 
25 mei 

• 21.40 uur 
• 21.41 uur 

22 vrijdag 
Sabbat 

31 mei 
1 juni 

• 21.49 uur 
• 21.50 uur 

23 vrijdag 
Sabbat 

7 juni 
8 juni 

• 21.56 uur 
• 21.57 uur 

24 vrijdag 
Sabbat 

14 juni 
15 juni 

• 22.01 uur 
• 22.02 uur 

25 vrijdag 
Sabbat 

21 juni 
22 juni 

• 22.04 uur 
• 22.04 uur 

26 vrijdag 
Sabbat 

28 juni 
29 juni 

• 22.04 uur 
• 22.04 uur 

 
Tijden berekend voor midden Nederland 

(52°00’ noorderbreedte en 5°00’oosterlengte) 
 


