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Voorwoord 
 
De wet en het evangelie zijn twee onvervangbare componenten van Gods plan 
om de gevallen mens te verlossen. De wet laat zien wat zonde is, en het evan-
gelie redt de berouwvolle zondaar van zonde en de eeuwige dood. De Schrift 
noemt deze twee termen niet in de eerste hoofdstukken van Genesis, maar bei-
den bestonden vóór Eden. Bovendien, terwijl het Oude Testament het woord 
'evangelie' niet noemt, dringt zijn brede blik (Gods grote liefde, genade, be-
loften, rechtvaardiging en redding) door in elk boek. Vrijwel elke bladzijde van 
de heilige Schrift geeft blijk van het verlossingsplan, dat door het Lam van God 
is uitgevoerd, die “wel van tevoren gekend [is], vóór de grondlegging van 
de wereld” 1 Petrus 1:20. In Zijn grote liefde en genade heeft de Heer “ons vóór 
de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren”. Éfeze 1:4. 
Het evangelie getuigt dat rechtvaardiging en redding niet worden verleend op 
basis van menselijke verdienste, maar als het gratis geschenk van Gods genade. 
Dit was aanwezig in de belofte die in Eden werd gegeven met betrekking tot het 
zaad van de vrouw, die de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3:15), 
evenals in het getuigenis van Abraham, die “geloofde in de HEERE, en Die 
rekende hem dat tot gerechtigheid.” Genesis 15: 6. Het grote onderwerp van de 
rechtvaardiging dat in het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht, heeft 
zijn grondslag in het Oude Testament. De profeet Hábakuk zei: “De recht-
vaardige zal door zijn geloof leven”. Hábakuk 2:4. De wet en het evangelie 
worden dus in het Oude Testament naar voren gebracht als met elkaar verbonden. 
Hoeveel mensen geloven in de vele verschillende kerken dat het Oude en het 
Nieuwe Testament in volledige harmonie zijn, en leren dat verlossing wordt 
verkregen door genade door middel van het geloof? Niet veel. Een groot aantal 
leert dat er twee verschillende systemen waren, één voor de tijd van de patriar-
chen en profeten (verlossing wordt bereikt door gehoorzaamheid aan de wet) en 
de andere voor de tijd van het Nieuwe Testament (verlossing door genade). Dit is 
een van de vele dwalingen die over de hele wereld zijn verspreid. 
De Geest der Profetie zegt: “Er is geen wanklank tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament. In het Oude Testament vinden wij het evangelie van een komende 
Zaligmaker; in het Nieuwe Testament hebben wij het evangelie van een 
geopenbaarde Zaligmaker zoals de profetieën hadden voorzegd. Terwijl het Oude 
Testament steeds vooruit wijst naar het ware offer, laat het Nieuwe Testament 
zien dat de Heiland, voorgesteld door de zinnebeeldige offeranden, gekomen is. 
De vage heerlijkheid van het joodse tijdperk is opgevolgd door de grotere, 
klaardere heerlijkheid van het christelijk tijdperk.” –Bijbelkommentaar, blz. 504. 
“Met goede werken kunnen wij nooit de zaligheid verdienen. Ze zijn echter wel 
een bewijs van het geloof dat door de liefde werkt en het leven reinigt. En 
hoewel het eeuwige loon niet gegeven wordt op grond van wat wij verdienen, 
is het wel evenredig aan het werk dat gedaan is door de genade van Christus.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 254, 255. 
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Dit is niet het enige probleem. De volgende (dwaling) is het tegenovergestelde – 
de bewering dat de schrijvers van het Nieuwe Testament leerden dat de wet van 
God werd afgeschaft door de dood van Jezus aan het kruis en dat de gelovigen 
vrij zijn om eraan te gehoorzamen. “Maar niet één keer", schrijft zuster Ellen G. 
White, “heeft Christus gezegd dat Zijn komst een einde maakte aan de aan-
spraken van Gods wet. Integendeel in de laatste boodschap aan Zijn gemeente, 
via Patmos, spreekt Hij een zegen uit over hen die de wet van Zijn Vader 
bewaren: ‘Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat zij toegang hebben tot de 
boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad’ (Openbaring 
22:14).” –Bijbelkommentaar, blz. 504. 
“Het Woord van de enige ware God is onfeilbaar. Oneindige wijsheid, 
heiligheid, kracht en liefde worden vermengd door ons te wijzen op de maatstaf 
waarmee God het karakter meet. Gods Woord definieert zo duidelijk de wetten 
van Zijn koninkrijk dat niemand in duisternis hoeft te wandelen. Zijn wet is de 
afdruk van Zijn karakter. Het is de norm die iedereen moet bereiken als zij het 
koninkrijk van God zouden willen binnengaan. Niemand hoeft in onzekerheid 
te wandelen.... De wet van God is niet afgeschaft. Het zal door de eeuwige 
eeuwen heen voortleven. Door de dood van Christus werd het uitvergroot en de 
zonde werd blootgesteld in haar ware licht.” –In Heavenly Places, blz. 137. 
“De zedenwet is nooit een zinnebeeld of schaduw geweest. Ze bestond vóór de 
schepping van de mens en zal bestaan zolang Gods troon blijft bestaan. God 
kan geen enkel gebod van Zijn wet veranderen of wijzigen om de mens te 
redden; want de wet is de grondslag van Zijn bestuur. Ze is onveranderlijk, niet 
voor wijziging vatbaar, 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 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. 
“Laten we niet vergeten dat verlossing altijd gegeven werd – en nog steeds 
wordt – door genade door middel van het geloof. Het Oude en het Nieuwe 
Testament staan niet tegenover elkaar, en de wet en het evangelie zijn in volle-
dige harmonie. De wet definieert zonde, en het evangelie van Jezus Christus 
redt de berouwvolle zondaar van de zonde. Zonder de wet van God wordt de 
zonde niet veroordeeld en is er geen behoefte aan genade. Degenen die de gel-
digheid van de wet ontkennen, ontkennen indirect de genade. 
“De wet en het evangelie stemmen volkomen met elkaar overeen. De een 
ondersteunt de ander. De wet staat in al haar majesteit tegenover het geweten 
en doet de zondaar de behoefte aan Christus als verzoening voor de zonde, 
beseffen. Het evangelie erkent de macht en onveranderlijkheid van de wet. ‘Ik 
kende de zonde niet dan door de wet,’ zegt Paulus. Het besef van zonde, ver-
levendigd door de wet, drijft de zondaar naar de Heiland. De mens kan in zijn 
nood de machtige argumenten, verschaft door het kruis van Golgotha, aan-
voeren. Hij kan aanspraken maken op de gerechtigheid van Christus; want deze 
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wordt meegedeeld aan elke berouwvolle zondaar (RH 22 april, 1902).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 505, 506. 
De Sabbatschoollessen voor het vierde kwartaal brengen enkele begrippen naar 
voren uit de brieven van de apostel Paulus met betrekking tot de wet, die 
wellicht moeilijk te vatten zijn. Desalniettemin is het belangrijk om ze te 
bestuderen samen met die begrippen, die wat gemakkelijker te begrijpen lijken. 
Laten we, terwijl we al deze dingen bestuderen, bidden voor licht en alles 
verbinden met de waarheden die we in de Openbaring vinden met betrekking 
tot het getrouwe overblijfsel: “En de draak vergrimde op de vrouw, en ging 
heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods 
bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” “Hier is de lijdzaam-
heid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van 
Jezus.” Openbaring 12:17; 14:12 [SVV’77] 
Deze zeer belangrijke Bijbelse onderwerpen – de wet en het evangelie – zijn 
essentiële onderdelen van het verlossingsplan, dus is het van essentieel belang 
om ze op dit moment goed te begrijpen. Laten we deze gelegenheid koesteren, 
bidden voor goddelijke leiding en nederig om wijsheid vragen, zodat de studie 
van deze lessen zal resulteren in een grote zegen voor elke gelovige. 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling 
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De extra sabbatschool collecte is bestemd 
voor de Jeugdafdeling van de Generale Conferentie  

 
Dat God uw liefdevol offer voor Hem mag zegenen! 

 

1e Les     Sabbat 6 juli 2019 
                 Sabbatbegin 22.01 u. ↔ 22.01 u. 
 

Het evangelie in Eden 
 
“Sinds de zondeval van de mens had Christus de waarheid aan de wereld 
geopenbaard. Door Hem wordt het onverderfelijk zaad, ‘het levende en 
blijvende woord van God’, aan de mens meegedeeld. (1 Petrus 1:23) In 
de eerste belofte, aan het gevallen mensdom in de hof van Eden gegeven, 
zaaide Christus het zaad van het evangelie.” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 18. 

 
Gods zegen 

1.  Wat gaf de Heer de mens in Eden nog meer, naast hem leven 
schenken? In welke schitterende omgeving plaatste Hij hem? 
Genesis 1:28; 2:8, 9. 

Genesis 1:28; 2:8, 9 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en 
heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al 
de dieren die over de aarde kruipen! [...]  Ook plantte de HEERE God 
een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij 
gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aard-
bodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; 
ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de 
kennis van goed en kwaad. 
 
“Adam werd in het Paradijs tot koning gekroond. Hij kreeg heer-
schappij over alle levende wezens die God had geschapen. De Here 
zegende Adam en Eva met een verstand zoals Hij aan geen ander 
schepsel had gegeven. Hij maakte Adam tot rechtmatig heerser over 
alle werken van Zijn handen.” –Bijbelkommentaar, blz. 3. 
“De Here plaatste onze eerste voorouders in de hof van Eden. Hij 
omringde hen met al datgene wat hun geluk zou kunnen bevorderen 
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en Hij gebood hen, dat zij Hem als de Eigenaar van alle dingen 
zouden erkennen. In de hof liet Hij alle bomen groeien, die een lust 
waren voor het oog en die goed waren om van te eten.” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 160. 
 

2.  Welke grote verantwoordelijkheid was aan hem toegewezen? 
Naleving van welk goddelijk verbod zou zijn loyaliteit en gehoor-
zaamheid tonen en hem in staat stellen geestelijk te groeien? Was 
de goddelijke eis iets moeilijks in een tuin vol met heerlijk eten? 
Genesis 2:15-17. 

Genesis 2:15-17 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de 
hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de HEERE 
God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag 
u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 
 
“Heel gelukkig was het heilige paar in Eden. Onbeperkte heerschappij 
kregen zij over elk levend wezen. De leeuw en het lam speelden 
vredig en ongevaarlijk om hen heen, of sliepen aan hun voeten. 
Vogels van elke variëteit in kleur en verenkleed fladderden tussen de 
bomen en bloemen, en over Adam en Eva, terwijl hun zachtaardige 
muziek weergalmde tussen de bomen in lieflijke overeenstemming 
met de lof van hun Schepper. 
In het midden van de tuin, dichtbij de boom des levens, stond de 
boom van kennis van goed en kwaad. Van deze boom beval de Heer 
onze eerste ouders om er niet van te eten, noch die aan te raken, 
anders zouden ze sterven. Hij zei hun dat ze vrij van alle bomen in de 
tuin mochten eten, op één na; maar als zij van die boom aten, zouden 
zij zeker sterven.” –Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 35. 
 

Verleiding en val 

3.  Welke suggestieve vraag stelde de misleidende stem toen de 
vrouw dicht bij de verboden boom kwam? Welke leugen sprak 
de bedrieger? Genesis 3:1, 4, 5. 

 
Genesis 3:1, 4, 5 De slang nu was de listigste onder alle dieren van 
het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de 
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vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle 
bomen in de hof? [...] Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult 
zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, 
uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en 
kwaad kennend. 
 
“Satan zou het idee overbrengen dat ze door het eten van de verboden 
boom een nieuwe en nobelere kennis zouden ontvangen dan ze tot nu 
toe hadden bereikt. Dit is zijn speciale werk met groot succes geweest 
sinds zijn val, om mensen ertoe te brengen hun neus te steken in de 
geheimen van de Almachtige, en om niet tevreden te zijn met wat God 
heeft geopenbaard, en niet zorgvuldig te gehoorzamen aan wat Hij 
heeft bevolen. Hij zou hen ertoe brengen ongehoorzaam te zijn aan 
Gods geboden en hen dan te doen geloven dat ze een schitterend 
kennisveld betreden, wat puur een veronderstelling is en een ellendige 
misleiding. Ze begrijpen niet wat God heeft geopenbaard en negeren 
Zijn expliciete geboden en streven naar wijsheid, onafhankelijk van 
God, en proberen te begrijpen wat Hij graag aan de stervelingen 
onthield. Ze zijn opgetogen over hun ideeën over vooruitgang en 
gecharmeerd van hun eigen ijdele filosofie; maar tasten in midder-
nachtelijk duister ten opzichte van ware kennis. Ze zijn altijd aan het 
leren en nooit in staat om te komen tot de kennis der waarheid.”  
–Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 40, 41. 
 

4.  Hoe reageerde de vrouw op wat zij als fascinerende mogelijkheden 
zag? Wat was de tragische consequentie van de directe ongehoor-
zaamheid van het eerste mensenpaar? Jesája 43:27, eerste gedeelte; 
Genesis 3:6, 7. 

Jesája 43:27a Uw eerste vader heeft gezondigd, ... 
Genesis 3:6, 7 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te 
eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerens-
waardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn 
vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij 
at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat 
zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor 
zichzelf schorten. 
 
“Onze eerste ouders werden in zonde geleid door zich te laten gaan 
in de wens te weten te komen wat God hen had onthouden. In het 
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zoeken naar deze kennis verloren zij alles wat waard was te bezitten. 
Als Adam en Eva nooit de verboden boom hadden aangeraakt, zou 
God hun kennis gegeven hebben, – kennis waarop geen vloek van 
zonde rustte, kennis die hun eeuwig vreugde gebracht zou hebben. 
Alles wat zij wonnen door naar de verzoeker te luisteren, was kennis 
van zonde en haar gevolgen. Door hun ongehoorzaamheid raakte de 
mens vervreemd van God en de aarde werd van de hemel geschei-
den.” –De weg tot gezondheid. blz. 360, 361. 
 

5.  Welke andere gevolgen kwamen daarna? Wat verschafte de Heer 
hen voor kleding, hetgeen Christus’ verzoenende bloed vertegen-
woordigde? Genesis 3:9, 10, 21; Zacharía 3:4. 

Genesis 3:9, 10, 21 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: 
Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd 
bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. [...]  En de 
HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van 
huiden en kleedde hen daarmee. 
Zacharía 3:4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor 
Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei 
Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen 
en zal u feestkleren aantrekken. 
 
“Gods tegenwoordigheid in de hof werd merkbaar. Toen ze nog 
onschuldig waren, hadden ze vol blijdschap de nadering van hun 
Schepper verwelkomd; maar nu vluchtten ze bevreesd, en probeerden 
een schuilplaats te vinden in het donkerste deel van de hof.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 32. 
“Een vijgenbladschort zal onze naaktheid nooit bedekken. De zonde 
moet worden weggenomen en het kleed van Christus’ gerechtigheid 
moet de overtreder van Gods wet bedekken. Dan, wanneer de Heer 
naar de gelovige zondaar kijkt, ziet Hij niet de vijgenbladeren die hem 
bedekken, maar Christus’ eigen mantel van gerechtigheid, die vol-
maakte gehoorzaamheid is aan de wet van Jehova. De mens heeft zijn 
naaktheid verborgen, niet onder een bedekking van vijgenbladeren, 
maar onder het kleed van Christus’ gerechtigheid.” –The Upward 
Look, blz. 378. 
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Een preventieve maatregel 

6.  Wat was nodig om de man en zijn vrouw ervan te weerhouden 
eeuwige overtreders te worden? Genesis 3:22-24. 

Genesis 3:22-24 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is gewor-
den als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij 
zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en 
eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem 
weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij 
genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de 
hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en 
weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. 
 
“Ze werden geïnformeerd dat ze hun tehuis in Eden moesten verlie-
zen. Ze hadden toegegeven aan satans misleiding en geloofden het 
woord van satan, dat God zou liegen. Door hun overtreding hadden zij 
een weg geopend voor satan om gemakkelijker toegang tot hen te krij-
gen, en het was niet veilig voor hen om in de Hof van Eden te blijven, 
opdat zij in hun staat van zonde geen toegang zouden krijgen tot de 
boom des levens en een leven van zonde zouden bestendigen.  
Ze smeekten om te mogen blijven, hoewel zij erkenden dat ze het recht 
op het zalige Eden hadden verspeeld. Ze beloofden dat ze in de toe-
komst impliciete gehoorzaamheid aan God zouden geven. Ze kregen te 
horen dat ze in hun val van onschuld naar schuld geen kracht maar 
grote zwakte verkregen. Ze hadden hun integriteit niet bewaard, terwijl 
ze zich in een staat van heilige, gelukkige onschuld bevonden, en ze 
zouden veel minder kracht hebben om waarachtig en trouw te blijven 
in een toestand van bewust schuldgevoel. Zij waren gevuld met de 
grootste angst en wroeging. Ze realiseerden zich nu dat de straf voor 
de zonde de dood was.” –The Story of Redemption, blz. 40, 41. 
 

Belofte van de komende Verlosser 

7.  In welke prachtige belofte bracht de Heer de verlossing naar 
voren van de mensheid uit de slavernij van satan, zonde en 
dood? Genesis 3:15; Openbaring 5:9. 
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Genesis 3:15 [NBG’51]  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de 
vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermor-
zelen en gij zult Het de hiel vermorzelen. 
Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het 
waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent 
geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, 
taal, volk en natie. 
 
“De eerste aanduiding hiervan werd Adam en Eva gegeven, toen het 
vonnis door God werd uitgesproken over de slang, en God Zich 
richtte tot satan: ‘Ik zal vijandschap 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) 
Het zondige mensenpaar werd met hoop vervuld, toen het deze woor-
den hoorde; want in de profetie over het verbreken van satans macht 
beluisterden zij een belofte van bevrijding uit de ellende, veroorzaakt 
door de zonde. Hoewel zij moesten lijden door de macht van hun 
tegenstander, omdat ze onder zijn verleidende invloed waren geko-
men en het duidelijke gebod van God hadden overtreden, behoefden 
ze toch niet toe te geven aan wanhoop. Gods Zoon had aangeboden 
hun zonde te verzoenen door Zijn eigen bloed. Ze kregen een proef-
tijd, waarin ze, door geloof in de macht van Christus om te redden, 
opnieuw kinderen van God konden worden.” –Profeten en koningen, 
blz. 419. 
 

Voor verdere studie 

“De komst van de Heiland was In het paradijs voorzegd. Toen Adam en 
Eva voor de eerste maal de belofte hoorden, zagen zij uit naar een 
spoedige vervulling. Vol vreugde verwelkomden zij hun eerste zoon in de 
hoop, dat hij de Verlosser zou zijn. Maar de vervulling van de belofte liet 
op zich wachten. Degenen die de belofte het eerst hadden gehoord zijn 
gestorven zonder de vervulling ervan te zien. Van de dagen van Henoch 
werd de belofte herhaald door de patriarchen en profeten, zodat de hoop 
op Zijn komst levend bleef. Toch kwam Hij niet. De profetie van Daniël 
noemde de tijd van Zijn komst, maar niet iedereen begreep deze 
boodschap op de juiste wijze. [...] Maar evenals de sterren in hun vaste 
kringloop kennen Gods bedoelingen geen haast en geen uitstel.” –Jezus, 
de Wens der eeuwen, blz. 22. 

 
_____ 
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2e Les     Sabbat 13 juli 2019 
                 Sabbatbegin 21.57 u. ↔ 21.56 u. 
 

De eerstelingen offeren 
 
“De Heer gaf Kaïn en Abel aanwijzingen met betrekking tot het offer dat 
zij Hem moesten brengen. Abel, een schapenhoeder, gehoorzaamde het 
bevel van de Heer en bracht een lam als zijn offerande. Dit lam vertegen-
woordigde, toen het werd gedood, het Lam van God, dat zou worden 
gedood voor de zonden van de wereld. Kaïn bracht als offerande de 
vrucht van de grond, zijn eigen oogst. Hij was niet bereid om voor een 
offer afhankelijk te zijn van Abel. Hij zou niet naar hem toe gaan voor 
een lam. Hij vond zijn eigen werken volmaakt en deze presenteerde hij 
aan God.” –Christ Triumphant, blz. 35. 

 

1.  Wie waren de eerste twee kinderen die in de wereld zijn 
geboren? Wat waren hun beroepen toen ze volwassen werden? 
Genesis 4:1, 2. 

Genesis 4:1, 2 [SVV’77]  En Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij 
werd zwanger, en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de Heere 
verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel 
werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer. 
 
“Kaïn en Abel, de zonen van Adam, waren heel verschillend van 
karakter. Abel bezat een geest van trouw aan God; hij zag in de 
handelwijze van de Schepper met het gevallen mensdom recht en 
barmhartigheid, en hij aanvaardde vol dankbaarheid de hoop op ver-
lossing. 
Maar Kaïn koesterde opstandige gevoelens, en morde tegen God 
vanwege de vloek die over de aarde en over het mensdom was 
uitgesproken door de zonde van Adam. Hij liet zijn gedachten 
dezelfde richting volgen die tot de val van satan had geleid – toegeven 
aan zelfverheffing en het in twijfel trekken van Gods gerechtigheid en 
gezag.” –Patriarchen en profeten, blz. 45. 
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Abels offer in tegenstelling tot die van Kaïn 

2.  Wat bood Abel – die zichzelf zag in het licht van de goddelijke 
wet – God aan? Wat liet dit gegeven over hem zien? Genesis 4:4; 
Romeinen 2:14, 15. 

Genesis 4:4 [SVV’77]  En Abel bracht ook van de eerstgeborenen van 
zijn schapen, en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan; 
Romeinen 2:14, 15 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, 
van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet 
hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven 
is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten 
onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. 
 
“Kaïn meende van zichzelf, dat hij rechtvaardig was en naderde God 
met alleen een dankoffer. (Genesis 4:3-5) Hij beleed geen schuld en 
voelde geen behoefte aan genade. Maar Abel kwam met het bloed 
dat heenwees naar het Lam van God. Hij kwam als zondaar en 
beleed dat hij verloren was. Zijn enige hoop bestond in de onver-
diende liefde van God. De Heer erkende zijn offer, maar Kaïn en 
diens offer zag Hij niet aan. Het besef van onze nood, het erkennen 
van onze armoede en zonde is de eerste voorwaarde om door God te 
worden aanvaard. ‘Zalig de armen van geest, want hunner is het 
koninkrijk der hemelen.’ (Matthéüs 5:3).” –Lessen uit het leven van 
alledag, blz. 89. 

