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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 
 
 

Sabbatschoollessen   Vierde kwartaal 2019 
 

Inhoudsopgave 
 

   Voorwoord .................................................................................................. 1 
  14. Het visioen over de ervaring van de hogepriester Jozua .................... 5 
  15.  Het evangelie en de wet ....................................................................... 11 
  16. Het evangelie – Gods kracht tot verlossing ....................................... 18 
  17. Rechtvaardiging door genade door middel van geloof ......................... 24 
   Zendingsbericht van de Europese Divisie ......................................... 31 
  18. Het evangelie en vrede met God ......................................................... 33 
  19. De zonde gestorven en levend voor God door Christus ................... 40 
  20. Vrij van veroordeling .......................................................................... 46 
  21. Leven door de Geest ............................................................................ 52 
  22. De wet leidt de mens naar Christus ................................................... 58 
  23. De twee bedieningen vergeleken ........................................................... 65 
  24. Christus, het doel van de wet .............................................................. 72 
  25. De wet is als een spiegel ....................................................................... 79 
  26. De wet is geestelijk................................................................................... 85 
   Zendingsbericht afdeling Gezondheid en Hulpwerk van de G.C.  .... 91 
   Eindnoten .................................................................................................. 95 



4 
 

 
• De sabbatschoollessen worden uitgegeven door: De Generale 

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

• Auteur van dit kwartaal: 
Br. Antonino Di Franca 

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

• Afbeelding voorkant: 
http://cdn2.hubspot.net/hub/241596/file-305156759-jpg 

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

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

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

• Digitale sabbatschoollessen: In het Nederlands gratis beschikbaar via 
de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te vinden 
op de officiële website van de Generale Conferentie: 
http://sda1844.org/publishing/. De Spaanse versie is hier te vinden: 
http://asd1844.org/publicaciones/. 

• Gebruikte Bijbelvertaling:  Om de leesbaarheid bij de studie van de 
Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met 
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14e Les     Sabbat 5 oktober 2019 
                 Sabbatbegin 19.11 u. ↔ 19.09 u. 
 

Het visioen over de ervaring 
van de hogepriester Jozua 

 
“In de prachtige profetische gelijkenis van Zacharia stelt de hogepriester 
Jozua, die in vuile kleren voor de engel des Heren staat, de zondaar voor. 
Door de Heer wordt het woord gesproken: ‘Doet hem de vuile klederen uit. 
Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek u 
feestklederen aan. ... Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en 
trokken hem een staatsiegewaad aan.” (Zacharía 3:4, 5) Zo zal God ook u 
bekleden met de klederen des heils, en u bedekken met het kleed der 
gerechtigheid. (Jesája 61:10)” –Lessen uit het leven alledag, blz. 121, 122. 

 

1. Welk visioen legde de profeet Zacharia vast? Wie stond er 
dichtbij om de hogepriester te veroordelen? Kon hij zichzelf of 
zijn volk verdedigen? Zacharía 3:1; Openbaring 12:10. 

Zacharía 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die 
voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de 
satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 
Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: 
Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God 
en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 
 
“In een gezicht ziet de profeet de hogepriester Jozua, ‘bekleed met 
vuile klederen’, ‘staande vóór de Engel des Heren’ (Zacharía 3:3, 1), 
terwijl hij Gods barmhartigheid inroept voor zijn zwaarbeproefd volk. 
Terwijl hij pleit op de vervulling van Gods beloften, staat satan klaar 
om hem te weerstaan. Hij wijst op de zonden van Israël als reden 
waarom ze Gods gunst niet meer deelachtig kunnen zijn. Hij eist hen 
op als zijn prooi en staat erop dat ze in zijn handen worden gegeven. 
De hogepriester kan zichzelf en zijn volk niet verdedigen tegen satans 
beschuldigingen. Hij zegt niet dat Israël vrij van schuld is. Hij staat 
voor de engel in vuile klederen, als symbool van de zonden van het 
volk, waarvan hij de vertegenwoordiger is; hij belijdt hun zonde, maar 
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wijst ook op hun berouw en ootmoed, terwijl ze vertrouwen op de 
barmhartigheid van een Verlosser, die de zonden vergeeft. In geloof 
maakt hij aanspraak op Gods beloften.” –Profeten en koningen, 
blz. 356, 357. 
 

De aanklager en de verdediger  

2. Wie was de daadwerkelijke verdediger van Jozua de hoge-
priester? Hoe berispte de Heer de aanklager? Zacharía 3:2; 
Judas 1:9. 

Zacharía 3:2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u 
bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. 
Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 
Judas 1:9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de 
duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam 
van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar 
zei: Moge de Heere u bestraffen! 
 
“Dan legt de Engel, die Christus Zelf is, als Verlosser van zondaars de 
aanklager van Zijn volk het zwijgen op met de woorden: ‘De Here 
bestraffe u, satan, ja, de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is 
deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?’ (Zacharía 3:2) 
Lange tijd had Israël doorgebracht in de oven van beproeving. Door 
hun zonden waren ze haast verteerd in de vlammen, door satan en zijn 
engelen aangestoken om hen te verdedigen; maar nu had God Zijn hand 
uitgestoken om hen te verlossen.” –Profeten en koningen, blz. 357. 
“De gedragslijn van Christus, zelfs in Zijn omgang met de vijand van 
zielen, moet een voorbeeld voor ons zijn in heel onze omgang met 
anderen: nooit een smadelijk oordeel tegen iemand inbrengen. En nog 
veel minder mogen wij met hardheid of strengheid optreden tegen 
hen, die misschien even verlangend zijn om de juiste weg te kennen 
als wijzelf.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 232. 

 

3. In welke staat verkeerden de hogepriesterlijke kledingstukken 
toen hij voor de Zoon van God stond? Zacharía 3:3; Matthéüs 
22:11, 12. 

Zacharía 3:3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor 
het aangezicht van de Engel stond. 
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Matthéüs 22:11, 12 Toen de koning naar binnen was gegaan om de 
gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in 
bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnen-
gekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 
 
“Gods volk wordt hier voorgesteld als een misdadiger die voor de 
rechter staat. Jozua wil als hogepriester een zegen voor zijn volk, dat 
zwaarbeproefd wordt. Terwijl hij voor God pleit, staat satan als zijn 
tegenpartij naast hem. Hij klaagt Gods kinderen aan en doet hun zaak 
zo wanhopig mogelijk lijken. Hij houdt de Heer hun boze daden en 
gebreken voor. Hij toont hun fouten en hun falen in de hoop dat deze 
van een dusdanige aard in Christus’ ogen zullen zijn dat Hij hun geen 
hulp zal bieden in hun grote nood. Jozua staat daar als vertegenwoor-
diger van Gods volk als een veroordeelde, bekleed met vuile klederen. 
Hij gaat gebukt onder moedeloosheid, zich bewust van de zonden van 
zijn volk. Satan bezielt hem met een schuldgevoel waardoor zijn zaak 
welhaast hopeloos schijnt. Toch staat hij daar als een smekeling met 
satan als zijn tegenpartij.” –Lessen uit het leven alledag, blz. 99. 
 

De ongerechtigheid weggenomen  

4. Welk bevel gaf de Heer aan degenen die voor Hem stonden? 
Wat betekent dit? Zacharía 3:4; Lukas 15:22, eerste gedeelte. 

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. 
Lukas 15:22a Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het 
beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan… 
 
“Ondanks de gebreken van Gods volk wendt Christus Zich niet af van 
de voorwerpen van Zijn zorg. Hij heeft de macht hun kleren te veran-
deren. Hij neemt de vuile kleren weg en bekleedt de berouwvolle 
gelovigen met Zijn eigen kleed van gerechtigheid, terwijl Hij verge-
ving schrijft achter hun namen in het boek de hemels. Hij belijdt hen 
als de zijnen ten aanschouwe van het hemels universum. Hun aan-
klager, satan, wordt geopenbaard als aanklager en bedrieger. God zal 
Zijn uitverkorenen recht verschaffen.” –Lessen uit het leven alledag, 
blz. 100. 
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“Wie kan de natuur begrijpen van die gerechtigheid, die de gelovige 
zondaar compleet maakt, en hem bij God voorstelt zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks? Wij hebben het beloofde woord van God 
dat Christus voor ons tot gerechtigheid, heiligmaking en verlossing 
is gemaakt. God geve, dat we met onvoorwaardelijk vertrouwen op 
Zijn woord mogen vertrouwen en mogen genieten van Zijn rijkste 
zegen. ‘Want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij liefgehad hebt, 
en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.’ (Johannes 16:27).” 
–Faith and Works, blz. 108, 109. 
 

5. Welk ander deel van het hogepriesterlijke kleed ontving Jozua? 
Wat duidde dit deel van zijn kleren aan? Zacharía 3:5; Éxodus 
28:36; Leviticus 8:9. 

Zacharía 3:5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn 
hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en 
trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij 
stond. 
Éxodus 28:36 U moet ook een plaat maken van zuiver goud en 
daarin graveren, zoals men zegels graveert: DE HEILIGHEID VAN 
DE HEERE. 
Leviticus 8:9 Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd, en beves-
tigde aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige 
diadeem, zoals de HEERE Mozes geboden had. 
 
“Wanneer de voorspraak voor Jozua is aanvaard, wordt bevel gege-
ven: ‘Doet hem de vuile klederen uit’; en tot Jozua zegt de Engel: 
‘Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen 
aan. ...Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem 
een staatsiegewaad aan.’ (Zacharia 3:4, 5) 
Zijn zonden en de zonden van het volk waren vergeven. Israël was 
bekleed met wisselklederen – de gerechtigheid van Christus was hun 
toegerekend. De tulband, op het hoofd van Jozua geplaatst, was een 
zoals de priesters droegen, en had als opschrift: ‘Den Here heilig’ 
(Éxodus 28:36), wat duidde op het feit dat hij nu dienst kon doen voor 
God in diens heiligdom, zonder dat met zijn vorige zonden rekening 
werd gehouden.” –Profeten en koningen, blz. 357. 
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Gehoorzaamheid en eer 

6. Welke belofte deed de Engel van de Heere tegenover de hoge-
priester, die nu gekleed was in vlekkeloze kleding? Welke voor-
waarden waren verbonden aan deze belofte? Zacharía 3:6, 7. 

Zacharía 3:6, 7 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat 
en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn 
huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang 
geven met hen die hier staan. 
 
“Als hij gehoorzaam zou zijn, zou hij geëerd worden als de rechter, 
of heerser, over de tempel en zijn diensten; hij zou verkeren onder 
de engelen die aanwezig waren, terwijl hij nog op aarde was; en ten 
slotte zou hij deel uitmaken van de verheerlijkte schare rond de 
troon van God.” –Profeten en koningen, blz. 357. 
“God wacht op het schenken van de zegen van vergeving van zonden, 
voor gratie van de ongerechtigheid, van de gave der gerechtigheid 
voor allen die in Zijn liefde geloven, en Zijn verlossing aanvaarden. 
Christus staat klaar om tegen de berouwhebbende zondaar te zeggen: 
‘... Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, ...’ Zacharía 
3:4. Christus is de schakel die de mens verbindt met God. Het bloed 
van Jezus Christus is het welsprekende pleidooi dat uitgesproken 
wordt in naam van de zondaars.” –Our High Calling, blz. 38. 
 

7. Welke andere belofte gaf de Engel des Heren? Hoe lang duurt 
het voor de Heer om de ongerechtigheid van Zijn volk te verwij-
deren? Zacharía 3:8-10; Jeremía 23:5. 

Zacharía 3:8-10 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden 
die vóór u zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga 
Mijn Knecht, de Spruit, doen komen. Want zie, wat betreft de steen die 
Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. 
Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de 
legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag 
wegnemen. Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal 
ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgen-
boom. 
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Jeremía 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor 
David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als 
Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtig-
heid doen op de aarde. 
 
“In deze Spruit, de komende Verlosser, lag Israëls hoop. Door geloof 
in de komende Verlosser hadden Jozua en zijn volk vergiffenis 
ontvangen. Door geloof in Christus deelden zij weer in Gods gunst. 
Uit hoofde van Zijn verdiensten zouden zij, als zij wandelen in Zijn 
wegen en Zijn geboden zouden bewaren, dienen ten wonderteken, 
geëerd door de volken op aarde als uitverkorenen van de hemel.”  
–Profeten en koningen, blz. 357, 358. 
“Nu gaan de woorden van de engel volledig in vervulling…. Christus 
wordt geopenbaard als de Verlosser en Redder van Zijn volk. Nu 
bestaat het overblijfsel inderdaad uit mensen, ‘die ten wonderteken 
dienen’, als de tranen en de vernedering door hun pelgrimsreis plaats 
maken voor vreugde en eer in de aanwezigheid van God en het Lam. 
‘Te dien dage zal wat de Here doet uitspruiten tot sieraad en 
heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister ... En het 
zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in 
Jeruzalem, heilig zal heten ...’ Jesája 4:2, 3.” –Getuigenissen voor de 
Gemeente, deel 5, blz. 389, 390. [zie ook: Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 188] 
 

Voor verdere studie 

“Het tafereel van satans beschuldiging werd bij de profeet naar voren 
gebracht. Hij zegt: ‘Daarna toonde Hij mij Jósua, de hogepriester, staande 
voor het aangezicht van de Engel des Heeren; en de satan stond aan zijn 
rechterhand, om hem te weerstaan.’ (Zacharía 3:1)’ Jezus is onze grote 
Hogepriester in de hemel. En wat is Hij aan het doen? Hij doet voorbede en 
verzoening voor Zijn volk, dat in Hem gelooft. Door Zijn toegerekende 
gerechtigheid worden zij door God aanvaard als degenen die aan de wereld 
laten zien dat zij de trouw aan God erkennen en al Zijn geboden houden.” 
 –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 37. 
“Staand voor de verbroken wet van God kan de zondaar zichzelf niet 
reinigen; maar als hij gelooft in Christus, is hij het onderwerp van Zijn 
oneindige liefde en gekleed in Zijn vlekkeloze gerechtigheid. Voor hen 
die in Christus geloven, bad Jezus: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord 
is de waarheid. [...] Opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik 
in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat U Mij 
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gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij 
gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.’ Johannes 17:17-22.” 
–Faith and Works, blz. 108. 

 
_____ 

 
 

15e Les     Sabbat 12 oktober 2019 
                 Sabbatbegin 18.56 u. ↔18.53 u. 
 

Het evangelie en de wet 
 
“Paulus had steeds de goddelijke wet hoog gehouden. Hij had aangetoond 
dat er in de wet geen kracht is om mensen van de straf der ongehoor-
zaamheid te bevrijden. Overtreders moeten berouw hebben over hun 
zonden, en zichzelf verootmoedigen voor God, wiens rechtvaardige toorn 
zij zich door overtreding op de hals hebben gehaald; zij moeten boven-
dien geloof oefenen in het bloed van Christus als hun enige middel tot 
vergeving.  
De Zoon van God is als offer in hun plaats gestorven en is ten hemel 
gevaren om voor de Vader als hun Voorspraak op te treden. Door berouw 
en geloof kunnen zij van de vloek der zonden worden verlost, en door de 
genade van Christus voortaan in staat zijn gehoorzaamheid aan Gods wet 
te betuigen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 287, 288. 

 

1.  Wat was het goede nieuws dat Jezus aan het begin en tijdens 
Zijn gehele bediening verkondigde? Matthéüs 4:23; Markus 
1:14, 15. 

Matthéüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in 
hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij 
genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 
Markus 1:14, 15 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 
en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij-
gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 
 
“Jezus Christus ... kwam uit de hemel om een verlangen op te 
wekken en het brood des levens te geven aan allen die hongeren 



12 
 

naar geestelijke kennis. De Inspiratie verklaarde dat het Zijn missie 
was ‘om de armen het Evangelie te verkondigen’ en ‘te prediken het 
aangename jaar des Heeren’ ” –Christ Triumphant, blz. 221. 
“Christus ... koos ervoor ... het evangelie aan de armen te geven. Hij 
ging van plaats naar plaats, opdat zij op de hoofdwegen en zijwegen 
de woorden van het evangelie van de waarheid zouden kunnen 
vangen. Hij werkte op de manier waarop Hij verlangt dat Zijn 
arbeiders vandaag werken. Bij de zee, op de berghelling, in de 
straten van de stad, werd Zijn stem gehoord, die de Geschriften van 
het Oude Testament uitlegden.... Met helderheid en kracht 
verkondigde hij de evangelieboodschap.” –Evangelism, blz. 54. 
“Hij genas de zieken, reinigde de melaatsen, wekte de doden op en 
predikte het evangelie aan de armen. Zijn woorden waren eenvoudig 
en direct ... Een kind kon Zijn leer begrijpen. En zoals Hij Zijn werk 
deed, dienen wij het onze te doen, terwijl wij Zijn voorbeeld 
volgen.” –Signs of the Times, 8 juli 1889. 
 

Het Evangelie van Jezus Christus 

2.  Met wie verbonden de apostelen altijd het evangelie in hun 
prediking? Markus 1:1; Romeinen 1:9; 15:29. 

Markus 1:1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de 
Zoon van God. 
Romeinen 1:9; 15:29 Want God, Die ik in mijn geest dien in het 
Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden 
aan u denk. [...]  En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle 
zegen van het Evangelie van Christus zal komen. 
 
“ ‘Met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de op-
standing des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.’ 
(Handelingen 4:33) Door hun arbeid werden uitverkoren mannen aan 
de gemeente toegevoegd, die het woord der waarheid aannamen en 
hun leven wijdden aan het werk om aan anderen de hoop te brengen 
die hun harten met vrede en blijdschap vervulde. [...] De Here sprak 
door hen en, gaande van plaats tot plaats, predikten zij aan de armen 
het evangelie, en wonderen van goddelijke genade werden gewrocht. 
[...] 
Terwijl Jeruzalem vol was met deze vreemdelingen, predikten de 
apostelen Christus met onverschrokken moed, ofschoon zij wisten 
dat zij hierdoor hun leven in voortdurend gevaar brachten. De Geest 
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van God plaatste Zijn zegel op hun werk: velen werden tot het 
geloof bekeerd... [...] 
“Overal waar zij kwamen, werden de zieken genezen en werd aan de 
armen het evangelie gepredikt.”  –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 36, 
124, 78. 
 

3.  Welke verantwoordelijkheid heeft de Heer aan Paulus 
toevertrouwd toen Hij hem riep om Zijn apostel te worden? 
Galaten 1:15, 16; Romeinen 1:1-5. 

Galaten 1:15, 16 Maar toen het God, Die mij vanaf de buik van 
mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, 
behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het 
Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te 
rade bij vlees en bloed. 
Romeinen 1:1-5 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een 
geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij 
tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten 
aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het 
geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, is met 
kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding 
uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door Hem 
hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofs-
gehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam. 
 
“... Paulus en zijn metgezel [predikten] in Thessalonica, in Corinthe, 
in Efeze en in andere belangrijke middelpunten het evangelie zowel 
aan de joden als aan de heidenen.” –Van Jeruzalem tot Rome, 
blz. 130. 
“Paulus zag de gelegenheid van zijn formele inzegening als het 
begin van een nieuwe en belangrijke periode in zijn levenswerk. 
Van de tijd van deze plechtige dienst, kort voor zijn vertrek op zijn 
eerste zendingsreis toen hij werd afgezonderd voor het verkondigen 
van het evangelie van God, dateerde hij later het begin van zijn 
apostelschap in de christelijke kerk (RH 11 mei, 1911).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 456. 
“Allen zouden hieruit hun les moeten leren, dat ze persoonlijk 
ontvankelijk zijn voor God. Als zij God met heel hun hart lief-
hebben, zullen zij wijs zijn tot zaligheid.... Het plechtige werk rust 
op iedere ziel om te overwegen dat hij een dienaar van Jezus 
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Christus is, plechtig beloofd door zijn doopbeloften om zich te 
kleden met de gerechtigheid van Christus.” –This Day with God, 
blz. 128. 
 

Het Evangelie is de kracht van God 

4.  Hoe definieerde de apostel het evangelie van Jezus Christus? Wat 
deed de Heer in Zijn evangelie behelzen? Romeinen 1:16, 17; 
Lukas 24:47. 

Romeinen 1:16, 17 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerech-
tigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 
zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
Lukas 24:47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en 
vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 
 
“De Zoon van God alleen kan dat grote werk volbrengen: het 
verlichten van de ziel. Geen wonder dat Paulus uitroept: ‘Want ik 
schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.’ (Romeinen 
1:16)” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 66. 
“De apostel beschouwde zichzelf als ‘een schuldenaar van Grieken en 
niet-Grieken’, alsook van de Joden; toch verloor hij nooit de stellige 
voordelen die de Joden boven anderen bezaten, uit het oog, ‘in de 
eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd’. 
‘Het evangelie’, verklaarde hij, ‘is een kracht Gods tot behoud voor 
een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 
geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven’. 
Van dit evangelie van Christus, dat gelijkelijk voor Joden en Grieken 
van kracht is, verklaarde Paulus in zijn brief aan de Romeinen, dat hij 
zich daarvoor niet schaamde.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 279. 
 

5.  Noem andere concepten die zijn opgenomen in het ‘evangelie van 
Jezus Christus’. In wie alleen worden – volgens het evangelie – 
rechtvaardiging en verlossing gevonden? Handelingen 20:24; 
Éfeze 1:13; Handelingen 13:39; 4:12. 
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Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook 
acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met 
blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de 
Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van 
Gods genade. 
Éfeze 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent 
u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van 
de belofte. 
Handelingen 13:39; 4:12 en dat ieder die gelooft, door Hem 
gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes 
niet gerechtvaardigd kon worden. [...]  En de zaligheid is in geen 
ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de 
mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 
 
“Het enige geneesmiddel voor de zonden en het lijden van de 
mensen is Christus. Het evangelie van Zijn genade alleen kan het 
kwaad genezen dat een vloek is voor de maatschappij. Het onrecht 
van de rijken tegenover de armen, de haat van de armen jegens de 
rijken, dit alles heeft zijn grond in zelfzucht en deze zelfzucht kan 
alleen worden weggedaan door zich aan Christus te onderwerpen. 
Hij alleen kan in plaats van het zelfzuchtige zondige hart een nieuw 
hart vol liefde geven. De dienstknechten van Christus moeten het 
evangelie prediken met de Geest, die uit de hemel is gezonden, en 
werken zoals Christus heeft gewerkt voor het welzijn van de men-
sen. Dan zullen resultaten zichtbaar zijn in het zegenen en verheffen 
van de mensheid, die onmogelijk door menselijke kracht tot stand 
kunnen komen.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 150, 151. 
 

6.  Wat is daarom de grote boodschap die we in de gehele wereld 
dienen te prediken? Matthéüs 24:14; Markus 16:15. 

Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. 
Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie aan alle schepselen. 
 
“Om de zonde en haar gevolgen te vernietigen, gaf Hij Zijn geliefde 
Zoon en Hij heeft het in onze macht gesteld, door met Hem mee te 
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werken, aan dit toneel van ellende een einde te maken. ‘Dit 
evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde 
komen’. Matthéüs 24:14. Het bevel van Christus tot Zijn volge-
lingen luidt: ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evan-
gelie aan de ganse schepping’. Markus 16:15. Niet dat allen geroe-
pen zijn om prediker of zendeling te worden in de gewone zin van 
het woord; maar allen mogen Zijn medearbeiders zijn in het brengen 
van de ‘blijde boodschap’ aan hun medemensen. Aan allen, groot en 
klein, geschoolden en niet-geschoolden, aan jong en oud wordt het 
bevel gegeven.” –Karaktervorming, blz. 265, 266. 
 

