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Voorwoord 
 
Met Gods genade zal deze reeks van 26 Sabbatschoollessen het leven be-
studeren van 26 verschillende vrouwen, die in de heilige Schrift worden 
genoemd, en worden vergeleken met gebeurtenissen die de komende tijd 
zullen plaatsvinden. Zoals Abraham de vader van het geloof is, wordt Sara, 
net als Jeruzalem, door de apostel Paulus beschouwd als ‘de moeder van 
ons allen’, dat wil zeggen: de moeder van de kinderen van de belofte (zie 
Galaten 4:26). Sara is ook de eerste vrouw, wier naam verschijnt in het 
hoofdstuk over geloof – Hebreeën 11. 
We zullen enkele voorbeelden onderzoeken van de strijd, mislukkingen en 
triomfen van deze vrouwen, die hier ‘dochters van Sara’ worden genoemd. 
Elk van hen dient als een allegorie (zinnebeeld) om enkele gebeurtenissen 
van de laatste dagen te onderzoeken. Het is belangrijk ons in geest en 
kennis voor te bereiden op wat het volk van God te wachten staat, en zo tot 
eer van God te overwinnen over het kwaad. 
“Een onderzoek naar het werk van vrouwen in verband met het werk des 
Heren in Oud-Testamentische tijden zal ons lessen leren die ons in staat stel-
len tegemoet te komen in hedendaagse noodsituaties.” –Bijbelkommentaar, 
blz. 171. 
“In oude tijden werkte de Heer op wonderbaarlijke wijze door toegewijde 
vrouwen die zich in Zijn werk verenigden met mannen die Hij als Zijn ver-
tegenwoordigers had gekozen. Hij gebruikte vrouwen om grote en beslis-
sende overwinningen te behalen. Meer dan eens bracht Hij hen in tijden van 
nood naar het front en werkte Hij door middel van hen om vele levens te 
redden.” –Daughters of God, blz. 45. 
“De getuigenissen vertellen ons ook dat de Sabbatschool niet alleen be-
doeld is voor leden en bezoekers van de gemeente, maar ook voor degenen 
die nog steeds buiten het burgerschap van Israël en Gods gezin vallen. 
Wat is het karakter van de religieuze ervaring van degenen die deelnemen 
aan het Sabbatschoolwerk? Het licht van de waarheid schijnt in de ge-
dachten en harten van leraren en scholieren, zodat ze het kunnen versprei-
den naar degenen die buiten Christus zijn. De reddende boodschap dient 
te worden gegeven aan degenen die hun hart nog niet hebben geopend om 
het hemelse geschenk te ontvangen. De waarheid moet onder de aandacht 
worden gebracht van degenen die onverschillig lijken.” –Counsels on 
Sabbath School Work, blz. 67. 
We raden aan om de studie niet uit te stellen tot vrijdagavond, maar om de 
les dagelijks te bestuderen – doorgaans een vraag per dag. En in dit digitale 
tijdperk en van internet heeft elke leerling en leraar van de Sabbatschool-
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lessen de gelegenheid de video’s te bekijken, gemaakt door  het Ministerial 
Research Institute (het Predikersonderzoeksinstituut), die wekelijks online 
worden gezet in zowel het Engels als het Spaans. 
De lessen zijn ontwikkeld door het bestuderen van verscheidene werken 
en onder gebed. Het is onze grote wens dat zij bijdragen aan de geeste-
lijke groei van iedere leerling – een uitverkorene van God. Dat iedereen 
gemotiveerd mag zijn zich voor te bereiden zoals een bruid sierlijk 
gekleed om haar Bruidegom te ontmoeten die aan de deur staat (zie 
Openbaring 19:7). We verlangen naar die dag dat we allemaal de grote 
verdrukking van de laatste dagen achter ons zullen laten en Jezus van 
aangezicht tot aangezicht zullen zien, en we voor eeuwig met Hem zullen 
regeren. 
 

–De predikers en medewerkers van het Ministerial Research Institute en 
de broeders en zusters van de Generale Conferentie 
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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 
Bijbelteksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons eigen 
uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde de 
Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke 
Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van onze 
geloofsprincipes. 
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De extra sabbatschool collecte is bestemd 
voor de Jeugdafdeling van de Generale Conferentie  

 
Dat God uw liefdevol offer voor Hem mag zegenen! 