 

3.  Had zijn broer hetzelfde vertrouwen in de Heer? Wie heeft Kaïn 
toegestaan – weigerend om Zijn wil te gehoorzamen – om de 
controle over zijn geest te nemen? Genesis 4:6, 7. 

Genesis 4:6, 7 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in 
woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het 
niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar 
als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn 
begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. 
 
“Kaïn sprak met Abel over hun offers en beschuldigde God van 
partijdigheid. Abel bemiddelde bij zijn broer en herhaalde voor hem 
de woorden van Gods gebod voor hen beiden met betrekking tot de 
offerandes die Hij eiste. Kaïn werd geprikkeld omdat zijn jongere 
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broer zou veronderstellen hem de les te lezen. Hij liet afgunst en 
jaloezie toe om zijn hart te vullen. Hij haatte zijn broer omdat aan 
hem – boven zichzelf – de voorkeur werd gegeven. Terwijl Kaïn 
hierover nadacht, werd hij nog bozer.” –Christ Triumphant, blz. 35. 
“De Here zag de toorn van Kaïn, Hij zag hoe zijn gelaat betrok. Dit 
laat zien hoe de Here let op elke daad, alle bedoelingen en doel-
stellingen, ja, zelfs op de gelaatsuitdrukking. Al zegt een mens niets, 
toch drukt dit zijn weigering uit om Gods wil te doen en Zijn weg te 
gaan.” –Bijbelkommentaar, blz. 10. 
 

4.  Wat deed Kaïn – vol van duisternis en woede – met zijn broer? 
Hoe ver ging hij in dienst van het kwaad? Genesis 4:8. 

Genesis 4:8 [SVV’77]  En Kaïn sprak met zijn broeder Abel; en het 
geschiedde, toen zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder 
Abel opstond, en hem doodsloeg. 
 
“Hij zag zijn fout in het offeren van alleen zijn eigen goederen voor 
de Heer, zonder het passende offer van een lam, maar hij besloot 
zichzelf te verdedigen en Abel te veroordelen. Satan werkte door 
hem heen en inspireerde hem met een verlangen om zijn broer dood 
te slaan.” –Christ Triumphant, blz. 35. 
“Hoewel Adam en Eva met verdriet het droevige verhaal vertelden 
aan hun kinderen, werd hun familie een verdeeld gezin. Kaïn koos 
ervoor om satan te dienen, en Abel om God te dienen. Kaïn doodde 
zijn broer Abel, omdat hij zijn voorbeeld niet zou volgen.” –The 
Upward Look, blz. 41. 
 

De gave van rechtvaardigheid 

5.  Ook al haatte Kaïn zijn broer en doodde hem, hoe beschouwde 
Jezus Abel en zijn vergoten bloed? Op welke basis zag de Heer 
Abel als rechtvaardig – zijn daden of de verdiensten van 
Christus? Matthéüs 23:35; Lukas 18:19. 

Matthéüs 23:35 Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen 
dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige 
Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood 
hebt tussen de tempel en het altaar. 
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Lukas 18:19 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? 
Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 
 
“Abel, de allereerste christen onder de kinderen van Adam, stierf als 
martelaar.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 35. 
“Abel was een gelovige in Christus en werd door Zijn kracht 
evengoed gered als Petrus of Paulus.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 41. 
“... In volledig geloof van de komende Messias, en met nederige 
eerbied, presenteerde hij [Abel] het offer. God had respect voor zijn 
offer. Een licht flitst vanuit de hemel en verteert het offer van Abel.” 
–Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 48. 
“Patriarchen, profeten en martelaren vanaf de rechtvaardige Abel 
keken uit naar een komende Verlosser, en zij lieten hun geloof in 
Hem zien door offers en offergaven. Het offerdier voorafschaduwde 
het zondeloze offer van Gods geliefde Zoon, en wees vooruit naar 
Zijn dood aan het kruis.” –Bible Echo and Signs of the Times, 15 juli 
1893. 
 

6. Wat zette Abel ertoe aan om zo’n uitstekend offer aan God te 
brengen? Wat is vereist om vergeving te verkrijgen? Hebreeën 
11:4; 9:22. 

Hebreeën 11:4; 9:22 Door het geloof heeft Abel God een beter offer 
gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij 
rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. 
En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. [...]  En 
bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het 
vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. 
 
“ ‘Door geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn.’ 
(Hebreeën 11:4) Abel verstond de grote beginselen van het verlos-
singswerk. Hij zag zich als een zondaar en hij zag zonde, en de dood 
als de straf op de zonde, tussen zijn ziel en de omgang met God staan. 
Hij bracht het offerdier, het geofferde leven, en erkende op deze wijze 
de aanspraken van de wet die geschonden was. Door het vergoten 
bloed zag hij heen naar het toekomstig Offer, Christus, stervend aan 
het kruis op Golgotha; en in vertrouwen op de verzoening die daar tot 
stand kwam, had hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was en dat zijn 
offer werd aanvaard. 
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Kaïn had dezelfde gelegenheid om deze waarheden te kennen en te 
aanvaarden als Abel. Hij was niet het slachtoffer van een willekeurige 
keus. Het was niet zo dat de ene broer door God werd aangenomen, 
terwijl de ander werd verworpen. Abel koos geloof en gehoorzaam-
heid; Kaïn koos ongeloof en opstand. Hier lag de kern van de zaak.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 46. 
 

7.  Wat dienen wij – gezien deze ervaring – van Abel te leren over 
hoe we gerechtigheid en een goede getuige kunnen verkrijgen? 
Wiens bloed, dat kostbaarder is dan dat van Abel, zal de recht-
vaardiging en redding van de mens tot stand brengen? Hebreeën 
12:24; Matthéüs 26:28; Johannes 1:12. 

Hebreeën 12:24 En tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 
Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen 
spreekt dan dat van Abel. 
Matthéüs 26:28 Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe 
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn 
Naam geloven. 
 
“Gode zij dank dat Hij, Die Zijn bloed voor ons vergoten heeft, leeft 
om te bidden, om een voorspraak te zijn voor ieder die Hem aan-
neemt. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en recht-
vaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9) Het bloed van Jezus Christus 
reinigt ons van alle zonden. Het spreekt van betere dingen dan het 
bloed van Abel, want Christus leeft altijd om voor ons te bidden. Wij 
moeten ons altijd de doeltreffendheid van het bloed van Christus voor 
ogen houden. Dat bloed, dat het leven reinigt en in stand houdt, is 
onze hoop, als wij er in levend geloof aanspraak op maken. Wij 
moeten de onschatbare waarde ervan steeds meer op prijs stellen, 
want het spreekt alleen voor ons als wij door geloof aanspraak maken 
op de verdiensten ervan, door het geweten rein, in vrede met God te 
bewaren.” –Bijbelkommentaar, blz. 623. 
 

Voor verdere studie 

“Kaïn en Abel stellen twee klassen voor die in deze wereld tot het einde 
toe bestaan. Eén groep aanvaardt het aangewezen Offer voor de zonde; de 
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anderen vertrouwen op hun eigen verdiensten; hun offer maakt geen 
aanspraak op goddelijke tussenkomst, en kan daarom de mens nooit met 
God verzoenen. Alleen door de verdiensten van Jezus kunnen onze 
overtredingen vergeven worden. Zij die geen behoefte gevoelen aan het 
bloed van Christus, die menen dat ze zonder goddelijke genade, door hun 
eigen werken Gods goedkeuring kunnen wegdragen, maken dezelfde 
vergissing als Kaïn. Als ze het reinigende bloed niet aanvaarden, staan ze 
veroordeeld. Er is geen andere voorziening getroffen om van de macht 
van de zonde bevrijd te worden.” –Patriarchen en profeten, blz. 46, 47. 

 
_____ 

 
 

3e Les     Sabbat 20 juli 2019 
                 Sabbatbegin 21.49 u. ↔ 21.48 u. 
 

Een belofte met een eed 
 
“Abraham heeft nu ten volle en edelmoedig de test doorstaan, en door zijn 
getrouwheid heeft hij zich ontdaan van zijn gebrek aan volmaakt ver-
trouwen in God, het gebrek welke ertoe leidde dat hij Hagar tot zijn vrouw 
nam. Na het betonen van Abrahams geloof en vertrouwen, hernieuwt God 
Zijn belofte aan hem. ‘Toen riep de Engel des Heeren tot Abraham ten 
tweeden male van de hemel; En zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de Heere; 
omdat u deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden 
hebt; Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenig-
vuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan de oever der 
zee is; en uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw 
zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, aangezien u Mijn stem 
gehoorzaam geweest bent.’ Genesis 22:15-18.” –The Spirit of Prophecy, 
vol. 1, blz. 101. 

 

1.  Wat was het eerste bevel van de Heer aan Abram dat in de 
Bijbel vermeld staat? Heeft de Heer later ooit een mens om een 
offer gevraagd dat net zo groot was als dat wat hij Abraham 
had opgedragen? Genesis 12:1, 4; 22:1-3. 
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Genesis 12:1, 4; 22:1-3 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit 
uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het 
land dat Ik u wijzen zal. [...]  Toen ging Abram op weg, zoals de 
HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram 
was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. [...]  En het 
gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij 
zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem 
toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, 
en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u 
noemen zal. Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, zadelde zijn 
ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. 
Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de 
plaats die God hem genoemd had. 
 
“Abraham moest zijn land en het huis van zijn vader verlaten, en 
verblijf houden in een vreemd land om met succes de nieuwe orde 
van zaken in zijn huishouden te introduceren. ... Dit zou alleen gedaan 
kunnen worden door het ontwikkelen van de eigen religie. Maar het 
was niet mogelijk voor Abraham om dit te doen terwijl hij omringd 
was door zijn afgodische verwanten en vrienden. Hij moet op Gods 
bevel alleen uitgaan en luisteren naar de stem van Christus, de leider 
van de kinderen van Israël. ... Abraham besloot de wet van God te 
gehoorzamen, en de Heer wist dat er geen verraad zou zijn aan het 
heilige vertrouwen van zijn kant, en geen toegeving aan enig andere 
gids dan aan Hem onder Wie hij zich verantwoordelijk voelde om te 
gehoorzamen.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 286, 287. 
“Deze geloofsdaad van Abraham staat vermeld opdat wij er voordeel 
uit putten. Het leert ons de grote les van vertrouwen in Gods eisen, 
hoe moeilijk en pijnlijk die ook mogen zijn. Het leert de kinderen 
volmaakte onderwerping aan hun ouders en aan God. Door Abrahams 
gehoorzaamheid leren we dat voor ons niets te kostbaar is om aan 
God te geven (ST 27 Jan., 1887)” –Bijbelkommentaar, blz. 23. 
 

Abrahams trouw en gehoorzaamheid 

2.  Heeft Abraham in zijn relatie met God alleen zijn loyaliteit getoond 
door Ur te verlaten? Wat blijkt uit de manier waarop Abraham op 
verschillende geboden van de Heer reageerde? Hebreeën 11:8; 
Nehemía 9:7, 8, eerste gedeelte; Genesis 26:5. 
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Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen 
werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot 
een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten 
waar hij komen zou. 
Nehemía 9:7, 8a U bent de HEERE, de God Die Abram heeft 
uitgekozen en hem heeft uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën, en U 
hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw 
bevonden voor Uw aangezicht en U hebt een verbond met hem ge-
sloten om hem het land te geven ... aan zijn nageslacht; .... 
Genesis 26:5 Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en 
Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn 
wetten in acht genomen heeft. 
  
“Van Abraham staat geschreven dat hij ‘een vriend van God werd 
genoemd’, de vader van hen die geloven. (Jakobus 2:23; Romeinen 
4:11) Het getuigenis van God aangaande deze getrouwe Patriarch 
luidt: ‘Abraham heeft naar Mij geluisterd en Mijn dienst in acht 
genomen: Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.’ 
(Genesis 26:5) En verder: ‘Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden 
zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden 
bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Here aan 
Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft.’ Het was een 
grote eer waartoe Abraham geroepen werd, namelijk de vader te zijn 
van het volk dat gedurende vele eeuwen de beschermer en bewaker 
van Gods waarheid aan de wereld zou zijn – van dat volk waardoor 
alle volken op aarde gezegend zouden worden door de komst van de 
beloofde Messias. [...] Van de zijde van Abraham zou de waarheid 
niet voor zelfzuchtige doeleinden misbruikt worden. Hij zou de wet 
bewaren en rechtvaardig handelen. Hij zou niet slechts zelf de Here 
vrezen, maar hij zou zijn gezin voorgaan. Hij zou zijn gezin 
onderrichten in gerechtigheid. Gods wet zou de maatstaf zijn in zijn 
gezin.” –Patriarchen en profeten, blz. 113. 
 

3.  Wat alleen kan de verklaring zijn voor de gehoorzaamheid van 
Abraham aan de goddelijke bevelen? Welke waardevolle geeste-
lijke vrucht maakte dat mogelijk? Genesis 15:5, 6; Jakobus 2:23. 

Genesis 15:5, 6 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch 
naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen 
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hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de 
HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. 
Jakobus 2:23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham ge-
loofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd 
een vriend van God genoemd. 
 
“Zonder de genade van Christus verkeert de zondaar in een hope-
loze toestand; niets kan voor hem worden gedaan; maar door godde-
lijke genade wordt bovennatuurlijke kracht geschonken, ... Door de 
verleende genade van Christus wordt zonde onderscheiden in zijn 
haatvolle aard, en uiteindelijk uit de zielentempel verdreven. Het is 
door genade dat we in gemeenschap met Christus worden gebracht, 
om met Hem deelgenoot te worden in het verlossingswerk.”  
–Selected Messages, vol. 1, blz. 366. 
“Geloof is de voorwaarde waarop God het juist heeft geoordeeld, 
vergeving te schenken aan zondaars; niet omdat er in het geloof enige 
verdienste schuilt om daardoor de zaligheid te verdienen, maar omdat 
het geloof beslag kan leggen op de verdiensten van Christus, het middel 
tegen de zonde. [...] ‘Abraham geloofde God en het werd hem tot 
gerechtigheid gerekend. Nu wordt degene die werkt, het loon niet 
toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Degene echter, 
die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze 
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’ (Romeinen 
4:3-5)” –Bijbelkommentaar, blz. 466. 
 

Geestelijke waarden delen met anderen 

4.  Wat onderwees Abraham zijn kinderen en huishouden? Welke 
grote beloften heeft de Heer aan hem en zijn nakomelingen 
gedaan? Genesis 18:18, 19; 22:18; 26:4. 

Genesis 18:18, 19; 22:18; 26:4 Immers, Abraham zal zeker tot een 
groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in 
hem gezegend worden. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan 
zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de 
HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, 
opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem 
gesproken heeft. [...]  En in uw Nageslacht zullen alle volken van de 
aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest 
bent. [...]  Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de 
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hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht 
zullen alle volken van de aarde gezegend worden. 
 
“[God was een door God begunstigd man. De Heer zei: ‘Want Ik heb 
hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, 
en zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en 
gericht.’] Abraham werd door God geëerd, omdat hij in zijn huis de 
godsdienst in ere hield, hetgeen ertoe leidde dat de vreze des Heren 
zijn gehele gezin doordrong. Het is de Heer die zegt, ‘want Ik heb 
hem gekend, opdat hij gebieden zou, ...’ er zal geen verraad zijner-
zijds zijn van het heilige vertrouwen, en niemand anders zal gediend 
worden, dan God; er is een wet, en Abraham zal die houden; geen 
blinde affectie zal zijn gevoel voor gerechtigheid benevelen, en tussen 
God en de ziel van zijn kinderen komen; dat soort toegeeflijkheid, die 
de grootste wreedheid is, zal Abraham niet op een dwaalspoor 
zetten.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 447. 
 

5.  Waar was de aartsvader – als gerechtvaardigde gelovige – naar 
op zoek toen hij van plaats naar plaats verhuisde? Wat werd 
geopenbaard door het feit dat hij altaren bouwde waar hij ook 
ging? Genesis 12:7, 8; 13:4. 

Genesis 12:7, 8; 13:4  Toen verscheen de HEERE aan Abram en 
zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar 
een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was. Vandaar brak 
hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op 
tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij 
voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. [...]  
Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en 
Abram riep daar de Naam van de HEERE aan. 
 
“Uw huisgezin is een kleine wereld op zichzelf. [...] Jullie zijn 
degenen die moeten beslissen of uw kinderen de dienst van God 
zullen kiezen of de mammon zullen dienen. Het eeuwige leven of de 
eeuwige dood.” –Review and Herald, 23 december 1902. 
“Evenals de patriarchen moeten degenen die voorgeven God lief te 
hebben, een altaar bouwen voor de Here, waar ze hun tenten 
opslaan. [...] Laat de vader, als priester in het gezin, elke morgen en 
elke avond een offer brengen, terwijl de vrouw en de kinderen zich 
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verenigen in lof en gebed. In zo’n gezin verblijft Jezus graag.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 116. 
 

Gods verbond en eed 

6.  Welke verzekering gaf God aan Abraham en daarmee aan alle 
gelovigen? Genesis 22:16, 17; Hebreeën 6:13, 14, 17. 

Genesis 22:16, 17 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: 
Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden 
hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, 
als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de 
zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 
Hebreeën 6:13, 14, 17 Want toen God Abraham de belofte deed, 
zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon 
zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik 
u in aantal doen toenemen. [...]  Omdat Hij aan de erfgenamen van de 
belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit 
wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. 
 
“Op de berg Moria vernieuwde God Zijn verbond, en bevestigde 
met een nieuwe eed de zegen aan Abraham en aan zijn zaad tot in 
verre geslachten: ‘Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: 
Omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet 
onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer 
talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever 
der zee, en uw nageslacht zal de poorten zijner vijanden in bezit 
nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend 
worden, omdat gij naar Mijn stem gehoord hebt.’ ” –Patriarchen en 
profeten, blz. 124. 
 

7.  Van welke aard waren de zegeningen die de Heer aan Abraham 
en zijn nageslacht had beloofd? Wie is de ware Nakomeling, de 
Drager van het evangelie van de zaligheid? Romeinen 4:13; 
Galaten 3:16. 

Romeinen 4:13 [SVV’77]  Want de belofte is niet door de wet aan 
Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der 
wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
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Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er 
sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; 
dat is Christus. 
 
“Abraham zelf zou deel hebben aan de erfenis. [...] De gave aan 
Abraham en zijn zaad omvatte niet alleen het land Kanaan, maar de 
gehele aarde. De apostel zegt: ‘Want niet door de wet had Abraham 
of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou 
zijn, maar door gerechtigheid des geloofs.’ (Romeinen 4:13) 
En de Bijbel leert duidelijk dat de beloften aan Abraham door 
Christus in vervulling zullen gaan. Allen die van Christus zijn, zijn 
‘zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen’ – erfgenamen 
van ‘een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis’ 
(Galaten 3:29; l Petrus 1:4) – als de aarde bevrijd is van de vloek van 
de zonde. Want ‘het koningschap, de macht en de grootheid der ko-
ninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van 
de heiligen des Allerhoogste’; en ‘de zachtmoedigen zullen de aarde 
erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede.’ (Daniël 7:27; 
Psalm 37:1, Statenvertaling)” –Patriarchen en profeten, blz. 141, 142. 
 

Voor verdere studie 

“Gerechtigheid betekent gehoorzaamheid aan de wet. De wet eist gerech-
tigheid en die is de zondaar verplicht ten opzichte van de wet; maar hij is niet 
in staat dat waar te maken. De enige manier waarop hij gerechtigheid kan 
verkrijgen, is door geloof. Hij kan in geloof de verdiensten van Christus aan 
God voorhouden en de Here rekent de zondaar de gehoorzaamheid van Zijn 
Zoon toe. De gerechtigheid van Christus wordt aanvaard in de plaats van het 
tekort van de mens en God ontvangt, vergeeft en rechtvaardigt de berouw-
volle, gelovige ziel en behandelt hem alsof hij rechtvaardig was en heeft hem 
lief zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft. Op deze wijze wordt het geloof tot 
gerechtigheid gerekend; en de vergeven ziel gaat over van genade naar 
genade, van licht naar een groter licht.” –Selected Messages, boek 1, 
blz. 367. [zie ook grotendeels: Bijbelkommentaar, blz. 466, 467]. 
“De vader is de wetgever van het huis; en zoals Abraham moet hij de wet 
van God tot regel van zijn huisgezin maken. God zei van Abraham: ‘Want 
Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na 
hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te 
doen.’ (Genesis 18:19) Er moet geen zondig negeren zijn waar het kwaad 
weerstaan moet worden, geen zwak, onverstandig toegeven aan een be-
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paalde voorkeur, geen opgeven van overtuiging van plichten voor mis-
plaatste genegenheid. Abraham moest niet alleen de juiste instructies 
geven, maar hij moest het gezag van goede en rechtvaardige regels 
handhaven. Kinderen moet niet worden toegestaan van de juiste paden af te 
dwalen, die in Gods Woord zijn aangegeven; afdwalen leidt tot gevaren die 
aan alle kanten dreigen. Vriendelijk maar krachtig moet onder gebed de 
hand worden gehouden aan het weerstaan van verkeerde wensen en nei-
gingen.” –De weg tot gezondheid, blz. 327, 328. 

 
_____ 

  
 

4e Les     Sabbat 27 juli 2019 
                 Sabbatbegin 21.40 u. ↔ 21.38 u. 
 

Een beeld van Christus 
 
“Jozef is een beeld van Christus [...] Jozefs oprechtheid en deugd werden 
zwaar op de proef gesteld, en zij die hem wilden verleiden, slaagde daarin 
niet. Daarom was haar haat groot jegens de deugd en oprechtheid die ze 
niet kon verderven, en ze getuigde vals tegen hem. De onschuldige leed 
om zijn oprechtheid. Terwille van zijn deugd werd hij in de gevangenis 
geworpen. Jozef werd door zijn eigen broers voor een kleine geldsom aan 
zijn vijanden verkocht. Gods Zoon werd aan Zijn bitterste vijanden 
verkocht door een van Zijn eigen discipelen. Jezus was zachtmoedig en 
heilig. Hij leidde een leven van onvergelijkelijke zelfverloochening, 
goedheid en heiligheid. Hij was onschuldig aan het kwaad. Toch werden 
valse getuigen gehuurd om tegen Hem te getuigen. Men haatte Hem 
omdat Hij zonde en verderf getrouw bestrafte. De broers van Jozef 
ontdeden hem van zijn veelvervige mantel. De beulen van Jezus wierpen 
het lot over zijn naadloze rok.” –Bijbelkommentaar, blz. 27. 

 
Jozef zoals hij gezien werd door zijn broers 

1.  Wat weten wij over Jozefs jeugd en zijn daden toen hij nog thuis 
bij zijn familie was? Hoe beschouwden zij hem? Genesis 37:2, 
eerste gedeelte, 4. 
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Genesis 37:2a, 4 ... Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het 
kleinvee met zijn broers – hij was een jonge man – met de zonen van 
Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader…. Toen 
zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, 
haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. 
 