Verband tussen het evangelie en de wet 

7.  Terwijl Jezus aan de ene kant het evangelie predikte, wat 
onderwees Hij duidelijk over de wet? Hoe nauw verbonden zijn 
daarom de wetten en het evangelie in de leringen van Jezus en 
Zijn apostelen? Matthéüs 5:17; Lukas 16:17; Romeinen 3:31. 

Matthéüs 5:17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, 
maar te vervullen. 
Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 
Romeinen 3:31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? 
Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 
 
“Maar van de wet der tien geboden zegt de Psalmist: ‘Voor eeuwig, o 
Here, houdt Uw Woord stand in de hemelen.’ Psalm 119:89 En 
Christus Zelf zegt: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet ... te 
ontbinden.... Voorwaar’, – hiermee deze uitspraak zo sterk mogelijk 
beklemtoond – ‘Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet 
één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.’ 
Matthéüs 5:17, 18.  
Hier onderwijst Hij ... wat de eisen van Gods wet ... zouden zijn 
zolang hemel en aarde bestaan. Gods wet is even onveranderlijk als 
Zijn troon. Hij zal altijd Zijn aanspraken doen gelden op de mens 
zolang deze leeft.” –Patriarchen en profeten, blz. 329. 
“De genade van Christus en de wet van God zijn onafscheidelijk. In 
Jezus hebben goedertierenheid en waarheid elkaar ontmoet, gerechtig-
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heid en vrede hebben elkander gekust.” –Selected Messages, boek 1, 
blz. 349. 
“Het geloof in Christus, dat de mens verlost, is niet wat velen 
voorgeven dat het is. ‘Geloof, geloof’, roepen zij, ‘geloof alleen in 
Christus en u zult verlost worden. Dat is alles wat u moet doen.’ Maar 
het ware geloof stelt haar vertrouwen geheel op Christus (wat de 
verlossing betreft) en zal leiden tot de volkomen gelijkvormigheid aan 
de wet van God.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 93. 
 

Voor verdere studie 

“Maar als Christus de zondaar redt, schaft Hij de wet die de zondaar 
veroordeelt niet af. ... De wet toont ons onze zonden, ...” –Christus 
weerspiegelen, blz. 54. 
“De wet maakt de mens zijn zonden bekend, ... Alleen het evangelie van 
Christus kan de mens vrijpleiten van veroordeling of van de veront-
reiniging door de zonde.” –Christus weerspiegelen, blz. 54. 
“Het is niet het gebied van de wet om te redden, maar om te veroordelen; 
niet om te vergeven, maar om schuldig te verklaren.... De wet kan de-
genen die zij veroordeelt niet verlossen; het kan de verlorenen niet 
redden....” –Signs of the Times, 10 november 1890. 
“Hij [Christus] redt de mensen, niet in de zonde, maar van de zonde.” 
–Review and Herald, 14 juli 14, 1910. 
“Het evangelie … dat evangelie … verlost onze eigen zielen.” 
–Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 51, 52. 
“Het thema van verlossing zal de meest geconcentreerde studie bevatten, 
en de diepte ervan zal nooit volledig worden onderzocht. U hoeft niet 
bang te zijn dat u dit prachtige thema uitput. Drink diep uit de bron van 
de zaligheid. Gaat u zelf naar de fontein, opdat u vervuld mag worden 
met verfrissing, dat Jezus in u een bron van water kan zijn, opspringend 
tot in het eeuwige leven ... ‘U bent niet van uzelf, want u bent duur 
gekocht.’ En wat een prijs! Niet ‘door vergankelijke dingen, [zoals] zilver 
of goud, ... door het dierbaar bloed van Christus.’ Toen de mens verloren 
was, zei de Zoon van God: Ik zal hem verlossen, Ik zal zijn borg en 
plaatsvervanger worden. Hij legde Zijn koninklijke gewaden opzij, 
bekleedde Zijn goddelijkheid met de mensheid, stapte af van de konink-
lijke troon, opdat Hij de diepte van het menselijk wee en de verleiding 
zou bereiken, onze gevallen natuur zou verheffen en het ons mogelijk zou 
maken om overwinnaars te zijn, zonen van God, de erfgenamen van het 
eeuwige koninkrijk.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 127. 

_____ 



18 
 

16e Les     Sabbat 19 oktober 2019 
                 Sabbatbegin 18.40 u. ↔ 18.38 u. 
 

Het evangelie – Gods kracht tot verlossing 
 
“ ‘Het evangelie’, verklaarde hij, ‘is een kracht Gods tot behoud voor een 
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want 
gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk 
geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven’. Van dit evan-
gelie van Christus, dat gelijkelijk voor joden en Grieken van kracht is, 
verklaarde Paulus in zijn brief aan de Romeinen, dat hij zich daarvoor 
niet schaamde.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 279. 

 

1.  Wat zegt de Bijbel over iemand die beweert dat hij niet heeft 
gezondigd? Wat is de waarheid over iedereen in de wereld? 
Prediker 7:20; 1 Johannes 1:8; Romeinen 5:12. 

Prediker 7:20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, 
die goeddoet en niet zondigt. 
1 Johannes 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden 
wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 
Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld 
is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle 
mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. 
 
“Er is niemand, hoe serieus hij er ook naar streeft om zijn best te doen, 
die kan zeggen: ‘Ik heb geen zonde.’ Degene die dit zou zeggen, zou 
onder een gevaarlijke misleiding staan. ‘Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons 
niet.’ 1 Johannes 1:8. Hoe kunnen we dan aan de aanklacht ontsnap-
pen: ‘U bent in weegschalen gewogen; en u bent te licht bevonden’? 
Wij dienen naar Christus te kijken. Met een oneindige prijs heeft Hij 
Zich verbonden om onze vertegenwoordiger te zijn in de hemelse 
hoven, onze Voorspraak voor God.” –The Upward Look, blz. 53. 
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Verleiding en innerlijke zwakte 

2.  Hoe krijgt verleiding een plaats in het menselijke brein en hart? 
Hoe verraderlijk werkt de zonde, zelfs in het kleinste geval? 
Jakobus 1:14, 15; Romeinen 6:21. 

Jakobus 1:14, 15 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn 
eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de 
begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid 
is, baart ze de dood. 
Romeinen 6:21 Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen 
waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. 
 
“De zonde van kwaadspreken begint met het koesteren van kwade 
gedachten. Bedrog omvat onreinheid in al haar vormen. Een onreine 
gedachte die wordt toegelaten, een onheilig verlangen dat wordt 
gekoesterd, en de ziel wordt verontreinigd, haar integriteit geweld 
aangedaan. ‘Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en 
als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.’ Als wij niet 
willen toegeven aan de zonde, moeten wij het eerste begin ervan uit 
de weg gaan. Iedere emotie en elk verlangen moet in bedwang 
worden gehouden door de rede en het geweten. Iedere onheilige 
gedachte moet voortdurend worden afgeweerd. Naar uw binnen-
kamer, volgelingen van Christus. Bidt in geloof met geheel uw hart. 
Satan ligt op de loer om uw voeten te verstrikken. U hebt hulp van 
boven nodig als u aan zijn listen wilt ontsnappen.” –Getuigenissen 
voor de gemeente, deel 5, blz. 146. 
 “De natuurlijke, geërfde neigingen zullen – indien dwalend – door de 
gehoorzame worden gecorrigeerd door het Woord; ze zullen niet wor-
den gekoesterd als deugden....” –Sermons and Talks, vol. 1, blz. 287. 
 

3.  Wat gebeurt er wanneer zonde in een persoon wordt gevestigd? 
Wat is de ultieme consequentie van de zonde? Romeinen 7:14; 
6:16; 7:24. 

Romeinen 7:14; 6:16; 7:24 Want wij weten dat de wet geestelijk is, 
maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. [...]  Weet u niet dat 
aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u 
slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf 



20 
 

van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? [...]  Ik ellendig mens, wie 
zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 
 
“Zeer velen die beweren dienaren van Christus te zijn, zijn niet van 
Hem. Ze bedriegen hun ziel voor hun eigen vernietiging. Terwijl ze 
beweren dienaren van Christus te zijn, leven ze niet in gehoorzaam-
heid aan Zijn wil. “Weet u niet, dat aan wie u uzelf stelt tot dienst-
knechten ter gehoorzaamheid, u dienstknechten bent van hem, die u 
gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf van de gehoorzaam-
heid tot gerechtigheid? Romeinen 6:16. Terwijl ze beweren dienst-
knechten van Christus te zijn, gehoorzamen velen een andere 
meester en werken dagelijks tegen de Meester die zij belijden te 
dienen. ‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene 
haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de 
andere verachten; u kunt niet God dienen en de Mammon.’ 
Matthéüs 6:24.” –Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 442. 
 

Betaling met Zijn zuiver, heilig leven 

4.  Hoe waarschijnlijk is het om met eigen kracht en capaciteit uit 
de zonde te geraken? Wie heeft Zijn leven gegeven om de mens 
te bevrijden van de zonde en de rampzalige gevolgen ervan? 
Romeinen 5:6, 8; 1 Johannes 3:16. 

Romeinen 5:6, 8 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus 
op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. ... God echter 
bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren. 
1 Johannes 3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor 
ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het 
leven geven. 
 
“De Heere Jezus zal iedereen ontvangen die tot Hem komt. Hij stierf 
voor de goddelozen en ieder mens die zal komen, mag komen.”  
–Selected Messages, boek 3, blz. 315. 
“Wanneer we bedenken dat Christus stierf voor de goddelozen, ter-
wijl zij nog zondaars waren, worden we ertoe gebracht ons te rea-
liseren hoe graag en zelfs verlangend Hij is om ons te zegenen, dat 
we een zegen voor anderen kunnen zijn.” –Lift Him up, blz. 353. 
“Bent u de taferelen van Gethsemané vergeten? Christus ging door 
Zijn laatste verschrikkelijke beproeving heen, opdat u niet zou om-
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komen, maar het eeuwige leven mocht hebben. ‘Hieraan hebben wij 
de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn 
schuldig voor de broeders het leven te stellen.’ 1 Johannes 3:16.”  
–Manuscript Releases, vol. 7, blz. 94. 
 

5.  Hoe omschrijft de heilige Schrift het grote werk van het evan-
gelie? Welke speciale kracht prent het in het hart in? Wat bereikt 
de gave van God in het bekeerde hart? Romeinen 1:16, 17;  
1 Korinthe 1:18; Romeinen 6:23, laatste gedeelte. 

Romeinen 1:16, 17 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtig-
heid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals 
geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
1 Korinthe 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die 
verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, 
is het een kracht van God. 
Romeinen 6:23b ... De genadegave van God is eeuwig leven, door 
Jezus Christus, onze Heere. 
 
“Het evangelie is de macht en de wijsheid van God.” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 88. 
“Er zit geen mankement in Gods plan voor de redding van de mens. 
Als het evangelie niet voor elke ziel de kracht van God is tot 
redding, komt dat niet omdat het evangelie in gebreke is, maar 
omdat de mensen geen praktische gelovigen zijn, praktische ont-
vangers van de genade en gerechtigheid van Christus.... De gelo-
vigen in naam nemen Christus niet als hun persoonlijke Verlosser, 
maar volgen Jezus op een grote afstand. Een reden voor dit gebrek 
aan persoonlijke godsdienst is dat ze niet zijn opgeleid in deze 
essentiële principes.” –This Day with God, blz. 18. 
 

6. Hoe hoog is de prijs voor de verlossing van de mens? Waar zou 
het feit, dat de Zoon van God Zijn heilig, zuiver leven voor onze 
verlossing moest opofferen, ons ertoe moeten brengen? 1 Petrus 
1:18, 19. 

Petrus 1:18, 19 In de wetenschap dat u niet met vergankelijke 
dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levens-
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wandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kost-
baar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
 
Jezus is ons zoenoffer. Wij kunnen geen verzoening voor onszelf 
doen; maar door geloof kunnen wij de verzoening aanvaarden die is 
gedaan. ‘Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij 
rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou 
brengen.’ 1 Petrus 3:18. Wetende dat gij niet door vergankelijke 
dingen ... verlost zijt ...; Maar door het dierbaar bloed van Christus, 
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.’ 1 Petrus 1:18, 19. Het 
was door middel van een oneindig offer en onuitsprekelijk leed dat 
onze Verlosser de verlossing binnen ons bereik plaatste.... Onschul-
dig, maar Zichzelf aanbiedend als plaatsvervanger voor de overtreder. 
De schuld van elke zonde drukte zijn gewicht op de goddelijke ziel 
van de Verlosser van de wereld. De kwade gedachten, de kwade 
woorden, de slechte daden van elke zoon en dochter van Adam, 
riepen om vergelding over Zichzelf; want Hij was de plaatsvervanger 
van de mens geworden. Hoewel de schuld van de zonde niet de Zijne 
was, werd Zijn geest verscheurd en verbrijzeld door de overtredingen 
van de mens, want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij 
zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid 
Gods in Hem.” –Selected Messages, boek 1, blz. 321, 322. 
 

Gerechtvaardigd en vrijgekocht 

7.  Hoeveel moet iemand betalen voor deze grote verlossing? Wat 
zal het natuurlijke, vrijgevige antwoord zijn op die allerhoogste 
liefde en het smetteloze offer van de Heiland? Romeinen 3:24; 
Éfeze 2:8, 9; Galaten 5:6. 

Romeinen 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 
genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
Éfeze 2:8, 9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, 
opdat niemand zou roemen. 
Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn 
enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat 
door de liefde werkzaam is. 
 
“De zondaar kan niet op zijn eigen goede werken vertrouwen als 
middel tot rechtvaardigmaking. Hij moet op het punt komen, waarop 
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hij afstand doet van al zijn zonden, en de ene lichtstraal na de andere 
omarmen, die op zijn levenspad schijnt. Hij grijpt zich simpelweg in 
geloof vast aan de beloften van God, die in Christus voor hem tot 
heiliging, rechtvaardigheid en verlossing zijn gemaakt. En als hij 
Jezus gaat volgen, wandelt hij nederig in het licht, verheugt zich in 
dat licht, en verspreidt dat licht naar anderen. Uit geloof gerecht-
vaardigd is hij zijn hele leven lang opgewekt gehoorzaam. Vrede 
met God is het gevolg van hetgeen Christus voor hem betekent. De 
zielen die aan God onderworpen zijn, die Hem eren, en daders van 
Zijn Woord zijn, ontvangen goddelijke verlichting. In het kostbaar 
Woord van God kun je naast reinheid en verhevenheid ook 
schoonheid vinden, waaraan het hoogste wat de mens kan niet kan 
tippen, tenzij God hun bijstaat.” –Christus weerspiegelen, blz. 77. 
 

Voor verdere studie 

“Door geloof en gebed kan iedereen aan de eisen van het evangelie vol-
doen. Niemand kan gedwongen worden om te zondigen. Hij moet er eerst 
zelf mee instemmen; de ziel moet van plan zijn de zondige daad te begaan, 
voordat hartstocht de rede kan domineren of het kwaad over het geweten 
kan triomferen. Verleiding, hoe sterk ook, is nooit een excuus voor de 
zonde. ‘De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun 
smeking.’ Roep tot de Heer, verzochte ziel. Werp uzelf hulpeloos, onwaar-
dig aan Jezus’ voeten, en maak aanspraak op deze belofte van Hem. De 
Heer zal horen. Hij weet hoe sterk de neigingen zijn van het natuurlijk hart, 
en Hij zal bij elke verleiding te hulp komen.” –Getuigenissen voor de 
gemeente, deel 5, blz. 146. 
“Hij die berouw toont van zijn zonde en de gave van het leven van de Zoon 
van God aanvaardt, kan niet worden overwonnen. Door het geloof vast te 
houden aan de goddelijke natuur, wordt hij een kind van God. Hij bidt, hij 
gelooft. Wanneer hij wordt verzocht en beproefd, maakt hij aanspraak op 
de kracht dat Christus stierf om te geven, en overwint door Zijn genade. Dit 
moet elke zondaar begrijpen. Hij moet zich van zijn zonde bekeren, hij 
moet in de kracht van Christus geloven en die kracht aanvaarden om te 
behouden en hem te behoeden voor de zonde. Hoe dankbaar zouden wij 
moeten zijn voor het geschenk van Christus’ voorbeeld.” –Selected 
Messages, boek 3, blz. 356. 

 
_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van 
de Europese Divisie op blz. 31. 

 

 
 

17e Les     Sabbat 26 oktober 2019 
                 Sabbatbegin 18.26 u. ↔ 18.24 u. 
 

Rechtvaardiging door genade 
door middel van geloof 

 
“De waarheid klinkt hier in heldere taal. Deze genade en goedheid zijn 
volkomen onverdiend. De genade van Christus is zó overvloedig, dat die de 
zondaar rechtvaardigt, zonder dat die van zijn kant verdiensten of aan-
spraken kan doen gelden. Rechtvaardigmaking is het volledig en volkomen 
vergeven van zonde. Op het moment dat een zondaar Christus aanneemt, 
op dat moment is hem vergeving geschonken. De gerechtigheid van 
Christus wordt hem toegerekend, en hij behoeft niet langer aan Gods 
vergevende genade te twijfelen.” –Christus weerspiegelen, blz. 77. 
“De gedachte, dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend, 
niet wegens enige verdienste van onze kant, maar als een vrijwillige gave 
van God, is een kostbare gedachte. De vijand van God en van de mens wil 
niet, dat deze waarheid duidelijk zal worden verkondigd, want hij weet dat 
– als het volk deze gedachte volledig zal aanvaarden – zijn macht zal zijn 
gebroken.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 111. 

 

1.  In ogenschouw genomen wat de heilige Schrift zegt over de 
toestand van ieder mens, heeft iemand dan iets om over op te 
scheppen? Wie kan hopen op rechtvaardigmaking op grond van 
zijn eigen werken? Romeinen 3:19, 20. 

Romeinen 3:19, 20 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat 
spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt 
en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit 
werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. 
Door de wet is immers kennis van zonde. 
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“Wij hebben de wet van God overtreden, en door de daden van de 
wet zal geen vlees gerechtvaardigd zijn. De beste inspanningen die 
de mens in zijn eigen kracht kan leveren, zijn waardeloos om de 
heilige en rechtvaardige wet die hij heeft overtreden, tegemoet te 
komen; maar door het geloof in Christus kan hij aanspraak maken 
op de gerechtigheid van de Zoon van God als voldoende. Christus 
voldeed aan de eisen van de wet in Zijn menselijke natuur. Hij droeg 
de vloek van de wet voor de zondaar, deed verzoening voor hem, 
opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. Het ware geloof eigent zich de gerechtigheid van 
Christus toe, en de zondaar wordt een overwinnaar met Christus; 
want hij is deelgenoot geworden van de goddelijke natuur, en zo 
worden goddelijkheid en menselijkheid gecombineerd.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 363, 364. 
 

Gods rechtvaardigheid geopenbaard 

2.  Welke rechtvaardigheid laat de Heer zien, ondanks de vreselijke 
toestand van de mens? Wie getuigde van deze openbaring? Hoe 
alleen kan iemand Gods gerechtigheid ontvangen? Romeinen 
3:21, 22. 

Romeinen 3:21, 22 [SVV’77] Maar nu is de rechtvaardigheid Gods 
geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de 
wet en de profeten; Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het 
geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want 
er is geen onderscheid. 
 
“Geen van de apostelen of profeten maakten er aanspraak op, dat ze 
zonder zonde waren. De mensen, die het dichtst bij God hebben 
geleefd, mensen die liever hun eigen leven wilden opofferen, dan be-
wust een verkeerde daad begaan, mensen die God met goddelijk licht 
en vermogen geëerd heeft, hebben de zondigheid van hun eigen natuur 
beleden. Zij hebben geen vertrouwen gesteld in het vlees, zij hebben 
geen aanspraak gemaakt op eigen gerechtigheid, maar zij hebben vol-
komen vertrouwd op de gerechtigheid van Christus. Zo zal het zijn met 
allen die op Christus zien. De gerechtigheid van Christus, als een 
zuivere witte parel, heeft geen gebrek, geen vlek, geen smet. Deze 
gerechtigheid kan de onze worden. Verlossing, met haar onschatbare 
rijkdommen, met Zijn bloed gekocht, is de parel van grote waarde.”  
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 111. 
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Onverdiende genade 

3.  Wat is de enige manier om een persoon te rechtvaardigen? Wie 
heeft rechtvaardiging en verlossing mogelijk gemaakt en hoe? 
Romeinen 3:23, 24. 

Romeinen 3:23, 24 Want allen hebben gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 
genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
 
“ ‘Om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade’, zegt de apostel Paulus, 
‘door de verlossing in Christus Jezus: Hem heeft God voorgesteld als 
zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te 
tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid 
Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid 
te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is, ook 
als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.’ (Romeinen 
3:24-26) 
De waarheid klinkt hier in heldere taal. Deze genade en goedheid zijn 
volkomen onverdiend. De genade van Christus is zó overvloedig, dat 
die de zondaar rechtvaardigt, zonder dat die van zijn kant verdiensten 
of aanspraken kan doen gelden. Rechtvaardigmaking is het volledig en 
volkomen vergeven van zonde. Op het moment dat een zondaar 
Christus aanneemt, op dat moment is hem vergeving geschonken. De 
gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend, en hij behoeft niet 
langer aan Gods vergevende genade te twijfelen.” –Christus 
weerspiegelen, blz. 77. 
 

4.  Wie vestigde de verzoening voor de mens om gered te worden 
door geloof in het bloed van Jezus? Wie geeft dan rechtvaar-
diging door Jezus? Romeinen 3:25, 26. 

Romeinen 3:25, 26 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel 
tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn recht-
vaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die 
eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 
Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, 
zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het 
geloof in Jezus is. 
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“In overvloedige genade is voorzien, opdat de gelovige ziel vrij van 
de zonde gehouden kan worden; want de gehele hemel is, met haar 
grenzeloze bronnen, onder ons gebod geplaatst. We moeten putten 
uit de bron van verlossing. Christus is het einde van de wet tot recht-
vaardigheid voor iedereen die gelooft. Zelf zijn wij zondaars; maar 
in Christus zijn wij rechtvaardig. Omdat God ons rechtvaardig heeft 
gemaakt door de toegerekende gerechtigheid van Christus, verklaart 
God ons rechtvaardig en behandelt Hij ons als rechtvaardig. Hij 
beschouwt ons als Zijn dierbare kinderen. Christus werkt tegen de 
macht van de zonde, en waar de zonde overvloedig was, is genade 
veel meer in overvloed. ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het 
geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; Door 
Wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, 
in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.’ 
Romeinen 5:1, 2.” –Selected Messages, boek 1, blz. 394. 
 

Geloof dat werkzaam is door liefde  

5.  Leg in eigen woorden de betekenis uit wat de apostel Paulus zegt 
over waar de rechtvaardiging vandaan komt. Wat voor soort 
geloof is volgens de apostel werkzaam door Jezus Christus? 
Romeinen 3:27, 28; Galaten 5:6. 

Romeinen 3:27, 28 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door 
welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. 
Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerecht-
vaardigd wordt zonder werken van de wet. 
Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn 
enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat 
door de liefde werkzaam is. 
 