 

1e Les     Sabbat 4 juli 2020 
                 Sabbatbegin 22.02 u. ↔ 22.02 u. 
 

Sara en de kinderen van de vrijen 
 
Sara betekent ‘vorstin’. 

“Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de 
slavin, en een van de vrije.” Galaten 4:22. 

“Sarai’s naam werd Sara – ‘vorstin’, want, zei de goddelijke stem, ze zal 
een moeder van volken zijn; ‘koningen van volken zullen uit haar 
voortkomen.’ [...] Het huwelijk van Abraham met Hagar eindigde met 
kwade gevolgen, niet alleen voor zijn eigen gezin, maar ook voor latere 
geslachten.” –Patriarchen en profeten, blz. 110, 118. 

 
ZONDAG 

1.  Welke relatie hadden Sara en Hagar met Abraham? Waarom 
werd Izaäk beschouwd als de zoon van de belofte en de enige 
zoon van Abraham, ook al was Ismaël de eerste zoon van 
Abraham? Genesis 12:16, 18, 19; 20:12; Galaten 4:22, 23. 

Genesis 12:16, 18, 19; 20:12 Omwille van haar deed hij goed aan 
Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, 
ezelinnen en kamelen kreeg. [...]  Toen riep de farao Abram en zei: Wat 
hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw 
vrouw is? Waarom hebt u gezegd: Zij is mijn zuster, zodat ik haar tot 
vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw; neem haar mee en ga! [...]  
Zij is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet 
de dochter van mijn moeder, en zij is mij tot vrouw geworden. 
Galaten 4:22, 23 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen 
had, een van de slavin, en een van de vrije. Maar hij die van de slavin 
was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door 
de belofte. 
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“Sara was ‘schoon van uiterlijk’, en hij twijfelde er niet aan, of de 
donkere Egyptenaren zouden deze knappe vreemdelinge begeren, en 
om hun doel te bereiken er geen bezwaar in zouden zien haar echt-
genoot te doden. Hij redeneerde dat hij geen leugen sprak als hij Sara 
voorstelde als zijn zuster, want ze was de dochter van zijn vader, 
hoewel ze een andere moeder had. Maar door de werkelijke 
betrekking te verdoezelen pleegde hij bedrog. Afwijken van de 
waarheid kan nooit Gods goedkeuring wegdragen.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 103. 
“Hagar was trots, opschepperig en droeg zich hooghartig in het bijzijn 
van Sara. Ze voelde zich gevleid dat ze de moeder zou worden van 
een grote natie die God beloofd had om uit Abraham te doen voort-
komen. En Abraham was genoodzaakt te luisteren naar de klachten 
van Sara met betrekking tot het gedrag van Hagar, waarbij zij 
Abraham verkeerd beschuldigde. Abraham is bedroefd en vertelt Sara 
dat Hagar haar dienares is en dat zij over haar kan heersen, maar hij 
weigert haar weg te sturen, want ze zal de moeder zijn van zijn kind, 
door wie hij denkt dat de belofte zal worden vervuld. Hij deelt Sara 
mee dat hij Hagar niet als zijn vrouw had mogen nemen, ware het niet 
dat het haar speciale verzoek was geweest. 
Abraham was ook genoodzaakt te luisteren naar Hagars klachten 
over misbruik door Sara. Abraham bevindt zich in een benarde 
situatie. Als hij probeert de verkeerdheden van Hagar te herstellen, 
vergroot hij de jaloezie en de ongelukkigheid van Sara, zijn eerste 
en geliefde vrouw.’ –The Story of Redemption, blz. 77, 78. 
 

MAANDAG 

2.  Welke les moest Sara leren – nadat ze tegen God had gelogen – 
om de geestelijke moeder te worden van Israël en van degenen 
die gered worden? Jesája 57:11; Genesis 21:6, 7; Romeinen 
4:20-22. 