“Er was echter één die een heel andere aard had – de oudste zoon van 
Rachel, Jozef, wiens opmerkelijke schoonheid een weerkaatsing 
scheen te zijn van zijn innerlijke schoonheid van geest en hart. Zuiver, 
werkzaam en opgeruimd gaf de knaap blijk van morele ernst en 
vastbeslotenheid. Hij luisterde naar de raad van zijn vader en gehoor-
zaamde God van harte. De eigenschappen die hem later kenmerkten in 
Egypte – edelmoedigheid, trouw en waarheidslievendheid – waren 
reeds zichtbaar in zijn dagelijks leven. Na de dood van zijn moeder 
hechtte hij zich meer en meer aan zijn vader, en het hart van Jakob was 
verknocht aan dit kind van zijn ouderdom. Hij beminde Jozef meer dan 
zijn andere kinderen.” –Patriarchen en profeten, blz. 177, 178. 
 

2.  Wat zorgde er ook voor dat zijn broers hem haatten? Was het 
zijn schuld dat de relatie tussen hem en zijn broers steeds 
slechter werd? Genesis 37:5; Handelingen 7:9, eerste gedeelte. 

Genesis 37:5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers ver-
telde; daarom haatten zij hem nog meer. 
Handelingen 7:9a En de aartsvaders, die jaloers waren ... 
 
“Zijn (Jozefs) broers stootten hem ruw af. Hij deelde hun zijn bood-
schap mee, maar ze gaven hem geen antwoord. Jozef schrok van hun 
boze blikken. Vrees kwam in de plaats van blijdschap en instinctmatig 
schrok hij bevreesd terug voor hun aanwezigheid. Ze grepen hem toen 
met geweld beet. Ze spotten met de raadgevingen die hij hun in het 
verleden had gegeven, beschuldigden hem dat hij zijn dromen vertelde 
om zich in het oog van zijn vader boven hen te verheffen, zodat die 
meer van hem zou houden dan van hen.” –Bijbelkommentaar, blz. 27. 
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Verkocht als een slaaf 

3.  Hoe ver ging de haat van zijn broers? Wat deden zij in plaats van 
het vergieten van zijn onschuldig bloed? Wie werd – net als Jozef – 
verkocht door iemand die de indruk wekte Hem lief te hebben? 
Genesis 37:19, 20, 26-28; Matthéüs 26:15. 

Genesis 37:19, 20, 26-28 Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die 
meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in 
een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft 
hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen 
terechtkomt. [...]  Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er 
voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, 
laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand 
aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers 
luisterden naar hem. Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, 
trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig 
zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. 
Matthéüs 26:15 En zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u over-
lever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. 
 
“Het leven van Jozef is een beeld van het leven van Christus. Nijd 
was aanleiding dat de broers van Jozef hem als slaaf verkochten; ze 
hoopten te verhinderen dat hij groter zou worden dan zij waren. En 
toen hij naar Egypte werd gevoerd, vleiden ze zich met de gedachte, 
dat ze niet langer met zijn dromen zouden worden lastig gevallen; dat 
ze het onmogelijk hadden gemaakt dat deze dromen ooit werke-
lijkheid zouden worden. Maar hun handelwijze werd zo door God 
omgebogen, dat juist gebeurde wat zij trachtten te verhinderen. Zo 
waren ook de joodse priesters en oversten afgunstig op Christus, uit 
vrees dat Hij de aandacht van het volk van hen zou aftrekken. Ze 
brachten Hem ter dood, om te verhinderen dat Hij koning zou wor-
den, maar op deze wijze maakte ze juist, dat Hij Zijn doel bereikte.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 206, 207. 
 

4.  Wat gebeurde er met Jozef in Egypte? Door al de jaren heen met 
zware lasten en verantwoordelijkheden weg van zijn huis, wie 
was er met Jozef en hielp hem met alles? Genesis 37:36; 39:2, 3.  
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Genesis 37:36; 39:2, 3 De Midianieten verkochten hem in Egypte 
aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de 
lijfwacht. [...]  De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig 
man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En ... 
zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles 
wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. 
 
“Zij die de Bijbel bestuderen, raad houden met God en vertrouwen op 
Christus, zullen in staat zijn onder alle omstandigheden wijs te 
handelen. Goede principes zullen in het dagelijks leven zichtbaar zijn. 
Neem de waarheid voor deze tijd van ganser harte aan. Laat het de 
basis van het karakter worden en het zal een standvastige gerichtheid 
opleveren, waartegen de verlokkingen van de wereld, de wispelturig-
heid van de gewoonte, de minachting van de liefhebbers van het 
mondaine, en de drang van het eigen hart tot zelfverheerlijking, 
machteloos staan en deze niet kunnen aantasten. Het geweten moet 
eerst verlicht worden, de wil moet onderworpen worden. Liefde voor 
waarheid en rechtvaardigheid moet de ziel beheersen, en er zal een 
karakter tevoorschijn komen, dat de goedkeuring van de hemel kan 
hebben.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz 41, 42. 
 

5.  Wie probeerde hem – na de bittere ervaring met zijn broers – te 
vangen, en haatte en veroordeelde hem toen hij weigerde te 
schikken? Wat heeft hij geleden, ook al was hij onschuldig? 
Genesis 39:7, 9, laatste gedeelte, 12, 16-20. 

Genesis 39:7, 9b, 12, 16-20 En het gebeurde na deze dingen dat de 
vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. 
[...]  Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen 
God? [...]  Dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij 
liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. [...]  Zij 
liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuiskwam, en zij sprak tot 
hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis 
gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het 
gebeurde, toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij 
achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde, toen zijn heer de 
woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: Zoals ik het zeg, heeft 
jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van 
Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar 
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de gevangenen van de koning gevangenzaten. Zo zat hij daar in de 
gevangenis. 

 
“Jozef beschouwde het feit dat hij naar Egypte werd verkocht als de 
grootste ramp die hem kon treffen, maar hij besefte dat hij God meer 
moest vertrouwen dan hij ooit had gedaan in het verleden, toen hij 
beschermd werd door de liefde van zijn vader. Jozef nam God met 
zich mee naar Egypte, en dit kwam tot uiting in zijn opgeruimd 
gedrag, temidden van zijn verdriet. Zoals de ark van God rust en 
voorspoed bracht in Israël, bracht de Godvrezende jongeman die 
God liefhad, zegen in Egypte. Dit kwam zo duidelijk naar voren, dat 
Potifar, in wiens huis hij diende, al zijn zegeningen toeschreef aan 
de slaaf die hij gekocht had en die voor hem meer een zoon dan een 
slaaf was geworden. Het is Gods bedoeling dat zij, die Zijn naam 
liefhebben en eren, zelf ook geëerd zullen worden, en dat de eer, die 
God door hen ontvangt, op hen weerkaatst zal worden (YI 11 maart, 
1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 27, 28. 
 

Gewijzigde omstandigheden  

6.  Welke kritieke situatie ontstond in Kanaän, in het huis van 
Jakob? Wat stonden de broers van Jozef te doen voor de uitge-
breide familie om te overleven tijdens de hongersnood? Genesis 
41:57; 42:1-3. 

Genesis 41:57; 42:1-3 Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij 
Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. [...]  
Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn 
zonen: Waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: Zie, ik heb 
gehoord dat er koren in Egypte is; trek erheen en koop daar koren 
voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 
tien broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. 
 
“De hongersnood strekte zich uit tot in het land Kanaän en werd 
scherp gevoeld in dat deel van het land waar Jakob woonde. Toen 
hij hoorde van de overvloedige voorzieningen die door de koning 
van Egypte getroffen waren, reisden tien van Jakobs zonen daarheen 
om koren te kopen. Bij hun aankomst werden ze naar de vertegen-
woordiger van de koning gebracht en kwamen met andere smeke-
lingen om zich voor te stellen aan de heerser van het land. En ze 
‘bogen zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde’, Jozef 
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herkende zijn broers, maar ze herkenden hem niet.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 192.   
 

7.  Hoe voelde Jozef zich toen hij zijn broers na een hele lange tijd 
zag, vooral omdat de laatste keer dat hij ze had gezien, sommigen 
van hen hem wilden vermoorden en ze vervolgens hem verkoch-
ten als slaaf? Hoe verwelkomde hij hen de tweede keer dat ze 
Egypte bezochten? Genesis 42:24; 43:16, 33, 34. 

Genesis 42:24; 43:16, 33, 34 Toen wendde hij zich van hen af en 
huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen; hij nam 
Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. [...]  Toen 
Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis 
ging: Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, 
want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. [...]  Zij zaten vóór 
hem: de eerstgeborene overeenkomstig zijn eerstgeboorterecht en de 
jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar 
verbijsterd waren. En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór 
hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan 
dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem. 
 
“Toen hij hun verwarring zag, zei hij vriendelijk: ‘Komt toch 
naderbij’, en toen ze naderden, ging hij door: ‘Ik ben uw broeder 
Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet 
verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen 
verkocht hebt, want om u in leven te behouden heeft God mij hier 
voor u uit gezonden’. Daar hij gevoelde dat ze reeds genoeg voor 
hun wreedheid jegens hem geleden hadden, trachtte hij edelmoedig 
hun vrees te verdrijven en de bitterheid van hun zelfverwijt te 
verzachten.” –Patriarchen en profeten, blz. 198, 199.  
“Jozef droeg de beproeving van het karakter bij tegenspoed en het 
goud was niet dof door welvaart. Hij toonde dezelfde heilige 
aandacht voor Gods wil toen hij naast de troon stond als toen hij in 
de cel van de gevangenis was. Jozef nam zijn geloof overal mee, en 
dit was het geheim van zijn niet aflatende trouw.” –Christ 
Triumphant, blz. 94. 
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Tederheid, liefde en vergeving 

8.  Wat werd er getoond toen Jozef zich aan zijn broers bekend-
maakte? Wat deed hij, in plaats van hen te veroordelen vanwege 
het kwaad dat ze hem hadden aangedaan? Genesis 45:3-5. 

Genesis 45:3-5 Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn 
vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord 
te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei 
tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichter-
bij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte 
verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen 
niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben ver-
kocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van 
jullie leven. 
 
“Jozef was één van de weinigen die weerstand kon bieden aan de 
verleiding. Hij liet zien dat zijn oog uitsluitend was gericht op de eer 
van God. Hij gaf blijk van een diepe eerbied voor Gods wil, zowel 
in de gevangenis als op de troon. Hij droeg zijn godsdienst met zich 
mee, waar hij ook was en in welke situatie hij zich ook bevond. 
Ware godsdienst heeft een alles doordringende kracht. Ze geeft 
kleur aan alles wat een mens doet. Om een waarachtig christen te 
zijn hoeft u de wereld niet te verlaten, maar u kunt uw godsdienst 
met al zijn heiligende invloeden tonen in alles wat u doet en zegt. U 
kunt uw plichten heel goed vervullen in de situatie waarin God u 
heeft geplaatst, door het hart op hemelse zaken gericht te houden; zo 
kunt u de betovering verbreken die door uw onverstandige omgang 
nu op u rust. Als u het licht had gevolgd, had u nu aan de strikken 
kunnen ontkomen, die zij die de wil van God niet onderscheiden, 
gezet  hebben om uw ziel gevangen te nemen.” –Getuigenissen voor 
de gemeente, deel 5, blz. 104, 105. 
 

Voor verdere studie 

“De oprechtheid van Jozef en zijn machtig werk – door het leven van heel 
het Egyptische volk te behouden – was een zinnebeeld van het leven van 
Christus.”–Lessen uit het leven van alledag, blz. 174. 
“De lessen die Jozef in zijn jeugd kreeg van Jakob, die in het uitdrukken van 
zijn sterke geloof in God Hem telkens opnieuw de kostbare bewijzen van 
liefdevolle vriendelijkheid en oneindige zorg toeschreef. Juist dat waren de 
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lessen die hij nodig had in zijn gevangenschap tussen een afgodisch volk. In 
de beproevingstijd bracht hij deze lessen in praktijk. Wanneer hij onder de 
vreselijkste verzoeking verkeerde, keek hij op tot de hemelse Vader, op Wie 
hij had leren vertrouwen. Waren de voorschriften en het voorbeeld van 
Jozefs vader van tegengestelde aard geweest, dan zou de geïnspireerde pen 
op de bladzijden der heilige geschiedenis nooit de integriteit en deugden van 
Jozefs karakter gemeld hebben. De vroege indrukken die op zijn geest 
gemaakt werden sterkten zijn hart in het uur van de felste verzoeking en 
leidden hem ertoe uit te roepen: ‘Hoe kan ik dit grote kwaad doen, en tegen 
God zondigen?’ –Hoe leid ik mijn kind, blz. 230, 231. 

 
_____ 

 
 

5e Les     Sabbat 3 augustus 2019 
                 Sabbatbegin 21.29 u. ↔ 21.27 u. 
 

Gods verbond met Zijn volk 
 
“In de meest omlijnde vorm maakte God hun door Mozes Zijn opzet duide-
lijk en gaf hun een helder beeld van de voorwaarden van hun voorspoed. 
‘Gij zijt een heilig volk de Here uw God,’, zei hij, ‘de Here uw God heeft u 
verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken 
die op de aardbodem zijn... Gij zult dan weten dat de Here uw God die God 
is, die getrouwe God, Welke het verbond en de weldadigheid houdt denge-
nen die Hem liefhebben en Zijn geboden houden, tot in duizend geslach-
ten… Het zal geschieden, omdat gij deze rechten zult horen en houden en 
ze doen, dat de Here uw God u het verbond en de weldadigheden zal hou-
den die Hij uw vaderen gezworen heeft. En Hij zal u liefhebben en u zege-
nen en u doen vermenigvuldigen… Gezegend zult gij zijn boven alle 
volken.’ Deuteronomium 7:6-14.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 2, blz, 503.  
 

1.  Wat vertelde de Heer aan Abraham, nadat Hij hem beloofd had 
dat zijn afstammelingen als de sterren aan de hemel zouden 
zijn? Wie zou voor eeuwig deel uitmaken van het verbond? 
Genesis 17:6-8, 19, 21. 
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Genesis 17:6-8, 19, 21 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u 
tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn 
verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties 
door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor 
uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar 
u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik 
zal hun tot een God zijn. [...]  God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal 
u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn 
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht 
na hem. [...]  Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die 
Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. 
 
 “.. De Heer verscheen weer aan Abraham en zei tegen hem: ‘En Ik 
zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw 
zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot 
een God, en uw zaad na u’ (Genesis 17:7) De Heer herhaalde 
nogmaals via Zijn engel Zijn belofte om Sara een zoon te geven en 
dat zij de moeder van vele naties zou zijn. Abraham begreep de 
belofte van God nog niet. Zijn gedachten gingen onmiddellijk naar 
Ismaël alsof door hem de vele beloofde naties zouden ontstaan, en 
hij riep in zijn liefde voor zijn zoon uit: ‘Och, dat Ismaël mocht 
leven voor Uw aangezicht!’ De belofte aan Abraham wordt opnieuw 
nog duidelijker herhaald: ‘Voorwaar, Sara, uw vrouw, zal u een 
zoon baren, en u zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn ver-
bond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na 
hem.’ Genesis 17:18, 19.” –The Story of Redemption, blz. 78. 
 

Beloften en een verbond voor toekomstige generaties 

2.  Welke beloften en verbond herhaalde de Heer, toen Israël groot 
in aantal werd, om Zijn volk te troosten en hen voor te bereiden 
op de uittocht uit Egypte? Éxodus 6:2-7. 

Éxodus 6:2-7 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God 
de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend 
geweest. Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land 
Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als 
vreemdeling verbleven. Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord 
van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken, en Ik 
heb aan Mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 
Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de 
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Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een 
uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk 
aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van 
de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand 
opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik 
zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. 
 
“Toen God Mozes riep, ... wist Hij dat het volk blind en onwetend 
was, dat hun geest verduisterd was voor het geloof en dat ze bijna geen 
kennis hadden van God. Ze hadden zich verlaagd door hun omgang 
met een natie van afgodendienaars en ze hadden hun manier van leven 
bedorven door afgoderij te beoefenen. Toch waren er velen onder dit 
onderdrukte volk, die rechtvaardig en standvastig waren. De Heer 
instrueerde Mozes om hen een boodschap van Hemzelf te geven. Hij 
zei: ‘Daarom, zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de Heere! en Ik zal u 
uitleiden van onder de lasten der Egyptenaars, en Ik zal u redden uit 
hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en 
door grote gerichten; En Ik zal u tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u 
tot een God zijn; en gij zult bekennen, dat Ik de Heere uw God ben, 
Die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaars.’ Éxodus 6:5, 6.” 
–Review and Herald, 17 december 1895. 
 

3.  Welke beloften liet de Heer Mozes herhalen aan de gemeente, 
nadat Hij de Israëlieten bevrijd had en zij op weg waren naar 
het beloofde land? Welke andere beloften voegde Hij daaraan 
toe? Éxodus 19:5, 6.   

Éxodus 19:5, 6 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoon-
lijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor 
Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 
 
“God wilde Zijn volk Israël maken tot een lofprijzing en een heerlijk-
heid. Elk geestelijk voordeel werd hun geschonken. God onthield hun 
niets wat dienstig kon zijn voor de karaktervorming, waardoor zij Hem 
zouden kunnen vertegenwoordigen. Door gehoorzaamheid aan de wet-
ten Gods zouden ze een voorspoed genieten waarover de volken der 
wereld zich zouden verbazen. Hij Die hun wijsheid en bedrevenheid 
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zou geven in alle arbeid, zou hun Leraar blijven en hen veredelen en 
verheffen door gehoorzaamheid aan Zijn wetten. Zo ze gehoorzaam 
waren, zouden zij gespaard blijven voor de ziekten die andere volken 
teisterden en gezegend worden met een helder verstand. In al hun 
voorspoed zouden de heerlijkheid Gods, Zijn majesteit en kracht 
geopenbaard worden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, 
blz. 502, 503. 

 
De gave van vrijheid en het vernieuwde verbond 

4.  Wat gaf de Heer aan Zijn volk, voordat Hij de wet gaf op de berg 
Sinaï? Hoe belangrijk is het zelfs vandaag nog dat de Heer ons 
bevrijdt uit de geestelijke slavernij, voordat Hij ons Zijn wet toe-
vertrouwt? Éxodus 19:4; 20:2; 29:46. 

Éxodus 19:4; 20:2; 29:46 U hebt zelf gezien wat Ik met de 
Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u 
bij Mij gebracht heb. [...]  Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 
Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. [...]  En zij zullen weten dat Ik de 
HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat 
Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God. 
 
“‘God had Zijn uitverkoren volk, ‘met grote kracht en met een sterke 
hand’ uit Egypte geleid. Éxodus 32:11. ‘Hij zond Mozes, Zijn knecht, 
en Aäron, die Hij Zich verkoren had. Zij deden onder hen Zijn aan-
gekondigde tekenen en wonderen in het land van Cham.’ ‘Hij dreigde 
de Schelfzee, en zij verdroogde; Hij deed hen gaan door waterdiepten.’ 
Psalm 105:26, 27; 106:9. Hij bevrijdde hen uit hun slavernij, om hen te 
brengen in een goed land, – een land dat Hij in Zijn voorzienigheid 
voor hen had klaargemaakt als toevluchtsoord voor hun vijanden. Hij 
wilde Zelf hen daar brengen, en hen in Zijn eeuwige armen sluiten; en 
als antwoord zouden ze, in dank voor Zijn goedheid en barmhartigheid, 
Zijn naam moeten grootmaken en verheffen op aarde.” –Profeten en 
koningen, blz. 9, 10.  
 

5.  Wat werd – naast de beloften – opgenomen in het verbond dat de 
Heer aan Zijn volk voorstelde? Wat was er nodig – in plaats van 
een eenvoudige handtekening – om het verbond te bekrachtigen? 
Wat is de betekenis van het besprenkelen met bloed? Éxodus 
24:12; Nehemía 9:13; Éxodus 24:7, 8. 
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Éxodus 24:12 De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar 
Mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, 
de wet en de geboden, die Ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. 
Nehemía 9:13 Op de berg Sinaï bent U neergedaald en hebt U vanuit 
de hemel met hen gesproken, en U hebt hun rechtmatige bepalingen, 
betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. 
Éxodus 24:7, 8 Hij nam het boek van het verbond en las dit ten 
aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE ge-
sproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. Toen nam 
Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het 
bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond 
van al die woorden. 

 
“In de loop der heilige geschiedenis, waarin Gods handelwijze met 
Zijn volk wordt getoond, vinden we levende bewijzen van de grote 
IK BEN. Juist in de periode dat Hij erkend werd als de Heerser van 
Israël, en de wet gaf aan Zijn volk, gaf Hij overvloedig bewijzen 
van Zijn macht en heerlijkheid. Hier was een scepter die niet door 
een menselijke hand werd gezwaaid; en de leiding van Israëls 
onzichtbare Koning was onzegbaar groots en ontzagwekkend.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 329, 330.  

 
Gods verlangen naar een heilig volk 

6.  Wat was en is de belangrijkste wens van de Heer voor Zijn volk? 
Éxodus 22:31, eerste gedeelte; Leviticus 11:44, eerste gedeelte, 45. 

Éxodus 22:31a U moet voor Mij geheiligde mensen zijn:… 
Leviticus 11:44a, 45 want Ik ben de HEERE, uw God. U moet zich 
heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. [...]  Want Ik ben de HEERE, 
Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een 
God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. 
 
“God verlangt morele volmaaktheid in allen. Diegenen, die licht en 
kansen hebben gekregen, zouden als Gods rentmeesters dienen te 
streven naar volmaaktheid en nooit en te nimmer de maatstaf van 
gerechtigheid te verlagen om tegemoet te komen aan geërfde en 
gekweekte neigingen tot het verkeerde. Christus nam onze menselijke 
natuur op Zich en leefde ons leven, om ons te laten zien dat wij net als 
Hij kunnen zijn door deel te hebben aan de goddelijke natuur. Wij 
kunnen net zo heilig zijn als Christus heilig was in de menselijke 
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natuur. Waarom zijn er dan zo veel onaangename personen in de 
wereld? Dat komt omdat zij niet vermoeden dat hun onaangename 
manieren en ruwe onbeleefde taal het resultaat is van een niet heilig 
hart.” –This Day with God, blz. 32. 
 

7.  Werden de vrijheid, het verbond met God, Zijn beloftes, Zijn 
regering en het bezit van het beloofde land allen toegekend van-
wege de werken of verdiensten van mensen? Worden rechtvaardi-
ging en verlossing verleend vanwege de daden en goedheid van de 
mens? Deuteronomium 9:4-6, 13. 