“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 de bovennatuurlijke kracht aan de mens over-
gedragen en werkt in geest, hart en karakter. Het is door het ver-
lenen van Christus’ genade dat de zonde wordt onderscheiden in 
haar haatdragende natuur en uiteindelijk uit de zielentempel wordt 
verdreven. Het is door genade dat we in gemeenschap met Christus 
worden gebracht, om met Hem verbonden te worden in het verlos-
singswerk.” –Faith and Works, blz. 100. 
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“Waar geloof is het geloof dat door liefde werkzaam is, en de ziel 
zuivert. Een levend geloof zal een werkend geloof zijn. Als we de tuin 
in gaan en ontdekken dat er geen sap in de planten is, geen frisheid in 
de bladeren, geen openbarstende knoppen of bloeiende bloemen, geen 
tekenen van leven in stengels of takken, zouden we zeggen: ‘De 
planten zijn dood. Haal ze uit de tuin; want zij zijn een mismaaktheid 
van de perken.’ Zo is het ook met hen die het christendom belijden en 
geen geestelijkheid hebben. Als er geen tekenen van religieuze kracht 
zijn, als de geboden van de Heer niet worden gedaan, is het duidelijk 
dat er geen verblijf is in Christus, de levende wijnstok.” –Our Father 
Cares, blz. 21. 
 

6.  Waarom is het argument dat Joden werden gered door werken 
en niet-Joden gered door genade, niet correct of logisch? 
Romeinen 3:29, 30. 

Romeinen 3:29, 30 Of is God alleen de God van Joden? En niet 
ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en 
dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en 
onbesnedenen door het geloof. 
 
“In zijn brief aan de Romeinen zette Paulus de grote beginselen van 
het evangelie uiteen die hij persoonlijk naar voren had willen 
brengen. Hij verklaarde zijn standpunt over de vragen die de Joodse 
en niet-Joodse gemeenten in beroering brachten, en toonde aan dat 
de hoop en beloften die eens speciaal aan de Joden toebehoorden nu 
aan de heidenen werden aangeboden. Met grote helderheid en kracht 
bracht hij de leer van rechtvaardiging door geloof in Christus naar 
voren. Terwijl hij zich richt tot de Romeinse christenen, wil Paulus 
ook andere gemeenten onderwijzen.” –Life Sketches from the Life of 
Paul, blz. 187. 
“Rechtvaardiging door geloof is voor velen een mysterie. Een zondaar 
wordt door God gerechtvaardigd als hij berouw toont over zijn 
zonden. Hij ziet Jezus aan het kruis van Golgotha. Waarom al dit 
lijden? De wet van Jehova is verbroken. De wet van Gods regering in 
de hemel en op aarde is overtreden en de straf voor de zonde wordt 
uitgesproken als de dood. Maar ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ O, 
wat een liefde, wat een onvergelijkelijke liefde! Christus, de Zoon van 
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God, stervend voor de schuldige mens!” –Selected Messages, boek 3, 
blz. 193, 194. 
 

Rechtvaardiging door geloof staaft de wet 

7.  Is het feit dat rechtvaardiging niet voortvloeit uit de werken van 
de wet een concept dat de wet zwak maakt of zelfs afschaft? Hoe 
bevestigt de apostel de onschendbaarheid van de wet en de nood-
zaak om door de inwonende Christus in overeenstemming te 
komen met de heilige geboden? Romeinen 3:31; 1 Korinthe 7:19; 
Romeinen 6:15. 

Romeinen 3:31 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God 
geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd. 
1 Korinthe 7:19 Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, 
maar het in acht nemen van de geboden van God. 
Romeinen 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder 
de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 
 
“Er zijn er velen die roepen: ‘Geloof, geloof alleen.’ Vraag hen wat je 
moet geloven. Moet je de leugens geloven die door satan zijn 
gesmeed tegen Gods heilige, rechtvaardige en goede wet? God 
gebruikt Zijn grote en kostbare genade niet om Zijn wet krachteloos te 
maken, maar om Zijn wet te vestigen. Wat is het besluit van Paulus? 
Hij zegt: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. 
Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; ... En zonder de wet, zo 
leefde ik eertijds; maar toen het gebod gekomen is, zo is de zonde 
weer levend geworden, [is het gebod toen geëindigd? Neen.], doch ik 
[Paulus] ben gestorven. ... Alzo is dan de wet [direct in de weg staand 
van mijn vrijheid en vrede? Neen.] heilig, en het gebod is heilig, en 
rechtvaardig, en goed.’ Romeinen 7:7-12” –Selected Messages,  
boek 1, blz. 347. 
 

Voor verdere studie 

“Door de verleidingen van satan heeft heel het mensdom Gods wet over-
treden, maar door het offer van Zijn Zoon is een weg geopend waardoor 
ze kunnen terugkeren tot God. Door de verdienste van Christus worden ze 
in staat gesteld aan de wet van de Vader te gehoorzamen. Op deze wijze 
vergadert God in alle tijden temidden van afval en opstand een volk dat 
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trouw is aan Hem – in wier hart Zijn wet is. (Jesája 51:7).” –Patriarchen 
en profeten, blz. 303. 
“Degene die de hemel probeert te bereiken door zijn eigen werken in het 
houden van de wet probeert het onmogelijke. De mens kan niet worden 
gered zonder gehoorzaamheid, maar zijn werken zouden niet van hemzelf 
moeten zijn. Christus zou in hem het willen en het werken moeten bewerk-
stelligen van Zijn welbehagen. De inspanning die de mens doet met zijn 
eigen kracht om verlossing te verkrijgen, wordt vertegenwoordigd door het 
offer van Kaïn. Al wat de mens doet zonder Christus is vervuild met zelf-
zucht en zonde, maar dat wat bewerkstelligd is door geloof is aanvaardbaar 
voor God. Wanneer wij proberen de hemel te verkrijgen door de verdiens-
ten van Christus, maakt de ziel vooruitgang. Door naar Jezus te kijken, de 
overste Leidsman en Voleinder des geloofs, kunnen wij gaan van kracht tot 
kracht, van overwinning tot overwinning, want door Christus heeft de 
genade van God onze verlossing volledig uitgewerkt.” –Selected Messages, 
boek 1, blz.  364. 
 

_____ 
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Zendingsbericht van de Europese Divisie 
 

Voorlezen op Sabbat 26 oktober 2019 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 2 november 2019 worden ingezameld 

 
 

“En Paulus kreeg ’s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische 
man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!” 
Handelingen 16:9. 
Europa heeft een oppervlakte van 10.180.000 vierkante kilometer 
(3.930.520 vierkante mijl) en de bevolking is 742.452.000. Er zijn 50 
landen op het continent en er worden meer dan 37 talen gesproken, wat 
een enorme uitdaging is voor communicatie en zendingswerk in ver-
schillende landen. In heel Europa is 75% christen, 8% moslim, 17% is 
atheïst en minder dan 1% is joods. Het Christendom bereikte heel snel 
Europa toen de apostel Paulus zijn zendingsreizen begon. 
De protestantse Reformatie in de zestiende eeuw kreeg een grote impuls 
in Europa. Voordien gaven miljoenen oprechte christenen die vervolgd 
werden door de katholieke kerk hun leven op voor de liefde van God en 
Zijn woord. Grote hervormers werden hier geboren, onder wie John 
Wycliffe, Johannes Huss, Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere 
prominente hervormers, die protestantse kerken stichtten. Vanwege de 
vervolging verlieten veel protestanten Europa en vestigden zich in 
Amerika, en speelden een hoofdrol bij de oprichting van de Verenigde 
Staten van Amerika. 
Aan het begin van de twintigste eeuw werd na de Eerste Wereldoorlog en de 
crisis die aan het begin van de oorlog in 1914 plaatsvond het Internationaal 
Zendingsgenootschap van de Gemeente van Zevende-dags Adventisten, 
Reformatiebeweging, gevormd onder Zevende-dags Adventisten. Kort na de 
organisatie van de gemeente werden zendelingen zoals Carlos Kozel 
gestuurd om de zaden van de Reformatiebeweging op andere continenten te 
planten. Na de Tweede Wereldoorlog brachten predikanten Siegmund 
Gutknecht, Simon Schmidt en anderen de boodschap naar vele landen over 
de hele wereld. 
Nu leven we in de laatste fase van de verspreiding van de boodschap van de 
Hemel. Volgens de profetie van Openbaring 18:1-4 zal de laatste waar-
schuwing worden gegeven door Gods getrouwe overblijfsel onder de kracht 
van de Heilige Geest. Daarom hebben wij een diepe geestelijke voor-
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bereiding en volledige toewijding aan God nodig, zodat Hij ons kan 
gebruiken in Zijn afsluitingswerk. 
“Ik werd gewezen op de tijd, wanneer de boodschap van de derde engel 
eindigde. De kracht Gods rustte op Zijn volk; zij hadden hun werk vol-
bracht, en waren bereid voor het zware uur, dat vóór hen lag. Zij hadden 
de spade regen, of de verkoeling van het aangezicht des Heren ontvangen, 
en het levende getuigenis werd wederom gehoord. De laatste grote 
waarschuwing was overal verkondigd, en de bewoners der aarde, die de 
boodschap niet wilden aannemen, waren er door opgezet en vertoornd.”  
–Eerste geschriften, blz. 334. 
De commissie van de Europese Divisie werkt volgens een zendingsplan. 
We hebben veel projecten en er is veel geld nodig voor de implementatie 
daarvan. 

•  In september 2018 werd besloten om een zendingsschool te openen in 
Tortoreto, Italië. 

•  Er is ook een besluit om een bejaardentehuis in Portugal te vestigen, 
waar oudere broeders en zusters uit dat land – en van andere landen – 
de laatste jaren van hun leven kunnen doorbrengen. 

•  We dienen zendingsmateriaal voor te bereiden in verschillende talen 
in Europa. 

•  We hebben ook een project om zendingsactiviteiten in nieuwe velden 
te beginnen. 

We vragen alle broeders, zusters en vrienden van de gemeente om de 
eerstvolgende Sabbat gul te geven ter ondersteuning van Gods werk in 
Europa. Laten we eraan denken dat “wie karig zaait, zal ook karig 
oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.” 2 Korinthe 
9:6. 

 
Dat God Zijn werk in Europa en over de gehele wereld mag zegenen. 
 

–De commissie van de Europese Divisie 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd 

voor de Europese Divisie  
 

Dat Gods overvloedige genade uw gulle gaven mag vergezellen! 
 

 

18e Les     Sabbat 2 november 2019 
                 Sabbatbegin 17.12 u. ↔ 17.10 u. 
 

Het evangelie en vrede met God 
 
“Het geheel menselijk ras heeft de wet van God overtreden, en als overtre-
ders van de wet is de mens hopeloos verloren; want hij is de vijand van God, 
zonder kracht om iets goeds te doen. ‘Daarom dat het bedenken van het 
vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich aan de wet Gods 
niet; want het kan ook niet.’ Romeinen 8:7. Kijkend in de morele spiegel 
– Gods heilige wet – ziet de mens zichzelf als een zondaar en wordt over-
tuigd van zijn slechte aard, zijn hopeloze ondergang onder het rechtvaardige 
vonnis van de wet. Maar hij is niet achtergelaten in een staat van hopeloze 
benauwdheid waarin de zonde hem heeft gedompeld; want het was om de 
overtreder te redden van de ondergang dat Hij, Die gelijk was aan God Zijn 
leven opofferde op Golgotha. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ Johannes 3:16.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 321.  
 
De natuurlijke toestand van de mens 

1. Wat is volgens de heilige Schrift de toestand van de natuurlijke 
mens? Hoe is hij in zijn omgang met anderen, en zelfs in zijn 
relatie met God? Titus 3:3; Kolossensen 1:21; Romeinen 5:10, 
eerste gedeelte.  

Titus 3:3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoor-
zaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, 
levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 
Kolossensen 1:21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en 
vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. 
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Romeinen 5:10a Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon,... 

 
“Zo is de genade van God, zo is de liefde waarmee Hij ons heeft 
liefgehad, zelfs toen wij dood waren in overtredingen en zonden, 
vijanden in onze gedachten waren door slechte werken, verslaafd 
aan verscheidene lusten en harstochten, slaven van ontaarde eetlust 
en hartstocht, dienaren van de zonde en satan. Welke diepgaande 
liefde wordt geopenbaard in Christus, omdat Hij de verzoening voor 
onze zonden is. Door de bediening van de Heilige Geest worden 
zielen ertoe gebracht vergeving van zonden te vinden.” –Lift Him 
up, blz. 297.  

 

2. Wat brengt het evangelie teweeg in onze relatie met God, hoewel 
we aanvankelijk opstandig en vijandig waren tegenover Hem? 
Wie maakt het mogelijk voor iemand om een goede relatie te 
hebben met de hemelse Vader? Romeinen 5:1; Éfeze 2:14.  

Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben 
vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 
Éfeze 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 
En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. 

 
“Christus is de ‘Vredevorst’, Jesája 9:6, en het is Zijn zending op 
aarde en in de hemel de vrede te herstellen die door de zonde ver-
broken is. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met 
God, door onze Here Jezus Christus.’ Romeinen 5:1. Een ieder die 
erin toestemt de zonde af te keuren en zijn hart open te stellen voor de 
liefde van Christus, krijgt deel aan deze hemelse vrede. Er bestaat 
geen andere basis voor vrede dan deze. De genade van Christus doet, 
wanneer zij in het hart is opgenomen, de vijandigheid verdwijnen; 
door deze genade wordt strijd onderdrukt, en de ziel vervuld met 
liefde. Hij die vrede heeft met God en zijn medemensen kan niet 
ongelukkig gemaakt worden. In zijn hart zal geen naijver zijn; boze 
vermoedens zullen daar geen plaats vinden; haat kan er niet bestaan. 
Het hart dat in harmonie is met God heeft deel aan de vrede des 
hemels, en zal de gezegende invloed daarvan overal om zich heen 
verspreiden. De geest van vrede zal als dauw rusten op harten die 
vermoeid en belast zijn door de strijd in de wereld.” –Gedachten van 
de berg der zaligsprekingen, blz. 30, 31. 
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3. Waar hebben wij nu door het geloof toegang tot? Wat zal dan in 
ons hart zijn als we in vrede zijn met God en Zijn wet? Romeinen 
5:2-5. 

Romeinen 5:2-5 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen 
door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in 
de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij 
roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdruk-
king volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de 
ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van 
God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 
gegeven is. 

 
“We leren een les door deze beproevingen... ‘Wij dan, gerecht-
vaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze 
Heere Jezus Christus; Door Wie wij ook de toeleiding hebben door 
het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop 
der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt...’ 
Romeinen 5:1-3. Maar velen zijn geneigd te denken dat, terwijl deze 
verleidingen op ons neerkomen, we ontmoedigd moeten opgeven, 
dat we geen macht hebben om te overwinnen. Dit is ongeloof. We 
worden zwak, omdat we in verleiding komen en zondigen tegen 
God met onze lippen, door het uitspreken van ontmoedigingen en 
twijfels en zo mee te praten aan de tegengestelde zijde, in plaats van 
de kant van hoop en geloof. U weet dat Christus al deze verlei-
dingen heeft meegemaakt. Hij werd in alle opzichten verzocht zoals 
wij. Christus zegt: ‘... want de overste der wereld komt, en heeft aan 
Mij niets.’ Johannes 14:30.” –The Upward Look, blz. 282.  
 

De Heer stierf voor zondaars 

4. Hoe was onze geestelijke toestand toen de Verlosser voor ons 
stierf? Hoe weten we dat Hij Zijn leven gaf voor mensen die 
zondig en goddeloos waren? Romeinen 5:6-8. 

Romeinen 5:6-8 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus 
op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge 
uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens 
immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 
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God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor 
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
 
“Niet omdat wij Christus het eerst hebben liefgehad, had Hij ons lief, 
maar ‘toen wij nog zondaars waren’ stierf Hij voor ons. Hij behandelt 
ons niet zoals wij verdienen. Ofschoon onze zonden veroordeling 
vragen, veroordeelt Hij ons niet. Jaar na jaar heeft Hij onze zwak-
heden en onwetendheid verdragen, met onze ondankbaarheid en 
weerspannigheid. Niettegenstaande onze afdwalingen en onze hard-
heid van hart, ons verzuim voor Zijn heilig Woord, is Zijn hand nog 
steeds naar ons uitgestrekt. Genade is een eigenschap van God die Hij 
tegenover mensen, die het niet verdienen, aanwendt. Wij zochten er 
niet naar, maar de genade werd uitgezonden om ons te zoeken. God 
verheugt er Zich in, Zijn genade op ons uit te storten, niet omdat we 
die waardig zijn, maar omdat we die uiterst onwaardig zijn. Onze 
enige aanspraak op Zijn genade is onze grote nood.” –De weg tot 
gezondheid, blz. 129.  
 

5. Wie heeft de vloek en het vonnis van de wet weggenomen? Als het 
oordeel van de wet op Hem is gekomen, zijn we dan nog steeds 
onder de veroordeling van de wet? Galaten 3:10, 13; 2 Korinthe 
5:21; Jesája 53:5. 

Galaten 3:10, 13 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn 
onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die 
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om 
dat te doen. [...]  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de 
wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: 
Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. 
2 Korinthe 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij 
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid 
van God in Hem. 
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. 
 
“De overtreden wet van God eiste het leven van zondaars. In het 
hele universum was er slechts Één die, namens de mensheid, aan de 
eisen ervan kon voldoen. Omdat de goddelijke wet net zo heilig is 
als God Zelf, kan slechts één die gelijk is aan God verzoening voor 
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zijn overtreding geven. Niemand anders dan Christus kon de geval-
len mens verlossen van de vloek van de wet en hen opnieuw in 
harmonie brengen met de hemel. Christus zou de schuld en schaam-
te van de zonde op Zich nemen. Zonde zó weerzinwekkend voor een 
heilige God dat het een scheiding moest brengen tussen de Vader en 
Zijn Zoon.” –Christ Triumphant, blz. 30. 
“De wet heeft geen kracht om de overtreder te vergeven, maar wijst 
hem op Christus Jezus, die tot hem zegt: Ik zal uw zonde nemen en 
die Zelf dragen, als u Mij wilt aannemen als uw Plaatsvervanger en 
Borg. Keer terug tot uw trouw en Ik zal u Mijn gerechtigheid toe-
rekenen. (RH 7 mei, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 527.  
 

Geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn 

6. Is iemand die gerechtvaardigd is nog steeds veroordeeld? 
Waarvan redt God degenen die gerechtvaardigd zijn door het 
bloed van Christus? Romeinen 8:1; 5:9.  

Romeinen 8:1; 5:9 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in 
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de 
Geest. [...]  Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn 
door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 
 
“Het is het voorrecht van iedereen om zo te leven dat God hem zal 
goedkeuren en zegenen. U kunt ieder uur in verbinding met de hemel 
zijn; het is niet de wil van uw hemelse Vader dat u ooit onder ver-
oordeling of duisternis zou komen te staan. Het is niet aangenaam voor 
God dat u zichzelf moet benadelen... Het is geen bewijs van ware 
nederigheid dat u met gebogen hoofd gaat, terwijl uw hart gevuld is 
vol gedachten over uzelf. Het is uw voorrecht om naar Jezus te gaan en 
gereinigd te worden om zo voor de wet te staan zonder schaamte en 
wroeging.” –(Review and Herald, 27 maart 1888) Daughters of God, 
blz. 142.  
“Hoe zullen we de zegeningen die aldus binnen ons bereik gebracht 
zijn, waarderen? Kon Jezus meer geleden hebben? Kon Hij rijkere 
zegeningen voor ons gekocht hebben? Moest niet het meest verharde 
hart smelten, wanneer we bedenken dat om onzentwille Hij de heer-
lijkheid en gelukzaligheid des hemels verliet om armoede en schande, 
wrede kwelling en een verschrikkelijke dood te ondergaan? [...] In onze 
huidige toestand, begunstigd en gezegend als we zijn, kunnen we ons 
niet voorstellen uit welke diepten we gered zijn. We kunnen niet 
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benaderen hoe veel tragischer onze kwelling geweest zou zijn, hoeveel 
zwaarder onze smarten, als Jezus ons niet had omvat met Zijn 
menselijke arm van medeleven en liefde om ons op te heffen.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 111, 112.  
 

7. Als de Heer ons door Zijn Zoon verzoend heeft toen we Zijn 
vijanden waren, hoe zal ons leven dan in de toekomst zijn als we 
gerechtvaardigd zijn? Romeinen 5:10, 11.  

Romeinen 5:10, 11 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen 
wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. En dit 
niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus 
Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. 
 
“Welke grotere zekerheid kunnen wij hebben aangaande de bereidwil-
ligheid, ja, het verlangen van Christus dat allen tot Hem komen en in 
Hem te geloven opdat zij eeuwig leven hebben! O, wanneer we de 
zorgen en het lijden van onze dierbaren zien, zullen we ons dan 
ontevreden, murmurerend en klagend afkeren van Christus? Nee, dit 
is het moment om dichter te komen bij de Enige die onze hulp kan 
zijn in elke tijd van nood. Er is geen tijd om te klagen, geen tijd voor 
ongeloof, geen tijd om Jezus los te laten. Wanneer de beproevingen 
komen, druk uzelf dan dichter tegen Zijn bloedende zij. Toen de hele 
wereld onder de veroordeling stond, nam Christus de schuld van de 
zondaar op Zich; Hij droeg de toorn van God voor de overtreder, en 
door zo de straf van de zonde te lijden, verlost Hij de zondaar.”  
–Review and Herald, 1 september 1891.  
“In Zijn verzoening, die voor hem gedaan wordt, ziet de gelovige zulk 
een genoegdoening, zo’n volkomen verlossing, gekocht tegen zulk een 
oneindige prijs, die alle breedte, lengte, hoogte en diepte omvat, dat 
zijn hart wordt gevuld met lof en dankzegging. Hij ziet als in een spie-
gel de heerlijkheid des Heren en hij wordt veranderd in ditzelfde beeld 
door de Geest des Heren.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 105. 
 

8. Kunnen menselijke beschuldigingen en veroordelingen onze 
relatie met de Heer in gevaar brengen als we vrede hebben met 
Hem? Romeinen 8:31-34. 
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Romeinen 8:31-34 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? 
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs 
Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven 
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschul-
digingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die 
rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestor-
ven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechter-
hand van God is, Die ook voor ons pleit. 
 
“Jezus zegt: ‘En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der 
wereld.’ Matthéüs 28:20. [...] Hij weet hoe Hij degenen die verleid 
worden, kan helpen. Nu zit Hij aan de rechterhand van God, is Hij 
onze Advocaat in de hemel, en bidt voor ons. Als we hieraan denken, 
moet dit ons troost en hoop bieden. Hij denkt aan hen die in deze 
wereld onder verleidingen gebukt gaan. Hij denkt aan ieder van ons, en 
kent alles wat wij nodig hebben. Als u in verzoeking komt, zeg dan 
alleen: Hij geeft om mij, Hij bidt voor mij, Hij houdt van mij, Hij is 
voor mij gestorven. Ik zal mijzelf zonder voorbehoud aan Hem geven. 
Wij bedroeven het hart van Christus, wanneer we over onszelf gaan 
klagen alsof we onze eigen Heiland waren. Nee, wij moeten het 
bewaren van onze ziel overlaten aan God, want Hij is onze trouwe 
Schepper. Hij leeft altijd om te pleiten voor de beproefden en ver-
zochten. Open uw hart voor de heldere stralen van de Zon van de 
Gerechtigheid, en laat geen enkele zucht van twijfel, geen enkel woord 
van ongeloof aan uw lippen ontsnappen, want dan zaait u zaadjes van 
twijfel. Er liggen rijke zegeningen voor ons klaar; laat ons die in geloof 
vastgrijpen.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 391. 
[zie ook grotendeels: Christus weerspiegelen, blz. 108] 
 

Voor verdere studie 

“Onze gekruisigde Heer pleit voor ons bij de Vader op de troon der ge-
nade. Wij kunnen pleiten op Zijn verzoenend offer voor vergeving, 
rechtvaardigmaking en heiligmaking. Het Lam dat geslacht is, is onze 
enige hoop. Ons geloof ziet op tot Hem, grijpt Hem aan als Degene die 
volkomen kan zaligmaken en de welriekende reuk van het volkomen 
offer wordt door de Vader aanvaard. [...] De heerlijkheid van Christus 
heeft te maken met ons succes. Hij stelt een zelfde belang in alle mensen. 
Hij is onze medelijdende Heiland. [...] 
Niemand die in Jezus gelooft, is een slaaf van de wet van God; want Zijn 
wet is een wet ten leven, niet ten dode, voor hen die aan haar geboden 
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gehoorzamen. Allen die de geestelijkheid van de wet inzien, allen die be-
seffen hoe zij de zonden openbaar maakt, verkeren in een even hulpeloze 
toestand als satan zelf, tenzij zij de verzoening aanvaarden die hun ver-
schaft wordt in het genezende offer van Jezus Christus, die onze verzoening 
is bij God. Door geloof in Christus is gehoorzaamheid aan elk beginsel van 
de wet mogelijk gemaakt (MS 122, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 623, 
624; 473. 