Jesája 57:11 Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest? U 
hebt immers gelogen en hebt aan Mij niet gedacht, Ik ben u niet ter 
harte gegaan. Is het niet omdat Ik heb gezwegen, en dat van oude 
tijden af, dat u Mij niet vreest? 
Genesis 21:6, 7 Sara zei: God heeft mij doen lachen; ieder die het 
hoort, zal met mij meelachen. Verder zei zij: Wie zou Abraham heb-
ben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik 
heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. 
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Romeinen 4:20-22 En hij heeft aan de belofte van God niet 
getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl 
hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook 
machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot 
gerechtigheid gerekend. 
 
“Zowel Abraham als Sara toonden ongeloof in Gods macht, en ten 
gevolge van deze dwaling vond het huwelijk met Hagar plaats. 
God had Abraham geroepen om de vader der gelovigen te zijn, en 
zijn leven moest een voorbeeld van geloof zijn voor latere geslach-
ten. Maar zijn geloof was niet volkomen. Hij had getoond dat hij 
God niet vertrouwde door het feit te verbergen dat Sara zijn vrouw 
was, en nu weer in zijn huwelijk met Hagar.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 120, 121. 
 

DINSDAG 

3.  Met welke plaatsen en verbonden vergelijkt de Bijbel Sara en 
Hagar? Waarom worden deze twee plaatsen als in slavernij 
beschouwd? Galaten 4:24-26; Romeinen 6:16, 19. 

Galaten 4:24-26 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; 
want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg 
Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want 
deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het 
huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het 
Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. 
Romeinen 6:16, 19 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter 
beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoor-
zaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot 
gerechtigheid? [...]  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. 
  

WOENSDAG 

4.  Van welke slavernij wordt Gods volk – als geestelijke kinderen 
van Sara – bevrijd? Waarvan worden zij dienstknechten? 
Romeinen 6:17, 18; Johannes 8:34-36. 
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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. 
Johannes 8:34-36 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf 
blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de 
Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 
 
“'Zelfs de meest niet-godsdienstigen hebben hun momenten van over-
tuiging, als er een verlangen naar iets komt dat ze niet hebben. In elk 
dorp en stad zijn er velen die geen enkele plaats van aanbidding 
bezoeken. Velen van hen worden aangetrokken door de kamp-
vergadering. Velen komen als slaven van de zonde, de hulpeloze 
slachtoffers van slechte gewoonten. Velen zijn overtuigd en bekeerd. 
Als zij door geloof de belofte van God voor de vergeving van hun 
zonden vastgrijpen, wordt de slavernij aan de gewoonte verbroken. 
Door hun zondige toegeeflijkheden te verzaken, worden ze vrijen in 
Christus Jezus en verheugen zij zich in de vrijheid van de zonen van 
God.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz 71. 
 

DONDERDAG 

5.  Na enige tijd ontstond er een conflict tussen Sara en Hagar. Wat 
was daarvan de oorzaak? Wat zei Sara tegen Abraham, hetgeen 
door God werd bevestigd? Genesis 21:8-12. 

Genesis 21:8-12 Het kind werd groot en werd van de borst genomen. 
Op de dag dat Izak van de borst af was, richtte Abraham een grote 
maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, 
Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen 
Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze 
slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woorden waren 
volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar 
God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen 
en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, 
luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw 
nageslacht genoemd worden. 
 
“Na de geboorte van Izaäk zorgde de grote vreugde, die Abraham en 
Sara toonden, ervoor dat Hagar erg jaloers werd. Ismaël had van zijn 



9 
 

moeder te horen gekregen dat hij speciaal gezegend zou worden 
door God, als de zoon van Abraham, en dat hij erfgenaam zou 
worden van wat hem was beloofd. Ismaël nam deel aan de ge-
voelens van zijn moeder en was boos vanwege de vreugde die tot 
uiting kwam bij de geboorte van Isaak. Hij verachtte Izaäk, omdat 
hij dacht dat hij voor hem (Izaäk) de voorkeur had. Sara zag de 
verkeerde houding van Ismaël jegens haar zoon Izaäk, en ze was 
enorm bewogen. Ze vertelde Abraham over het respectloze gedrag 
van Ismaël jegens haar en haar zoon Izaäk, en zei tegen hem: ‘Drijf 
deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon van deze 
dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven.’ (Genesis 
21:10)” –The Story of Redemption, blz. 79. 
 