Deuteronomium 9:4-6, 13 Wanneer de HEERE, uw God, hen van 
voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn 
gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit 
te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat 
de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. Niet vanwege 
uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun 
land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van 
deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit 
hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw God, 
uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. Daarom moet u 
weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw 
God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een 
halsstarrig volk. [...]  Verder sprak de HEERE tot mij: Ik heb dit volk 
gezien en zie, het is een halsstarrig volk. 

 
“Hoe meer wij Jezus naderen en hoe duidelijker wij de reinheid van 
Zijn karakter onderscheiden, des te duidelijker zullen wij de uitne-
mende grootte van de zonde zien en des te minder zullen wij onszelf 
wensen te verheffen. Zij die door God ‘heiligen’ worden genoemd 
zijn de laatsten die met hun eigen goedheid prijken.” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 94.  
“Kom met een nederige hart en denk niet, dat u een of ander goed 
werk moet verrichten om de gunst van God te verdienen, of dat u uzelf 
dient te verbeteren voordat u tot Christus kan komen. U bent machte-
loos om goed te doen en u kunt uw toestand niet verbeteren. Behalve 
Christus hebben we geen verdienste, geen rechtvaardigheid. Onze 
zondigheid, onze zwakheid, onze menselijke onvolmaaktheid maken 
het onmogelijk dat we voor God kunnen komen, tenzij we gekleed 
gaan in de smetteloze gerechtigheid van Christus. Wij dienen in Hem 
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gevonden te worden, terwijl we niet onze eigen gerechtigheid hebben, 
maar de gerechtigheid die in Christus is.” –Selected Messages, boek 1, 
blz. 333. 

 
Voor verdere studie 

“Van een slavenvolk waren de Israëlieten verheven boven alle andere 
volken tot een bijzondere schat van de Koning der koningen. God had hen 
afgescheiden van de wereld, om hun een heilig pand toe te vertrouwen. 
Hij had hen aangesteld tot bewaarders van Zijn wet, en het was Zijn be-
doeling om door hen een kennis aangaande Hemzelf onder de mensen in 
leven te doen blijven. Zo zou het licht des hemels schijnen in een wereld 
die in het duister was gehuld, en een stem werd gehoord die een oproep 
deed tot alle volken om zich af te wenden van hun afgoderij om de 
levende God te dienen. Als de Israëlieten het in hun gestelde vertrouwen 
zouden waarmaken, zouden ze een macht worden op aarde. God zou hun 
verdediging zijn en Hij zou hen verheffen boven alle andere volken. Zijn 
licht en Zijn waarheid zouden door hen geopenbaard worden, en onder 
Zijn wijze en heilige leiding zouden ze naar voren treden als een voor-
beeld van de voortreffelijkheid van Zijn eredienst boven elke vorm van 
afgodendienst.” –Patriarchen en profeten, blz. 278, 279. 

 
_____ 

 
 

6e Les     Sabbat 10 augustus 2019 
                 Sabbatbegin 21.16 u. ↔ 21.14 u. 
 

De Tien Geboden en de liefde 
 
“De geboden van God zijn veelomvattend en verreikend; met een paar 
woorden ontvouwen ze de hele plicht van de mens. ‘En u zult de Heere, uw 
God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel 
uw verstand, en uit geheel uw kracht. ... U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf.’ Markus 12:30, 31. Deze woorden omvat de lengte en de breedte, de 
diepte en de hoogte van de wet van God; want Paulus zegt: ‘Zo is dan de 
liefde de vervulling der wet.’ Romeinen 13:10. De enige definitie die we in 
de Bijbel vinden voor zonde is dat ‘zonde is de overtreding van de wet.’  
1 Johannes 3:4 [KJV]” –Selected Messages, boek 1, blz. 320. 
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1.  Wat benadrukt de Heer in het eerste gebod betreffende Zijn 
relatie met Zijn volk en Zijn recht op hun oprechte aanbidding? 
Éxodus 20:2, 3. 

Éxodus 20:2, 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding 
van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde is. 
 
“Jehova openbaarde Zich niet alleen in de ontzagwekkende majesteit 
van Rechter en Wetgever, maar ook als de medelevende Wachter over 
Zijn volk: ‘Ik ben de Here, uw God die u uit het land Egypte, uit het 
diensthuis, geleid heb.’ Hij, die ze reeds hadden leren kennen als hun 
Gids en Bevrijder, die hen uit Egypte had geleid, en een weg voor hen 
door de zee had gebaand, die Farao en zijn leger had vernietigd en 
Zich aldus getoond had als God boven alle goden van Egypte – Hij 
was het die hun nu Zijn wet verkondigde.” –Patriarchen en profeten, 
blz. 269, 270. 
 

Gods genade 

2.  Hoe wijd en uitgebreid is de genade van de Heer voor degenen 
die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden? Is er een 
verschil tussen de mate van genade die in het evangelie naar 
voren wordt gebracht en die in Exodus 20 wordt gegeven? 
Éxodus 20:4-6. 

Éxodus 20:4-6 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele 
afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in 
het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, 
en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig 
God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan 
het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die 
barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 
Mijn geboden in acht nemen. 
 
“ ‘En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij lief-
hebben en Mijn geboden onderhouden.’ Behalve het verbod om 
valse goden te aanbidden, wijst het tweede gebod op de aanbidding 
van de ware God. En aan hen die Hem getrouw dienen, wordt barm-
hartigheid beloofd, niet alleen tot in het derde en vierde geslacht, 
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zoals gedreigd wordt aangaande hen die Hem haten, maar tot in tal 
van geslachten.” –Patriarchen en profeten, blz. 271. 
“Als de mens de waarheid verwerpt, verwerpt hij ook de Bron van de 
waarheid. Als hij Gods wet overtreedt, verwerpt hij ook het gezag van 
de Wetgever.  Men kan even makkelijk een afgod van dwaalleringen en 
verkeerde theorieën maken als één van hout of steen. [...] Duizenden 
vergoddelijken ‘de Natuur’, terwijl ze de God van de natuur verwerpen. 
De afgodendienst, die in de christelijke wereld van vandaag even vaak 
voorkomt als in het oude Israël ten tijde van Elia, is alleen van gedaante 
veranderd. De god van vele zogenaamd wijze mannen, filosofen, 
dichters, politici, en schrijvers – de god van de beschaafde, toon-
aangevende kringen, van vele universiteiten en hogescholen en zelfs 
van sommige theologische instellingen – is niet veel beter dan Baäl, de 
zonnegod van de Feniciërs.” –De grote strijd, blz. 538. 
 

3.  Wat gaf God – in het voorbeeld van Zijn rusten nadat de schepping 
voltooid was – en verlangde Hij van degenen die naar Zijn beeld 
geschapen waren? Welke andere mooie belofte – naast fysieke en 
geestelijke rust – verbond Hij aan de viering van Zijn heilige dag? 
Éxodus 20:8-11; Jesája 56:2. 

Éxodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult 
u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van 
de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, 
noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, 
noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft 
de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en 
Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbat-
dag, en heiligde die. 
Jesája 56:2 Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind 
dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet 
ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. 
 
“Zes dagen werden gebruikt voor het scheppingswerk; op de 
zevende dag rustte God, en Hij zegende deze dag en zonderde deze 
af als een rustdag voor de mens.” –Patriarchen en profeten, blz. 83. 
“De Sabbat is een teken tussen God en Zijn volk. Het is een heilige 
dag, door de Schepper aan ons gegeven als een dag waarop wij 
rusten en nadenken over heilige dingen. God heeft het ontworpen 
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om het in elk tijdperk te beschouwen als een eeuwig verbond. ...”  
–Christ Triumphant, blz. 110. 
“Mij werd getoond dat de gehele hemel op de Sabbat toezag en 
waakte over hen, die de eisen van het vierde gebod erkennen en de 
Sabbat vieren. Engelen toonden hun belangstelling en hoog respect 
voor deze goddelijke inzetting. Zij, die de Here God in hun harten 
heiligden door een alleszins gewijde geestestoestand, en die probeer-
den de heilige uren te vervolmaken door de Sabbat naar hun beste 
kunnen te vieren en God te eren door de Sabbat een verlustiging te 
noemen – dezulken werden door de engelen bijzonder gezegend met 
licht en gezondheid, en bijzondere kracht werd hun verleend.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 299, 300. 
 

Onthoud al Zijn goedgunstigheden 

4. Welk groot voorrecht gaf het Sabbatsgebod aan slaven zelfs in de 
oudheid? Wat herinnerden zij zich en zullen wij ons herinneren 
om de heilige rustdag met diepe dankbaarheid te vieren? 
Deuteronomium 5:13-15. 

Deuteronomium 5:13-15 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk 
doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. 
Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, 
noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, 
noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten 
is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in 
gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat 
de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en 
uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de 
dag van de sabbat te houden. 
 
“God heeft ons zes volle dagen gegeven waarop wij ons werk 
kunnen doen, en Hij heeft maar één dag voor Zichzelf gereserveerd. 
Dit moet een dag van zegen voor ons zijn – een dag waarop wij al 
onze wereldse zaken opzij zetten en onze aandacht concentreren op 
God en de hemel. [...] 
De Sabbat van de Here moet tot zegen gemaakt worden voor ons en 
onze kinderen. Zij moeten naar de Sabbat uitzien als een heerlijke 
dag, een dag die God geheiligd heeft; en zullen die zo beschouwen 
als zij op de juiste wijze worden voorgelicht.” –Hoe leid ik mijn 
kind, blz. 625, 627. 
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5.  Welke belofte houdt verband met de naleving van het vijfde 
gebod dat betrekking heeft op de achting en het respect dat 
iemand diens ouders verschuldigd is? Wat onthult dit over het 
hart van de decaloog? Éxodus 20:12; Éfeze 6:1, 2. 

Éxodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 
verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
Éfeze 6:1, 2 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, 
want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met 
een belofte). 
 
“Hier is een gebod met een belofte die de Heer zeker zal nakomen 
voor hen die gehoorzamen.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, 
blz. 92 [zie ook: Het Bijbels gezin, blz. 59]. 
“Dit is het eerste gebod met een belofte. Het is bindend in de 
kindertijd en jonge jaren, op middelbare leeftijd en in de ouderdom. 
Er is geen periode in het leven, waarin kinderen vrijgesteld zijn van 
het eren van hun ouders. Dit gebod is voor iedere zoon en dochter 
bindend. Het is één van de voorwaarden die hun leven verlengt in 
het land, dat de Heer zal geven aan ieder die Hem trouw is. Dat is 
geen kleinigheid waar je zó aan voorbij kunt gaan, maar een zaak 
van levensbelang. De belofte is op voorwaarde dat je gehoorzaam 
bent. Als je gehoorzaam bent, zul je lang leven in het land dat de 
Heer je God je geeft. Als je ongehoorzaam bent, zul je niet lang in 
dat land leven.” –Het Bijbels gezin, blz. 239. 
 

Het fundament van Gods wet 

6.  Zijn liefde en genade de basis van slechts enkele geboden of van 
allemaal? Wat is inbegrepen in de zinsnede die Jezus gebruikte: 
“heel de Wet, en de Profeten”? Matthéüs 22:36-40. 

Matthéüs 22:36-40 Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus 
zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote 
gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 
 
“Hier toont Hij de vraagsteller nadrukkelijk de twee grote beginselen 
van de wet: liefde voor God en liefde voor de mens. Op deze twee 
beginselen van Gods morele heerschappij hangt heel de wet en de 
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profeten. De eerste vier geboden geven de plicht weer van de mens 
aan zijn Schepper; en het eerste en grote gebod is: U zult de Heere, 
uw God, liefhebben met geheel uw hart. Deze liefde is geen passie, 
noch een vruchteloos geloof in het bestaan en de kracht van God, een 
koude erkenning van Zijn grenzeloze liefde; maar het is een levend, 
actief beginsel, tot uiting gebracht in bereidwillige gehoorzaamheid 
aan al Zijn vereisten.” –The Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 51, 52. 
“De goddelijke wet vereist dat we God boven alles liefhebben en onze 
naaste als onszelf. Zonder de uitoefening van deze liefde, is de 
hoogste geloofsbelijdenis louter huichelarij. ‘En Jezus zei tot hem: U 
zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel 
uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote 
gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’ 
Matthéüs 22:37-40.” –Selected Messages, boek 1, blz. 218. 
 

7. Als het fundament van de Tien Geboden liefde is, wat is er dan 
nodig dat deze gehoorzaamd worden? Hoe wordt daarom de 
goddelijke wet het beste samengevat? Romeinen 13:8-10; 
Galaten 5:14. 

Romeinen 13:8-10 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: 
U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u 
zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander 
gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U 
zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen 
kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. 
Galaten 5:14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, 
namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
 
“God is liefde en Zijn wet is liefde. De twee grondbeginselen van 
de wet zijn: liefde voor God en liefde voor de medemens. ‘Daarom is 
de liefde de vervulling der wet’ (Romeinen 13:10). Gods karakter 
is gerechtigheid en waarheid. Dit is ook de aard van Zijn wet. De 
dichter van de Psalmen zegt: ‘Uw wet is waarheid’, ‘Al Uw geboden 
zijn gerechtigheid’ (Psalm 119:142, 172). De apostel Paulus zegt: ‘Zo 
is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en 
goed’ (Romeinen 7:12). Zo’n wet moet even onvergankelijk zijn als de 
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Wetgever, daar zij Gods geest en Gods wil uitdrukt.” –De grote strijd, 
blz. 433. 
 

Voor verdere studie 

“De liefde van Christus dient ons hart te beheersen en de vrede van God zal 
in onze huis verblijven. Zoek God met een gebroken en verslagen geest, en 
u zult versmolten zijn met mededogen met uw broeders en zusters. U zult 
bereid zijn om toe te voegen aan broederlijke vriendelijkheid, naastenliefde 
of liefde. Zonder naastenliefde zullen we ‘een klinkend metaal, of luidende 
schel’ worden. Onze meest verheven belijdenissen zijn hol en onoprecht; 
maar ‘liefde [is] de vervulling der wet.’ We zullen te licht bevonden 
worden als we geen naastenliefde toevoegen dat lankmoedig en goeder-
tieren is, niet lichtvaardig handelt, die zichzelf niet zoekt.” –Review and 
Herald, 21 februari 1888. 
“Wanneer de zondaar zijn Verlosser ziet sterven aan het kruis onder de 
vloek van de zonde in zijn plaats, ziet hij Zijn vergevende liefde en ont-
waakt de liefde in zijn hart. De zondaar heeft Christus lief, omdat Christus 
hem eerst heeft liefgehad en liefde is de vervulling der wet. De berouwvolle 
ziel beseft dat God ‘getrouw en rechtvaardig [is], dat Hij ons de zonden 
vergeve, ons reinige van alle ongerechtigheid’. De Geest van God werkt in 
de ziel van de gelovige, en stelt hem in staat dat hij vooruitgaat in gehoor-
zaamheid, reikend van kracht tot grotere kracht, van genade tot genade in 
Jezus Christus.” –Selected Messages, boek 1, blz. 374, 375. 

 
_____ 

 
 

7e Les     Sabbat 17 augustus 2019 
                 Sabbatbegin 21.03 u. ↔ 21.00 u. 
 

Belijdenis, offeren en vergeving 
 
“Het offerstelsel werd door God ingesteld om de mens gedurig te herinneren 
aan de zonde om daardoor deze te belijden en geloof te tonen in de beloofde 
Verlosser. Het was bedoeld om het gevallen mensdom te doordringen van 
het feit dat zonde dood veroorzaakt.” –Patriarchen en profeten, blz. 42.  
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1.  Wat is de natuurlijke toestand van de mens? Is hij in staat zijn 
eigen zwakheden en zonden te herkennen? Jeremía 17:9; Psalm 
19:13. 

Jeremía 17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is 
het, wie zal het kennen? 
Psalm 19:13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van 
verborgen afdwalingen. 
 
“Het Woord van God zegt: ‘Want zij hebben allen gezondigd, en der-
ven de heerlijkheid Gods.’ Romeinen 3:23. ‘Er is niemand, die goed 
doet, er is ook niet tot één toe.’ Romeinen 3:12, laatste gedeelte. 
Velen worden misleid als het gaat om de toestand van hun hart. Zij 
beseffen niet dat het hart bovenal bedrieglijk is en door en door slecht. 
Zij omhullen zichzelf met hun eigen gerechtigheid en zijn tevreden 
met het behalen van de eigen menselijke norm van hun karakter; maar 
hoe dodelijk falen zij wanneer zij de goddelijke maatstaf niet kunnen 
bereiken, en vanuit zichzelf niet voldoen aan de eisen van God.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 320.  
 

De zonde definiëren 

2.  Wat heeft de Heer de mens gegeven om het herkennen van de 
zonde mogelijk te maken? Kunnen de Tien Geboden, als middel 
om deze te herkennen, een rechtvaardiging verschaffen voor 
degene die ze heeft overtreden? Romeinen 7:7; 3:20.  

Romeinen 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt 
niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik 
zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de 
wet niet zei: U zult niet begeren. 
Romeinen 3:20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor 
Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van 
zonde. 
 
“Onze liefde voor Christus zal in verhouding staan tot de diepte van 
onze overtuiging van zonde, en door de wet is de kennis van zonde.” 
–Faith and Works, blz. 96.  
“ ‘Wet doet zonde kennen.’ Romeinen 3:20. Om zijn schuld in te zien 
moet de zondaar zijn karakter toetsen aan Gods belangrijkste maatstaf 
van gerechtigheid. Het is een spiegel die de volmaaktheid van een 
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rechtvaardig karakter toont en de zondaar in staat stelt de tekort-
komingen in zijn eigen karakter te ontdekken. De wet kan de mens ... 
zijn zonden tonen, ... en zegt dat de dood het loon is van de over-
treder. Alleen het evangelie van Jezus Christus kan de mens vrijspre-
ken of behoeden voor de verontreiniging van de zonde. De zondaar 
moet zijn zonden belijden voor God, wiens wet hij overtreden heeft 
en geloven in Jezus, Zijn zoenoffer.” –De grote strijd, blz. 433.  
 

Belijdenis 

3.  Wat zal het gevolg zijn als iemand met behulp van de wet zijn 
zonden erkent? Psalm 32:5; Spreuken 28:13.  

Psalm 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid 
bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de 
HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. 
Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig 
zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. 
 
“Onbeleden zonden zijn niet vergeven zonden. Zij, die denken verge-
ven te zijn voor zonden waarvan ze zelf nooit de zondigheid gevoeld 
hebben en waarover ze in hun ziel geen berouw hebben gevoeld, 
bedriegen slechts zichzelf.... Onze kracht ligt in het bewust zijn van 
onze zwakheid.... In het onszelf wantrouwen, roepen wij God aan 
voor hulp en werken aan onze verlossing met vrezen en beven. 
Terwijl we alle vertrouwen in de arm van het vlees wegdoen, houden 
we Jezus stevig vast...” –Our High Calling, blz. 82. 
“ ‘Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; 
welzalig de mens, wien de Here de ongerechtigheid niet toerekent en in 
wiens geest geen bedrog is.’ De zegen is het gevolg van de vergiffenis; 
vergiffenis komt door het geloof, dat de zonde, die beleden is en waar-
voor berouw is getoond, gedragen is door de grote Zondendrager.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 182.  
 

4.  Wat deed de berouwvolle zondaar ten tijde van het oude verbond 
en het ceremoniële offerstelsel toen hij, met de hulp van de wet, 
zich bewust werd van het begaan van zonde? Leviticus 4:27, 28, 32. 

Leviticus 4:27, 28, 32 Als één persoon uit de bevolking van het land 
zonder opzet gezondigd heeft omdat hij iets gedaan heeft tegen een van 
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de geboden van de HEERE, iets wat niet gedaan mag worden, zodat 
hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem 
later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen: een 
geit, een vrouwtje zonder enig gebrek, voor zijn zonde, die hij begaan 
heeft. [...]  Als hij nu een lam brengt als zijn offergave voor een zond-
offer, moet het een vrouwtje zijn dat hij brengt, zonder enig gebrek. 
 
“De ceremoniële wet moest beantwoorden aan een bijzonder doel in 
het plan van Christus voor de zaligheid van het mensdom. Het 
zinnebeeldig stelsel van slachtoffers en offeranden werd ingesteld 
opdat door deze diensten de zondaar het grote offer, Christus, kon 
onderscheiden. [...] De ceremoniële wet was heerlijk; het was de 
voorziening, getroffen door Jezus in overleg met Zijn Vader, om te 
helpen bij de redding van het mensdom. Heel de schikking van het 
schaduwstelsel berustte op Christus. Adam zag Christus afgebeeld 
in het schuldeloze dier dat de straf onderging voor zijn overtreding 
van de wet van Jehova. (RH 6 mei, 1875)” –Bijbelkommentaar, 
blz. 503. [zie ook: Het geloof waardoor ik leef, blz. 106] 
 

5.  Wat beleed de berouwvolle zondaar als hij zijn hand op de kop 
van het zondoffer legde? Wat moest hij vervolgens met het on-
schuldige dier doen? Leviticus 4:33; 5:5.  

Leviticus 4:33; 5:5 Dan moet hij zijn hand op de kop van het zond-
offer leggen en het slachten als een zondoffer op de plaats waar men 
het brandoffer slacht. [...]  Het zal gebeuren, als iemand aan een van 
deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezon-
digd heeft. 
 
“Het belangrijkste onderdeel van de dagelijkse dienst was de dienst 
ten behoeve van de enkeling. De berouwvolle zondaar bracht zijn 
offer naar de deur van de tabernakel en legde zijn hand op de kop van 
het offer, terwijl hij zijn zonden beleed en ze op deze wijze in sym-
bolische zin overdroeg op het onschuldig offer. Met eigen hand moest 
hij het dier doden; het bloed werd door de priester in het heilige ge-
bracht en daar gesprenkeld voor het voorhangsel, waarachter de ark 
stond met de wet, die de zondaar had overtreden. Door deze cere-
monie werd de zonde door middel van het bloed in figuurlijke zin 
overgedragen op het heiligdom. In sommige gevallen werd het bloed 
niet in het heiligdom gebracht, maar werd het vlees gegeten door de 
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priester, volgens het woord van Mozes aan de zonen van Aäron: God 
‘gaf u dit om de ongerechtigheid der vergadering weg te nemen’. 
(Leviticus 10:17)” –Patriarchen en profeten, blz. 318, 319.  
 

Het ware offer 

6.  Wat werd gedaan met het bloed van het zondoffer dat symbolisch 
de plaats van de berouwvolle zondaar innam? Wie zou in werke-
lijkheid op een dag geofferd worden als het Lam Gods voor de 
vergeving van de zonden van de mens? Leviticus 4:30, 31; 
Matthéüs 26:28. 