 
_____ 

 
 

19e Les     Sabbat 9 november 2019 
                 Sabbatbegin 17.00 u. ↔ 16.58 u. 
 

De zonde gestorven en 
levend voor God door Christus 

 
“Heeft het evangelie zijn kracht verloren om het hart te beïndrukken? Is 
het omdat de regenererende invloed van de Geest van Christus is wegge-
storven dat harten niet gezuiverd, geheiligd en voorbereid zijn op de 
Heilige Geest? Nee; het Zwaard van de Geest, het Woord van de levende 
God, is reeds bij ons; maar het moet met ernst worden gehanteerd. Laten 
we het gebruiken zoals Gods oude geheiligden. Door zijn levende, 
levendmakende kracht zal het zijn weg naar harten snijden....” –The 
Upward Look, blz. 16. 

 

1.  Waarom is het noodzakelijk dat de oude mens met Jezus wordt 
gekruisigd en met Hem begraven in de doop? Wanneer iemand 
aanvaardt met Hem begraven te worden, wat komt er dan 
daarna? Romeinen 6:2, tweede gedeelte, 4, 6-8. 

Romeinen 6:2b, 4, 6-8 [SVV’77]  Wij, die aan de zonde gestorven zijn, 
hoe zullen wij nog in haar leven? [...]  Wij zijn dan met Hem begraven, 
door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt 
is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens 
wandelen zouden. [...]  Dit wetende, dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, 
opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is 
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gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven 
zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. 
 
“Bekering is een werk dat de meeste mensen niet op waarde schatten. 
Het is geen geringe zaak om een aardse, zonde-liefhebbende geest te 
veranderen en om deze de onuitsprekelijke liefde van Christus, Zijn 
liefdevolle genade, en de uitnemendheid van God, te laten begrijpen, 
zodat de ziel met goddelijke liefde vervuld kan worden. De ziel zal 
geboeid worden door de hemelse geheimenissen. Wanneer hij deze 
dingen begrijpt, zal zijn oude leven hem walgelijk voorkomen. Hij zal 
de zonde haten en wanneer hij zijn hart voor God breekt zal hij 
Christus als het leven en de vreugde voor zijn ziel omarmen. Hij heeft 
geen welgevallen meer aan zijn vroegere pleziertjes. Hij heeft een 
nieuwe geest, nieuwe genegenheden, nieuwe interesses, een nieuwe 
wil; zijn zorgen, verlangens en liefde zijn alle nieuw...” –Het geloof 
waardoor ik leef, blz. 139. 
“De wedergeboorte is een zeldzame ervaring in deze periode van de 
wereld. Om deze oorzaak is er zoveel verwarring in de kerken. Velen, 
o zo velen die de naam van Christus aannemen, zijn ongeheiligd. Ze 
zijn gedoopt, maar ze zijn levend begraven. Het eigen ik is niet 
gestorven en daarom zijn zij niet opgestaan in nieuwheid des levens 
(MS 148, 1897).” –Bijbelkommentaaar, blz. 470. 
 

Geen plek voor zonde 

2.  Als zijn oude mens sterft met Christus, hoe zal een persoon 
reageren wanneer hij in de verleiding wordt gebracht om te zon-
digen? Is het mogelijk dat de zonde over hem blijft heersen en 
zijn leden als instrumenten van zonde te gebruiken? Romeinen 
6:11-13. 

Romeinen 6:11-13 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor  
de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat 
de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeer-
ten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking 
aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter 
beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden 
zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 
 
“Het is een heilig werk waaraan wij ons verbonden hebben. De 
apostel Paulus spoort zijn broeders en zusters aan: ‘Dewijl wij dan 
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deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle 
besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking 
in de vreze Gods.’ (2 Korinthe 7:1) Het is een heilige plicht die we 
God verschuldigd zijn om de geest zuiver te houden, als een tempel 
voor de Heilige Geest. Als hart en geest toegewijd zijn aan de dienst 
van God, al Zijn geboden gehoorzamen, Hem liefhebben met heel ons 
hart, macht, verstand en kracht, en onze naaste als onszelf, zullen we 
loyaal en trouw worden bevonden aan de vereisten van de hemel. 
Wederom zegt de apostel: ‘Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfe-
lijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat 
lichaam.’ (Romeinen 6:12)  Hij dringt er ook bij zijn broeders en 
zusters op aan om ijverig en standvastig volharding te betrachten in 
hun pogingen tot zuiverheid en heiligheid van het leven, met deze 
woorden:  ‘En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. 
Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden 
ontvangen, maar wij een onverderfelijke.’ (1 Korinthe 9:25).”  
–Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 33. 
 

3.  Wanneer heeft de zonde geen heerschappij meer over de zon-
daar? Wat betekent het om onder de genade te zijn en niet onder 
de wet? Romeinen 6:14, 15. 

Romeinen 6:14, 15 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent 
namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen 
wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade 
zijn? Volstrekt niet! 
 
“De grondslag van elke heidense godsdienst is het beginsel dat de 
mens zich kan zaligmaken door zijn eigen werken. Dit beginsel be-
heerste nu ook de joodse godsdienst. Satan was de oorsprong van 
deze gedachte. Waar deze gekoesterd werd, had de mens geen bevei-
liging tegen de zonde.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 25. [Zie 

eindnoot 1, op blz. 95] 
“Onze toestand is door de zonde onnatuurlijk, en de macht die ons 
herstelt moet bovennatuurlijk zijn, anders heeft het herstel geen 
waarde. Er is maar één macht die de greep van het kwaad op het 
menselijk hart kan verbreken, en dat is de macht van God in Jezus 
Christus. Alleen door het bloed van de gekruisigde is er reiniging 
van zonde. Zijn genade alleen kan ons in staat stellen weerstand te 
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bieden aan de neigingen van onze gevallen natuur en die te over-
winnen.” –De weg tot gezondheid, blz. 361. 
“In Zijn [Jezus’] naam, door Zijn genade, kan de mens overwinnaar 
worden, net zoals Christus overwinnaar werd.” –Sons and 
Daughters of God, blz. 24. 
“De genade van Christus kan voor ons bereiken wat al onze inspan-
ningen niet kunnen doen. Degenen die God liefhebben en vrezen, 
kunnen omringd zijn door een veelheid aan zorgen, en toch niet 
wankelen of kromme paden voor hun voeten maken. God zorgt voor 
u op de plaats waar het uw plicht is om te zijn. Maar verzeker u 
ervan om zo vaak als mogelijk te gaan naar de plek waar het gebrui-
kelijk is om te bidden.” –Counsels on Health, blz. 424. 
 

Dienstknechten voor degene die we gehoorzamen 

4. Toen de Heer zoveel genade gebruikte om onze zonden te vergeven 
en ons van de veroordeling te verlossen, kunnen we dan mogelijk 
denken dat het goed is om in zonde te blijven leven? Wat voor 
soort dienst zouden wij in zo’n geval bewijzen en wie zou onze 
meester zijn? Romeinen 6:16. 

Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter be-
schikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoor-
zaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot 
gerechtigheid? 
 
“Zeer velen die belijden dienaren van Christus te zijn, zijn niet van 
Hem. Ze bedriegen hun ziel tot hun eigen vernietiging. Terwijl ze be-
lijden dienstknechten van Christus te zijn, leven zij niet in gehoor-
zaamheid aan Zijn wil. ‘Weet u niet, dat aan wie u zichzelf stelt tot 
dienstknechten ter gehoorzaamheid, u dienstknechten bent van hem, 
die u gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf van de gehoor-
zaamheid tot gerechtigheid?’ Romeinen 6:16.  Terwijl velen belijden 
dienstknechten van Christus te zijn, gehoorzamen zij een andere 
meester en werken zij dagelijks de Meester tegen die zij belijden te 
dienen. ‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten 
en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere 
verachten; u kunt niet God dienen en de Mammon.’ Matthéüs 6:24.”  
–Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 442. 
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5.  Hoe dankbaar zouden we moeten zijn voor de vrijheid die Jezus 
heeft gewonnen en aan ons gegeven? Wanneer we bevrijd zijn 
van de banden van de zonde, wiens dienaren worden wij dan? 
Romeinen 6:17, 18. 

Romeinen 6:17, 18 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de 
zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het 
voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt 
van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. 
 
“Hadden jullie het licht dat is gegeven, verbeterd, ... dan zouden jullie 
nu ver vooruit zijn op wat jullie zijn in het goddelijke leven. Jullie zijn 
allebei ijdel en trots. Jullie hebben niet het gevoel gehad dat jullie 
rekenschap moeten afleggen over je rentmeesterschap. Jullie zijn ver-
antwoording schuldig aan God voor al je voorrechten en voor alle 
middelen die door jullie handen gaan. Jullie hebben jullie eigen ge-
noegen en zelfzuchtige voldoening gezocht ten koste van het geweten 
en de goedkeuring van God. Jullie gedragen jullie niet als dienst-
knechten van Christus, die verantwoordelijk zijn tegenover de 
Heiland die jullie met Zijn eigen kostbare bloed heeft gekocht.” 
–Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 82. 
 

Toegewijd aan de dienst van gerechtigheid 

6. In wiens dienst stellen wij ons met geheel ons hart als wij alle 
onreine en slechte werken opgeven? Romeinen 6:19-21. 

Romeinen 6:19-21 Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwak-
heid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt 
ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de 
andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste 
van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde 
was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht 
dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, 
het einde daarvan is de dood. 
 
“Wij hebben het gebod gekregen, het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten [te] kruisigen. (Galaten 5:24) Hoe doen we dit? Moeten we 
ons lichaam soms pijn doen? Nee, maar doodt de verleiding tot zonde. 
Ban verdorven gedachten uit. Breng al die gedachten in krijgs-
gevangenschap onder Christus. Elke dierlijke neiging moet aan de 
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hogere eigenschappen van onze ziel onderworpen worden. De liefde 
voor God moet de opperheerschappij hebben. Christus moet een 
onverdeelde troon bestijgen. We moeten ons lichaam zien als Zijn 
duur gekocht eigendom. Onze lichaamsdelen moeten instrumenten tot 
gerechtigheid worden.” –Het Bijbels gezin, blz. 101, 102. 
 

7.  Welke vrucht zullen wij voortbrengen als dienstknechten van de 
Heer? Kan iets anders worden vergeleken met Gods schitterende 
gave? Romeinen 6:22, 23. 

Romeinen 6:22, 23 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 
dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als 
einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de 
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze 
Heere. 
  
“... We moeten verzekerd zijn van de kwaadaardigheid van een ziekte 
voordat we onze behoefte aan genezing voelen. Degenen die de 
zondigheid van de zonde niet beseffen, zijn niet in staat de verzoening 
op waarde te schatten en de noodzaak om gereinigd te worden van 
alle zonden. De zondaar meet zichzelf door zichzelf en door degenen 
die, net als hij, zonders zijn. Hij kijkt niet naar de zuiverheid en 
heiligheid van Christus. Maar wanneer de wet van God zijn hart 
overtuigt, zegt hij met Paulus: ‘En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; 
maar toen het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend ge-
worden, doch ik ben gestorven.’ Romeinen 7:9.” –The Upward Look, 
blz. 16. 
“... Christus in de Schrift wordt voorgesteld als een gave. Hij is ook 
een gave, maar slechts voor hen, die zich zonder voorbehoud aan 
Hem overgeven naar lichaam, ziel en geest. Wij moeten ons over-
geven aan Christus om een leven te leiden van bereidwillige gehoor-
zaamheid aan al Zijn geboden. Alles wat wij zijn, alle talenten en 
gaven die wij bezitten zijn van de Here om te worden gebruikt in Zijn 
dienst. Als wij ons zo volkomen aan Hem overgeven, geeft Christus 
Zich met alle schatten van de hemel aan ons. Dan verkrijgen wij de 
kostbare parel.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 66. 
 

Voor verdere studie 

“Jullie belijden dienaren van Christus te zijn. Geeft u Hem dan prompte en 
bereidwillige gehoorzaamheid? Vragen jullie ernstig hoe jullie Hem, die 
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jullie geroepen heeft om soldaten te zijn van het kruis van Christus, het 
beste kunt behagen? Verheffen jullie allebei het kruis en roemen daarin? 
Beantwoordt deze vragen aan God. Al jullie daden, hoe verborgen jullie 
ook denken dat ze zijn geweest, staan open voor jullie hemelse Vader. 
Niets is verborgen, niets bedekt. Al jullie daden en beweegredenen die hen 
ertoe aanzetten, staan open voor Zijn aangezicht. Hij heeft volledige kennis 
van al jullie woorden en gedachten. Het is jullie plicht om jullie gedachten 
te beheersen. Jullie zullen moeten vechten tegen een ijdele verbeelding.” 
–Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 82. 
“Allen die Christus als een persoonlijke Heiland aannemen, moeten de 
waarheid van het evangelie en zijn reddende kracht in het leven tonen. 
God eist niets zonder voorziening te treffen om het te kunnen vervullen. 
Door de genade van Christus kunnen wij alles volbrengen wat God eist. 
Alle schatten van de hemel moeten door Gods volk worden geopenbaard. 
‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt,’ zegt Christus, ‘dat gij veel vrucht 
draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.’ Johannes 15:8.” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 183, 184. 
“Als ons hart is vernieuwd naar het beeld van God, als de goddelijke liefde 
in ons is ingeplant, zal dan Gods wet niet ten uitvoer worden gebracht in 
ons leven? Wanneer het beginsel van de liefde in het hart is ingeplant, 
wanneer de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper, wordt de 
belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: ‘Ik zal Mijn wetten in hun 
harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven.’ Hebreeën 10:16.”  
–Schreden naar Christus, blz. 71. 

 
_____ 

 
 

20e Les     Sabbat 16 november 2019 
                 Sabbatbegin 16.49 u. ↔ 16.48 u. 
 

Vrij van veroordeling 
 
“De wet maakt de mens zijn zonden bekend, maar geneest hem niet. Zij 
belooft leven aan degenen die gehoorzamen, en spreekt tegelijkertijd uit 
dat het deel voor de overtreder de dood is. Alleen het evangelie van 
Christus kan de mens vrijpleiten van veroordeling of van de veront-
reiniging door de zonde. Hij moet berouw tonen tegenover God, wiens 
wet overtreden is. En hij moet geloof tonen in Christus, in Zijn verzoe-
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nend offer. Zo ontvangt hij vergeving voor ‘de zonden, die tevoren onder 
de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren’ (Romeinen 3:25) en krijgt 
deel aan de goddelijke natuur. Hij is kind van God, ‘ontvangt de Geest 
van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 
8:15)” –Christus weerspiegelen, blz. 46.  

 

1. Welke fundamentele kennis verleent de rechtvaardige wet? Is 
dit slechts ter informatie, óf heeft het effect op iemands eeuwige 
lot? Romeinen 7:7; 3:19; Jakobus 2:12. 

Romeinen 7:7; 3:19 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. [...]  Wij weten nu dat alles wat 
de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke 
mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 
Jakobus 2:12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld 
zullen worden door de wet van de vrijheid.  
 
“De wil van God is de wet des hemels. Zolang die wet de levenswet 
was, was het gehele gezin van God heilig en gelukkig. Maar toen de 
goddelijke wet overtreden werd, kwamen nijd, jaloezie en naijver 
aan bod en een deel van de inwoners van de hemel viel. Zolang 
Gods wet in onze aardse woningen vereerd wordt, zal het gezin 
gelukkig zijn.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 89. 
“Gods wet is de maatstaf waaraan het karakter en het leven van de 
mensen in het oordeel zullen worden getoetst. De Prediker zegt: 
‘Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle 
mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al 
het verborgene.’ (Prediker 12:13, 14). De apostel Jakobus vermaant 
de broeders: ‘Spreek zó en handelt zó als (mensen past), die door de 
wet der vrijheid zullen geoordeeld worden.’ (Jakobus 2:12)” –De 
grote strijd, blz. 445.  
 

De heerschappij van de wet 

2. Wat is volgens de apostel Paulus de relatie tussen de wet en de 
mens? Hoe lang is dit het geval? Romeinen 7:1. 
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Romeinen 7:1 Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot 
mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang 
hij leeft? 
 
“Dezelfde kracht die de natuur in stand houdt, werkt ook in de 
mens. Dezelfde verheven wetten die zowel de ster als het atoom 
leiden, beheersen het menselijk leven. De wetten, die de werking 
van het hart beheersen en de loop van de levensstroom in het 
lichaam regelen, zijn de wetten van het machtige Wezen, dat ook de 
heerschappij over de ziel heeft. [...] 
Voor degene die haar lessen op deze wijze leert begrijpen, wordt de 
hele natuur verlicht; de wereld wordt een leerboek, het leven een 
school. De eenheid van de mens met de natuur en met God, de 
algemene heerschappij van de wet, de gevolgen van overtreding, 
kan niet nalaten het verstand te beïnvloeden en het karakter te 
vormen.”  –Karaktervorming, blz. 99, 100. [Zie eindnoot 2, op blz. 96] 
 

3. Welke invloed heeft dit op de relatie tussen man en vrouw? Hoe 
lang duurt dit? Romeinen 7:2; 1 Korinthe 7:39. 

Romeinen 7:2 Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden 
aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij 
ontslagen van de wet die haar aan de man bond. 
1 Korinthe 7:39 Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar 
man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen 
met wie zij wil, ... 
 
“De huwelijksgelofte…verbindt het lot van twee mensen met elkaar. 
Deze gelofte zou door niets anders dan door de dood mogen worden 
afgebroken.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 253.  
“Mijn beste broeder en zuster: U hebt met elkander een verbond ge-
sloten voor het leven. Uw scholing in het huwelijksleven is begonnen. 
Het eerste jaar in het huwelijksleven is een jaar van ervaring, een jaar 
waarin man en vrouw elkanders verschillende karaktertrekken leren 
kennen, zoals een kind zijn lessen op school leert. Laat in dit eerste jaar 
van uw huwelijksleven geen hoofdstukken verschijnen die een vlek op 
uw toekomstig geluk zullen werpen. Het verkrijgen van een juist begrip 
van de huwelijksverhouding is het werk van een geheel leven.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 95.  
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4. Wat gebeurt er als een man of vrouw iemand anders trouwt, 
terwijl zijn of haar eega1 nog leeft? Staat de wet een weduwe of 
weduwnaar toe te hertrouwen? Verandert het huwelijk van een 
weduwe de wet? Romeinen 7:3; Leviticus 20:10; Deuteronomium 
25:5. 

Romeinen 7:3 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man 
wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd wor-
den. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij 
geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. 
Leviticus 20:10 Een man die met de vrouw van iemand anders 
overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, 
moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. 
Deuteronomium 25:5 Wanneer broers bij elkaar wonen en een van 
hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de 
gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie 
worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot 
vrouw nemen, en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. 
 
“... Elke vrouw, die een andere man dan haar echtgenoot toestaat haar 
te benaderen, die naar zijn toenadering luistert en wiens oren de stort-
vloed van vleiende woorden van affectie, ... van liefkozen prettig 
vindt, is overspelig ...” –Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, blz. 434, 435. 
 

Dood voor de veroordeling van de wet 

5. Wat betekent het dat, door het lichaam van Christus, gelovigen 
dood worden gemaakt voor de wet? Als de veroordeling van onze 
zonden op Jezus vallen, heeft de wet dan nog steeds het recht om 
ons te oordelen en ons tot de dood te veroordelen? Zorgt onze dood 
in Christus door het geloof ervoor dat de wet wordt afgeschaft of 
beëindigd? Welke vrucht zal er in de gelovige verschijnen nadat hij 
de zonde is gestorven en vrij is van de veroordeling van de wet? 
Romeinen 7:4;  Galaten 5:22, 23. 

                                                        
 
 
 
1 eega: echtgenoot / echtgenote 
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Romeinen 7:4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van 
Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander 
zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, 
opdat wij vrucht zouden dragen voor God.  
Galaten 5:22, 23 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. 
 
 “God roept allen op om het Lam van God, dat de zonde der wereld 
wegneemt, te aanschouwen. Christus haalt de schuld van de zonde 
weg van de zondaar, terwijl Hijzelf staat onder de veroordeling door 
de wetgever. Hij kwam naar deze wereld om volgens de wet in 
menselijkheid te leven, zodat de bewering van satan, dat menselijke 
wezens zich niet aan de wet van God kunnen houden, zou kunnen 
worden aangetoond als vals.” –Christ Triumphant, blz. 279. 
“Paulus brengt de aandacht van zijn toehoorders naar de verbroken 
wet, en laat hen zien waaraan zij schuldig zijn. Hij onderwijst hen 
zoals een schoolmeester zijn leerlingen onderwijst en laat hen de 
weg terug zien naar hun trouw aan God.” –Review and Herald, 
5 april 1898. [Zie eindnoot 3, op blz. 96] 
 

6. Hoe is het met onze geestelijke staat gesteld wanneer de impulsen 
van het vlees ons beheersen? Waartoe leiden onze zondige daden 
onder de wet uiteindelijk in de natuurlijke zondige staat van ons 
vlees? Romeinen 8:3, eerste gedeelte; 7:5; 6:6. 

Romeinen 8:3a; 7:5; 6:6 Want wat voor de wet onmogelijk was, 
krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: [...]  
Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de 
zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam 
om vrucht te dragen voor de dood. [...]  Dit weten wij toch, dat onze 
oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 
tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden 
dienen. 
 
“De apostel Paulus laat duidelijk de verhouding zien die onder het 
nieuwe verbond bestaat tussen geloof en de wet. Hij zegt: ‘Wij dan, 
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze 
Here Jezus Christus.’ Romeinen 5:1 ‘Stellen wij dan door het geloof 
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de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de 
wet.’ Romeinen 3:31. 
‘Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees’ 
– hij kon de mens niet rechtvaardigen, omdat deze in zijn zondige 
staat niet in staat was de wet te houden – ‘God heeft, door Zijn eigen 
Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de 
zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld 
zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen doch naar de 
Geest.’ Romeinen 8:3, 4” –Patriarchen en profeten, blz. 336. 
 