VRIJDAG 

6.  Wie zijn de geestelijke zonen en dochters van Sara? Hoe dienen 
mannen om te gaan met hun vrouw om hun eigen gebeden niet 
in gevaar te brengen? 1 Petrus 3:6, 7; Éfeze 5:28, 29. 

1 Petrus 3:6, 7 Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer 
noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet 
bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. 
Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, 
als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met 
haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet ver-
hinderd worden. 
Éfeze 5:28, 29 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben 
als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf 
lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt 
en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 
 
“De raad die Abraham kreeg betreffende de heiligheid van het 
huwelijk, moest een les zijn voor alle tijden. Er wordt geleerd dat de 
rechten en het geluk van deze verbintenis zorgvuldig bewaakt moeten 
worden, zelfs ten koste van het brengen van een offer. Sara was de 
enige wettige vrouw van Abraham. Niemand mocht delen in haar 
rechten als vrouw en moeder. Ze had ontzag voor haar echtgenoot, en 
in dit opzicht wordt ze in het Nieuwe Testament als een waardig 
voorbeeld aangehaald. Maar ze wilde niet dat de liefde van Abraham 
naar een ander uitging, en de Here bestrafte haar niet toen ze erop 
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stond dat haar rivale weggestuurd zou worden.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 120. 
 

SABBAT 

7.  Waar wordt Sara in de Bijbel – naast het bericht over haar 
lange leven – nog meer als eerste vrouw genoemd? Wat was 
haar voornaamste deugd als de geestelijke moeder van de zonen 
en dochters van de belofte? Genesis 23:1, 19; Hebreeën 11:1, 11. 

Genesis 23:1, 19 Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat 
waren de levensjaren van Sara. [...]  Daarna begroef Abraham zijn 
vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre 
– het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. 
Hebreeën 11:1, 11 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen 
die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. [...]  
Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te 
worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat 
zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 
 
“... Jakob [herhaalde] de opdracht over zijn begrafenis: ‘Ik word tot 
mijn voorgeslacht vergaderd, begraaf mij bij mijn vaderen in de 
spelonk ... in het veld van Machpela.’ ‘Daar heeft men Abraham en 
zijn vrouw Sara begraven; daar heeft men Isaäk en zijn vrouw 
Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven.’ Zo openbaarde hij 
in zijn laatste daad zijn geloof in Gods belofte. [...] 
Hebron lag dertig kilometer ten noorden van Berseba, en ongeveer 
halfweg tussen die stad en de plaats waar later Jeruzalem gebouwd 
zou worden. Oorspronkelijk heette die plaats Kirjat-Arba, de stad van 
Arba, de vader van Enak. Later werd de plaats Mamre genoemd. Hier 
lagen de aartsvaders begraven in de spelonk van Makpela. 
Kaleb had Hebron als bezit toegewezen gekregen, en nu was het de 
voornaamste stad in Juda. Hebron ligt in een vallei, omringd door een 
vruchtbaar heuvelland. De rijkste wijngaarden van Palestina begrens-
den die streek, en men vond er tal van olijfgaarden en diverse soorten 
vruchtbomen.” –Patriarchen en profeten, blz. 204, 637. 
 

_____ 
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2e Les     Sabbat 11 juli 2020 
                 Sabbatbegin 21.58 u. ↔ 21.57 u. 
 

De vrouw van Lot en 
het vertrekken uit de grote steden 

 
“Denk aan de vrouw van Lot.” Lukas 17:32. 

“De vrouw van Lot was een zelfzuchtige ongodsdienstige vrouw; haar 
invloed werd aangewend om een scheiding te brengen tussen haar man en 
Abraham. Als zij anders was geweest, zou Lot niet gebleven zijn in 
Sodom, waar hij de raad van de verstandige, godvrezende patriarch moest 
missen. De invloed van zijn vrouw en van de bewoners van die goddeloze 
stad zou hem ertoe gebracht hebben God los te laten, als hij niet duidelijk 
door Abraham was onderwezen. Het huwelijk van Lot en het feit dat hij 
Sodom koos als woonplaats, waren de eerste schakels in een reeks 
gebeurtenissen die gedurende vele eeuwen onheil aan de wereld 
brachten.” –Patriarchen en profeten, blz. 146. 