Leviticus 4:30, 31 Vervolgens moet de priester met zijn vinger een 
deel van haar bloed nemen en het op de hoorns strijken van het 
brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan de voet van 
het altaar uitgieten. Verder moet hij al het vet ervan verwijderen, 
net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En de priester 
moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur 
voor de HEERE. Zo zal de priester verzoening voor hem doen, en 
het zal hem vergeven worden. 
Matthéüs 26:28 Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe 
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
 
“Christus gaf de ceremoniële wet. [...] De plechtige dienst in het 
heiligdom was een type van de grote waarheden die in latere geslach-
ten geopenbaard zouden worden. De wolk van wierook die opsteeg 
met de gebeden van Israël, was een beeld van Zijn gerechtigheid 
waardoor alleen de gebeden van de zondaar door God aanvaard 
kunnen worden; het bloedend offer op het brandofferaltaar wees op 
een Verlosser die komen zou; en vanuit het heilige der heiligen was het 
bewijs van Gods aanwezigheid zichtbaar. Zo werd in tijden van dui-
sternis en afval het geloof levend gehouden in de harten der mensen tot 
de tijd aanbrak waarop de beloofde Messias komen zou.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 331.   
“Het geloof zelf is een handelen van onze geest. Jezus Zelf is de 
Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij heeft Zijn leven voor 
ons gegeven; en Zijn bloed spreekt krachtiger voor ons dan het bloed 
van Abel, dat tot God riep tegen de moordenaar Kaïn. Het bloed van 
Christus werd vergoten om ons onze zonden kwijt te schelden.”  
–Christus weerspiegelen, blz. 76.  
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7.  Wat gebeurde er in de volheid van de tijd met de dieren die werden 
geofferd onder het Levitische stelsel? Wiens leven werd als offer 
gegeven voor de verlossing van de zondaars die in Hem geloven? 
Hebreeën 9:11, 12, 14.  

Hebreeën 9:11, 12, 14 Maar toen is Christus verschenen, de 
Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meer-
dere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is 
gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed 
van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlos-
sing teweeggebracht. [...]  Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, 
Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, 
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 
 
“Door Christus is voorzien in herstel en verzoening voor de mens. 
De kloof die werd gemaakt door de zonde is overbrugd door het 
kruis van Golgotha. De volledige losprijs werd betaald door Jezus, 
waardoor de zondaar vergeving krijgt en ook de rechtvaardigheid 
van de wet wordt gehandhaafd. Allen die geloven dat Christus het 
zoenoffer is, mogen komen en vergeving ontvangen voor hun 
zonden; want door de verdienste van Christus is de verbinding 
tussen God en de mens tot stand gekomen. God kan mij aanvaarden 
als Zijn kind, en ik kan aanspraak op Hem maken en mij in Hem 
verheugen als mijn liefhebbende Vader. Wij moeten onze hoop op 
de hemel alleen richten op Christus, omdat Hij onze Plaatsvervanger 
en Borg is.” –Selected Messages, boek 1, blz. 363.  
 

Voor verdere studie 

“Schaduw en werkelijkheid ontmoetten elkaar in de dood van Christus, het 
Lam dat geslacht is voor de zonden der wereld. Onze grote Hogepriester 
heeft het enige offer gebracht dat waarde heeft voor onze zaligheid. Toen 
Hij Zichzelf offerde aan het kruis, werd een volkomen verzoening voor de 
zonden van het volk tot stand gebracht. Wij staan nu in de voorhof, terwijl 
wij wachten en uitzien naar de zalige hoop, de heerlijke verschijning van 
onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.” –Bijbelkommentaar, blz. 717.   
“Daarbuiten mogen geen offers worden geofferd, omdat de grote Hogepriester 
Zijn werk verricht in het Heilige der Heiligen. Christus heeft in Zijn mid-
delaarswerk als onze Advocaat geen behoefte aan menselijke deugden, 
menselijke tussenkomst. Christus is de enige Zondendrager, het enige 
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Zoenoffer. Gebed en schuldbelijdenis moet alleen gericht worden tot Hem, 
die eens en voor altijd het heiligdom is binnengegaan. Hij zal volkomen 
zaligmaken, die in geloof tot Hem gaan. Hij leeft altijd om voor ons te 
bidden.” –Lift Him up, blz. 319. [vergelijk: Bijbelkommentaar, blz. 565] 

 
_____ 

 
 

8e Les     Sabbat 24 augustus 2019 
                 Sabbatbegin 20.48 u. ↔ 20.46 u. 
 

Zich verheugen in Gods tegenwoordigheid 
 
“Door Christus moest het doel worden vervuld waarvan de tabernakel een 
symbool was – dat glorierijke bouwsel met zijn wanden van glinsterend 
goud, die in de kleuren van de regenboog de gordijnen waarin cherubs 
waren geweven, weerkaatsten, de alles doortrekkende geur van de altijd 
brandende wierook, de priesters gekleed in smetteloos wit en in de diepe 
verborgenheid van het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel, 
tussen de figuren van de voorovergebogen, aanbiddende engelen, de 
heerlijkheid van de Allerheiligste. In dit alles wilde God, dat Zijn volk 
Zijn bedoeling las voor de menselijke ziel.” –Karaktervorming, blz. 36. 

 
Een bijzondere openbaring van God 

1.  Van welke grote gebeurtenis aan de voet van de berg Sinaï 
waren de Israëlieten persoonlijk getuige? Wiens stem hebben zij 
gehoord? Éxodus 19:11, 16, 20; Deuteronomium 4:12. 

Éxodus 19:11, 16, 20 En over drie dagen gereed zijn. Op de derde 
dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen 
op de berg Sinaï. [...]  En het gebeurde op de derde dag, toen het 
morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een 
zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat 
in het kamp was, beefde. [...]  Toen daalde de HEERE neer op de berg 
Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van 
de berg en Mozes klom naar boven. 
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Deuteronomium 4:12 [SVV’77] Zo sprak de Heere tot u uit het 
midden van het vuur; u hoorde de stem der woorden; maar u zag 
geen gelijkenis, behalve de stem. 
 
“Vervolgens gaf de Heer Mozes uitdrukkelijke aanwijzingen met be-
trekking tot het voorbereiden van het volk voor Hem, om dichtbij hen 
te komen, opdat zij Zijn wet gesproken konden horen, niet door enge-
len, maar door Hemzelf. Het volk moest zich onthouden van wereldse 
arbeid en zorg, en stichtelijke gedachten bezitten. God verlangde ook 
van hen dat zij hun kleren wasten. Hij is nu niet minder nauwkeurig 
dan Hij toen was.” –The Spirit of Prophecy, vol. 1, blz. 233. 
“Het geluid van de bazuin riep Israël op om God te ontmoeten. [...] De 
Vader en de Zoon waren op de berg, omringd door tal van engelen. 
[...] Toen Gods tegenwoordigheid geopenbaard werd op de Sinaï, was 
de heerlijkheid des Heren als een verterend vuur in de ogen van 
Israël.” –Patriarchen en profeten, blz. 304. 
 

2.  Wat heeft de Heer het volk opgedragen te bouwen, na Zijn 
machtige verkondiging op de Sinaï van Zijn wet en heerschappij? 
Wat was Zijn doel hiervoor? Éxodus 25:8, 22; 29:42-46. 

Éxodus 25:8, 22; 29:42-46 En zij moeten voor Mij een heiligdom 
maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. [...]  Dan zal Ik u daar 
ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee 
cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik 
met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. 
[...]  Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties 
door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht 
van de HEERE. Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. 
Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn 
heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal Ik de tent van ontmoeting en 
het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn zonen heiligen om voor Mij 
als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten 
wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat Ik de 
HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, 
opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God. 
 
“ ‘Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen en Ik zal hun tot 
een God zijn... Het Heiligdom zal geheiligd worden door Mijn 
heerlijkheid’ (Éxodus 29:45, 43). Deze verzekering werd aan Mozes 
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gegeven. [...] Op deze wijze openbaarde Hij aan Israël, het heerlijk 
ideaal van Zijn karakter, want Hij wilde hen tot Zijn woonstede 
maken. Het voorbeeld werd hun getoond op de berg, toen de wet 
hun werd gegeven vanaf de Sinaï.” –Het geloof waardoor ik leef, 
blz. 192. 
 

3.  Welke andere openbaring van Gods heerlijkheid vond plaats tij-
dens de inwijding van het heiligdom? Wat was daarna de voort-
durende openbaring van de goddelijke aanwezigheid boven de 
tabernakel?  Éxodus 40:34-38. 

Éxodus 40:34-38 Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnen-
gingen en het altaar naderden, wasten zij zich, zoals de HEERE Mozes 
geboden had. Hij richtte ten slotte de voorhof op, rondom de taber-
nakel en het altaar, en hij hing het gordijn van de poort van de voorhof 
op. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van 
ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, 
zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de 
wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel 
vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken 
de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, 
braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de 
HEERE was overdag op de tabernakel, en ’s nachts was er een vuur 
in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. 
 
“Nadat het werk van de tabernakel voltooid was, ‘bedekte de wolk de 
tent der samenkomst; en de heerlijkheid des Heeren vervulde de taber-
nakel.’ [...] De Heer leidde de Israëlieten tijdens al hun reizen door de 
woestijn. Als het voor het welzijn van het volk en tot heerlijkheid van 
God was, dat ze hun tenten op een bepaalde plaats moesten opzetten en 
daar moesten verblijven, toonde God Zijn wil aan hen door de wolk-
kolom die laag boven de tabernakel rustte. En daar bleef het totdat God 
hen weer wilde laten reizen. Dan werd de wolk der heerlijkheid opge-
heven hoog boven de tabernakel en reisden zij weer.” –Spiritual Gifts, 
vol. 4a, blz. 10. 
“Mozes riep hun aandacht. [...] En hij daagde de Hebreeuwse menigte 
uit: ‘Want wat groot volk is er, dat de goden zo nabij zijn als de 
Heere, onze God, zo dikwijls als wij Hem aanroepen? En wat groot 
volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze 
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ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef?’ ” –Signs of the 
Times, 13 mei 1886. 
  

Gods aanwezigheid nog steeds bij Zijn volk 

4. Welke belofte gaf de Heer door middel van Zijn profeet, zelfs als 
sommige mensen weg waren uit hun land? Wat voor diep 
verlangen – als een vader met zijn kinderen – laten de bood-
schappen van de Heer zien? Zacharía 2:10; 8:3. 

Zacharía 2:10; 8:3 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik 
kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. [...]  Zo zegt de 
HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem 
wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de 
berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. 
 
“Deze belofte van zegening had in grote mate vervuld moeten worden 
in de eeuwen die volgden op de terugkeer van de Israëlieten uit het 
land van hun ballingschap. Het was Gods bedoeling dat de hele aarde 
voorbereid zou worden op de eerste komst van Christus zoals nu de 
weg wordt voorbereid op Zijn wederkomst. Na de jaren van verne-
derende ballingschap beloofde God genadig door Zacharia aan Zijn 
volk Israël: ‘Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; 
Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heer-
scharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.’ En van Zijn 
volk zei Hij: ‘Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtig-
heid.’ (Zacharía 8:3, 8).” –Profeten en koningen, blz. 431. 
 

5.  Hoe openbaarde de Heer Zich onder de mensen, toen de volheid 
van de tijd gekomen was? Hoe spraken Johannes en Jezus Zelf 
over Zijn menselijk lichaam dat het volk elke dag gadesloeg 
tijdens Zijn verblijf op aarde? Johannes 1:14; 2:19-21; 4:23, 24. 

Johannes 1:14; 2:19-21; 4:23, 24 En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade 
en waarheid. [...]  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze 
tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden 
dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in 
drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn 
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lichaam. [...]  Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt 
wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten 
Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
“God had Mozes geboden voor Israël: ‘Zij zullen Mij een heiligdom 
maken en Ik zal in hun midden wonen.’ (Éxodus 25:8) Hij vertoefde in 
het heiligdom te midden van Zijn volk. Gedurende heel hun moeite-
volle omzwervingen in de woestijn was het zinnebeeld van Zijn tegen-
woordigheid bij hen. Zo heeft Christus Zijn tent opgeslagen midden in 
ons kamp. Hij heeft Zijn tent geplaatst naast de tenten van de mensen, 
om onder ons te kunnen wonen en ons vertrouwd te kunnen maken met 
Zijn goddelijk karakter en leven. ‘Het Woord is vlees geworden en het 
heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade 
en waarheid.’ (Johannes 1:14).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 14. 
 

6.  Wie hebben degenen die het voorrecht hadden Jezus tijdens 
Zijn dienstwerk werkelijk gezien? Johannes 14:9; 12:44, 45. 

Johannes 14:9; 12:44, 45 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd 
bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? [...]  
Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in 
Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij ge-
zonden heeft. 
 
“Wie is Christus? Hij is de eniggeboren Zoon van de levende God. 
Hij is voor de Vader als een woord dat de gedachte uitdrukt – zoals 
een hoorbaar gemaakte gedachte. Christus is het woord van God. 
Christus zei tegen Filippus: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader 
gezien.’ Zijn woorden waren de echo van Gods woorden. Christus 
was de gelijkenis van God, de glans van Zijn heerlijkheid, het uitge-
drukte Beeld van Zijn zelfstandigheid. 
Als een persoonlijk wezen heeft God Zichzelf geopenbaard in Zijn 
Zoon. Jezus, de uitblinkendheid van de heerlijkheid van de Vader, en 
‘het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid’ (Hebreeën 1:3), was 
op aarde te vinden in de gedaante van een mens. Als een persoonlijke 
Verlosser kwam Hij naar de wereld. Als een persoonlijke Verlosser 
voer Hij op ten hemel. Als persoonlijke Verlosser bemiddelt Hij in de 
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hemelse hoven. Vóór de troon van God ten behoeve van ons doet 
dienst ‘Eén, de Zoon des mensen gelijk zijnde’ (Openbaring 1:13).”  
–Sons and Daughters of God, blz. 21. 
 

Dienen in de hemel 

7.  Waar ging onze Verlosser door met Zijn middelaarswerk, toen de 
aardse tempeldiensten waren beëindigd? Wanneer zal Gods ver-
langen om bij Zijn volk te zijn volledig worden vervuld en zal 
Zijn volk zich voor altijd in Zijn tegenwoordigheid  verheugen? 
Hebreeën 8:1, 2; 7:25; 1 Johannes 2:1, 2; Openbaring 21:3. 

Hebreeën 8:1, 2; 7:25 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij 
spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet 
aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is 
een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere 
heeft opgericht en niet een mens. 
1 Johannes 2:1, 2 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet 
zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij 
de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening 
voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden van de hele wereld. 
Openbaring 21:3 [SVV’77]  En ik hoorde een grote stem uit de hemel, 
zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God 
zijn. 
 
“Door Zijn vlekkeloos leven, Zijn gehoorzaamheid, Zijn dood aan het 
kruis op Golgotha, bemiddelde Christus voor het verloren mensdom. 
En nu bemiddelt de overste Leidsman onzer zaligheid voor ons, niet 
alleen als smekeling, maar als overwinnaar, die recht heeft op Zijn 
overwinning. Zijn offerande is volkomen en als onze Middelaar vol-
voert Hij het door Hem bepaalde werk, terwijl Hij God het wierookvat 
aanbiedt, met Zijn vlekkeloze verdiensten en gebeden, schuldbelijde-
nissen en dank van Zijn volk. Welriekend door de geur van Zijn 
gerechtigheid stijgt de wierook op tot God als een lieflijke reuk. Het 
offer is geheel aanvaardbaar en vergeving bedekt de overtredingen. 
Voor de ware gelovige is Christus werkelijk de bedienaar van het 
heiligdom, die voor hem dienst doet in de tabernakel en spreekt door 
de door God gekozen middelen.” –Bijbelkommentaar, blz. 594. 
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Voor verdere studie 

“In het hemelse heiligdom – Gods woonplaats – is Gods troon gevestigd op 
gerechtigheid en oordeel. In het heilige der heiligen is Zijn wet, de rechts-
norm waarnaar de hele mensheid zal worden geoordeeld. Op de ark met de 
tafelen der wet ligt het verzoendeksel. Hier pleit Christus met Zijn bloed 
voor de zondaar. Hiermee wordt aangetoond dat rechtvaardigheid en 
genade in het verlossingsplan samengaan. Deze eenheid kon alleen tot 
stand komen door de oneindige Wijsheid en de oneindige Kracht en vervult 
de ganse hemel met bewondering en eerbied. De cherubs van het heiligdom 
op aarde, die eerbiedig neerblikten op het verzoendeksel, stellen de belang-
stelling voor waarmee ‘de hemelse heerscharen’ het verlossingswerk vol-
gen. De engelen willen het geheimenis van de genade doorgronden. Ze 
willen begrijpen hoe God rechtvaardig kan zijn, terwijl Hij tegelijkertijd de 
zondaar die tot Hem komt vergiffenis schenkt en het contact met de geval-
len mensheid herstelt. Ze willen inzicht hebben in de menswording van 
Christus waardoor talloze mensen van de ondergang worden gered en be-
kleed worden met het smetteloze kleed van Zijn gerechtigheid, zodat ze in 
contact kunnen treden met engelen die nooit hebben gezondigd en voor 
eeuwig in Gods tegenwoordigheid zullen zijn.” –De grote strijd, blz. 389. 

 
_____ 

 
 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de Colportageafdeling van de Generale Conferentie op blz. 61. 

 

 
 
 

9e Les     Sabbat 31 augustus 2019 
                 Sabbatbegin 20.32 u. ↔ 20.30 u. 
 

Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde 
 
“Zullen wij naar onze zonden kijken en beginnen te treuren en zeggen: ‘Ik 
heb verkeerd gehandeld en ik kan niet met enige mate van vertrouwen tot 
God komen’? Zegt de Bijbel niet: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van 
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alle ongerechtigheid?’ 1 Johannes 1:9. Het is een goede zaak voor ons om 
een besef van het verschrikkelijke karakter van de zonde te hebben. Het 
was de zonde die ervoor zorgde dat Christus op Golgotha een gemene dood 
leed. Maar hoewel we zouden moeten begrijpen dat zonde iets vreselijks is, 
moeten we toch niet luisteren naar de stem van onze tegenstander, die zegt: 
‘U hebt gezondigd en u hebt niet het recht om de beloften van God te 
claimen.’ U zou tegen de tegenstander moeten zeggen: ‘Er staat geschre-
ven: “En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de 
Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.” ’ 1 Johannes 2:1.” –Our High 
Calling, blz. 83. 

 
De gevoelens van de zondaar 

1.  Hoe voelt een persoon zich wanneer hij zich bewust wordt van 
zijn zonden tegen God en mensen? Psalm 38:3; Job 6:4, eerste 
en laatste gedeelte. 

Psalm 38:3 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op 
mij neergekomen. 
Job 6:4 Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij [...]  de 
verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. 
 
“Zal het voorbeeld dat in de geschiedenis van de kinderen van Israël 
naar voren wordt gebracht enige indruk op ons maken? Zullen zij, die 
beweren de waarheid te geloven, beïnvloed worden om een oordeel te 
vellen vanuit hun menselijke gevoelens net als Israël deed? Wanneer 
de dienaren van God opgeroepen worden de onaangename plicht uit 
te voeren om de dwalenden te corrigeren, laat dan niet diegenen, die 
niet met deze last opgezadeld zijn door de Heer, tussen de dader en 
God gaan staan. Als u de zaken niet kan zien in het licht waarin ze 
zich voordoen, doe er dan het zwijgen toe; laat de pijlen van de 
Almachtige precies daar vallen waar Hij ze naar toe heeft gestuurd.” 
–Christ Triumphant, blz. 125.  
“Met persoonlijke vroomheid en een consequente manier van leven 
zullen onze eerlijke, oprechte oproepen door God net zo zijn als 
scherpe pijlen van de Almachtige, die het door zonde verharde hart 
doorboren, net zoals de scherpe zeis om de kostbare oogst voor de 
hemelse graanzolder in te oogsten. Als we medearbeiders zijn met 
Christus, zullen we allemaal schoven hebben om naar de Meester te 
brengen – zielen gered door onze medewerking.” –Review and 
Herald, 24 april 1883.  
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2.  Hoe uitte de Psalmist zijn grote verdriet over zijn zonden en 
ongerechtigheden? Was hij in staat het zware gewicht ervan te 
dragen? Psalm 38:5; Ezra 9:6; Psalm 40:13; Matthéüs 11:28. 

Psalm 38:5 Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, 
als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. 
Ezra 9:6 En ik zei: Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te 
schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, 
want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons 
hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. 
Psalm 40:13 Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; 
mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet 
kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn 
hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. 
Matthéüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven.  
 
“Iedereen is rekenschap verschuldigd voor zijn daden zo lang hij in 
deze wereld op proef is. Allen hebben de macht hun handelingen te 
beheersen als zij dat willen. Als zij zwak zijn in deugd en reinheid van 
gedachten en handelingen, kunnen zij hulp verkrijgen van de Vriend 
van de hulpelozen. Jezus is bekend met alle zwakheden van de mense-
lijke natuur, en, wanneer Hem dit wordt afgesmeekt, zal Hij kracht 
geven om de krachtigste verzoekingen te overwinnen. Allen kunnen 
deze kracht verkrijgen als zij die in nederigheid zoeken.” –Hoe leid ik 
mijn kind, blz. 552, 553. 
“Jezus geeft hen, die gebukt gaan en belast zijn met zonde, een geze-
gende uitnodiging om tot Hem, de Vriend van de zondaren, te komen. 
‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u 
rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen. Want 
Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.’ Matthéüs 11:28-30.” –An 
Appeal to Mothers, blz. 31.  
“De grote last van elke ziel zou [de volgende vragen] moeten zijn: Is 
mijn hart vernieuwd? Is mijn ziel veranderd? Zijn mijn zonden 
vergeven door het geloof in Christus? Ben ik herboren? Voldoe ik aan 
de uitnodiging ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven’? Matthéüs 11:28.... Acht ik ook alle 
dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van 
Christus Jezus, mijn Heer? En vind u het uw plicht om alle woord, dat 
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door de mond van God uitgaat, te geloven?” –(Manuscript 32, 1896) 
Selected Messages, boek 2, blz. 117. 
 

Verdriet en belijdenis 

3.  Trachtte hij voor God zijn verantwoordelijkheid voor zijn 
daden te bedekken of te verminderen? Hoe dacht hij werkelijk 
over zijn zonde? Psalm 38:19; 2 Korinthe 7:9, 10; Psalm 32:5. 