Vol vertrouwen dienen 

7. Wanneer we echter vrij zijn van de last en de dreiging van ver-
oordeling, met welke geest zullen we dan God dienen? Romeinen 
7:6; 6:14; 5:1, 2. [Zie eindnoot 3, op blz. 96] 

Romeinen 7:6; 6:14; 5:1, 2 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, 
gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuw-
heid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. [...]  Want de zonde 
zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder 
de genade. [...]  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede 
bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de 
toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en 
wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
 
“De zonde heeft de wet niet gedood, maar het heeft de vleselijke 
geest in Paulus gedood. ‘Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet’, 
zegt hij, ‘daar wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden 
waren; alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes, en niet in de 
oudheid der letter.’ Romeinen 7:6. ‘Is dan het goede mij de dood 
geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; 
opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het 
goede de dood; opdat de zonde boven mate werd zondigende door 
het gebod.’ Romeinen 7:13. ‘Alzo is dan de wet heilig, en het gebod 
is heilig, en rechtvaardig, en goed.’ Romeinen 7:12.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 212, 213. 
“De oprechte zoeker naar waarheid zal in Gods woord de regel 
vinden voor ware heiliging vinden. De apostel zegt: ‘Zo is er dan nu 
geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar 
het vlees wandelen, maar naar de Geest. ... Want hetgeen voor de 
wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft 
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God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat 
voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht 
der wet vervuld zou worden in ons, ...’ Romeinen 8:1, 3, 4.” –Faith 
and Works, blz. 97. 
 

Voor verdere studie 

“Staat het hem nu vrij Gods wet te overtreden? De apostel Paulus zegt: 
‘Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; 
veeleer bevestigen wij de wet.’ (Romeinen 3:31) ‘Immers, hoe zullen wij, 
die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?’ (Romeinen 6:2) Johannes 
zegt: ‘Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn 
geboden zijn niet zwaar.’ (1 Johannes 5:3) 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 de 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. 

 
_____ 

 
 

21e Les     Sabbat 23 november 2019 
                 Sabbatbegin 16.41 u. ↔ 16.39 u. 
 

Leven door de Geest 
 
“De louterende invloed van de genade van God verandert de aangeboren 
aanleg van de mens. De hemel zou voor de vleselijk gezinden niet be-
geerlijk zijn. Hun natuurlijke, ongeheiligde harten zouden zich niet tot die 
reine en heilige plaats voelen aangetrokken, en indien het voor hen moge-
lijk zou zijn daar binnen te gaan, zouden ze er geen geestverwanten aan-
treffen. De neigingen die het natuurlijke hart beheersen, moeten door de 
genade van Christus worden overwonnen eer de gevallen mens geschikt 
is om de hemel binnen te gaan en zich in het gezelschap van de reine, 
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heilige engelen te verblijden. Wanneer iemand sterft voor de zonde en is 
opgewekt tot een nieuw leven in Christus, vervult goddelijke liefde zijn 
hart. Zijn verstand is geheiligd; hij drinkt uit een onuitputtelijke bron van 
vreugde en kennis. En het licht van een eeuwige dag schijnt op zijn weg, 
omdat het Licht des Levens voortdurend met hem is.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 199, 200. 

 

1.     Is er verdoemenis voor hen die in Christus zijn? Wat gebeurt er 
door het werk van de Heilige Geest? Romeinen 8:1, 2. 

Romeinen 8:1, 2 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in 
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de 
Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus 
heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 
 
“Hoewel het leven van de christen gekenmerkt moet zijn door 
nederigheid, mag het niet getekend zijn door droefheid of zelfver-
achting. Iedereen moet zó leven dat hij Gods goedkeuring kan weg-
dragen en God hem kan zegenen. Het is niet de wil van onze hemelse 
Vader dat wij ooit veroordeeld worden of in de duisternis blijven. Het 
is geen bewijs van ware nederigheid als wij het hoofd laten hangen en 
aan zelfbeklag doen. Wij mogen tot Jezus gaan om gereinigd te wor-
den en daardoor zonder schaamte of verwijt staan tegenover de wet. 
‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 
Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrij-
gemaakt’. Romeinen 8:1.” –De grote strijd, blz. 441. 
 

Gerechtigheid in de mens vervuld 

2.     Wat heeft de Heer tot stand gebracht wat voor de wet onmogelijk 
was om te doen? Wat zal dan een deel van ons worden? Romeinen 
8:3, 4. 

Romeinen 8:3, 4 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos 
als zij was door het vlees,dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen 
Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat 
omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de 
rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar 
het vlees wandelen, maar naar de Geest. 
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“Paulus zegt: ‘Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? 
Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.’ ‘Immers, hoe zullen 
wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?’ Johannes zegt: 
‘Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn 
geboden zijn niet zwaar.’ (Romeinen 3:31; 6:2; 1 Johannes 5:3). Door 
wedergeboorte wordt ons hart in harmonie met God gebracht, en zo 
wordt het ook in overeenstemming met Zijn wet gebracht. Wanneer 
deze geweldige verandering in de zondaar heeft plaatsgevonden, dan 
is deze overgegaan van de dood naar het leven, van zonde naar 
heiligheid, van overtreding en opstandigheid naar gehoorzaamheid en 
trouw. Het oude leven, dat vervreemdde van God, is voorbij; het 
nieuwe leven van verzoening, van 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).” –Christus weerspiegelen, blz. 46.  
 

3.     Wat is de neiging van allen die gericht zijn op het vleselijke? 
Hoe leven daarentegen degenen wiens geest gefocust is op dat-
gene wat de Heilige Geest verlangt? Romeinen 8:5, 6.  

Romeinen 8:5, 6 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de 
dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van 
de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het 
denken van de Geest is leven en vrede. 
 
“Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken. Deze moet ons ge-
bruiken. God werkt door de Geest in Zijn volk naar Zijn welbe-
hagen. Velen willen zich echter hieraan niet onderwerpen. Zij willen 
hun eigen leven besturen. Daarom ontvangen zij de hemelse gave 
niet. Alleen zij die ootmoedig op God wachten, die uitzien naar Zijn 
leiding en genade, ontvangen de Geest. Gods macht wacht op hun 
vragen en aanvaarden. Deze beloofde zegen waarop men in geloof 
aanspraak maakt, heeft alle andere zegeningen als gevolg. Deze 
zegen wordt gegeven naar de rijkdom van Christus’ genade en Hij 
staat gereed iedereen te geven naarmate men kan ontvangen. [...] 
Deel hebben aan de Geest betekent deel te hebben aan het leven van 
Christus. [...] Alleen zij die op deze wijze door God worden 
onderwezen, in wie de Geest werkt en in wie het leven van Christus 
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tot uiting komt, mogen als Zijn vertegenwoordigers optreden...”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 561, 669. 
 

4.     Welke relatie hebben vleselijke mensen met God? Onderwerpen zij 
zich aan Zijn wet? Kunnen zij de Heer behagen? Romeinen 8:7, 8. 

Romeinen 8:7, 8 Immers, het denken van het vlees is vijandschap 
tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, 
want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet 
behagen. 
 
“We horen soms vragen: Mag ik nooit eens doen wat ik wil? Mag ik 
nooit mijn eigen zin eens doen? Moet ik altijd maar worden kort 
gehouden? Kan ik nooit mijn eigen ingevingen eens volgen? Hoe 
minder je toegeeft aan je natuurlijke neigingen, hoe beter dat is voor 
jezelf en voor anderen. Onze natuurlijke neigingen zijn ontaard, 
onze natuurlijke mogelijkheden misbruikt. Satan heeft ervoor ge-
zorgd, dat de mens met God botst. Hij is voortdurend bezig om het 
beeld van God in de mens te vernietigen. Daarom moeten wij goed 
letten op wat we zeggen en doen. [...] 
De natuurlijke mens is niet onderworpen aan Gods wet; dat kan hij 
ook uit zichzelf helemaal niet. Maar de nieuwe mens leeft uit geloof 
dagelijks het leven van Christus. Van dag tot dag laat hij zien, dat 
hij zich Gods eigendom weet.” –Boodschappen voor jonge mensen, 
blz. 64.  
 

Christus in ons binnenste 

5.     Als Christus in ons leeft, hoe zal ons lichaam dan reageren op de 
valstrikken van de zonde? Hoe zal onze geest zijn als Gods geest 
in ons leeft? Romeinen 8:9-11. 

Romeinen 8:9-11 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, 
wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de 
Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus 
echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar 
de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van 
Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die 
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 
levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 
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“Wanneer u reageert op de aantrekking van Christus en zich bij 
Hem aansluit, openbaart u het reddende geloof. Vluchtig over 
geestelijke zaken praten, bidden om geestelijke zegeningen zonder 
ware honger van de ziel te hebben en een levend geloof, leveren 
weinig op. De verwonderde menigte die zich tegen Jezus aandrukte, 
had geen besef van de levenskracht die in deze aanraking zat. Maar 
toen de arme, lijdende vrouw die al twaalf jaar ziek was, in haar 
grote nood haar hand uitstak en de zoom van Zijn kleed aanraakte, 
voelde zij de genezende goedheid. Zij had een aanraking van geloof 
en Christus herkende deze aanraking… Het geloof dat ons helpt om 
in vitaal contact met Christus te komen, laat op onze beurt de 
hoogste prioriteit, volkomen afhankelijkheid en volledige toewijding 
zien. Dit geloof werkt door liefde en reinigt de ziel. In het leven van 
een volgeling van Christus zal dit ware gehoorzaamheid aan Gods 
geboden teweegbrengen; want liefde voor God en voor de mens zal 
het resultaat zijn van een vitale verbinding met Christus. ‘Maar zo 
iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.’ 
Romeinen 8:9.” –Selected Messages, boek 1, blz. 334.  
 

6.     Wat zal er vanzelfsprekend gebeuren als we leven naar onze zon-
dige natuur? Hoe moeten we onze vleselijke neigingen tegemoet 
treden om geestelijk levend te kunnen zijn? Romeinen 8:12, 13. 

Romeinen 8:12, 13 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet 
verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, 
zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam 
doodt, zult u leven. 
 
“Op deze wijze brengt Paulus de voorwaarden onder de aandacht, 
die God oplegt aan iedereen, die zich in Zijn dienst stelt. De apostel 
vreest voor zichzelf dat hij de examentoets niet zal kunnen door-
staan en afgewezen zal worden; hij plaatst zichzelf onder strenge 
training. Zo moet de christen in deze tijd nauwlettend waken over 
zijn begeerte. Hij moet zich aan strenge training onderwerpen, opdat 
hij niet onzeker of in het ongewisse zal lopen, zonder zijn doel te 
zien en dat te bereiken. Hij moet Gods wetten gehoorzamen. De 
fysieke, verstandelijke en geestelijke krachten moeten in perfecte 
conditie worden gehouden, als hij Gods goedkeuring wil weg-
dragen. ‘Ik tuchtig mijn lichaam,’ zegt de apostel. Dit wil letterlijk 
zeggen: alle verlangens, impulsen en hartstochten af te wijzen door 
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strenge tucht, zoals zij die om een aardse prijs streden. (MS 93, 
1899)” –Bijbelkommentaar, blz. 494.  
 

Delen in Christus’ heerlijkheid 

7.     Welke voordelen genieten wij als we Gods Geest vragen om ons te 
leiden? Als we tegelijkertijd delen in het lijden van Christus, 
waarin zullen we dan ook delen in de toekomst? Romeinen 8:14-17. 

Romeinen 8:14-17 Immers, zovelen als er door de Geest van God 
geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest 
van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de 
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: 
Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen 
van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: 
erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij 
althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
 
“God is liefde. Hij draagt zorg voor de schepselen die Hij gemaakt 
heeft. ‘Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich 
de Here over degenen die Hem vrezen.’ Psalm 103:13. ‘Ziet hoe grote 
liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods 
genaamd zouden worden.’ 1 Johannes 3:1. Wat een kostelijk voorrecht 
is het, dat we zonen en dochteren mogen zijn van de Allerhoogste, 
erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Laten 
we dan niet morren en treuren omdat we in dit leven niet vrij zijn van 
teleurstellingen en kommer. Wanneer we in de voorzienigheid Gods 
geroepen zijn om beproevingen te ondergaan, laten we dan het kruis 
opnemen en de bittere beker drinken, bedenkende dat het de hand des 
Vaders is, die deze aan onze lippen zet. Laten we op Hem vertrouwen 
zowel in de duisternis als in het licht. Kunnen we niet geloven dat Hij 
ons alles zal geven wat voor ons bestwil is?” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 110, 111.  
“Naar welke grotere eer kunnen wij streven dan kinderen van God 
genoemd te worden? Welke grotere rang kunnen we krijgen, welke 
grotere erfenis kunnen we vinden dan die toekomt aan degenen die 
erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus?” –Sons 
and Daughters of God, blz. 15.  
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Voor verdere studie 

“Als wij steeds met het oog van het geloof naar Jezus zien, zullen wij 
gesterkt worden. God zal heerlijke openbaringen geven aan Zijn honge-
rend en dorstend volk. Zij zullen ontdekken dat Christus een persoonlijke 
Verlosser is. Als zij zich voeden met Zijn Woord zullen zij ontdekken dat 
het geest en leven is. Het Woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur 
en geeft nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt in het 
leven als Trooster. Door de veranderende macht van Zijn genade wordt 
Gods beeld in de discipel weergegeven. Hij wordt een nieuwe schepping. 
Liefde neemt de plaats in van haat en de mens gaat op God gelijken. Dat 
wordt bedoeld met leven ‘van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.’ 
Dit wil het zeggen te eten van het Brood dat uit de hemel nederdaalt.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 31. 
 

_____ 
 
 

22e Les     Sabbat 30 november 2019 
                 Sabbatbegin 16.34 u. ↔ 16.33 u. 
 

De wet leidt de mens naar Christus 
 
“Als de gedachten naar het kruis van Golgotha worden gericht, wordt 
Jezus voor het onvolmaakt oog zichtbaar aan het hout der schande. 
Waarom is Hij gestorven? Als gevolg van de zonde. Wat is zonde? Het 
overtreden van de wet. Dan is het oog geopend om de aard van de zonde 
te zien. De wet is verbroken, maar kan de overtreder geen vergeving 
schenken. Ze is onze tuchtmeester die veroordeelt om gestraft te worden. 
Waar is het geneesmiddel? De wet drijft ons naar Christus die aan het 
kruis werd gehangen opdat Hij in staat zou zijn de gevallen, zondige 
mens Zijn gerechtigheid mee te delen en hem aldus met Zijn rechtvaardig 
karakter aan Zijn Vader voor [te] stellen.” –Bijbelkommentaar, blz. 529. 

 

1. Wat zegt de Psalmist over de persoon aan wie de Heere de 
principes van Zijn wet onderwijst? Aan de andere kant, kan 
iemand verwachten om gerechtvaardigd te worden door de wet 
te gehoorzamen? Psalm 94:12; Galaten 2:16; 3:11. 
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Psalm 94:12 Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U 
onderwijst uit Uw wet. 
Galaten 2:16; 3:11 [Wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd 
wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. 
En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerecht-
vaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken 
van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerecht-
vaardigd. […]  En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt 
voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
 
“Alleen Christus’ gerechtigheid geeft ons aanspraak op de zegenin-
gen van het genadeverbond. Velen hebben lang begeerd deze zege-
ningen te verkrijgen, maar ze hebben ze niet ontvangen, omdat ze 
hebben gemeend iets te moeten doen om ze te verdienen. Ze hebben 
de blik niet van zichzelf afgewend en geloofden niet dat Jezus 
volkomen kan zalig maken. We moeten niet menen dat onze eigen 
verdiensten ons zullen redden; Christus is onze enige hoop van 
behoud. ‘Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen 
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.’ (Handelingen 
4:12).” –Patriarchen en profeten, blz. 391.  
 

De wet tegenover de belofte gemaakt aan Abraham 

2. Werd de eerder gegeven belofte en verbondszegen die was 
gegeven aan Abraham tenietgedaan of tegengesproken door de 
wet die was gegeven bij Sinaï? Romeinen 3:1, 2; 9:4; Galaten 
3:17. 

Romeinen 3:1, 2; 9:4 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of 
wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. 
Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toe-
vertrouwd. […]  Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aan-
neming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de 
wetgeving en de eredienst en de beloften. 
Galaten 3:17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God 
rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos 
gemaakt om de belofte teniet te doen. 
 
“De Joden waren Gods uitverkoren volk, waardoor Hij Zich had voor-
genomen het gehele mensengeslacht te zegenen. Uit hun midden had 
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God vele profeten verwekt. Dezen hadden de komst voorzegd van een 
Verlosser die verworpen en gedood zou worden door diegenen die 
Hem het eerst als de Beloofde hadden moeten erkennen.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 275.  
“Voor hen die moedeloos zijn geworden, is er een afdoend genees-
middel – geloof, gebed en werk. Geloof en werken zullen zekerheid 
en voldoening geven die van dag tot dag zullen toenemen. Bent u in 
de verleiding om toe te geven aan angstige voorgevoelens of volko-
men moedeloosheid? Vrees niet, ook niet in de donkerste dagen, als er 
helemaal geen uitzicht schijnt te zijn. Heb geloof in God. Hij kent uw 
noden. Hij heeft alle macht. Zijn oneindige liefde en ontferming falen 
nooit. Wees niet bang dat Hij Zijn belofte niet zal houden. Hij is de 
eeuwige waarheid. Nooit zal Hij het verbond veranderen dat Hij 
gemaakt heeft met hen die Hem liefhebben. En Hij zal Zijn trouwe 
knechten de mate van bekwaamheid schenken die ze nodig hebben.” 
–Profeten en koningen, blz. 102. 
 

3. Was Gods belofte aan Abraham over de erfenis gebaseerd op de 
wet of menselijke verdienste, of is het gegrondvest op de belofte 
van Zijn genade? Genesis 22:16-18; Galaten 3:18. 

Genesis 22:16-18 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. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. 
Galaten 3:18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de 
belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig 
geschonken. 
 
“Wij moeten leren in de school van Christus. Niets dan Zijn gerech-
tigheid kan ons recht geven op een van de zegeningen van het verbond 
van genade. We hebben lang verlangd en geprobeerd om deze zege-
ningen te verkrijgen, maar hebben ze niet verkregen omdat wij het idee 
hebben gekoesterd dat wij iets zouden kunnen doen om onszelf waar-
dig te maken om ze te ontvangen. We hebben niet van onszelf weg-
gekeken en geloofd dat Jezus een levende Heiland is. We moeten niet 
denken dat onze eigen goedheid en verdiensten ons zal redden; de 
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genade van Christus is onze enige hoop op verlossing… We moeten de 
naakte belofte geloven en niet het gevoel voor het geloof aanvaarden. 
Wanneer we volledig op God vertrouwen, wanneer we vertrouwen op 
de verdiensten van Jezus als een zonde-vergevende Verlosser, dan 
zullen we alle hulp ontvangen waarnaar we kunnen verlangen.”  
–Gospel Workers (1892), blz. 412. 
 

4. Waarom werden de Tien Geboden gegeven bij Sinaï als Israël al 
een erfgenaam was van de belofte die gedaan werd aan 
Abraham? Galaten 3:19, eerste gedeelte; Romeinen 5:20; 7:13, 
tweede gedeelte. 

Galaten 3:19a Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd 
omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen 
zijn aan Wie het beloofd was; ... 
Romeinen 5:20; 7:13b De wet echter kwam er nog bij opdat de 
overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar 
is de genade meer dan overvloedig geweest. […]  ... Maar de zonde 
heeft – opdat zij als zonde zichtbaar zou worden – door het goede 
voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde 
uitermate zondig zou blijken te zijn. 
 
“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 rechtvaardig karakter toont en de zondaar in 
staat stelt de tekortkomingen in zijn eigen karakter te ontdekken. 
De wet kan de mens zijn zonden tonen, ... De wet […]  zegt dat de 
dood het loon is van de overtreder. Alleen het evangelie van Jezus 
Christus kan de mens vrijspreken of behoeden voor de verontrei-
niging van de zonde. De zondaar moet zijn zonde belijden voor 
God, Wiens wet hij overtreden heeft en geloven in Jezus, Zijn 
zoenoffer.” –De grote strijd, blz. 433. 
 

De belofte ontvangen door het geloof 

5. Als alle mensen onder de zonde zijn, bezit dan iemand persoon-
lijke verdiensten die Hij voor God kan tonen voor zijn recht-
vaardiging? Hoe kan iemand de beloofde zegen van rechtvaar-
diging en verlossing ontvangen? Galaten 3:20-22. 
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Galaten 3:20-22 En de middelaar is niet middelaar van één partij, 
maar God is één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? 
Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was 
levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. 
Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de 
belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in 
Jezus Christus. 
 
“Gods Woord zegt: ‘Want zij hebben allen gezondigd, en derven de 
heerlijkheid Gods.’ Romeinen 3:23. ‘Er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot één toe.’ Romeinen 3:12. Velen worden misleid als het 
gaat om de toestand van hun hart. Zij beseffen niet dat het hart boven-
al 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 uit zich-
zelf kunnen ze niet voldoen aan de eisen van God.” –Selected 
Messages, boek 1, blz. 320. 
“Wij worden gerechtvaardigd door het geloof. De ziel die de betekenis 
van deze woorden begrijpt, zal nooit zelfvoldaan zijn. Wij zijn van 
onszelf onbekwaam om ook maar iets van onszelf te denken. De 
Heilige Geest is onze bekwaamheid in het werk van karakteropbouw, in 
het vormen van het karakter naar de goddelijke gelijkenis. Als wij 
menen dat wij zelf in staat zijn om ons eigen leven te vormen, maken 
wij een ernstige vergissing. Uit onszelf kunnen wij nooit de overwin-
ning over de verzoeking behalen. Maar zij die oprecht in Christus ge-
loven, zullen door de Heilige Geest worden bewerkt.” –(Manuscript 8, 
1900), Bijbelkommentaar, blz. 526.  
 

6. Hoe beschreef de apostel de toestand van de gelovigen die de 
komst van de Messias verwachtten? Welke functie had de wet 
na Zijn komst? Galaten 3:23, 24. 

Galaten 3:23, 24 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door 
de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopen-
baard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot 
Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 
 
“Terwijl de zondaar in de grote morele spiegel kijkt, ziet hij zijn 
karaktergebreken. Hij ziet zichzelf zoals hij is, bevlekt, veront-
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reinigd en veroordeeld. Maar hij weet dat de wet op geen enkele 
manier de schuld kan wegnemen of de overtreder vergiffenis schen-
ken. Hij moet verder gaan dan dit. De wet is slechts de leermeester 
om hem tot Christus te brengen. Hij moet naar zijn zondedragende 
Heiland kijken.” –Selected Messages, boek 1, blz. 213. 
“ ‘De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, 
opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.’ (Galaten 
3:24). In dit Schriftgedeelte spreekt de Heilige Geest door de apostel 
met name van de zedenwet. De wet openbaart ons de zonde en 
maakt dat wij onze behoefte aan Christus gevoelen en tot Hem 
vluchten om vergeving en vrede door het betonen van berouw 
jegens God en geloof in onze Here Jezus Christus… [...] De vraag is 
mij gesteld over de wet in Galaten. Welke wet is de tuchtmeester om 
ons tot Christus te brengen? Mijn antwoord is: Beide, zowel de 
ceremoniële als de zedenwet der tien geboden.” –(Selected 
Messages, boek 1, blz. 234, 233) Bijbelkommentaar, blz. 528, 527. 
 

Het ophouden van het offerstelsel 

7. Wat worden – sinds Jezus’ komst – allen die Zijn offer door het 
geloof ontvangen? Aangezien rechtvaardiging plaatsvond door 
het bloed van Jezus, wat gebeurde er met de offers die wezen op 
Christus als de Messias? Galaten 3:25-29. 

Galaten 3:25-29 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer 
onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, 
hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men 
Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of 
vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want 
allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan 
bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfge-
namen. 
 