 
ZONDAG 

1.  Wat zei Jezus over de vrouw van Lot en haar prioriteiten? 
Waarom? Lukas 17:32, 33; 1 Johannes 2:15-17. 

Lukas 17:32, 33 Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal pro-
beren te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het 
behouden. 
1 Johannes 2:15-17 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de 
wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader 
niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, 
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de 
Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 
begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 

MAANDAG 

2.  Waar kozen Lot en zijn vrouw ervoor om te wonen en hun gezin 
groot te brengen? Welke voordelen en perversies had die stad te 
bieden, net als de steden van vandaag? Genesis 13:10-11, 12, 
laatste gedeelte; Ezechiël 16:49, 50; Judas 7. 
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Genesis 13:10-11, 12b En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de 
Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en 
Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als 
de hof van de HEERE, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor 
zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij 
werden van elkaar gescheiden. [...]  en Lot woonde in de steden in de 
vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. 
Ezechiël 16:49, 50 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster 
Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met 
haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde 
zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor 
Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had. 
Judas 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden erom-
heen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en 
ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waar-
schuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur 
ondergaan. 
 
“Lot koos Sodom als woonplaats, omdat hij meer oog had voor de 
tijdelijke voordelen die hij kon behalen, dan voor de morele invloed 
die hem en zijn gezin omringden. Wat leverde het hem aan wereldse 
dingen op? Zijn bezit ging verloren. Een deel van zijn kinderen kwam 
om bij de verwoesting van die goddeloze stad. Zijn vrouw veranderde 
in een zoutpilaar langs de weg. En hijzelf werd gered ‘als door vuur 
heen.’ (1 Korinthe 3:15) Maar de kwalijke gevolgen van zijn 
egoïstische keuze hielden hiermee niet op. De morele verdorvenheid 
van de stad was zó verweven geraakt met het karakter van zijn 
kinderen, dat zij niet konden onderscheiden tussen goed en kwaad, 
tussen zonde en gerechtigheid. –Signs of the Times, 29 mei 1884.”  
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 396. 
 

DINSDAG 

3.  Beschrijf de twee keren dat God Lot, zijn vrouw en hun gezin 
van kwaad heeft bevrijd. Naar wie stuurt God in deze 
overspelige tijd Zijn volk om te redden van het kwaad? Genesis 
14:11, 12, 14-16; 19:1; Openbaring 14:6-11. 
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Genesis 14:11, 12, 14-16; 19:1 Zij namen al de bezittingen van 
Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook 
namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, 
en trokken weg; hij woonde namelijk in Sodom. [...]  Toen Abram 
hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende 
hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, drie-
honderdachttien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij ver-
deelde zich ’s nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, 
en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van 
Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn 
broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen 
en het volk. [...]  De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan, 
terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij 
op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter 
aarde. 
Openbaring 14:6-11 En ik zag een andere engel, die hoog aan de 
hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkon-
digen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal 
en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, 
want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de 
hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een 
andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, 
de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van 
haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, 
die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aan-
bidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en 
gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige 
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in 
alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben 
dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van 
zijn naam ontvangt. 
 

WOENSDAG 

4.  Welke boodschap moesten de hemelse boodschappers aan Lot, 
zijn vrouw en hun gezin geven? Maar wat was er in hun hart 
omdat ze in Sodom woonden? Genesis 19:13, 15; Spreuken 20:9; 
Romeinen 7:5. 
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Genesis 19:13, 15 Want wij gaan deze plaats te gronde richten, 
omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aan-
gezicht van de HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om 
haar te gronde te richten. [...]  Toen de dageraad aangebroken was, 
drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden: Sta op! Neem uw vrouw 
en uw twee dochters, die zich hier bevinden, anders wordt u om de 
ongerechtigheid van de stad weggevaagd. 
Spreuken 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben 
rein van mijn zonde? 
Romeinen 7:5 Want toen wij in het vlees waren, waren de harts-
tochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze 
leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. 
 