Psalm 38:19 Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben 
bekommerd vanwege mijn zonde. 
2 Korinthe 7:9, 10 Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent 
geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u 
bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in 
geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid 
die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke 
bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld 
brengt de dood teweeg. 
Psalm 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid 
bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de 
HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.  
 
“Het nederige hart zal belijdenis niet beneden zijn waardigheid 
achten. Hij zal het geen schande vinden om te bekennen dat hij zijn 
broer op enigerlei wijze – zelfs in gedachten – pijn gedaan heeft of dat 
hij Gods werk gehinderd heeft.  
Onbeleden zonden zijn niet vergeven zonden. Zij, die denken 
vergeven te zijn voor zonden waarvan ze zelf nooit de zondigheid 
gevoeld hebben en waarover ze in hun ziel geen berouw hebben 
gevoeld, bedriegen slechts zichzelf.... Onze kracht ligt in het bewust 
zijn van onze zwakheid.... In het onszelf wantrouwen, roepen wij God 
aan voor hulp en werken aan onze verlossing met vrezen en beven. 
Terwijl we alle vertrouwen in de arm van het vlees wegdoen, houden 
we Jezus stevig vast...” –Our High Calling, blz. 82. 
 

4.  Hoe wordt de geestelijke en psychologische toestand van de zon-
daar beschreven? Hoeveel lijdt iemand wanneer hij gezondigd 
heeft en er geen menselijke manier is om het goed te maken of de 
gevolgen ervan te repareren? Psalm 38:4; Jesája 1:6; Psalm 6:3. 
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Psalm 38:4 Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gram-
schap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. 
Jesája 1:6 Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde 
plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, 
niet verbonden, en niet met olie verzacht. 
Psalm 6:3 Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees 
mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. 
 
“David heeft vaak in God getriomfeerd, en toch stond hij veel stil bij 
zijn eigen onwaardigheid en zondigheid. Zijn geweten sliep niet of was 
niet dood. ‘Mijn zonde staat bestendig vóór mij,’ riep hij uit. Hij stelde 
zich niet gerust met de gedachte dat zonde iets was waarmee hij niets te 
maken had en dat dit hem niet betrof. Toen hij de diepten van bedrog in 
zijn eigen hart zag, ... bad [hij] dat God hem ... zou reinigen van ver-
borgen afdwalingen. 
Het is niet veilig voor ons om onze ogen te sluiten en ons geweten te 
verharden, zodat we onze zonden niet zien of beseffen.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 184. 
 

5.  Hoe wijd, diep en lang is zijn niet aflatende verdriet? Psalm 
38:7; Job 30:28; Psalm 35:14, tweede gedeelte. 

Psalm 38:7 Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; de hele 
dag ga ik in het zwart gehuld. 
Job 30:28 Ik ga, zwart geworden, maar niet door zonnegloed; ik sta 
op in de verzamelde gemeenschap, ik roep om hulp. 
Psalm 35:14b ... Ik ging gebukt, in het zwart gehuld, als iemand die 
om zijn moeder treurt. 
 
“Zoek de Here met geheel uw hart. Kom vol vuur tot Hem en wanneer 
u oprecht inziet, dat u zonder de hulp van God omkomt, als uw hart 
verlangt naar Hem, zoals een hert verlangt naar de waterbeken, zal de 
Here u met spoed versterken. Dan zal uw vrede alle verstand te boven 
gaan. Als u op verlossing wacht, bid dan. Neem er de tijd voor. Wees 
niet haastig en zorgeloos in uw gebeden. Smeek tot God om een 
grondige hervorming in u tot stand te brengen, dat de vruchten van 
Zijn Geest in u mogen blijven en dat u als licht in de wereld mag 
schijnen. Wees geen hindernis of een vloek voor Gods zaak. U kunt 
een hulp en zegen zijn. Vertelt satan u, dat u zich niet volledig vrij in 
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de verlossing kunt voelen? Geloof hem niet.” –Maranatha, de Here 
komt, blz. 69.  
 

Geen zelfrechtvaardiging 

6.  Hoe kan iemand proberen een excuus te vinden of zichzelf te 
rechtvaardigen wanneer hij zijn schuld erkent? Wie alleen kan 
in deze afschuwelijke situatie helpen? Psalm 38:14-16;  39:8, 9; 
120:1; 118:5. 

Psalm 38:14-16;  39:8, 9; 120:1; 118:5 Maar ik ben als een dove, 
ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. Ja, ik 
ben als een man die niet hoort, en in wiens mond geen weerwoord 
is. Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die 
zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in 
wiens mond geen weerwoord is. Maar op U, HEERE, hoop ik; Ú 
zult verhoren, Heere, mijn God! [...]  En nu, wat verwacht ik, Heere? 
Mijn hoop, die is op U! Red mij van al mijn overtredingen, maak mij 
niet tot een smaad voor de dwaas. [...]  Ik riep tot de HEERE in mijn 
benauwdheid, en Hij verhoorde mij. [...]  Uit de benauwdheid heb ik 
tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de 
ruimte gezet. 
 
“Lieve broeder: … Ik weet dat u verleid en beproefd wordt. Ik weet 
dat de Heer u niet zal verlaten om alleen met deze verleidingen te 
worstelen. U hoeft slechts te geloven dat Jezus uw Hulp is, een 
krachtig bevonden Hulp in tijden van benauwdheden. Ergens dacht ik 
vandaag dat ik u moest zien en u te verzoeken om omhoog te kijken; 
ja, kijk omhoog door de mist, door de wolken naar de Zon der 
Gerechtigheid. U moet niet terneergeslagen zijn. Het zijn de depri-
merende ontmoedigingen die uw levenskrachten uitputten. U moet 
opgewekt zijn, ook al bent u teleurgesteld in mensen. Jezus begrijpt 
het; Jezus is waarachtig; Jezus is uw Verlosser. Slechts een korte tijd 
van beproeving, een klein moment van verdrukking, daarna het 
eeuwige gewicht van de heerlijkheid.... 
De diepste en meest ware filosofie van het leven en het geloof is om 
onszelf in de meest intieme relatie met God te brengen. God geeft u 
een ervaring en als u niet te veel treurt en te intens voelt, zult u fysieke 
kracht hebben. Maar verdriet, onenigheid en leugenachtigheid zijn als 
een levende dood voor u.  Maar u dient in geloof uw zaak voor God te 
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brengen. De waarheid zal zegevieren en daarmee zal ook u zege-
vieren.” –The Upward Look, blz. 276. 
 

7.  Wat kan een berouwvol persoon die een ernstige zonde heeft 
begaan verwachten van mensen, zoals zijn vrienden en met-
gezellen? Wie alleen kan iemand bevrijden van zijn overtreding? 
Psalm 38:12; 31:12; 32:3-6. 

Psalm 38:12; 31:12; 32:3-6 Mijn geliefden en mijn vrienden staan 
afzijdig van mijn plaag, zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven 
van verre staan [...]  Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een 
smaad geworden, voor mijn buren het meest, en tot een bron van 
angst voor mijn bekenden; wie mij op straat zien, ontvluchten mij. 
[...]  Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammer-
klachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op 
mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn 
zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik 
zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf 
mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot U 
bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming 
van machtige wateren zal hem niet bereiken. 
 
“Alle woorden van troost, die ik u mag geven, zullen niet veel waard 
zijn. U kent de Bron van uw kracht en uw troost. U bent geen 
vreemde voor Jezus en Zijn liefde. U bent een van de velen voor wie 
het leven een lange strijd van pijn, uitputting en teleurstelling is. 
Uitgestelde hoop heeft het hart bedroefd gemaakt, maar deze wereld 
is het toneel van onze beproevingen, ons verdriet, onze pijn. Wij zijn 
hier om de beproeving van God te dragen. Het vuur van de oven 
wakkert aan totdat het droesem verteerd is en we eruit komen als 
gezuiverd goud in de oven van bezoeking.  Mijn lieve broeder,  u mag 
nadenken over de geheimzinnige voorzienigheid van God, die het 
licht uit uw ogen genomen heeft.” –This Day with God, blz. 348. 
 

Voor verdere studie 

“David kreeg vergeving voor zijn zonde omdat hij zijn hart voor God 
verootmoedigde, vol berouw en diepe wroeging, en omdat hij geloofde dat 
Gods belofte om te vergeven in vervulling zou gaan. Hij beleed zijn zonde, 
had berouw en werd opnieuw bekeerd. Vol vervoering over de zekerheid 
van zijn vergeving riep hij uit: ‘Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, 
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wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wien de Here de ongerechtigheid 
niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.’ De zegen is het gevolg van 
de vergiffenis; vergiffenis komt door het geloof, dat de zonde, die beleden 
is en waarvoor berouw is getoond, gedragen is door de grote Zondendrager. 
Dus komen al onze zegeningen van Christus. Zijn dood is een zoenoffer 
voor onze zonden. Hij is de grote Middelaar waardoor we Gods 
barmhartigheid en gunst verwerven.” –Bijbelkommentaar, blz 182. 

 
_____ 

 
 

Zendingsbericht van de Colportageafdeling 
van de Generale Conferentie 

 
Voorlezen op Sabbat 31 augustus 2019 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 7 september 2019 worden ingezameld 
 

Er vinden vandaag de dag belangrijke gebeurtenissen plaats in onze wereld. 
Alles is in beroering. Misdaad neemt snel toe. Overstromingen, hongers-
noden, aardbevingen, oorlogen en epidemieën volgen elkaar snel op. We 
staan zeker op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Slechts 
een ogenblik rest ons om de opdracht van onze Heer te vervullen om het 
evangelie aan alle creaturen te verkondigen. We hebben Zijn verzekering 
van hulp bij het uitvoeren van onze opdracht. 
“Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de 
HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” Hábakuk 2:14. 
In een visioen zag zuster Ellen G. White dat de heerlijkheid van de Heer 
werd voorbereid als lichtstromen die de wereld rondgaan door de godde-
lijke vertegenwoordiging van het uitgeefwerk. Hoe dient Gods heerlijkheid 
te worden uitgestraald? Hoe dienen de publicaties en het colportagewerk de 
wereld over te gaan? 
De profeet Jesája zegt: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de 
heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.” 
Wanneer God op deze aarde een werk te doen heeft, roept Hij mannen en 
vrouwen op tot Zijn dienst, en Zijn heerlijkheid schijnt door hen heen. Toen 
Jezus naar de ongeredde menigten keek, “… was Hij innerlijk met ontfer-
ming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 
schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De 
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oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere 
van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” 
Wat een tafereel wordt hier afgebeeld: Gods kinderen verspreid als schapen 
zonder herder. Mensen zijn bezeerd. Velen zijn ziek en ontmoedigd, alleen 
en bang. Ze wonen in dorpen en steden en velen zitten vast in de grote 
steden. Om hen te bereiken, wordt een oproep tot arbeiders gedaan. De 
grote behoefte van dit moment is dan ook colporteurs ... 

•  die toegewijd zijn 
•  die bereid zijn om Gods werk te doen 
• die literatuur op religieus en gezondheidsvlak naar ieder huis zal brengen 
• die de waarheid zal delen 
•  die het licht van de liefde van Jezus in elk gezin zal laten schijnen 
•  die zich bezighoudt met Gods werk 
• die boeken verkoopt – Gods boeken 

Dit omvat alle leden van de gemeente, die ondanks beproevende omstan-
digheden erop uit zullen gaan. Misschien bent u een van deze mannen of 
vrouwen. 
De verspreiding van literatuur wordt door de Hemel aangesteld. Het kan 
niet, het moet niet worden verwaarloosd. “Jonge mannen, jonge vrouwen, u 
bent door de Meester geroepen om Zijn werk op te nemen. Er is een honger 
in het land naar het zuivere evangelie.” –(Manuscript 113, 1901) 
Colporteur Ministry, blz. 24. 
De gelegenheid is er nu voor u om mee te doen met het grootste project van 
het universum – het geven van Gods laatste waarschuwing aan een wereld 
die oordeelgebonden is. 
U bent wellicht onder de indruk dat God een speciale plaats voor u heeft in 
het colportagewerk. U kunt zich echter ook zeer ongeschikt voelen. Let goed 
op de volgende woorden: “De Here maakt elke man en vrouw die wil 
samenwerken met de goddelijke kracht, voor het werk geschikt. Al wat ver-
eist wordt, talent, moed, volharding, geloof en tact, zullen ze ontvangen wan-
neer ze de wapenrusting aandoen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 
deel 2, blz. 578. 
Uw gebeden en financiële steun worden dringend verzocht voor de speciale 
sabbatschoolgaven, die volgende week ingezameld zullen worden voor de 
colportageafdeling van de Generale Conferentie. Uw gaven zullen een 
grote hulp zijn bij het opleiden van jongeren om succesvolle colporteurs te 
worden, evenals om de reizen naar verschillende landen voor colportage-
seminars te bekostigen. 
“Er moet veel gedaan worden om het werk van God vooruit te brengen. Ik 
ben geïnstrueerd dat het colportagewerk nieuw leven ingeblazen moet 
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worden, en dat het met toenemend succes dient te worden voortgezet. Het is 
het werk van de Heer, en een zegen zal met degenen zijn, die zich met ernst 
en ijver daarmee bezighouden.” –(Review and Herald, 20 januari 1903) 
Colporteur Ministry, blz. 17, 18. 
Het getuigenis van Jezus zegt: “Onze harten dienen vervuld te worden met 
onzelfzuchtigheid alvorens wij de stad van God kunnen binnengaan. Gods 
volk zou hun offerande aan Hem in veel grotere overvloed en met meer 
opgewektheid moeten brengen.” –Review and Herald, 26 november 1901. 
We wensen u de overvloedige zegeningen van de Heer toe! Moge Hij alle 
colportageleiders, colporteurs, jonge mensen en gelovigen zegenen! 
 

–Joel N. Barnedo, leider Colportageafdeling van de Generale Conferentie 
 
 
 

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor 
de Colportageafdeling van de Generale Conferentie 

 
Dat God uw vrijgevige gaven mag zegenen, 

die komt vanuit een toegewijd, liefdevol hart! 
 
 

10e Les     Sabbat 7 september 2019 
                 Sabbatbegin 20.17 u. ↔ 20.14 u. 
 

Ik heb Uw wet lief 
 
“Door de wedergeboorte komt het hart in harmonie met God en richt het 
zich naar Gods wet. Wanneer deze ingrijpende verandering zich heeft 
voorgedaan in het leven van de zondaar, is hij overgegaan van dood tot het 
leven, van zonde tot heiligheid, van overtreding en opstandigheid tot 
gehoorzaamheid en trouw. Er is een eind gekomen aan het oude leven van 
vervreemding van God. Het nieuwe leven van verzoening, geloof en liefde 
is begonnen. Dan is ‘de eis der wet vervuld in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, doch naar de Geest.’ (Romeinen 8:4) Dan zal de ziel zeggen: 
‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.’ (Psalm 
119:97).” –De grote strijd, blz. 434. 
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Verdriet om de overtreding van Gods heilige wet 

1.  Welk groot verdriet ervoer de psalmist toen hij getuige was van 
hen die Gods wet niet eren? Wat bepleitte hij voor God om te 
doen? Psalm 119:136, 126, 139. 

Psalm 119:136, 126, 139 Beken vol water stromen uit mijn ogen neer, 
omdat men Uw wet niet in acht neemt. […]  Het is tijd voor de HEERE 
om te handelen, want zij hebben Uw wet verbroken. […]  Mijn ijver 
heeft mij verteerd, want mijn tegenstanders hebben Uw woorden 
vergeten. 
 
“Net als David kunnen wij nu bidden, ‘Het is tijd voor U, HEERE, 
om te handelen: want zij hebben Uw wet tenietgedaan.’ (Psalm 
119:126, KJV). De mensen zijn doorgegaan in ongehoorzaamheid 
tegenover Gods wet totdat zij een punt in brutaliteit hebben bereikt 
die ongeëvenaard is. De mensen oefenen in ongehoorzaamheid en 
naderen snel de grens van Gods verdraagzaamheid en liefde.… Zal 
Gods gebod-houdend volk zich laten meeslepen door de overheer-
sende ongerechtigheid? Zullen zij zich laten verleiden om slechter te 
denken over de wet die het fundament vormt van Gods bestuur in 
zowel de hemel als de aarde, doordat er een algemene minachting 
bestaat voor de wet van God? Neen. Voor Zijn gemeente wordt Zijn 
wet alleen maar kostbaarder, heiliger, eerwaardiger wanneer mensen 
haar minachten en verachten. Net als David kunnen zij zeggen: ‘Zij 
hebben Uw wet tenietgedaan. Daarom heb ik Uw geboden meer lief 
dan goud; ja, meer dan zuiver goud. Daarom houd ik al Uw bevelen 
in alles voor recht; en elk onjuist pad haat ik. (Psalm 119:126b-128, 
KJV).” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 21. 
 

2.  Wat was de houding van de psalmist tegenover Gods wet – in 
tegenstelling tot velen in onze tijd die haar als een ondragelijk 
juk beschouwen? Psalm 119:24, 47, 92, 113, 163. 

Psalm 119:24, 47, 92, 113, 163 Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron 
van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. […]  Ik verblijd mij in Uw 
geboden, die ik liefheb. […]  Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap 
geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. […]  Ik haat de 
halfhartigen, maar Uw wet heb ik lief. […]  Ik haat de leugen en heb er 
een afschuw van, maar Uw wet heb ik lief. 
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“Wanneer het geloof in Zijn Woord samengaat met onderwerping aan 
Zijn Wil, wanneer het hart zich overgeeft aan Hem en de liefde op 
Hem is gericht, daar is werkelijk geloof; geloof dat werkt door de 
liefde en de ziel reinigt. Door dit geloof wordt het hart vernieuwd naar 
het beeld van God. Het onbekeerde hart onderwerpt zich niet aan 
Gods wet, en dit kan het ook niet. Maar als het hart vernieuwd is 
verheugt het zich in de heilige voorschriften van de wet en roept uit 
met de psalmist: ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking de 
ganse dag.’ (Psalm 119:97). En de gerechtigheid van de wet wordt in 
ons vervuld, ‘die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.’ 
(Romeinen 8:1.)” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 90. 
“Sommigen hebben niet de liefde van God in het hart die het leven 
verzacht, vormt en veredelt. Over de goede mens zegt de psalmist: 
‘Zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en 
nacht.’ (Psalm 1:2) Verwijzend naar zijn eigen ervaring roept hij uit: 
‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag.’ ‘Mijn 
ogen komen de nachtwaken voor, om Uw rede te betrachten.’ (Psalm 
119:97, 148).” –Gospel Workers (1892), blz. 27. 
 

De wet is waarheid en gerechtigheid 

3.  Welke uitzonderlijke eigenschappen kunnen worden gezien in 
de wet van de Heer? Welke positieve uitwerkingen heeft zij op 
het nederige individu die gewillig is om te leren en de goddelijke 
weg te volgen? Psalm 111:7, 8; 119:142; 19:8, 9; 119:96, 18. 

Psalm 111:7, 8; 119:142; 19:8, 9; 119:96, 18 De werken van Zijn 
handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij 
worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan 
in waarheid en oprechtheid. […]  Uw gerechtigheid is een gerechtig-
heid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig. […]  Aan het ene einde van 
de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is 
verborgen voor zijn gloed. De wet van de HEERE is volmaakt, zij 
bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft 
de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij 
verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de 
ogen. […]  Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar 
alleen Uw gebod is onbegrensd. […]  Ontsluit mijn ogen en laat mij 
aanschouwen de wonderen van Uw wet. 
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“Gods karakter is gerechtigheid en waarheid. Dit is ook de aard van 
Zijn wet. De dichter van de Psalmen zegt: ‘Uw wet is waarheid,’ ‘Al 
Uw geboden zijn gerechtigheid.’ (Psalm 119:142, 172). De apostel 
Paulus zegt: ‘Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en 
rechtvaardig en goed.’ (Romeinen 7:12). Zo’n wet moet even 
onvergankelijk zijn als de Wetgever, daar zij Gods geest [Engels: 

‘mind’ = gedachten] en Gods wil uitdrukt.” –De grote strijd, blz. 433. 
“… [D]e psalmist zegt: ‘Uw wet is de waarheid.’ (Psalm 119:142) 
Door het Woord en de Geest van God worden de grote beginselen van 
gerechtigheid aan de mens openbaar gemaakt. Deze beginselen zijn 
omvat in Zijn wet. En omdat de wet van God ‘heilig, rechtvaardig en 
goed’ is (Romeinen 7:12), (een weergave van de goddelijke vol-
maaktheid), volgt daaruit dat een karakter dat gevormd is door 
gehoorzaamheid aan de wet, heilig zal zijn. Christus is een volmaakt 
voorbeeld van zo’n karakter. Hij zegt: ‘Gelijk ik de geboden Mijns 
Vaders bewaard heb’ en ‘Ik doe altijd wat Hem behaagt.’ (Johannes 
15:10, 8:29). 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.”  
–Maranatha, de Here komt, blz. 231. 
 

4.  Zijn de onderrichtingen van de goddelijke voorschriften voor de 
geïnspireerde psalmist iets om zo nu en dan toe te passen, of zijn 
zij een pad om standvastig en volhardend te bewandelen? Hoe? 
Psalm 119:27, 32, 35. 

Psalm 119:27, 32, 35 Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen, dan 
zal ik Uw wonderen overdenken. […]  Ik zal de weg van Uw geboden 
lopen, wanneer U mijn hart verruimd hebt. […]  Doe mij treden op het 
pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde. 
 
“De tien heilige geboden door Christus gesproken vanaf de berg Sinaï, 
maakten aan de wereld duidelijk, dat Hij het wetgevend gezag had 
over de hele mensheid. Deze tien voorschriften getuigen van de 
grootste liefde die aan de mens kan worden voorgesteld. Het is de stem 
van God vanuit de hemel, die tot de mens de belofte uitspreekt: ‘Doe 
dit en gij zult niet geraken onder de overheersing en de dwang van 
satan.’ In deze wet staat geen ontkenning of afwijzing al schijnt dit wel 
zo. Het is: ‘Doe en Leef!’ 
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God in de hemel zegent hen, die de geboden van God houden. Zullen 
wij staande blijven als een bijzonder volk van God, of zullen wij Gods 
wet vertreden en zeggen dat deze niet bindend is? God zou dan 
Zichzelf evengoed hebben kunnen afschaffen! [...] Wij zullen … 
kracht krijgen als wij in het licht wandelen, zodat wij kunnen lopen in 
de weg van Gods geboden. Wij kunnen onze kracht vermeerderen bij 
iedere stap, die ons verder brengt tot de hemel.” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 95. 
 

Zegeningen voor degenen die in de wet van de Heer wandelen 

5.  Hoe beschreef de psalmist degenen die met geheel hun hart 
wandelen in de goddelijke wet? Psalmen 119:1, 2; 128:1. 

Psalmen 119:1, 2; 128:1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, 
die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen 
in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, […]  Welzalig is 
eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. 
 