“Toen schaduw en werkelijkheid elkaar ontmoetten in de dood van 
Christus, hield het offerstelsel op. De ceremoniële wet werd afge-
schaft.” –Evangelism, blz. 598. 
“Christus was het fundament van het gehele joodse stelsel. De dood 
van Abel was het gevolg van het feit dat Kaïn weigerde om Gods 
plan in de school van gehoorzaamheid te aanvaarden, om gered te 
worden door het bloed van Jezus Christus, dat werd voorgesteld 
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door de slachtoffers die op Christus heenwezen. Kaïn weigerde het 
bloed te vergieten dat een zinnebeeld was van het bloed van 
Christus, dat voor de wereld vergoten zou worden. […]  Dit is het 
begin van het werk van de wet als leermeester om zondige mensen 
tot nadenken over Christus te brengen, het Fundament van het 
gehele joodse stelsel.” –Selected Messages, boek 1, blz. 233.   
 

8. Welke functie bleven de Tien Geboden vervullen? Wat zegt 
Gods heilige woord hierover? Romeinen 3:20, laatste gedeelte; 
13:9, 10. 

Romeinen 3:20b; 13:9, 10 ... Door de wet is immers kennis van 
zonde. […]  Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, 
u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet 
begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samen-
gevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De 
liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling 
van de wet. 
 
“Maar door de kruisiging werd de wet van de Tien Geboden gestaafd. 
Het evangelie heeft de wet niet afgeschaft, noch een tittel afgenomen 
van haar aanspraken. Zij vereist nog steeds heiligheid in elk onder-
deel. Het is de echo van Gods eigen stem die aan iedere ziel de uit-
nodiging geeft: ‘Kom hogerop. Wees heilig, steeds heiliger.’ ”  
–Evangelism, blz. 598.  
“Wij dienen de banier op te heffen waarop geschreven staat: ‘De 
geboden van God en het geloof van Jezus.’ Gehoorzaamheid aan 
Gods wet is de grote kwestie. Laat het niet uit het oog verdwenen 
worden. We moeten ernaar streven onze gemeenteleden, en zij die 
geen belijdenis geven, te prikkelen om de aanspraken van wet van 
de Hemel te zien en te gehoorzamen. Wij dienen de wet te verheer-
lijken en eerwaardig te maken.” –Selected Messages, boek 2, 
blz. 403.  
 

Voor verdere studie 

“De wet heeft geen kracht om de overtreder te vergeven, maar wijst hem 
op Christus Jezus, Die tot hem zegt: Ik zal uw zonde nemen en die Zelf 
dragen, als u Mij wilt aannemen als uw Plaatsvervanger en Borg. Keer 
terug tot uw trouw en Ik zal u Mijn gerechtigheid toerekenen.” –(Review 
and Herald, 7 mei 1901) Bijbelkommentaar, blz. 527.  
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“Er is geen veiligheid, noch rust, noch rechtvaardiging in overtreding van 
de wet. De mens kan niet hopen om onschuldig te staan tegenover God en 
in vrede met Hem door de verdiensten van Christus, terwijl hij doorgaat 
in de zonde. Hij moet ophouden met overtreden en trouw en waarachtig 
worden. Terwijl de zondaar in de grote morele spiegel kijkt, ziet hij zijn 
karaktergebreken. Hij ziet zichzelf zoals hij is, bevlekt, verontreinigd en 
veroordeeld. Maar hij weet dat de wet op geen enkele manier de schuld 
kan wegnemen of de overtreder vergiffenis schenken. Hij moet verder 
gaan dan dit. De wet is slechts de leermeester om hem tot Christus te 
brengen. Hij moet naar zijn zondedragende Heiland kijken. En terwijl 
Christus aan hem wordt geopenbaard op het kruis van Golgotha, stervend 
onder het gewicht van de zonden van de hele wereld, laat de Heilige 
Geest hem de houding van God zien aan allen die zich van hun over-
tredingen bekeren. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ Johannes 3:16.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 213. 

 
_____ 

 
 

23e Les     Sabbat 7 december 2019 
                 Sabbatbegin 16.30 u. ↔ 16.29 u. 
 

De twee bedieningen vergeleken 
 
“De grootste moeilijkheid die Paulus tegemoet moest treden, kwam voort 
uit de invloed van Judaïstische leraren. Deze bezorgden hem veel pro-
blemen door onenigheid te veroorzaken in de gemeente te Korinthe. Zij 
brachten voortdurend de deugden van de ceremoniën van de wet naar 
voren, verhoogden deze ceremoniën boven het evangelie van Christus en 
veroordeelden Paulus omdat hij hen niet aanspoorde bij de nieuwe bekeer-
lingen. 
Paulus ontmoette hen op hun eigen terrein. ‘En indien de bediening des 
doods in letters bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is ge-
weest’, zei hij, ‘alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet 
sterk konden aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die te niet ge-
daan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in 
heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid 
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geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in 
heerlijkheid.’ 2 Korinthe 3:7-9.” –Selected Messages, boek 1, blz. 236. 

 
De best mogelijke aanbevelingsbrief 

1.  Wat heeft de apostel Paulus bij hen naar voren gebracht in het 
verrichten van zijn bediening onder de gelovigen? Maar wat vond 
hij meer verheven dan dit? 2 Korinthe 3:1-3. 

2 Korinthe 3:1-3 Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben 
wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aan-
bevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, 
gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden 
dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, 
geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet 
op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 
 
“Het is niet genoeg, wanneer jullie de schijn van kwaad vermijden. 
Jullie moeten verder gaan. ‘Leer goed te doen’ (Jesája 1:17) Jullie 
moeten Christus aan de wereld brengen en dagelijks leren, hoe jullie de 
werken van God kunnen verrichten. (vgl. Johannes 6:28) Zijn vol-
gelingen moeten levende brieven zijn, ‘gekend en gelezen door alle 
mensen.’ (2 Korinthe 3:2).” –Boodschappen voor jonge mensen, 
blz. 328, 329. 
“Wij zijn gezanten voor Christus, en wij dienen te leven, niet om onze 
reputatie te redden, maar om zielen die verloren gaan te redden van 
het verderf. Ons dagelijks streven zou moeten zijn om hen te tonen 
dat zij waarheid en gerechtigheid kunnen verkrijgen. In plaats van te 
proberen sympathie voor onszelf op te wekken door anderen de 
indruk te geven dat wij niet worden gewaardeerd, moeten we onszelf 
volledig vergeten; en als we falen om dit te doen, door gebrek aan 
geestelijk onderscheidingsvermogen en vitale vroomheid, zal God van 
onze handen de zielen eisen van degenen voor wie wij hadden moeten 
werken. Hij heeft ervoor gezorgd dat elke arbeider in Zijn dienst 
genade en wijsheid heeft, zodat hij een levende brief kan worden, 
bekend en gelezen door alle mensen.” –Counsels on Health, blz. 560. 
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2.  Welke dienaren hebben aanbevelingsbrieven voorgelegd aan de 
mensen die zij hebben ontmoet? Wat zou het resultaat zijn van 
een bediening die de zaligheid predikte door menselijke werken, 
zelfs als ze gebaseerd zouden zijn op de letter van de wet? Kan 
zonder Christus de letter van de wet iemand rechtvaardigen of 
redden? 2 Korinthe 3:4-6; Romeinen 3:20. 

2 Korinthe 3:4-6 Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op 
God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was 
het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons 
namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te 
zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar 
de Geest maakt levend. 
Romeinen 3:20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor 
Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van 
zonde. 
 
“De wet van God, in ontzagwekkende grootheid van de Sinaï gespro-
ken, is een uitspraak van oordeel voor de zondaar. Het rechtsgebied 
van de wet is oordelen, en er is daarin geen kracht om te vergeven of 
te verlossen. De wet is bedoeld ten leven; zij, die in harmonie met 
deze voorschriften leven, zullen het loon van gehoorzaamheid ont-
vangen. Maar ze brengt slavernij en dood voor hen, die onder de ver-
oordeling vallen (RH 22 april, 1902).” –Bijbelkommentaar, blz. 502. 
“Wij moeten voortdurend en oprecht het uitmuntende karakter van 
Jezus Christus in gedachten houden, zodat we Zijn zegeningen 
kunnen doorgeven en mensen ertoe kunnen leiden, in Zijn voetstap-
pen te gaan. Als de dienaren van Christus dit zouden doen, zou er 
geen reden zijn om hun inefficiëntie te betreuren. Als ze naar de 
mensen zouden komen, vervuld met de zachtmoedigheid en nederig-
heid van Christus, wetend wat het is om op te groeien tot de volledige 
gestalte van de mensen in Christus Jezus, zou kracht hun werk 
vergezellen en zouden mensen indrukken ontvangen van hun 
associatie met hen dat van eeuwig voordeel zou zijn....  
‘Daar u openbaar bent geworden, dat u een brief van Christus bent, 
en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar 
door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in 
vlesen tafelen des harten.’ 2 Korinthe 3:3. Want de letter doodt, 
maar de Geest maakt levend.” –Signs of the Times, 10 juli 1893. 
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3.  Waarom noemde de apostel de bediening van de wet in stenen 
gegrift ‘de bediening van de dood’? Als iemand alleen de wet zou 
prediken, zou hij dan kunnen hopen om rechtvaardiging en red-
ding te ontvangen door dat te doen? Wat voor soort bediening 
zou dat zijn? 2 Korinthe 3:7, 8. 

2 Korinthe 3:7, 8 Als nu de bediening van de dood, met letters in 
stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet 
op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijk-
heid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te 
meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 
 
“Zo heilig en zo heerlijk is de wet, dat toen Mozes terugkeerde van 
de heilige berg, waar hij bij God was geweest en de stenen tafelen 
uit Zijn hand ontving, zijn gezicht een heerlijkheid weerspiegelde 
waarop het volk niet zonder pijn kon kijken, en Mozes moest zijn 
gezicht bedekken met een sluier. 
De heerlijkheid die op het gelaat van Mozes scheen, was een afspie-
geling van de rechtvaardigheid van Christus in de wet. De wet zelf 
zou geen heerlijkheid hebben, alleen dat daarin Christus is be-
lichaamd. Het heeft geen macht om te redden. Het is alleen glans-
loos, omdat Christus daarin wordt voorgesteld als vol van gerechtig-
heid en waarheid. 
De bediening van de wet, geschreven en gegraveerd in steen, was 
een bediening van de dood. Zonder Christus bleef de overtreder 
onder de vloek ervan, zonder hoop op vergiffenis. De bediening had 
van zichzelf geen heerlijkheid, maar de beloofde Heiland, geopen-
baard in de typen en schaduwen van de ceremoniële wet, maakte de 
morele wet glorieus.” –Selected Messages, boek 1, blz. 237. 
  

Twee tegenovergestelde bedieningen 

4.  Waarom noemde de apostel Paulus het offerstelsel een ‘bediening 
van de verdoemenis’? Wat eindigde er toen Jezus stierf en het 
voorhangsel in de tempel van boven naar beneden in tweeën was 
gescheurd? 2 Korinthe 3:9-11; Galaten 5:4; Éfeze 2:7, 8. 

2 Korinthe 3:9-11 Want als de bediening van de verdoemenis al 
heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtig-
heid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt 
was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles-
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overtreffende heerlijkheid. Want als wat tenietgedaan wordt in heer-
lijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. 
Galaten 5:4 [SVV’77]  Christus is u ijdel geworden, die door de wet 
gerechtvaardigd wilt worden; u bent van de genade vervallen. 
Éfeze 2:7, 8 Opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende 
rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 
 
“De zinnebeelden en schaduwen van de offerdienst met de profetieën, 
gaven aan de Israëlieten een vaag onduidelijk inzicht op de barm-
hartigheid en genade die in de wereld gebracht zouden worden door 
de openbaring van Christus. Aan Mozes werd de betekenis ontvouwd 
van de zinnebeelden en schaduwen, die heenwezen naar Christus. Hij 
zag ten einde toe wat gedaan zou worden als schaduw en werkelijk-
heid elkaar bij de dood van Christus zouden ontmoeten. Hij zag dat de 
mens alleen door Christus de zedenwet kan houden. Door het over-
treden van deze wet bracht de mens de zonde in de wereld en met de 
zonde kwam de dood. Christus werd de verzoening voor de zonden 
van de mens. Hij nam Zelf de vloek voor de ongehoorzaamheid op 
Zich. De slachtoffers en offeranden wezen op het offer dat Hij zou 
brengen. Het geslachte lam was een zinnebeeld van het Lam, dat de 
zonde der wereld zou wegnemen. 
Het zien van wat zou worden weggedaan, het zien van Christus, 
geopenbaard in de wet, verlichtte het gelaat van Mozes.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 504, 505. 
“Toen scheurde het voorhangsel in de tempel in tweeën, waardoor 
werd getoond dat de heiligheid en de betekenis van de offerdienst 
verdwenen was. De tijd was gekomen dat de aardse slachtoffers en 
spijsoffers zouden ophouden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 186. 
 

5.  Wat gebeurde er in de hoofden van vele Joden, die de verlossing 
door genade verwierpen en ook de Verlosser die voor hen leed? 
Wie zouden zij hebben moeten erkennen, zodat het voorhangsel 
kon worden verwijderd? 2 Korinthe 3:12-14. 

2 Korinthe 3:12-14 [SVV’77]  Daar wij dan zodanige hoop hebben, 
zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken; En doen niet 
gelijk Mozes, die een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de 
kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen te 
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niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want 
tot op de dag van heden blijft dezelfde bedekking in het lezen van het 
Oude Testament, zonder weggenomen te worden, hetwelk door 
Christus te niet gedaan wordt. 
 
“Paulus zei: ‘Daar wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij 
veel vrijmoedigheid in het spreken; En doen niet gelijk Mozes, die 
een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet 
sterk zouden zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt. Maar 
hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op de dag van heden blijft 
dezelfde bedekking in het lezen van het Oude Testament, zonder 
weggenomen te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. 
Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een 
bedekking op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd 
zijn, zo wordt de bedekking weggenomen.’ 2 Korinthe 3:12-16. 
De Joden weigerden Christus te aanvaarden als de Messias en zij 
beseffen niet dat hun ceremoniën zonder betekenis zijn, dat hun 
brandoffers en slachtoffers de betekenis hebben verloren.”  
–Bijbelkommentaar, blz. 506. 
 

Een obstakel en de oplossing 

6.  Wat blijft dan nog steeds in de gedachten van veel Joden, hoewel 
de Joodse leiders de profetieën lazen die vertelden dat de Messias 
zou worden geofferd als het Lam van God? Maar wat kunnen we 
zeggen over veel christenen die beweren Jezus te aanvaarden, ter-
wijl ze de geldigheid van Gods heilige wet ontkennen? 2 Korinthe 
3:15, 16. 

2 Korinthe 3:15, 16 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen 
wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de 
Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. 
 
“De sluier, door koppig ongeloof [de Joden] zelf aangebracht, is nog 
voor hun geest. Die zou worden weggenomen als zij Christus, de 
gerechtigheid der wet, zouden aannemen. 
Velen in de christelijke wereld hebben ook een sluier over hun ogen en 
hart. Zij zien niet het einde van hetgeen is weggedaan. Zij zien niet in 
dat alleen de ceremoniële wet is afgeschaft door de dood van Christus. 
Zij beweren dat de zedenwet aan het kruis is genageld. De sluier die 
over hun verstand ligt is zwaar en dicht. Velen voeren in hun hart strijd 
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tegen God. Zij hebben zich niet onderworpen aan Zijn wet. Christus 
kan hun alleen van nut zijn, als zij instemmen met de regels van Zijn 
bestuur. Zij mogen dan al spreken van Christus als hun Zaligmaker; 
maar uiteindelijk zal Hij tot hen zeggen: Ik ken u niet. U hebt geen 
oprecht berouw jegens God over het overtreden van Zijn heilige wet en 
u kunt geen echt geloof in Mij hebben, want het is Mijn werk om Gods 
wet te verhogen....” –Bijbelkommentaar, blz. 506. 
 

7.  Als we kijken naar ideeën en meningen van mensen, zullen we dan 
in staat zijn om de juiste weg te vinden? Wie moeten we voort-
durend voor ogen houden? Wat zal er gebeuren als we Hem in 
Zijn heerlijkheid aanschouwen? 2 Korinthe 3:17, 18. 

2 Korinthe 3:17, 18 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van 
de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 
de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, 
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijk-
heid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt 
wordt. 
 
“Ziende op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, 
vindt hij de vrede van Christus; want er staat achter zijn naam 
vergeving geschreven, en hij neemt het woord van God aan, dat zegt: 
‘gij hebt de volheid verkregen in Hem.’ (Kolossensen 2:10)  Hoe 
moeilijk is het voor de mensheid, die zo lang gewend is geweest om 
de twijfel te koesteren, om deze grote waarheid te bevatten! Maar 
welk een vrede geeft zij onze ziel, welk een onmisbaar leven! Door 
bij onszelf op zoek te gaan naar gerechtigheid, waardoor we 
aanvaarding bij God kunnen vinden, kijken we op de verkeerde plek, 
‘want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.’ 
Romeinen 3:23.  Wij dienen op Jezus te zien, want ‘... wij allen, met 
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, 
van heerlijkheid tot heerlijkheid, ...’ 2 Korinthe 3:18. U moet uw 
volledigheid vinden door het Lam van God te aanschouwen, dat de 
zonde van de wereld wegneemt.” –Faith and Works, blz. 108. 
 

Voor verdere studie 

“Wij imiteren het leven van Jezus niet door ons van Hem af te wenden, 
maar door over Hem te spreken, door stil te staan bij Zijn volmaaktheid, 
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door te trachten de smaak te verfijnen en het karakter te verheffen, om door 
geloof, liefde en ernstige, aanhoudende inspanning het volmaakte 
Voorbeeld te benaderen. Door een kennen van Christus, van Zijn woorden, 
gewoonten en lessen vol inhoud, ontlenen wij de deugden van Zijn karakter 
dat wij zo grondig hebben bestudeerd en worden bezield met de geest die 
wij zozeer hebben bewonderd. Jezus wordt voor ons ‘uitblinkend boven 
tienduizend’, ‘Die Ene, enkel bekoorlijkheid’ (RH 15 maart, 1887).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 509. 
“Liefde mag zo helder zijn als kristal en schoon in haar zuiverheid, en 
toch kan ze oppervlakkig worden omdat ze niet is beproefd en gelouterd. 
Maakt Christus in alles de eerste, de laatste en de beste. Ziet aanhoudend 
op Hem en uw liefde voor Hem zal dagelijks dieper en sterker worden 
wanneer ze onderworpen wordt aan de toets der beproeving. En wanneer 
uw liefde voor Hem toeneemt, zal ook uw liefde voor elkander dieper en 
sterker worden. ‘Wij allen met ongedekte aangezichte de heerlijkheid des 
Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in 
gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.’ 2 Korinthe 3:18.”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 96. 
 

_____ 
 
 

24e Les     Sabbat 14 december 2019 
                 Sabbatbegin 16.28 u. ↔ 16.28 u. 
 

Christus, het doel van de wet 
 
“De rechtvaardigheid van God werd onthuld in het evangelie. Hierin werd 
de methode bekendgemaakt waardoor de mens met God verzoend kon 
worden. Niettegenstaande de gerechtigheid van God, en de schuld van de 
overtreder van Zijn heilige wet, werd er een manier bedacht waardoor 
voldaan kon worden aan de wet door het oneindige offer van de Zoon van 
God. De schaduwoffers van de oude bedeling wezen de mens vooruit naar 
het Lam van God dat zou sterven aan het kruis van Golgotha, toen schaduw 
en werkelijkheid elkaar zouden ontmoeten in de dood van Gods geliefde 
Zoon. Vanaf de tijd van Adam tot en met de opeenvolgende generaties 
wezen de offeranden naar Christus.” –Signs of the Times, 5 augustus 1889. 
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Het evangelie en Gods gerechtigheid 

1. Hoe omschreef apostel Paulus het evangelie van Jezus Christus? 
Wat wordt erin onthuld? Romeinen 1:16, 17. 

Romeinen 1:16, 17 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerech-
tigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 
zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
 
“De wet kan de mens wel zijn zonden tonen, maar kan hem niet 
redden. De wet belooft het leven aan hem die gehoorzaamt en zegt dat 
de dood het loon is van de overtreder. Alleen het evangelie van Jezus 
Christus kan de mens vrijspreken 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. Zo krijgt 
hij ‘vergeving voor de zonden die tevoren gepleegd zijn’ en heeft hij 
deel aan de goddelijke natuur. De zondaar wordt een kind van God, 
‘ontvangt de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, 
Vader.’ ”  –De grote strijd, blz. 433.  
 

2. Is rechtvaardiging een persoonlijke prestatie die voortkomt uit 
iemands eigen verdiensten, of is het de zuivere gave van Gods 
genade? Als het door genade is, waarom is het dan onmogelijk 
dat het uit eigen werken of menselijke verdienste komt? 
Romeinen 3:24; 11:6. 

Romeinen 3:24; 11:6 En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 
genade, door de verlossing in Christus Jezus. [...]  Maar als het door ge-
nade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade 
meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het 
werk geen werk meer. 
 
“Hier wordt de waarheid op duidelijke wijze naar voren gebracht. Deze 
barmhartigheid en goedheid zijn volkomen onverdiend. De genade van 
Christus rechtvaardigt de zondaar om niet, zonder verdiensten of 
aanspraken van zijn kant. Rechtvaardigmaking is een volledige, volko-
men vergeving van zonde. Op het moment dat een zondaar Christus 
aanvaardt door geloof, krijgt hij vergeving. De gerechtigheid van 
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Christus wordt hem toegerekend en hij hoeft niet langer te twijfelen aan 
Gods vergevende genade.” –Bijbelkommentaar, blz. 463 [zie ook: 
Christus weerspiegelen, blz. 77]. 
 

De zoektocht van Israël en de niet-Joden naar gerechtigheid 

3. Bereikte Israël – dat de wet had ontvangen en Gods wil kende – 
rechtvaardigheid? Hoe zat het met de niet-Joden, die de geschre-
ven wet niet ontvangen hadden? Ontvingen zij de gerechtigheid 
van Jezus door het geloof? Romeinen 9:30, 31. 

Romeinen 9:30, 31 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, 
die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen 
hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de 
wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerech-
tigheid niet toegekomen. 
 
“Bij Zijn doop openden de hemelen zich en Gods heerlijkheid in de 
gelijkenis van een glanzende gouden duif zweefde boven de Verlosser, 
en een stem kwam uit de hemel en zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ Maar de natie waar Christus naar toe 
kwam, hoewel zij beweerde een bijzonder volk van God te zijn, her-
kende de hemelse schat in de persoon van Jezus Christus niet. Zij 
hadden licht na licht gehad, bewijs na bewijs. [...] ‘En Jesaja verstout 
zich, en zegt: Ik ben gevonden door hen, die Mij niet zochten; Ik ben 
openbaar geworden aan hen, die naar Mij niet vroegen. Maar tegen 
Israël zegt Hij: De gehele dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een 
ongehoorzaam en tegensprekend volk.’ (Romeinen 10:20, 21)” –The 
Youth’s Instructor, 22 augustus 1895.  
  

4. Waarom ontving Israël niet de ware rechtvaardigheid die door 
God gegeven is? Welke hindernissen  belemmerden zowel het volk 
als de heersers om de gift van rechtvaardigheid te ontvangen? 
Romeinen 9:32, 33. 

Romeinen 9:32, 33 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof 
zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich 
gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: Zie, Ik 
leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die 
in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
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“Een wettische godsdienst kan niemand tot Christus brengen, wat het is 
een liefdeloze godsdienst zonder Christus. Vasten of bidden, dat 
ingegeven is door een eigengerechtigde geest, is in Gods ogen een 
gruwel. Heel plechtig samenkomen voor aanbidding, godsdienstige 
plechtigheden, uiterlijke verootmoediging, het indrukwekkend offeren 
verkondigen dat degeen die dit doet, zich als rechtvaardig beschouwt en 
recht meent te hebben op de hemel. Dit is bedrog. Onze eigen werken 
kunnen ons niet zalig maken.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 225.  
“Terwijl wij in overeenstemming met Gods wet dienen te zijn, 
worden we niet gered door de werking van de wet, toch kunnen we 
niet gered worden zonder gehoorzaamheid. De wet is de norm vol-
gens welke het karakter gemeten wordt. Maar we kunnen ons onmo-
gelijk aan Gods geboden houden, zonder de herstellende genade van 
Christus. Alleen Jezus kan ons reinigen van alle zonde. Hij redt ons 
niet door de wet, noch zal Hij ons redden in ongehoorzaamheid aan de 
wet.” –Faith and Works, blz. 95, 96.  
 

5.  Welke fout maakten de Joden, toen zij hun eigen rechtvaardigheid 
trachtten te bewerkstelligen? Wat verloren zij, ook al hadden zij 
ijver voor de Heer? Romeinen 10:1-3. 

Romeinen 10:1-3 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn 
gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik 
getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het 
juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet 
kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, 
hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 
 
“Als volk waren de Israëlieten, terwijl ze verlangden naar de komst 
van de Messias, zo ver van God gescheiden in hart en leven, dat ze 
geen juiste voorstelling konden hebben van de aard of zending van 
de beloofde Verlosser. In plaats van te verlangen naar bevrijding 
van zonde en naar de heerlijkheid en vrede van ware heiligheid, was 
hun hart gericht op bevrijding van hun nationale vijanden en op het 
herstel van wereldse macht. Ze zagen uit naar de Messias als de 
komende overwinnaar, als Eén die elk juk zou verbreken en Israël 
boven alle andere volken zou verheffen. Op deze wijze was satan 
erin geslaagd de harten van het volk voor te bereiden op het 
verwerpen van de Heiland als Deze zou komen. Hun eigen trots en 
onjuiste voorstellingen van zijn aard en zending zou verhinderen dat 
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ze eerlijk de bewijzen van Zijn zending1 zouden overdenken.”  
–Profeten en koningen, blz. 437.  
 

Het doel van de wet 

6.  Was het doel van de wet om de mens zodanig neer te zetten dat 
hij rechtvaardigheid kon verkrijgen door zijn eigen werken, óf 
was het doel om hem naar Christus, die de mens Zijn eigen 
volmaakte rechtvaardigheid door het geloof zou geven, te 
leiden? Romeinen 10:4; Galaten 3:24; 2:16. 

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot 
gerechtigheid voor ieder die gelooft. 
Galaten 3:24; 2:16 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot 
Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 
[...]  [Wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken 
van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn 
in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden 
worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. 
Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 
“Christus is het einde – of doel – van de wet. De wet veroordeelt de 
zondaar en stuurt hem op die manier naar Christus voor recht-
vaardigheid.” –Signs of the Times, August 5, 1889.  

Het Griekse woord ‘telos’ is in sommige versies van Romeinen 10:4 
vertaald als “opzegging”; en weer in andere vertalingen, “einde”, wat 
in het Engels kan duiden op “beëindiging” of “doel.” In andere 
versies in verschillende talen, is telos vertaald als “doel”, wat betekent 
dat Christus het “doel” of de “bedoeling” van de wet is. Omdat de 
term telos meer dan één betekenis kan hebben, is het in elk geval 
noodzakelijk om het woord te begrijpen in het licht van de Bijbelse 
context. Wat onderwijst Jezus over de wet – dat Hij de beëindiging 
ervan is? Nee! Matthéüs 5:17; Lukas 16:17. Dit toont aan dat Jezus 
niet de voltooiing van de wet is, maar het doel ervan, Degene die het 

                                                        
 
 
 
1  Noot van de vertaler: In het Engels staat er ‘Messiasschap’ 
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met volledige gehoorzaamheid uitvoert (zie Matthéüs 3:15) en door 
Zijn voorbeeld anderen helpt om hetzelfde doel te bereiken.  
“De wet, die op Sinaï gegeven werd, was de uiteenzetting van het 
beginsel der liefde, een openbaring gegeven aan de aarde van de wet 
des hemels. [...] God had de bedoeling van de wet geopenbaard, toen 
Hij aan Israël verklaarde: ‘Gij zult Mij heilige mensen zijn.’ Éxodus 
22:31.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 46. 

 
De profetie van de rechtvaardige Dienaar 

7. Hoe wezen de profeten erop dat rechtvaardigheid van de 
“rechtvaardige Dienaar” zou komen? Aangezien de wet niet in 
staat is om iemand te rechtvaardigen, tot wie moeten we ons 
daarom wenden voor rechtvaardigheid? Psalm 143:2; Jesája 
53:11; Handelingen 13:37-39. 

Psalm 143:2 Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand 
die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig. 
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. 
Handelingen 13:37-39 Maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen 
ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat 
door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ie-
der die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u 
door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. 
 
“Christus zag het resultaat van Zijn zending altijd voor Zich. Zijn 
aards leven, zo vol moeite en zelfopoffering, werd opgevrolijkt door 
de gedachte dat al dit werk niet voor niets zou zijn. Door Zijn leven te 
geven voor het leven van de mens, zou Hij in de mensheid het beeld 
van God herstellen. Hij wil ons uit het stof opheffen en ons karakter 
hervormen naar het patroon van Zijn eigen karakter en het verfraaien 
met Zijn eigen heerlijkheid.” –De weg tot gezondheid, blz. 435. 
“Wat ondersteunde Gods Zoon tijdens Zijn leven van strijd en 
opoffering? Hij zag de gevolgen van de arbeid van Zijn ziel, en dat 
stemde Hem tevreden. Terwijl Hij vooruitzag naar de eeuwigheid, 
zag Hij het geluk van hen die door Zijn vernedering vergiffenis en 
eeuwig leven hadden ontvangen. Zijn oor ving het gejuich der ver-
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losten op. Hij hoorde hoe de vrijgekochten het Lied van Mozes en 
van het Lam zongen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 437. 
 

Voor verdere studie 

“Toen de wet op de Sinaï werd verkondigd, maakte God aan de mensen 
de heiligheid van Zijn karakter bekend, opdat zij in tegenstelling daarmee de 
zondigheid van hun eigen karaker zouden zien. De wet was gegeven om hen 
van zonde te overtuigen en hun te laten zien dat zij een Verlosser nodig 
hadden. Dit zou gebeuren als de beginselen ervan door de Heilige Geest in 
het hart geschreven zouden worden. Dit werk gebeurt nog steeds. In het 
leven van Christus zijn de beginselen duidelijk gemaakt en als de Heilige 
Geest van God het hart beroert, als het licht van Christus aan de mensen hun 
behoefte aan Zijn reinigend bloed en Zijn rechtvaardigende gerechtigheid 
openbaart, is de wet nog steeds een middel om ons tot Christus te brengen, 
opdat wij door het geloof gerechtvaardigd zullen worden.” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 249. 
“De wet der tien geboden moet niet zozeer gezien worden van de kant van de 
verboden, als wel van de weldadige kant1. Haar geboden zijn de vaste 
garantie van geluk door gehoorzaamheid. Door Christus aanvaard bewerkt ze 
in ons die reinheid van karakter, die ons door alle eeuwen heen blijdschap zal 
brengen. Voor de gehoorzamen is ze een beschermende muur. Daarin zien 
we Gods goedheid die, door aan de mens de onveranderlijke beginselen van 
gerechtigheid te openbaren, hen tracht te beschermen tegen het kwaad dat het 
gevolg van overtreding is.” –Bijbelkommentaar, blz. 486, 487. 
“Als wij haar (Gods wet) in Christus aangenomen hebben dan werkt zij in 
ons de reinheid van het karakter die ons door de eindeloze eeuwen vreugde 
bereiden zal.” –Het geloof waardoor ik leef, blz.83.  

 
_____ 

 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
1 Noot van de vertaler: In het Engels staat er: van de kant der 
 barmhartigheid/genade].  
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25e Les     Sabbat 21 december 2019 
                 Sabbatbegin 16.30 u. ↔ 16.30 u. 
 

De wet is als een spiegel 
 
“Gods wet is de spiegel die een volledige afspiegeling naar voren brengt 
van de mens zoals hij is, en die de juiste gelijkenis voor zich houdt. 
Sommigen zullen zich afwenden en dit beeld vergeten, terwijl anderen 
beledigende benamingen tegen de wet gebruiken, alsof dit hun karakter-
gebreken zou genezen. Weer anderen die door de wet worden veroor-
deeld, zullen zich van hun overtredingen bekeren en door het geloof in de 
verdiensten van Christus het christelijke karakter vervolmaken.” –Faith 
and Works, blz. 31. 

 
Bekende en heimelijke zonden 

1.  Met welk gevaar worden de mensen geconfronteerd, terwijl 
voor de Heer alles open is als een boek? Waarvoor bad daarom 
de psalmist in het bijzonder? Job 13:23; Psalm 19:13. 

Job 13:23 Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? Maak mij 
mijn overtreding en mijn zonde bekend. 
Psalm 19:13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van 
verborgen afdwalingen. 
 
“De wet van God, zoals die in de Schriften wordt gepresenteerd, is 
ondubbelzinnig in zijn eisen. Elk principe is heilig, rechtvaardig en 
goed. De wet stelt mensen tegenover God onder verplichting. Hij 
strekt zich uit over gedachten en gevoelens, en hij bewerkt over-
tuiging van zonde in iedereen die zich bewust is, dat hij zijn eisen 
heeft overtreden. Als de wet zich alleen uitstrekte over het uiterlijke 
gedrag, zouden mensen niet schuldig zijn door hun verkeerde 
gedachten, verlangens en plannen. Maar de wet eist, dat de ziel zelf 
zuiver is, en de geest heilig, zodat de gedachten en gevoelens in 
overeenstemming zijn met de maatstaven van liefde en gerechtigheid. 
–RH, 5 april 1898. (2SM 211).” –Geest, karakter en persoonlijkheid, 
blz. 593. 
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2.  Welke zegening maakt het mogelijk dat iemand zijn eigen 
zonden herkent? Hoe werd de apostel Paulus zich ervan bewust 
dat bepaalde handelingen van hem betreurenswaardig waren? 
Romeinen 3:20; 7:7; Galaten 3:19, eerste gedeelte. 

 
Romeinen 3:20; 7:7 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees 
voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis 
van zonde. [...]  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. 
Galaten 3:19a Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd 
omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen 
zijn aan Wie het beloofd was; ... 
 
“Zonde verschijnt niet als zondig, tenzij bekeken in de waarheids-
getrouwe spiegel die God hen heeft gegeven als een karaktertest. 
Wanneer mannen en vrouwen de eisen van de wet van God erken-
nen en hun voeten op dit platform van eeuwige waarheid zetten, 
zullen zij staan waar de Heer hen morele kracht kan geven om hun 
licht zo te laten schijnen voor de mensen dat zij hun goede werken 
mogen zien en onze Vader die in de hemel is, verheerlijken.”  
–Review and Herald, 8 maart 1870. 
 

3.  Wat ontdekte – na vele jaren van verwaarlozing – de hogepriester 
Hilkia in de tempel in de tijd van koning Josia (ca. 638-608 
v. Chr.)? 2 Koningen 22:8, 9, eerste gedeelte, 10. 

2 Koningen 22:8, 9a, 10 Toen zei de hogepriester Hilkia tegen de 
schrijver Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE 
gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan, en die las het. Daarna 
kwam de schrijver Safan bij de koning ... Ook vertelde de schrijver 
Safan aan de koning: De priester Hilkia heeft mij een boekrol 
gegeven. En Safan las die de koning voor. 
 
“In het achttiende regeringsjaar van Josia, koos God hem om toezicht 
te houden op het herstel van de tempel. Toen dit werk werd gedaan, 
werd het boek van de wet gevonden. Door enig wanbeheer was het 
kwijtgeraakt, en het volk was diens instructies ontnomen. Broeders en 
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zusters, is iemand van u het boek van de wet kwijtgeraakt? Hebben 
niet velen van ons de voorschriften uit het heilige Boek uit het oog 
verloren?” –General Conference Bulletin, 1 april 1903. 
 

Zegeningen door de wet te lezen en actie te ondernemen 

4.  Welk onmiddellijk gevolg had het lezen van het boek van de wet 
op koning Josia toen hij de betekenis begreep van wat hij 
hoorde? 2 Koningen 22:11-13. 

2 Koningen 22:11-13 Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van 
het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de 
volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Ahikam, de zoon van 
Safan, Achbor, de zoon van Michaja, de schrijver Safan, en Asaja, de 
dienaar van de koning: Ga de HEERE raadplegen, voor mij, voor het 
volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden 
is. Want de grimmigheid van de HEERE die tegen ons is ontstoken, is 
groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van 
deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor 
ons geschreven is. 
 
“Het lezen van het wetboek, dat zo lang vergeten was, maakte diepe 
indruk op de geest van de koning. Hij realiseerde zich dat er iets 
gedaan moest worden om deze wet onder de aandacht van de men-
sen te brengen en om hen ertoe te brengen hun leven aan de leringen 
ervan te conformeren. Door zijn eigen manier van handelen, 
beoogde hij om blijk te geven van zijn eerbied voor de wet. Hij 
vernederde zich voor God en scheurde zijn kleren. Het werk van 
Josia in zijn positie als koning was om in de Joodse natie de begin-
selen uit het boek van de wet uit te voeren. Dit trachtte hij getrouw 
te doen. In het boek van de wet zelf vond hij een schat aan kennis, 
een machtige bondgenoot in het hervormingswerk.” –General 
Conference Bulletin, 11 april 1903. 
 

5.  Wat voor soort bijeenkomst vond er buiten plaats, tientallen 
jaren later, nadat de ballingen naar Jeruzalem waren terugge-
keerd? Hoeveel uren ongeveer las Ezra de mensen voor uit het 
boek der wet? Nehemía 8:1-4. 
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Nehemía 8:1-4 Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten 
in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op 
het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de 
schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van 
Mozes, die de HEERE Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht 
de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat 
zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste 
dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat 
voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten 
overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun 
verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel 
het volk waren gericht op het wetboek. 
 
“Er is geen veiligheid, noch rust, noch rechtvaardiging in overtreding 
van de wet. De mens kan niet hopen om onschuldig te staan tegenover 
God en in vrede met Hem door de verdiensten van Christus, terwijl hij 
doorgaat in de zonde. Hij moet ophouden met overtreden en trouw en 
waarachtig worden. Terwijl de zondaar in de grote morele spiegel 
kijkt, ziet hij zijn karaktergebreken. Hij ziet zichzelf zoals hij is, 
bevlekt, verontreinigd en veroordeeld. Maar hij weet dat de wet op 
geen enkele manier de schuld kan wegnemen of de overtreder 
vergiffenis schenken. Hij moet verder gaan dan dit. De wet is slechts 
de leermeester om hem tot Christus te brengen. Hij moet naar zijn 
zondedragende Heiland kijken. En terwijl Christus aan hem wordt 
geopenbaard op het kruis van Golgotha, stervend onder het gewicht 
van de zonden van de hele wereld, laat de Heilige Geest hem de 
houding van God zien aan allen die zich van hun overtredingen 
bekeren. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ Johannes 3:16.”  
–Selected Messages, boek 1, blz. 213. 
 

De wet lezen en begrijpen 

6.  Wie hielp in de uitleg, zodat de verzamelde menigte de ware 
betekenis van de wet kon begrijpen? Nehemía 8:5-8. 

Nehemía 8:5-8 Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, 
want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel 
het volk staan. En Ezra loofde de HEERE, de grote God, en heel het 
volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen: Amen, amen! 
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Zij knielden en bogen zich neer voor de HEERE met het gezicht ter 
aarde. Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, 
Maäseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten 
onderwezen het volk in de wet, en het volk stond op zijn plaats. Zij 
lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en ver-
klaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. 
 
“Hier is een werk voor de mens om te doen. Hij moet de spiegel onder 
ogen zien, Gods wet, de tekortkomingen in zijn morele karakter 
onderscheiden en zijn zonden wegdoen, zijn karaktergewaad wassen 
in het bloed van het Lam. Afgunst, trots, boosaardigheid, bedrog, 
strijd en misdaad zullen worden gereinigd vanuit het hart dat de liefde 
van Christus bezit en die de hoop koestert om zoals Hem te worden 
gemaakt, wanneer we Hem zullen zien zoals Hij is. De religie van 
Christus verfijnt en waardeert zijn bezitter, ongeacht zijn associaties 
of zijn standplaats in het leven. Mensen die verlichte christenen 
worden, komen boven het niveau van hun vroegere karakter uit tot 
een grotere mentale en morele kracht. Degenen die gevallen en gede-
gradeerd zijn door de zonde en misdaad kunnen, door de verdiensten 
van de Verlosser, verheven worden tot een positie, die slechts weinig 
lager is dan die van de engelen.” –God’s Amazing Grace, blz. 232. 
“De Bijbel is Gods stem die net zo zeker tot ons spreekt alsof wij 
Hem konden horen met onze oren. Het woord van de levende God is 
niet alleen geschreven, maar ook gesproken. Ontvangen wij de Bijbel 
als door God gesproken? Als wij het belang van dit Woord zouden 
beseffen, met wat voor ontzag zouden we het dan openen, en met 
welk een ernst zouden we zoeken naar diens voorschriften. Het lezen 
en het overwegen van de Schrift zou worden beschouwd als een 
audiëntie met de Allerhoogste.” –In Heavenly Places, blz. 134. 
 

7.  Wat gebeurde er toen het volk besefte hoe ver zij waren afge-
dwaald van de wil van de Heer? Wat is dus het effect van de wet 
wanneer iemand serieus probeert het te begrijpen en te gehoor-
zamen? Nehemía 9:1-3; Psalm 66:18; Spreuken 28:9; Romeinen 
10:4. 

Nehemía 9:1-3 Op de vierentwintigste dag van deze maand ver-
zamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met 
aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af 
van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en 
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de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat zij op hun plaats 
waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de HEERE, 
hun God, gedurende een vierde deel van de dag; en op een ander 
vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor 
de HEERE, hun God. 
Psalm 66:18 Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de 
Heere zou mij niet hebben gehoord. 
Spreuken 28:9 Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar 
de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel. 
Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot 
gerechtigheid voor ieder die gelooft. 
 
“Er moet een groot werk voor ons allemaal worden gedaan voordat 
we de volmaaktheid van het christelijke karakter zullen hebben. De 
wet van God is de standaard van rechtvaardigheid. Dit is de spiegel 
waarin we moeten kijken om de tekortkomingen van ons karakter te 
onderscheiden. Wanneer we in een gewone spiegel kijken, wijst het 
ons op de gebreken van onze persoon, maar het verwijdert niet één 
vlek; we moeten gaan en wassen als we rein willen worden. Zo is het 
ook met de wet van God. Het is Gods grote spiegel, of morele zonde-
detector; maar er is geen reddende eigenschap in de wet; het heeft 
geen macht om de overtreder vergiffenis te schenken. Er is een voor-
ziening getroffen voor de zondaar: ‘En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 
Rechtvaardige.’ Wat is dan het werk voor de zondaar? Het is om 
bekering tot God uit te oefenen en geloof jegens onze Heer Jezus 
Christus. In Zijn kostbare bloed kunnen de vlekken van de zonde 
allemaal worden weggewassen. Er is een fontein open voor Juda en 
Jeruzalem, en de verontreiniging van de zonde kan verwijderd worden 
als ze alleen in deze fontein zullen wassen.” –Present Truth,  
3 november 1885. 
 

Voor verdere studie 

“Laten zij die geneigd zijn zich als heilig te beschouwen, een blik werpen 
in de spiegel van Gods wet. Wanneer ze haar verstrekkende eisen zien, en 
begrijpen hoe deze wet de gedachten en bedoelingen van het hart ontleedt, 
zullen ze zich niet beroemen op zondeloosheid. ‘Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben’, zegt Johannes, die geen afstand bewaart van zijn 
broeders, ‘misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet’. ‘Indien wij 



85 
 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar 
en Zijn woord is in ons niet’. 
‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 
1:8, 10, 9).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 409. 
“ ‘Wet doet zonde kennen’ (Romeinen 3:20). Om zijn schuld in te zien moet 
de zondaar zijn karakter toetsen aan Gods grote maatstaf van gerechtigheid. 
Het is een spiegel die de volmaaktheid van een rechtvaardig karakter toont 
en de zondaar in staat stelt de tekortkomingen in zijn eigen karakter te 
ontdekken. De wet kan de mens ... zijn zonden tonen, .... De wet ... zegt dat 
de dood het loon is van de overtreder. Alleen het evangelie van Jezus 
Christus kan de mens vrijspreken of bevrijden van de veroordeling en de 
bezoedeling van de zonde. De zondaar moet zijn zonden belijden voor God, 
wiens wet hij vertreden heeft en geloven in Jezus, zijn zoenoffer.”  
–De grote strijd, blz. 433. 

 
_____ 

 
 
 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van de afdeling Gezondheid 
en Hulpwerk van de Generale Conferentie op blz. 86. 
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                 Sabbatbegin 16.34 u. ↔ 16.35 u. 
 

De wet is geestelijk 
 
“Door geloof in Christus wordt gehoorzaamheid aan elk beginsel van de 
wet mogelijk gemaakt. Zo leerde Paulus ‘alzo is dan de wet heilig, en het 
gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.’ (Romeinen 7:12) Ten behoeve 
van ons stelt hij de vraag: ‘Is dan het goede mij de dood geworden? Dat 
zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar 
worden zonde te zijn; werkende mij door het goede de dood; opdat de 
zonde boven mate werd zondigende door het gebod. Want wij weten, dat 
de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.’ 
Romeinen 7:13, 14.” –Manuscript Releases, vol. 8, blz. 98. 
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De gulden regel 

1. Welk groot principe dat invloed heeft op het menselijk gedrag, 
kenmerkt de wet en de geschriften van de profeten? Matthéüs 
7:12. 

Matthéüs 7:12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u 
hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. 
 
“De Heiland onderwees dit principe [de gulden regel] om de mens-
heid gelukkig te maken, niet ongelukkig. Want geluk kan op geen 
andere manier tot stand komen. God verlangt dat mannen en vrouwen 
het hogere leven leiden. Hij geeft hen de weldaad van het leven, niet 
om hen alleen maar in staat te stellen om rijkdom te vergaren, maar 
om hun hogere vermogens te ontwikkelen, door het werk te doen wat 
Hij aan de mensheid heeft toevertrouwd: het werk van het 
onderzoeken en verlichten van de noden van hun medemensen. De 
mens dient niet te werken voor zijn eigen egoïstisch belang, maar 
voor het belang van iedereen om hem heen, door anderen te zegenen 
door zijn invloed en vriendelijke daden. Deze bedoeling van God 
vindt zijn voorbeeld in het leven van Christus. –MS 132, 1902. (ML 
165).” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 678. 
 

2.  Heeft Jezus in Zijn leer de waarde van de letter van Zijn 
geboden verminderd? Wat onthulde de diepte en geestelijke 
verklaring die Hij gaf voor het zesde gebod? Matthéüs 5:21-24. 

Matthéüs 5:21-24 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd 
is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig 
bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn 
broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie 
tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de 
Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden 
tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich 
daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar 
bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en 
kom dan terug en offer uw gave. 
 