“Vaak vroeg men [aan de jeugdige Jezus]: Waarom ben je zo 
anders, zo verschillend van ons? Zijn antwoord luidde: Er staat 
geschreven: ‘Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in 
de wet des Heren gaan. Welzalig zij die Zijn getuigenissen bewaren, 
die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen maar 
wandelen in Zijn wegen.’ (Psalm 119:1-3).” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 63.  
“God zegt: ‘Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven.’ Davids gebed 
uit dezelfde kostbare verzekering: ‘Welgelukzalig zijn de onbevlekten 
in de weg, die wandelen in de wet van de HEERE. Welgelukzalig zijn 
zij die Zijn getuigenissen houden en die Hem met hun hele hart 
zoeken. Zij doen ook geen ongerechtigheid, zij wandelen in Zijn 
wegen. U heeft mij geboden om Uw voorschriften ijverig te houden… 
Dan zal ik niet beschaamd worden wanneer ik al Uw geboden eer-
biedig. Ik zal U prijzen met rechtschapenheid van hart, wanneer ik 
Uw rechtvaardige oordelen zal leren… Waarmee zal een jonge man 
zijn pad reinigen? Door zich daartoe in acht te nemen naar Uw woord. 
Met geheel mijn hart heb ik U gezocht; O, laat mij niet afdwalen van 
Uw geboden.’ (Psalm 119:1-10, KJV).” –The Paulson Collection of 
Ellen G. White Letters, blz. 4. 
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6.  Welke waarde herkende hij in de heilige geboden? Wat had zijn 
diepe belangstelling en was zijn grote verlangen? Psalm 119:40, 
72, 97, 34, 35, 60. 

Psalm 119:40, 72, 97, 34, 35, 60 Zie, ik verlang naar Uw bevelen, 
maak mij levend door Uw gerechtigheid. […]  De wet uit Uw mond is 
mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. […]  Hoe lief heb ik 
Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. […]  Geef mij inzicht, 
dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart 
aan houden. Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want 
daarin vind ik vreugde. […]  Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw 
geboden in acht te nemen. 
 
“De woorden van de psalmist, ‘De wet uit Uw mond is mij beter dan 
duizenden stukken goud of zilver’ (Psalm 119:72) bevestigen dat dit 
niet enkel waar is, wanneer men het beziet uit een godsdienstig 
oogpunt. Zij verkondigen een absolute waarheid... Zelfs in deze tijd, 
waarin zo hartstochtelijk naar geld wordt gejaagd, ... wordt het alom 
erkend dat ... onkreukbaarheid, vlijt, matigheid, reinheid en spaar-
zaamheid een beter kapitaal vormen dan een kapitaal aan geld.”  
–Karaktervorming, blz. 137, 138. 
“Wanneer het geloof in Zijn Woord samengaat met onderwerping 
aan Zijn Wil, wanneer het hart zich overgeeft aan Hem en de liefde 
op Hem is gericht, daar is werkelijk geloof; geloof dat werkt door de 
liefde en de ziel reinigt. Door dit geloof wordt het hart vernieuwd 
naar het beeld van God. Het onbekeerde hart onderwerpt zich niet 
aan Gods wet, en dit kan het ook niet. Maar als het hart vernieuwd is 
verheugt het zich in de heilige voorschriften van de wet en roept uit 
met de psalmist: ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking 
de ganse dag.’ (Psalm 119:97). En de gerechtigheid van de wet 
wordt in ons vervuld, ‘die niet naar het vlees wandelen, doch naar 
de Geest.’ (Romeinen 8:1).” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 90. 
 

Alleen door genade hoop op verlossing 

7.  Hoewel de psalmist de wet liefhad met heel zijn hart en zich 
verheugde in de naleving ervan; hoe beschouwde hij zijn eigen 
vermogen om haar te gehoorzamen? Wat was zijn enige Bron 
van hoop om te voldoen aan haar eisen? Psalm 84:12; 109:26; 
119:41; 69:17; 119:29. 
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Psalm 84:12; 109:26; 119:41; 69:17; 119:29 Want God, de HEERE, is 
een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het 
goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. [...]  
Help mij, HEERE, mijn God, verlos mij, naar Uw goedertierenheid. […] 
Laat Uw blijken van goedertierenheid over mij komen, HEERE, 
Uw heil overeenkomstig Uw belofte. […] Verhoor mij, HEERE, want 
Uw goedertierenheid is rijk; zie mij aan naar Uw grote barmhartig-
heid. […]  Laat de weg van de leugen van mij wijken, schenk mij genadig 
Uw wet. 
 
“De gehele hemel stelt belang in onze redding.” –De weg tot 
gezondheid, blz. 213. 
“Hij koestert gedachten van genade en liefde en van het tederste 
medeleven. Hij zegt: ‘De goddeloze verlate zijn weg en de onge-
rechtige zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij 
Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veel-
vuldig. (Jesaja 55:7). ‘Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en 
uw zonden als een wolk.’ (Jesaja 44:22).” –Schreden naar Christus, 
blz. 64. [Zie ook: De weg naar Christus, blz. 51.] 
“Zij die volledig vertrouwen in de gerechtigheid van Christus, die 
op Hem zien in een levend geloof, kennen de Geest van Christus en 
Christus kent hen. Een eenvoudig geloof stelt de gelovige in staat 
om zichzelf daadwerkelijk dood te achten voor de zonde en levend 
voor God door Jezus Christus onze Heer. Wij worden verlost uit 
genade door ons geloof, en dat niet uit onszelf; het is de gave van 
God.” –Faith and Works, blz. 91.  
 

Voor verdere studie 

“Hoe worden wij dan gered? Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft 
verhoogd, is de Zoon des mensen verhoogd en iedereen die is verleid en 
door de slang is gebeten, kan opzien en leven. ‘Zie het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29). Het licht van het kruis 
openbaart Gods liefde. Die liefde trekt ons tot Hem. Als wij geen weerstand 
bieden aan die liefde, zullen we naar de voet van het kruis worden geleid, 
vol berouw over de zonden die de dood van de Heiland veroorzaakt hebben. 
Dan wekt Gods Geest door het geloof nieuw leven in de ziel. Ons denken en 
willen wordt ondergeschikt aan de wil van Christus. Het hart en het verstand 
worden herschapen naar het beeld van Hem, die in ons werkt om alles aan 
Zich te onderwerpen. Dan wordt Gods wet geschreven in verstand en hart en 
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kunnen wij met Christus zeggen: ‘Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn 
God.’ (Psalm 40:9).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 137, 138. 
“De wierook die opstijgt met de gebeden van Israël stelt de verdiensten en 
tussenkomst van Christus voor, Zijn volmaakte gerechtigheid, Die door het 
geloof Zijn volk wordt toegerekend en die alleen kan maken dat de aan-
bidding van zondige wezens aanvaardbaar is voor God. Voor het voorhang-
sel van het heilige der heiligen was een altaar van voortdurende voorspraak, 
voor het heilige een altaar van voortdurende verzoening. Door het bloed en 
door wierook moest God benaderd worden. Dit zijn symbolen die naar de 
grote Middelaar heenwezen, en door Wie zondaren Jehova mogen bena-
deren, en door Wie alleen genade en redding verleend kunnen worden aan 
de berouwvolle gelovige mens.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 197. 

 
_____ 

 
 

11e Les     Sabbat 14 september 2019 
                 Sabbatbegin 20.00 u. ↔ 19.58 u. 
 

Zuiver en wit als sneeuw 
 
“U hebt vrede nodig – de hemelse vergeving, innerlijke vrede en liefde. 
Met geld kan dit niet gekocht worden. Het verstand kan het niet 
verschaffen; met wijsheid valt het niet te bereiken. U moet alle hoop laten 
varen dat u dit ooit in eigen kracht zou kunnen verkrijgen. Maar God 
biedt het u gratis aan, ‘zonder geld en zonder prijs’. (Jesája 55:1) U kunt 
het bezitten, als u uw hand uitstrekt om het te pakken. De Heer zegt: ‘Al 
waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als witte wol.’ 
(Jesája 1:18) ‘Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste.’ (Ezechiël 36:26)” –Schreden naar Christus, blz. 59. 

 
Als vuile lompen 

1.  Wat is duidelijk zichtbaar in de menselijke natuur? Waarmee 
vergelijkt de heilige Schrift de menselijke natuur van de mens? 
Jesája 64:6; Job 15:14. 
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Jesája 64:6 Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige 
daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en 
onze misdaden voeren ons weg als de wind. 
Job 15:14 Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, 
geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? 
 
“Het witte kleed van onschuld werd gedragen door onze stamouders, 
toen zij door God in het paradijs werden geplaatst... Maar toen de 
zonde zijn intrede deed, maakten zij zich van God los en het licht, dat 
hen had omgeven, verdween... Niets dat de mens kan bedenken, kan de 
plaats innemen van zijn verloren kleed van onschuld... Alleen het 
kleed dat Christus Zelf heeft gegeven, kan ons in staat stellen om in 
Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van Zijn 
eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder berouwvol, gelovig 
mens... Dit kleed, geweven op het hemels weefgetouw, bevat geen 
enkele draad van menselijk vernuft. Als mens ontwikkelde Christus 
een volmaakt karakter. Dit karakter biedt Hij ons aan. ‘Al onze gerech-
tigheden zijn als een wegwerpelijk kleed.’ (Jesája 64:6). Alles wat wij 
van onszelf kunnen doen, is verontreinigd door de zonde. Maar Gods 
Zoon ‘is geopenbaard om onze zonde weg te nemen en in Hem is geen 
zonde.’ (1 Johannes 3:5)...” –Maranatha, de Here komt, blz. 78. 
 

2.  Hoe mogelijk is het voor ons, gezien wij van nature onrein zijn, 
om die natuur uit onszelf te veranderen? Bovendien, hoe 
capabel zijn we om rechtschapen kinderen te baren? Jeremía 
13:23; Job 25:4; 14:4. 

Jeremía 13:23 Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een lui-
paard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend 
als u bent om kwaad te doen? 
Job 25:4; 14:4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor 
God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? [...]  Wie zal 
een reine geven uit een onreine? Niet één. 
 
“Indien u uw zondigheid inziet, wacht dan niet met uzelf te verbe-
teren. Hoe velen zijn er niet, die menen, dat zij niet goed genoeg zijn 
om tot Christus te gaan. Verwacht u, dat u uzelf kunt verbeteren door 
uw eigen inspanningen en pogingen? Voor ons is er alleen hulp in 
God. Wij moeten niet wachten tot wij een sterkere overtuiging hebben 
gekregen, of dat er een betere gelegenheid zou komen, of wachten tot 
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ons gemoed meer geheiligd zou zijn. Wij kunnen voor onszelf niets 
doen. Wij moeten tot Christus komen precies zoals wij zijn. Stel het 
niet uit; geef u aan Christus over. Hij alleen kan u, door de macht van 
Zijn genade, redden uit het verderf. Hij alleen kan u zedelijke en 
geestelijke vermogens in gezondheid herstellen.” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 133. 
 

Diep verlangen van de berouwvolle ziel 

3.  Wat is de diepe wens en gebed van de oprechte ziel die zijn 
zondige aard erkent en spijt heeft van zijn onbetamelijke gedrag? 
Psalm 51:4, 9, 12. 

Psalm 51:4, 9, 12 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig 
mij van mijn zonde. [...] Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, 
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. [...]  Schep mij een rein 
hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 
 
“Luister niet naar de suggestie van de vijand om op een afstand van 
Christus te blijven totdat u uzelf hebt verbeterd; tot u goed genoeg 
bent om tot God te komen. Als u wacht op dat ogenblik, zult u nooit 
komen. Als satan op uw vuile klederen wijst, herhaal dan de belofte 
van de Heiland: ‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’ 
(Johannes 6: 37) Zeg de vijand dat het bloed van Jezus Christus 
reinigt van alle zonden. Maakt het gebed van David tot het uwe: 
‘Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein; was mij, dan ben ik 
witter dan sneeuw.’ (Psalm 51: 9)” –Profeten en koningen, blz. 197. 
“De hysop, gebruikt om het bloed te sprenkelen, was het beeld van 
de reiniging die op deze wijze gebruikt werd om de melaatse te 
reinigen en degenen die verontreinigd waren door aanraking met een 
dode. In de bede van de Psalmist wordt ook de betekenis gezien: 
‘Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik 
witter dan sneeuw.’ Psalm 51:9” –Patriarchen en profeten, blz. 241. 
 

4.  Aan de andere kant, wat voelt de Heer voor de gevallen mens? 
Wat wil Hij doen met de overtredingen van de mensen? Jesája 
43:25; 41:14. 

Jesája 43:25; 41:14 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt 
omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet. [...]  Wees niet 
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bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, 
uw Verlosser is de Heilige van Israël. 
 
“Bij God is vergevensgezindheid; Hij aanvaardt ons volkomen en 
vrijwillig door de verdiensten van Jezus, onze gekruisigde en opgestane 
Heer. Jesaja hoorde de Here spreken tot Zijn uitverkorenen: ‘Ik, Ik ben 
het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zon-
den niet. Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat 
gij in het gelijk gesteld moogt worden.’ (Jesája 43:25, 26) Gij zult 
weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige 
Jakobs.” (Jesaja 60:16)” –Profeten en koningen, blz. 444, 445. 
“Op het moment dat u Gods beloften door het geloof vastgrijpt en 
zegt: Ik ben het verloren schaap waarvoor Jezus is gekomen om te red-
den, zult u een nieuw leven leiden en u zult kracht ontvangen om de 
verleider te weerstaan. Maar geloof om de beloften te grijpen, komt 
niet door een gevoel. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het ge-
hoor door het Woord Gods’ Romeinen 10:17. U moet niet uitkijken 
naar een grote verandering die zal plaatsvinden; u moet niet verwach-
ten geweldige emoties te voelen.” –In Heavenly Places, blz. 116. 
 

5.  Waartoe nodigt de Heer iedereen uit, gezien Hij volledig op de 
hoogte is van de situatie van de mens? Welke hoop op vergeving 
is er, wanneer uw zonden ‘rood als karmozijn’ zijn? Jesája 1:18; 
43:4. 

Jesája 1:18; 43:4 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, 
zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit 
worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wor-
den als witte wol. [...]  Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u 
verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven 
in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. 
 
“Christus werd geopenbaard als de Redder van de mensen. De men-
sen moesten niet vertrouwen op hun eigen werken, op hun eigen 
gerechtigheid, of op zichzelf op wat voor manier dan ook, maar in het 
Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. In Hem werd 
de Voorspraak bij de Vader geopenbaard. Door Hem werd de uitnodi-
ging gegeven: ‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; 
al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, 
al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.’ 
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Jesája 1:18. Deze uitnodiging luidt ook voor ons vandaag. Laat geen 
trots, of zelfrespect, of eigengerechtigheid iemand ervan weerhouden 
zijn zonden te belijden, opdat hij de belofte kan opeisen: ‘Die zijn 
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en 
laat, zal barmhartigheid verkrijgen.’ Spreuken 28:13. Houd niets van 
God af en verwaarloos de schuldbelijdenis over uw fouten niet aan de 
broeders wanneer zij een verband daarmee houden.” –Fundamentals 
of Christian Education, blz. 239. 
 

Niet verlost met vergankelijke dingen 

6.  Wat heeft de Heiland gedaan om de redding van de mens tot stand 
te brengen? Welk immense lijden en opoffering doorstond Hij, om 
de overtreding van de mens te vergeven en zijn wonden te gene-
zen? Jesája 53:5; 1 Petrus 1:18, 19. 

Jesája 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
1 Petrus 1:18, 19 In de wetenschap dat u niet met vergankelijke 
dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, 
die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed 
van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
 
“Welk een onderwerp voor overdenking is het offer dat door Jezus ge-
bracht is voor verloren zondaren! ‘Hij is om onze overtreding ver-
wond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons 
de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons gene-
zing geworden.’ Jesája 53:5. Hoe zullen we de zegeningen die aldus 
binnen ons bereik gebracht zijn, waarderen? Kon Jezus meer geleden 
hebben? Kon Hij rijker zegeningen voor ons gekocht hebben? Moest 
niet het meest verharde hart smelten, wanneer we bedenken dat om 
onzentwille Hij de heerlijkheid en gelukzaligheid des hemels verliet 
om armoede en schande, wrede kwelling en een verschrikkelijke dood 
te ondergaan? Had Hij niet door Zijn dood en opstanding de deur der 
hope voor ons geopend, we zouden niets gekend hebben dan de ver-
schrikkingen der duisternis en de ellende der wanhoop. In onze hui-
dige toestand, begunstigd en gezegend zoals we zijn, kunnen we ons 
niet voorstellen uit welke diepten we gered zijn. We kunnen niet be-
naderen hoeveel tragischer onze kwelling geweest zou zijn, hoeveel 
zwaarder onze smarten als Jezus ons niet had omvat met Zijn 
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menselijke arm van medeleven en liefde om ons op te heffen.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 111, 112. 
 

7.  Wat biedt de Heer allen aan die Hem willen volgen, nadat Hij 
alle overtredingen van de mens in Jezus Christus heeft weg-
gevaagd? Jesája 44:22; 46:13; 51:5. 

Jesája 44:22; 46:13; 51:5 Ik delg uw overtredingen uit als een 
nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u 
verlost. [...]  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en 
Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan 
Israël Mijn luister. [...]  Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil treedt 
tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kust-
landen zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen. 
 
“Christus die stierf op het kruis van Golgotha trekt zijn aandacht. 
Waarom stierf Christus? Omdat dit het enige middel was om de mens 
te redden, ... nam Hij onze zonden op Zich om Zijn gerechtigheid toe 
te rekenen aan ieder die in Hem gelooft .... De goedheid en de liefde 
van God leiden de zondaar tot bekering naar God, en naar geloof in 
onze Heer Jezus Christus. De ontwaakte zondaar ... wordt gewezen op 
de wet die hij heeft overtreden. Het roept hem op om zich te bekeren, 
maar er is geen reddende eigenschap in de wet om de overtreding van 
de wet te vergeven, en zo lijkt zijn zaak hopeloos. Maar de wet trekt 
hem tot Christus. Hoe diep zijn zonden van overtreding ook zijn, het 
bloed van Jezus Christus kan hem reinigen van alle zonden .... “ –Our 
High Calling, blz. 141. 
 

Voor verdere studie 

“Het godvruchtige leven van een christen en de heilige gesprekken die hij 
voert, vormen een dagelijks getuigenis tegen de zonde en zondaren. Maar 
hij moet Christus vertegenwoordigen, niet zichzelf. Christus is het grote 
medicijn tegen zonde. Onze barmhartige Verlosser heeft voor de hulp 
gezorgd die wij nodig hebben. Hij wacht totdat Hij Zijn gerechtigheid kan 
toerekenen aan hem die oprecht berouw heeft, en om in zijn hart zo’n 
goddelijke liefde te doen opvlammen, als alleen onze genadige Verlosser 
kan geven. Laten dan wij die belijden Zijn getuigen op aarde te zijn, Zijn 
gezanten van het hemelse hof, Hem verheerlijken die wij vertegenwoor-
digen, door trouw te zijn aan de ons toegewezen taak: lichtdragers te zijn in 
deze wereld.” –Christus weerspiegelen, blz. 378. 

_____ 
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12e Les     Sabbat 21 september 2019 
                 Sabbatbegin 19.44 u. ↔ 19.42 u. 
 

Hij zal velen rechtvaardigen 
 
“De genade van Christus en de wet van God zijn onafscheidelijk. In Jezus 
zijn genade en waarheid samengekomen, rechtvaardigheid en vrede hebben 
elkaar gekust. In Zijn leven en karakter openbaart Hij niet alleen het karak-
ter van God, maar de mogelijkheid van de mens. [...] Door het kruis werd de 
zondaar getrokken uit het bolwerk van de zonde, uit het verbond van het 
kwaad, en bij elke nadering tot het kruis zwicht zijn hart en in berouw roept 
hij: ‘Het waren mijn zonden die de Zoon van God gekruisigd hebben.’ Bij 
het kruis laat hij zijn zonden achter, en door de genade van Christus wordt 
zijn karakter veranderd. De Verlosser tilt de zondaar op uit het stof en 
plaatst hem onder de leiding van de Heilige Geest. Terwijl de zondaar naar 
de Verlosser kijkt, vindt hij hoop, zekerheid en vreugde. Geloof houdt 
Christus in liefde vast. Geloof werkt door liefde en zuivert de ziel.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 349. 

 
Hij zal opgroeien als een tere plant 

1.  Met welke prachtige vergelijking brengen de profetische geschrif-
ten de verschijning en ontwikkeling naar voren van de Dienaar van 
de Heer? Laten we serieus nadenken over hoe we Zijn waarde 
schatten. Jesája 52:13, eerste gedeelte; 53:2, 3. 

Jesája 52:13a; 53:2, 3 [SVV’77]  Ziet, Mijn Knecht zal verstandig 
handelen, ... [...]  Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht 
opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen 
gedaante noch heerlijkheid; toen wij Hem aanzagen, zo was er geen ge-
stalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de 
onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in 
krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; 
Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. 
 
“Gedurende Zijn [Christus’] kinderjaren en jeugd toonde Hij de vol-
maaktheid van het karakter dat Zijn latere leven kenmerkte. Hij 
groeide in wijsheid en kennis. Terwijl Hij getuige was van de offeran-
des, leerde de Heilige Geest Hem dat Zijn leven zou worden geofferd 
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voor het leven van de wereld. Hij groeide op als een tere plant, niet in 
de grote en lawaaierige stad, die vol verwarring en strijd is, maar in de 
teruggetrokken valleien tussen de heuvels. Hij werd vanaf Zijn 
vroegste jaren bewaakt door hemelse engelen, en toch was Zijn leven 
een lange strijd tegen de machten van de duisternis. Satanische ver-
tegenwoordigers gecombineerd met menselijke hulpmiddelen om Zijn 
leven te maken tot een van verleiding en beproeving. Door middel 
van bovennatuurlijke vertegenwoordigers werden Zijn woorden, die 
leven en redding waren voor allen die deze ontvangen en in praktijk 
brengen, verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd.” –Signs of the Times, 
6 augustus 1896. 
 

2. Welk leed en verdriet droeg Hij? Voor wiens zonden en over-
tredingen werd Hij verwond? Jesája 53:4, 5. 

Jesája 53:4, 5 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze 
smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een ge-
plaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze over-
tredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 
ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor 
ons genezing gekomen. 
 
“Hoewel Hij als lid van het menselijk geslacht sterfelijk was, was Hij 
als God de bron van leven voor de wereld. Hij had aan de dood weer-
stand kunnen bieden en had kunnen weigeren Zich daardoor te laten 
overmeesteren. Maar Hij legde vrijwillig Zijn leven af, om leven en 
onsterfelijkheid aan het licht te brengen. Hij heeft de zonden van de 
wereld gedragen, de vloek van de zonde verdragen, Zijn leven gege-
ven als offer zodat de mensen niet de eeuwige dood zouden sterven. 
‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en onze smarten 
gedragen.’ (Jesája 53:4)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 402. 
“Door naar de wereld te komen in menselijke gedaante, door onder-
worpen te worden aan de wet, door aan de mensen te openbaren dat 
Hij hun ziekte droeg, hun verdriet, hun schuld, werd Christus geen 
zondaar. Hij was puur en niet besmet door welke ziekte dan ook. 
Geen enkele smet van zonde werd op Hem gevonden.... Hij stond 
voor de wereld als het smetteloze Lam van God. Toen het lijdende 
mensdom op Hem drukte, was Hij die in de gezondheid van de vol-
maakte mensheid verkeerde als iemand die met hen leed. Dit was 
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essentieel, opdat Hij Zijn volmaakte liefde ten behoeve van de mens-
heid tot uitdrukking kon brengen.” –That I May Know Him, blz. 67. 
 

Allen zijn afgedwaald 

3.  Welke weg neemt een ieder vóór zijn/haar bekering? Welk beeld 
geven de heilige geschriften aangaande het diepe geestelijke 
probleem van ieder persoon en zijn goddelijke oplossing? Jesája 
53:6; 1 Petrus 2:25. 

Jesája 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 
naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van 
ons allen op Hem doen neerkomen. 
1 Petrus 2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu 
bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 
 
“Toen alle hoop als gevolg van overtreding en zonde van Adam en 
Eva werd uitgesloten, toen gerechtigheid de dood van de zondaar 
eiste, gaf Christus Zichzelf als offer voor de zonde van de wereld. De 
wereld was onder veroordeling. Christus werd Plaatsvervanger en 
Borg voor de mens. Hij zou Zijn leven geven voor de wereld, die 
wordt voorgesteld als het ene verloren schaap dat van de schaapskooi 
was afgedwaald, wiens schuldgevoelens en hulpeloosheid tegen hen 
waren gericht, in de weg stonden en hun terugkeer belemmerden. 
‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 
ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening 
voor onze zonden.’ (1 Johannes 4:10) ... Alle zonen en dochters van 
God zullen – indien zij een inwonende Verlosser hebben – Christus 
uitbeelden. Elke ziel die geen inwonende Heiland heeft, zal hetzelfde 
onthullen in onchristelijkheid in het karakter. Liefde wordt niet ge-
koesterd, noch in beweging gebracht. ‘Verhef Hem, de opgestane 
Verlosser’ in onze woorden, in ons gesprekken, in onze omgang met 
de dwalenden.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 283, 284. 
 

4.  Wat deed de Zoon van God toen Hij ter slachting geleid werd? 
Hoe zwaar was Zijn lijden dat Hij moest betalen omwille van 
onze zonden? Jesája 53:7, 8. 

Jesája 53:7, 8 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar 
Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting 
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geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij 
Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht wegge-
nomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden 
uit het land van de levenden. Om de overtreding van Mijn volk is de 
plaag op Hem geweest. 
 
“Het kruis van Golgotha spreekt ons aan met kracht, en biedt ons een 
reden waarom wij onze Heiland zouden moeten liefhebben, en waar-
om wij Hem het eerste, het laatste en het beste in alles zouden moeten 
maken. We zouden aan de voet van het kruis onze passende plaats 
moeten innemen met nederige boetvaardigheid. Hier, terwijl wij onze 
Heiland in zielesmart zien, de Zoon van God die sterft, de rechtvaar-
dige voor de onrechtvaardigen, kunnen we lessen leren van zacht-
moedigheid en nederigheid van geest. Ziet op Hem, die met één woord 
legioenen engelen tot Zijn hulp kon roepen, een onderwerp van scherts 
en vrolijkheid, van schelden en haat. Hij geeft Zichzelf tot offer voor 
de zonde. Wanneer Hij wordt uitgescholden, bedreigt Hij niet; wan-
neer Hij vals beschuldigd wordt, opent Hij Zijn mond niet. Hij bidt aan 
het kruis voor Zijn moordenaars. Hij sterft voor hen; Hij betaalt een 
oneindige prijs voor een ieder van hen. Hij draagt de straf voor de 
zonden van de mens zonder gemopper. En dit niet klagende slachtoffer 
is de Zoon van God.” –Lift Him up, blz. 233. 
 

5.  Wat kunnen wij zeggen over Hem en wat Hij heeft geleden, 
terwijl wij allemaal ernstig tekort zijn geschoten? Om welke 
reden offerde Hij Zichzelf? Jesája 53:9, 10. 

Jesája 53:9, 10 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij 
is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan 
heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het behaagde de 
HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel 
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, 
Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door 
Zijn hand voorspoedig zijn. 
 
“Hoeveel heeft God van het mensenras gehouden? Kijk naar 
Golgotha. Als u Jezus aan het kruis aanschouwt, verschijnt dan niet 
het afschuwelijke karakter van de zonde? Het was de zonde die de 
dood veroorzaakte van Gods geliefde Zoon, en zonde is de overtre-
ding van de wet. De profeet zegt: ‘[...] Doch het behaagde de Heere 
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Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich 
tot een schuldoffer gesteld zal hebben, .... Door Zijn kennis zal Mijn 
Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal 
hun ongerechtigheden dragen.’ Jesája 53:10, 11. Wanneer de zondaar 
beseft dat Christus voor hem stierf, opdat Hij Zijn gerechtigheid aan 
hem kon toerekenen, vergroot hij de liefde van God in het voorzien 
van het verlossingsplan.” –Signs of the Times, 27 februari 1893. 
“De Majesteit van de hemel behaagde Zichzelf niet. Wat Hij ook deed 
had betrekking op de redding van de mens. Egoïsme in al zijn vormen 
stond terechtgewezen in Zijn aanwezigheid. Hij nam onze natuur aan 
opdat Hij in onze plaats zou lijden, door Zijn ziel tot een offer voor de 
zonde te maken.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 418. 
 

De rechtvaardige Dienaar zal velen rechtvaardigen 

6.  Waarover zegt de heilige Schrift dat Hij tevreden was? Hoe toe-
reikend was Zijn offer om de mens te rechtvaardigen en te verlos-
sen, en hoe is dit mogelijk? Jesája 53:11; Romeinen 5:19. 

Jesája 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het 
zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de 
Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij 
zal hun ongerechtigheden dragen. 
Romeinen 5:19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene 
mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt 
worden. 
 
“Het ogenblik dat Christus Zijn rechtmatige plaats gaat innemen en 
verheerlijkt wordt boven ‘elke overheid en macht en elke naam die 
genoemd wordt’, is aangebroken. Jezus heeft om de vreugde van de 
verlossing die voor Hem lag, het kruis gedragen en niet op de schande 
gelet. Hoewel Zijn verdriet en de schande onvoorstelbaar groot waren, 
Zijn de vreugde en de heerlijkheid veel groter. Hij kijkt naar de ver-
losten. Ze zijn vernieuwd naar Zijn beeld. Hij herkent het goddelijke in 
elk hart en de kenmerken van hun Koning op elk gezicht. Hij vindt de 
resultaten van Zijn zielestrijd in hen terug en is tevreden. Dan zegt Hij 
‘met luider stem’, zodat de verlosten en de verlorenen het kunnen 
horen: ‘Deze heb Ik met Mijn bloed gekocht. Voor hen heb Ik geleden, 
voor hen ben Ik gestorven, opdat ze in alle eeuwigheid bij Mij zouden 
kunnen zijn’. En de verlosten die in witte gewaden rondom de troon 
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staan, zingen een lied: ‘Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ont-
vangen de macht ....’ (Openbaring 5:12).” –De grote strijd, blz. 618. 
 

7.  Wat was Zijn beloning voor het neerleggen van Zijn leven voor 
zondaars? Welk ander groot werk – naast het opgeven van Zijn 
leven – deed het Lam Gods? Jesája 53:12; Romeinen 8:34. 

Jesája 53:12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal 
Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, 
onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen 
gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 
Romeinen 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestor-
ven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand 
Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
“In het zien op het kruis gaat de blik verder naar God en wij zien Zijn 
haat tegen de zonde. Maar terwijl wij in het kruis Gods haat tegen de 
zonde zien, aanschouwen wij tevens Zijn liefde voor de zondaars, die 
sterker is dan de dood. Voor de wereld is het kruis het onbetwistbaar 
bewijs dat God waarheid, licht en liefde is. [...] In de dienst van de 
joodse priesters worden wij steeds herinnerd aan het offer en het mid-
delaarswerk van Christus. Allen, die nu tot God komen, moeten beden-
ken dat Zijn verdienste de wierook is, die zich met de gebeden mengt 
van hen, die zich bekeren van hun zonden, en vergeving, genade en 
kracht ontvangen. Wij hebben voortdurend Christus’ bemiddeling 
nodig. Dag aan dag, ’s morgens en ’s avonds moet het ootmoedige hart 
gebeden opzenden, waarop antwoorden van genade, vrede en blijd-
schap zullen terugkomen.” –Bijbelkommentaar, blz. 395, 475. 
 

Voor verdere studie 

“Toen, als gevolg van overtreding, Adam en Eva waren afgesneden van 
alle hoop, toen gerechtigheid de dood van de zondaar eiste, gaf Christus 
Zichzelf als offer. ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, 
maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een 
verzoening voor onze zonden.’ ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keer-
den ons een ieder naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller 
ongerechtigheden op Hem doen aanlopen.’ 1 Johannes 4:10; Jesája 53:6.” 
–Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 268, 269. 
“Voortaan bent u niet van uzelf. U bent gekocht voor een prijs. ‘Wetende, 
dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht... 
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maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en 
vlekkeloos lam’. (1 Petrus 1:18, 19) Door eenvoudig in God te gaan 
geloven, heeft de Heilige Geest in uw hart nieuw leven gewekt. U bent 
een nieuwgeboren kind in Gods gezin en Hij houdt van u, zoals Hij van 
Zijn Zoon houdt.” –Schreden naar Christus, blz. 62. 
 

_____ 
 
 

13e Les     Sabbat 28 september 2019 
                 Sabbatbegin 19.28 u. ↔ 19.25 u. 
 

Ik zal u een nieuw hart geven 
 
“Telkens als iemand zich bekeert en leert God liefhebben, en Zijn geboden 
bewaart, gaat Gods belofte in vervulling: ‘Een nieuw hart zal Ik u geven en 
een nieuwe geest in uw binnenste.’ (Ezechiël 36:26) De verandering in het 
menselijk hart, de hervorming in het menselijk karakter is een wonder dat 
getuigt van een Heiland die altijd leeft en werkt om de mensen te redden. 
Een waarachtig leven in Christus is een groot wonder. Het prediken van 
Gods Woord is het teken dat nu en altijd zichtbaar moet zijn, de tegenwoor-
digheid van de Heilige Geest, om het woord te maken tot een veranderende 
kracht voor hen, die luisteren. Dit is Gods getuigenis aan de wereld van het 
goddelijk werk van Zijn Zoon.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 336, 337. 

 

1.  Welke verbazingwekkende beloften heeft de Heer vele jaren 
geleden aan Zijn volk gegeven? Welk bijzonder zuiveringswerk 
is sindsdien beloofd? Ezechiël 36:24, 25; Jeremía 33:8. 

Ezechiël 36:24, 25 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle 
landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal 
rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onrein-
heden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 
Jeremía 33:8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waar-
mee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden 
vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij 
tegen Mij in opstand zijn gekomen. 
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“De Here zegt: ‘Alleen erken uw ongerechtigheid dat gij van de 
Here, uw God zijt afgevallen.” (Jeremía 3:13) ‘Ik zal rein water over 
u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al 
uw afgoden zal Ik u reinigen.’ (Ezechiël 36:25). 
Maar wij moeten onszelf kennen. Deze kennis zal berouw tot gevolg 
hebben, eer wij vergeving en vrede kunnen vinden.” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 92. 
“Als de wereld overtuigd moet worden van zonde als overtreders 
van Gods wet, dan moet de bemiddeling de Heilige Geest zijn, die 
werkt door menselijke medewerking. De gemeente moet nu haar 
doodse sluimer afschudden; want de Heer wacht om Zijn volk te 
zegenen die de zegening zal herkennen als die komt, en het ver-
spreiden in heldere, krachtige lichtstralen. ‘Dan zal Ik rein water op 
u sprengen, en gij zult rein worden....’ Ezechiël 36:25.” –Ye Shall 
Receive Power, blz. 340. 
 

Een nieuw hart 

2.  Wat weten we over het menselijk hart in zijn natuurlijke toestand? 
Wat belooft de Heer desalniettemin? Jeremía 17:9; Matthéüs 
15:19; Ezechiël 36:26. 

Jeremía 17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, 
wie zal het kennen? 
Matthéüs 15:19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige over-
wegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, 
lasteringen. 
Ezechiël 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 
geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 
wegnemen en u een hart van vlees geven. 
 
“Een van de ernstigste gebeden in Gods Woord is het gebed van 
David, toen hij smeekte: ‘Schep mij een rein hart, o God.’ Gods 
antwoord op een dergelijk gebed luidt: ‘Ik zal u een nieuw hart 
geven.’ Dit is iets wat geen sterfelijk mens kan doen. Mannen en 
vrouwen moeten met een begin aanvangen en God ernstig smeken 
om een echte christelijke ervaring. Zij moeten de scheppende macht 
van de Heilige Geest gevoelen. Zij moeten het nieuwe hart ont-
vangen, dat verzacht en teder door Gods genade wordt bewaard. De 
zelfzuchtige geest moet uit de ziel worden gereinigd. Ze moeten 
ernstig en ootmoedig van hart werken, terwijl ieder van hen op 
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Jezus ziet voor leiding en bemoediging. Dan zal het gebouw, be-
kwaam samengevoegd, opwassen tot een heilige tempel in de Here 
(Brief 224, 1907).” –Bijbelkommentaar, blz. 266. 
 

3.  Wat belooft de Heer – naast een nieuw hart – om in Zijn volk te 
plaatsen? Wat bewerkstelligt de aanwezigheid van de Heilige Geest 
in iemand die pleit voor genade, redding en een gehoorzaam hart? 
Ezechiël 36:27; 11:19, 20. 

Ezechiël 36:27; 11:19, 20 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 
Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn 
bepalingen in acht neemt en ze houdt. [...]  Ik zal hun één hart geven 
en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in 
Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die 
houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. 
 
“Als iemand die beheerst wordt door een koppige, eigenzinnige wil 
wordt bevrijd en zich van ganser harte overgeeft aan de invloed van 
God, vindt een wonder plaats. Dat is ook het geval als iemand vastge-
zeten heeft aan een dwaalleer en de zuivere waarheid leert begrijpen. 
Telkens als iemand zich bekeert en leert God liefhebben, en Zijn 
geboden bewaart, gaat Gods belofte in vervulling: ‘Een nieuw hart zal 
Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste.’ (Ezechiël 36:26) De 
verandering in het menselijk hart, de hervorming in het menselijk 
karakter is een wonder dat getuigt van een Heiland die altijd leeft en 
werkt om de mensen te redden. Een waarachtig leven in Christus is 
een groot wonder. Het prediken van Gods Woord is het teken dat nu 
en altijd zichtbaar moet zijn, de tegenwoordigheid van de Heilige 
Geest, om het woord te maken tot een veranderende kracht voor hen, 
die luisteren.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 336, 337. 
 

4.  Welke andere speciale beloften heeft de Heer door de profeet 
Jeremía aan Zijn volk gegeven? Waarom was Hij niet tevreden 
met de resultaten van het verbond dat Hij met Israël op de berg 
Sinaï sloot? Jeremía 31:31, 32; Hebreeën 8:9. 

Jeremía 31:31, 32 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik 
met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond 
zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
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heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte 
te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE. 
Hebreeën 8:9 Niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen 
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 
Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen 
acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 
 
“ ‘Het Nieuwe Verbond’ was ... de belofte van vergeving van zonden 
en van Gods genade, die het hart zal vernieuwen en het in overeen-
stemming zal brengen met de beginselen van Gods wet. [...] Het ver-
zoenend Offer van Christus is volledig en voldoende. Dit is het Nieuwe 
Verbond, dat verzegeld werd met Zijn bloed, voor velen vergoten tot 
vergeving van zonden. Dit maakte Christus duidelijk bij het laatste 
Avondmaal. Voor hen die in het geloof uit deze beker drinken, is er 
reiniging voor de ziel en volle vrede in God. Dit is de balsem van 
Gilead, die God heeft beschikt tot herstel en gezondheid van de in 
zonde verstrikte ziel.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 78, 301.  
  

De wet geschreven in hart en geest 

5.  In plaats van het afschaffen van de wet, zoals velen geloven, 
waar zal de Heer deze onder het nieuwe verbond schrijven? 
Wat betekent dit? Jeremía 31:33; Hebreeën 8:10. 

Jeremía 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met 
het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in 
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot 
een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 
Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van 
Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 
hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot 
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
 
“Wanneer de wet van God in het hart is geschreven, zal deze worden 
tentoongesteld in een zuiver en heilig leven. De geboden van God zijn 
geen dode letter. Ze zijn geest en leven, waardoor de verbeelding en 
zelfs de gedachten ondergeschikt worden gemaakt aan de wil van 
Christus. Het hart waarin ze zijn geschreven zal met alle ijver worden 
bewaard; want daaruit is het leven afkomstig. Allen die Jezus lief-
hebben en de geboden onderhouden, zullen proberen de schijn van het 
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kwaad te vermijden; niet omdat ze daartoe gedwongen zijn, maar 
omdat ze een zuiver voorbeeld nadoen en zich wars voelen van alles 
wat tegengesteld is aan de in hun harten geschreven wet. Ze zullen 
zich niet zelf-toereikend voelen, maar hun vertrouwen zal in God zijn, 
die alleen in staat is om hen te beschermen tegen zonde en onzuiver-
heid. De atmosfeer om hen heen is puur; ze zullen hun eigen ziel of de 
ziel van anderen niet corrumperen. Het is hun genoegen rechtvaardig 
te handelen, barmhartigheid lief te hebben en nederig voor God te 
wandelen.” –This Day with God, blz. 146. 
 

6.  Welke schitterende kennis ontvangt iemand die de Heilige Geest 
in zich heeft en de goddelijke wet in zijn hart en geest geschreven 
heeft? Jeremía 31:34. 

Jeremía 31:34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en 
eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, 
want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste 
toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven 
en aan hun zonde niet meer denken. 
 
“De zegeningen van het nieuwe verbond zijn puur gebaseerd op 
genade in het vergeven van ongerechtigheid en zonden. De Heer geeft 
aan: Ik zal het zo doen en dus aan allen die zich tot Mij wenden, het 
kwade laten varen en het goede kiezen. ‘Want Ik zal hun ongerechtig-
heden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik 
geenszins meer gedenken.’ Hebreeën 8:12. Allen die hun hart veroot-
moedigen, en hun zonden belijden, zullen barmhartigheid, genade en 
zekerheid vinden. 
Is God, door genade te tonen aan de zondaar, opgehouden recht-
vaardig te zijn? Heeft Hij Zijn heilige wet oneer aangedaan en zal Hij 
voortaan de overtreding ervan over het hoofd zien? God is waar-
achtig. Hij verandert niet. De voorwaarden voor redding zijn altijd 
dezelfde.” –That I May Know Him, blz. 299. 
  

Een volk dat de Heer toebehoort 

7.  Als iemand een nieuw hart en een nieuwe geest heeft, welk effect 
zal dat dan hebben op zijn houding tegenover en gehoorzaamheid 
aan de wet van de Heer? Met wie zal hij verbonden zijn? Ezechiël 
11:19, 20; Jeremía 31:34. 
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Ezechiël 11:19, 20 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in 
uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen 
en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen 
gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen 
zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. 
Jeremía 31:34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en 
eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, 
want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste 
toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven 
en aan hun zonde niet meer denken. 
 
“De wet die op stenen tafelen was gegrift, wordt door de Heilige 
Geest op de tafelen van het hart geschreven. In plaats van te trachten 
onze eigen gerechtigheid te bewerken, aanvaarden we de gerechtig-
heid van Christus. Zijn bloed is een verzoening voor onze zonden. 
Zijn gehoorzaamheid, wordt ons toegerekend. Dan zal het hart dat 
door de Heilige Geest vernieuwd is, de vruchten van de Geest voort-
brengen. Door de genade van Christus zullen we leven in gehoor-
zaamheid aan Gods wet, die in ons hart geschreven staat. Bezield met 
de Geest van Christus zullen we wandelen zoals Hij gewandeld heeft. 
Door de profeet zei Hij van Zichzelf: ‘Ik heb lust om Uw wil te doen, 
mijn God, Uw wet is in Mijn binnenste.’ Psalm 40:9 En toen Hij op 
aarde leefde, zei Hij: De Vader ‘heeft Mij niet alleen gelaten; want Ik 
doe altijd wat Hem behaagt.’ Johannes 8:29.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 336. 
 

Voor verdere studie 

“Waar niet alleen geloofd wordt dat Gods Woord waar is, maar ook de wil 
aan Hem wordt overgegeven; waar het hart zich buigt voor Hem en de 
gevoelens zich aan Hem hechten, daar is sprake van geloof – geloof dat 
door liefde werkt en de ziel zuivert. 
Door dit geloof wordt het hart naar het beeld van God vernieuwd. En het 
hart, dat in zijn onvernieuwde staat niet onderworpen is aan Gods wet, en 
ook niet kan zijn, verheugt zich nu over deze heilige voorschriften, en roept 
met de psalmist uit: ‘Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de 
ganse dag.’ (Psalm 119:97). En de gerechtigheid van de wet is vervuld in 
ons, ‘die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.’ (Romeinen 
8:1).” –Christus weerspiegelen, blz. 122. 
“De woorden: ‘Een nieuw hart zal Ik u geven,’ betekenen: ‘Een nieuwe geest 
zal Ik u geven.’ Deze verandering van hart gaat altijd vergezeld van een 
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heldere opvatting over christelijke plicht, het begrijpen van de waarheid. De 
helderheid van onze inzichten in de waarheid staan in verhouding tot ons 
begrijpen van het Woord van God. Hij die de Schriften nauwkeurig, biddend 
aandacht geeft, zal een helder begrip en een zuiver beoordelingsvermogen 
krijgen, alsof hij door het zich wenden tot God een hogere graad van intel-
ligentie had bereikt.” –Geest, karakter, persoonlijkheid, blz. 96, 97. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