“De gerechtigheid die Christus onderwees is een instemmen van 
hart en leven met de geopenbaarde wil van God. Zondige mensen 



87 
 

kunnen alleen gerechtvaardigd worden als zij in God geloven en een 
levende verbinding met Hem onderhouden. Dan zal echte gods-
vrucht de gedachten verheffen en het leven veredelen. Dan stemmen 
uiterlijke vormen van godsdienst overeen met de innerlijke reinheid 
van de christen. [...] 
Jezus behandelt de geboden afzonderlijk en verklaart hun ware bete-
kenis. In plaats van het minste weg te nemen, laat Hij zien hoe ver-
reikend hun eisen zijn en Hij brengt de fatale fout aan het licht die de 
joden begaan door hun uiterlijk vertoon van gehoorzaamheid. Hij zegt 
dat een boze blik of een blik van wellust een overtreding van Gods 
wet is. Iemand, die deel heeft aan ook maar de geringste onrechtvaar-
digheid overtreedt de wet en haalt zichzelf naar beneden. Moord 
ontstaat in het verstand. Wie in zijn hart plaats geeft aan haat zet zijn 
voet op de weg van de moordenaar en zijn offers zijn een gruwel voor 
God.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 250, 251. 
 

De wet roert verlangens en gevoelens aan 

3.  Wat verbiedt de wet volgens Zijn uitleg als aanvulling op uiter-
lijke handelingen? Matthéüs 5:27, 28. 

Matthéüs 5:27, 28 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht 
gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie 
naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel 
met haar gepleegd heeft. 
 
“De wet van de HEERE is heel verstrekkend. Jezus legde aan Zijn 
discipelen duidelijk uit, dat deze heilige wet van God zelfs in 
gedachten, gevoelens en verlangens geschonden kon worden; net als 
in woord en daad. Het hart dat God liefheeft boven alles, zal op geen 
enkele manier de neiging hebben, om Zijn voorschriften zoveel 
mogelijk te beperken tot de minimumeisen. De gehoorzame, loyale 
ziel zal opgewekt volledige geestelijke gehoorzaamheid betonen, 
wanneer de wet in zijn geestelijke kracht zichtbaar wordt. 
Dan dringen de geboden in hun werkelijke kracht tot de ziel door. De 
zonde zal er buitengewoon zondig uitzien.” –Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 34. 
“Velen bedriegen vandaag de dag hun eigen ziel. Ze beperken de 
bevelen van God om alleen uiterlijke daden te veroordelen en be-
schouwen het niet als zonde om God te onteren in gedachten en 
genegenheden. Ze vleien zichzelf dat ze de wet van Jehova houden, 
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terwijl hun leven en karakter als daguerreotypie [gefotografeerd] in de 
boeken des hemels hen onthult als een poging om te zien hoe ver ze 
kunnen gaan in de richting van een misdaad zonder gebrandmerkt te 
worden als overtreders van Gods wet” –Our High Calling, blz. 140. 
 

4.  Welke diepe geestelijke betekenis onthult het Tiende Gebod, die 
verder gaat dan de directe handelingen die veroordeeld worden 
door algemene wetten? Éxodus 20:17. 

Éxodus 20:17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet 
begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn 
dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 
 
“Het laatste gebod veroordeelt hebzucht. Elk zelfzuchtig verlangen, 
elke mate van ontevredenheid, elke handeling van sluwheid, elke 
zelfzuchtige voldoening werkt aan het versterken en ontwikkelen van 
een karakter dat de gelijkvormigheid aan Christus van de menselijke 
tussenpersoon zal vernietigen en de poorten van de stad Gods tegen 
hem zal sluiten.....” –Sons and Daughters of God, blz. 65. 
“Het tiende gebod raakt de wortel van elke zonde, daar het het zelf-
zuchtig verlangen verbiedt waaruit elke zondige daad ontspruit. Hij 
die in gehoorzaamheid aan Gods wet zelfs een zondig verlangen naar 
dat wat een ander toebehoort, onderdrukt, zal onschuldig zijn aan een 
daad waardoor zijn medeschepselen nadeel zouden ondervinden.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 274. 
 

5.  Wat helpt Gods wet vanwege haar diepte en geestelijkheid de 
mens om te ontdekken en te onderscheiden? Romeinen 7:7. 

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. 
 
“De ziel moet eerst overtuigd worden van zonde voordat de zondaar 
een verlangen zal voelen om tot Christus te komen. ‘Zonde is de 
overtreding van de wet.’ (1 Johannes 3:4 [KJV]). ‘Ik zou de zonde niet 
hebben leren kennen dan door de wet.’ (Romeinen 7:7). Toen het 
gebod in Sauls geweten duidelijk werd, herleefde de zonde en stierf 
hij. Hij zag zichzelf veroordeeld door de wet van God. De zondaar kan 
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niet van zijn schuld worden overtuigd, tenzij hij begrijpt wat zonde is. 
Het is onmogelijk voor een individu om Bijbelse heiliging te ervaren, 
terwijl hij meent dat als hij in Christus gelooft het niet van belang is of 
hij Gods wet gehoorzaamt of ongehoorzaam is.” –Faith and Works, 
blz. 31. 
“Niemand die in Jezus gelooft, is een slaaf van de wet van God; want 
Zijn wet is een wet ten leven, niet ten dode, voor hen die aan haar 
geboden gehoorzamen. Allen die de geestelijkheid van de wet inzien, 
allen die beseffen hoe zij de zonden openbaar maakt, verkeren in een 
even hulpeloze toestand als satan zelf, tenzij zij de verzoening1 
aanvaarden die hun verschaft wordt in het genezende offer van Jezus 
Christus, die onze verzoening is bij God.” –Bijbelkommentaar, blz. 473. 
 

De wet is geestelijk 

6.  Wat is er zo uniek aan de wet? Wat betekent dit voor ons? 
Romeinen 7:13, 14. 

Romeinen 7:13, 14 Is dan het goede de oorzaak van mijn dood 
geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft – opdat zij als zonde 
zichtbaar zou worden – door het goede voor mij de dood teweeg-
gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou 
blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde. 
 
“Door geloof in Christus wordt gehoorzaamheid aan elk beginsel van 
de wet mogelijk gemaakt. Zo leerde Paulus ‘alzo is dan de wet heilig, 
en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.’ (Romeinen 7:12) Ten 
behoeve van ons stelt hij de vraag: ‘Is dan het goede mij de dood ge-
worden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat 
zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede de 
dood; opdat de zonde boven mate werd zondigende door het gebod. 
Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht 

                                                        
 
 
 
1 Noot van de vertaler: In het Engels wordt voor het woord verzoening 
‘atonement’ gebruikt en zr. White benadrukt daarna de oorsprong van het 
woord door het in stukjes op te knippen: ‘at-one-ment’, hetgeen betekent: 
een eenheid vormen; in harmonie zijn. 
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onder de zonde.’ Romeinen 7:13, 14.” –Manuscript Releases, vol. 8, 
blz. 98. 
 

7.  Aangezien de wet geestelijk is, welke enorme waarde komt uit 
het in overeenstemming zijn daaraan? Waarvan hangt liefde 
voor de naaste af? Romeinen 13:8-10; Matthéüs 22:36-40. 

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. 
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. 
 
“Gods wet is van nature onveranderlijk. Zij is de openbaring van de wil 
en het karakter van de Wetgever. God is liefde en Zijn wet is 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 onver-
gankelijk zijn als de Wetgever, daar zij Gods geest en Gods wil 
uitdrukt.” –De grote strijd, blz. 432, 433. 
 

Voor verdere studie 

“De eis van God aan ons is: ‘Gij zult de Heere, uw God, liefhebben, uit ge-
heel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel 
uw verstand; en uw naaste als uzelf.’ Lukas 10:27. Aan deze twee beginse-
len hangt de gehele wet en de profeten; en het is voor ons huidige en 
eeuwige belang om een goed begrip te hebben van de verreikende begin-
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selen van de wet van God. ‘Door de wet is de kennis der zonde,’ en ‘zonde 
is de overtreding van de wet.’ Romeinen 3:20; 1 Johannes 3:4 [KJV] 
Zondaars moeten weten wat zonde is voordat ze het verlangen kunnen 
hebben om van de zonde af te zijn. Het is een kwestie van eeuwig belang 
dat we deze cruciale vraag niet verkeerd begrijpen. Wanneer er een oproep 
wordt gedaan vanaf de preekstoelen van ons land, en zondaars worden 
uitgenodigd om berouw te hebben en zich te bekeren, is het het voorrecht 
van de zondaar om te vragen: Wat is zonde? Dit moeten we weten, want 
het is in het gevaar van onze ziel dat we doorgaan met zondigen. De apostel 
geeft ons licht over dit onderwerp en zegt: ‘Een ieder die de zonde doet, 
overtreedt ook de wet; want de zonde is de overtreding van de wet.’  
(1 Johannes 3:4, KJV) 
Christus werd geopenbaard om onze zonden weg te nemen, en in Hem 
was er geen zonde. Maar als de wet zou zijn afgeschaft, zoals sommigen 
beweren, dan zouden we geen Redder nodig hebben om de zonde weg te 
nemen, want ‘waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.’ (Romeinen 
4:15)” –Signs of the Times, 1 oktober  1894. 
 

_____ 
 
 

Zendingsbericht van de afdeling Gezondheid 
en Hulpwerk van de Generale Conferentie 

 
Voorlezen op Sabbat 28 december 2019 

 
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 4 januari 2020 worden ingezameld 

 
 

Geliefde broeders, zusters, en vrienden van Gods volk over de wereld, 
groeten van de Generale Conferentie afdeling Gezondheid en Hulpwerk. 
 
“Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar 
vooral aan de huisgenoten van het geloof.” Galaten 6:10. “De zuivere en 
onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen 
bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld.” Jakobus 1:27. 
Het belang van het werk van de Gezondheidsafdeling op alle niveaus van 
de gemeenteorganisatie in de prediking van het evangelie en de redding 
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van zielen kan niet genoeg worden benadrukt, want: “Ware godsdienst en 
de wetten der gezondheid gaan hand in hand. Het is onmogelijk voor de 
zaligheid van mannen en vrouwen te werken zonder hun de noodzaak 
voor te houden om te breken met zondige genietingen die de gezondheid 
vernielen, de ziel verlagen en beletten dat goddelijke waarheid doordringt 
tot het verstand.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 140. 
De dienares van de Heer zegt: “De beginselen van gezondheidshervorming 
zijn in het woord van God te vinden. Het evangelie voor onze gezondheid 
dient stevig verbonden te zijn met de bediening van het woord. Het is de 
bedoeling van de Heer dat de helende werking van de gezondheids-
hervorming onderdeel zal uitmaken van de laatste grote inspanning om de 
boodschap van het evangelie te verkondigen.” –Adviezen over dieet en 
voeding, blz. 70. 
“Als middel om vooroordelen te overwinnen en toegang tot harten te 
verkrijgen, moet medisch zendingswerk gedaan worden, niet slechts op 
één of twee plaatsen, maar op vele plaatsen waar de waarheid nog niet 
verkondigd is. Wij moeten werken als evangelist in de medische zending 
tot genezing van zielen die ziek zijn van de zonde, door hun de heils-
boodschap te brengen. Dit werk zal als geen ander vooroordelen uit de 
weg ruimen.” –Getuigenissen voor de gemeente, blz. 205. 
“Christus was de Verlosser van de wereld. Tijdens Zijn leven op aarde 
waren de zieken en getroffenen voorwerpen van Zijn speciale mede-
dogen. Toen Hij Zijn discipelen had uitgezonden, had Hij hen de opdracht 
gegeven om zieken te genezen alsook om het evangelie te prediken. Toen 
Hij de zeventig erop uit stuurde, had Hij hen geboden om de zieken te 
genezen en vervolgens te prediken dat het koninkrijk van God nabij hen 
gekomen was. Voor hun fysieke gezondheid moest als eerste gezorgd 
worden, zodat de weg kon worden voorbereid voor de waarheid om hun 
gedachten te bereiken. 
De Heiland besteedde meer tijd en werk aan het genezen van de ziekten 
van de getroffenen dan aan het prediken.” –Counsels on Health, blz. 33, 34. 
De visie van de Gezondheidsafdeling van de Generale Conferentie is om 
wereldwijd leden te hebben die goed geïnformeerd zijn, kennis hebben, 
gezond zijn en goed ingeburgerd zijn is in de principes en praktijken van 
de gezondheidshervorming, zoals uiteengezet in de Heilige Schrift en de 
Geest der Profetie. De missie van de Gezondheidsafdeling is om met alle 
niveaus en afdelingen van de wereldwijde gemeente samen te werken om 
het karakter van God in Zijn volk te herstellen en te helpen om Zijn werk 
op aarde vooruit te brengen en Zijn werk op aarde in de laatste dagen van 
de menselijke genadetijd – door middel van medisch zendingswerk – te 
voltooien. 
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Bij het uitvoeren van haar mandaat staat de Gezondheidsafdeling van de 
Generale Conferentie voor een aantal belangrijke uitdagingen. Deze om-
vatten: het gebrek aan adequate financiële middelen; tekort aan gekwa-
lificeerde medische arbeiders / gezondheidswerkers in de gemeente die op 
vrijwillige basis beschikbaar zijn voor de Gezondheidsafdeling van de 
Generale Conferentie; de noodzaak om nieuwe, aantrekkelijke 
gezondheidspublicaties voor te bereiden en te publiceren, waaronder 
kleine gezondheidsboeken en tijdschriften voor colportage en het evange-
liseren over de hele wereld; en de noodzaak om een groot aantal gestan-
daardiseerde, goed toegeruste en goed functionerende klinieken 
geëxploiteerd door gemeenteleden die goed opgeleid, ervaren, en des-
kundig zijn, en bekwame gezondheidswerkers die in harmonie met de leer 
van de Bijbel en de Geest der Profetie werken – gericht op bewezen 
natuurlijke remedies en genezende therapieën. 
Veel van onze leden (inclusief zendingsarbeiders) hebben onvoldoende 
kennis van infectieziekten, voeding en juiste combinatie en bereiding van 
voedsel, voedselveiligheid, hygiëne, fundamentele menselijke fysiologie, 
en de pathofysiologie en preventie van veel voorkomende chronische 
ziekten (zoals hartaandoeningen, beroerten, diabetes, hoge bloeddruk en 
kanker [borst, baarmoederhals, prostaat, darm, enz.]) De leden moeten 
ook worden voorgelicht over de gevaren van ziektevectoren, zoals 
vliegen, muggen, knaagdieren, boerderij- en huisdieren, evenals als door 
water overgebrachte ziekten zoals cholera en tyfus. De Gezondheids-
afdeling dient ook mensen te informeren over het belang van valpreventie 
en letsels die samenhangen met de fysiologische en cognitieve veran-
deringen die gepaard gaan met het verouderingsproces. 
De International Health Conference, gehouden op 8 augustus tot  
2 september 2018 in de Afrikaanse landen Ghana, Oeganda en Zimbabwe, 
werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de naburige landen 
Ivoorkust, Nigeria, Benin, Togo, Congo, Zuid-Soedan, Tanzania, Zambia, 
Mozambique, Lesotho en Zuid-Afrika. In totaal bezochten ongeveer 600 
mensen de Sabbatdiensten, en de gezondheidscolleges en workshops werden 
goed ontvangen door degenen die de conferentie bijwoonden. Helaas zijn de 
gezondheidszorgstelsels in veel van deze landen hopeloos ontoereikend, 
onbetrouwbaar, duur en afhankelijk van ineffectieve geneesmiddelen. Er is 
een grote en dringende behoefte aan het opzetten van goede gezondheids-
klinieken, vooral in Zuid-Soedan, Congo, Benin, Ivoorkust, Togo, Oeganda, 
Nigeria en Ghana. In feite hebben al deze landen dringend hulp en 
ondersteuning nodig om het medische zendingswerk op hun eigen gebied 
vooruit te helpen. Sommige van deze landen hebben helemaal geen door 
IMS beheerde klinieken. Zelfs niet één! In veel van de Franstalige West-
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Afrikaanse landen is het onderwijzen van de gezondheidsboodschap en het 
bieden van natuurlijke genezing aan de mensen de meest effectieve methode 
om zielen te winnen en de gemeente van God te vestigen en te bevorderen. 
Tijdens een bezoek aan Ghana en Zimbabwe had ons medisch zendings-
team het voorrecht om enkele privéklinieken te bezoeken die door een 
paar van onze gemeenteleden werden gerund en om te zien hoe het 
indrukwekkende werk werd gedaan, ondanks het gebrek aan noodzake-
lijke hulpmiddelen en fundamentele diagnostische apparatuur. De be-
hoefte aan gezondheidsklinieken in Afrika is ernstig en het potentieel om 
de zieken te helpen, de huidige waarheid te verspreiden en zielen te 
winnen voor Jezus is enorm. Maar naast gebed is er ook dringend 
financiële steun nodig. 
Als het wereldwijde volk van God kunnen we niet toestaan dat het 
medische zendingswerk blijft kwijnen. Ik doe een beroep op elk lid en 
elke vriend van Gods volk om tot de hulp van de Heer te komen en on-
zelfzuchtig het werk van de afdeling Gezondheid en Hulpwerk van de 
Generale Conferentie te ondersteunen! 
 
De volgende zijn de primaire doelstellingen van de Gezondheidsafdeling 
van de Generale Conferentie: 

•  Gemeenteleden en evangeliearbeiders opleiden in de basale fysiologie 
van de mens en pathofysiologie, en hen aan te moedigen om natuur-
lijke remedies / therapieën te identificeren en te gebruiken om ziekten 
te helpen voorkómen en te behandelen. 

•  Gebruik maken van de kennis en expertise van gezondheidswerkers 
die leden zijn, om gemeenteleden en het publiek voor te lichten over 
gezondheidswetten, ziektepreventie en natuurlijke remedies. 

•  Onderzoek en publicatie van Position Papers (PP’s) over chocolade, 
zuivelproducten, veganisme, farmaceutische producten, vaccinatie, 
cannabis, voorbehoedsmiddelen en andere interessante onderwerpen. 

•  Werken aan de oprichting van een gecertificeerde online cursus voor 
het opleiden en trainen van medische zendingsarbeiders en gezond-
heidswerkers – in overeenstemming met de beginselen die zijn be-
schreven in de Bijbel en de Geest der Profetie – met aandacht voor de 
preventie en genezing van ziekten met behulp van natuurlijke reme-
dies, stoffen en therapieën. 

•  Het creëren en publiceren van een geïndexeerde Encyclopedie van 
Natuurlijke Remedies voor de meest voorkomende ziekten / kwalen en 
gezondheidsuitdagingen die mensen over de hele wereld beïnvloeden. 
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•  Normen / richtlijnen opstellen voor het oprichten en de bevredigende 
werking van aangesloten gezondheidsklinieken wereldwijd in over-
eenstemming met de leringen van de Bijbel en de Geest der Profetie. 

•  Samenwerking met de leiders van unies, velden en de leiders van de 
Gezondheidsafdeling en Barmhartige Samaritaan op verschillende 
gebieden om gemeenteleden die in arme landen wonen te helpen bij 
het plannen en starten van zelf-voorzienende miniprojecten, waar-
onder lokale gezondheidsklinieken, om betekenisvolle werkgelegen-
heid en inkomen voor gemeenteleden te creëren. 

“Velen die de naam van Christus belijden, hebben veeleer plezier lief dan 
dat zij God liefhebben; zij doen geen persoonlijke inspanningen om 
anderen te redden, noch verloochenen zij zichzelf opdat zij van de 
middelen kunnen geven, die God hun heeft toevertrouwd, dat zij een 
zegen voor hun medemensen mogen zijn, dat zij die gewillig zijn, kunnen 
uitgaan om de belangen van het koninkrijk van Christus in de wereld 
voorwaarts te brengen.” –The Medical Missionary, 1 september 1892. 
Geliefde broeders en zusters over de hele wereld, de meest effectieve en 
succesvolle methode om het werk van God in Afrika en de rest van de 
wereld te bevorderen, is om medisch zendingswerk te combineren met de 
prediking van het eeuwige evangelie. 
Geef volgende Sabbat opofferend aan de afdeling Gezondheid en 
Hulpwerk van de Generale Conferentie met een welwillend en blijmoedig 
hart! Uw offer zal vrucht dragen voor de heerlijkheid van God en de 
redding van zielen! 
 

–Morris M. Lowe 
Leider van de Afdeling Gezondheid en voorzitter van het Hulpwerk 

 
 

Eindnoten 
  
Noot 1 
“De wet kan de zondaar niet redden, noch kan de wet een einde maken aan de 
zonde of haar heerschappij. De wet openbaart zonde (Romeinen 3:20), en 
vanwege de zondigheid van de mens, zorgt te wet – als het ware – dat de 
overtreding toeneemt. (Romeinen 5:20). De wet kan de zonde niet vergeven, 
noch kan de wet enige macht verschaffen om deze te overwinnen. De zondaar 
die probeert onder de wet gered te worden, vindt alleen veroordeling en diepere 
onderwerping om te zondigen. Waar het beginsel gekoesterd wordt dat de mens 
zich kan zaligmaken door zijn eigen werken, is geen beveiliging tegen de 
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zonde. (Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 25)” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, blz. 541 (commentaar bij Romeinen 6:14.) 
“De ware christelijke gelovige ‘erkent’ dat hij een overtreder van de 
goddelijke wet is, dat hij op eigen kracht helemaal niet in staat is om aan haar 
eisen te voldoen, dat hij terecht verdient om veroordeeld te worden, en zich 
overgeeft door geloof in Christus aan de genade en barmhartigheid van God. 
Dan, door Gods genade, is zijn zondige verleden vergeven en ontvangt hij 
goddelijke kracht om in de nieuwheid van het leven te wandelen. Wanneer 
een man ‘onder de wet’ is, blijft de zonde – ondanks zijn beste inspanningen 
– de heerschappij over hem hebben, omdat de wet hem niet kan bevrijden van 
de macht van de zonde. Onder genade echter is de strijd tegen de zonde niet 
langer een verloren hoop, maar een zekere triomf.” –Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 6, blz. 541 (commentaar bij Romeinen 6:14). 

 
Noot 2 
“Voor Paulus staat het zijn onder de heerschappij van de wet gelijk aan het 
zijn onder de heerschappij van de zonde. De reden hiervoor is dat de wet 
slechts de maatstaf van recht onthult. Het kan de schuld of de heerschappij 
van de zonde niet wegnemen. Het vereist volledige gehoorzaamheid aan haar 
voorschriften, maar biedt de zondaar geen activerende kracht tot gehoor-
zaamheid. Genade daarentegen doet de dingen die de wet niet kan uitvoeren. 
Het doet de schuld van de zonde teniet en verleent eveneens de macht om het 
te overwinnen. Daarom beschouwt Paulus het onder de wet zijn als zijnde 
onder de zonde, en het dood worden aan de wet als het equivalent van het 
dood worden voor de zonde.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 6, blz. 546 (commentaar bij Romeinen 7:1). 
 
Noot 3 
“Paulus past nu de illustratie van de huwelijkswet toe op de ervaring van de 
christen. Zijn belangrijkste punt is dat de dood de wettelijke verplichting 
ontbindt. Zoals de dood dus de vrouw bevrijdt van de aanspraken van de 
huwelijkswet, zodat ze naar behoren met een ander kan trouwen, zo bevrijdt 
de kruisiging van de christen met Christus hem van de heerschappij van de 
zonde en de wet, zodat hij een nieuwe geestelijke eenheid kan aangaan met 
de opgestane Verlosser.... 
In de illustratie was het de dood van de echtgenoot die de vrouw van de wet 
bevrijdde. In de toepassing is het de dood van het oude zondige eigen-ik dat 
de gelovige bevrijdt van de veroordeling en heerschappij van de wet en hem 
bevrijdt om met Christus verbonden te zijn.” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, blz. 547 (commentaar bij Romeinen 7:4). 

 
_____ 