“We zullen niet langer houden van de samenleving van de laag-
hartigen, besmetten en besmettelijken. Wij zullen inderdaad dood 
zijn voor de zonde, maar levend voor God door Jezus Christus, onze 
Heer. Dan worden rijke trossen vrucht gedragen. De genaden van de 
Geest worden gedragen in liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
zachtmoedigheid, goedheid. We hebben nieuwe genegenheden, 
nieuwe eetlust, nieuwe smaken. Oude dingen zijn voorbijgegaan en 
zie, alle dingen zijn nieuw geworden.” –Testimonies on Sexual 
Behavior, Adultery, and Divorce, blz. 135. 
 

DONDERDAG 

5.  Hoe reageerden Lot, zijn vrouw en hun dochters op het bevel om 
de grote stad Sodom te ontvluchten? Hoe voelen veel gelovigen 
zich tegenwoordig als ze horen over de komende val van grote 
steden als Sodom en Babylon? Genesis 19:16; Jeremía 51:6; Joel 
3:14; Hebreeën 3:10. 

Genesis 19:16 Lot aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn 
hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, 
omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten 
en leidden hem buiten de stad. 
Jeremía 51:6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn 
leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is 
de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 
Joël 3:14 [NBG’51]  Menigten, menigten in het dal der beslissing, 
want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. 
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Hebreeën 3:10 Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en 
heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn 
wegen niet gekend. 
 
“Maar Lot aarzelde. Hoewel hij dagelijks gepijnigd was als hij de 
daden van geweld zag, had hij geen juist begrip van de ontaardde en 
afschuwelijke ongerechtigheid die in deze goddeloze stad bedreven 
werd. Hij besefte niet de vreselijke noodzaak dat Gods oordelen een 
einde moesten maken aan de zonde. Enkele van zijn kinderen 
klemden zich vast aan Sodom, en zijn vrouw weigerde zonder hen te 
vertrekken. 
De gedachte, dat hij alles moest achterlaten wat hij als zijn kost-
baarste bezit beschouwde, scheen meer dan Lot kon verdragen. Het 
was hard zijn weelderig huis en de rijkdommen achter te laten, die 
hij in de loop der jaren had bijeengebracht, om als een armelijke 
zwerver verder te gaan. Verdoofd door verdriet toefde hij, onwillig 
om heen te gaan. Zonder Gods engelen zouden allen bij de 
verwoesting van Sodom zijn omgekomen. De hemelse boden namen 
hem en zijn vrouw en dochters aan de hand en leidden hen buiten de 
stad.” –Patriarchen en profeten, blz. 134. 
“De engelen van de barmhartigheid oefenden druk op Lot uit, op 
zijn vrouw en zijn dochters en namen hen bij de hand. Als Lot zich 
had gehaast, zoals de Here dat verlangde, zou zijn vrouw niet in een 
zoutpilaar veranderd zijn geworden. De geest van Lot was te traag. 
Laten we niet doen zoals Lot. Dezelfde stem die Lot waarschuwde 
om Sodom te verlaten, nodigt ons in deze woorden uit: ‘Gaat weg 
uit hun midden, en scheidt u af,……en houdt niet vast aan het 
onreine.’ (2 Korinthe 6:17). Zij die aan deze waarschuwingen 
gehoorzaam zijn, zullen een toevlucht vinden. Laat ieder van 
zichzelf een helder inzicht hebben en laat hij proberen zijn familie te 
redden. Laat hij zich terstond gereed maken voor de taak. God zal 
hem stap voor stap openbaren wat hij doen moet.” –Het leven op het 
platteland, blz. 4. 
 

VRIJDAG 

6.  Welk verder bevel gaven de engelen aan Lot en zijn gezin? Wat 
domineerde helaas de gedachten van Lots vrouw tijdens de 
vlucht, en met wat tot gevolg? Genesis 19:17, 26. 
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Genesis 19:17, 26 En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad 
gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter 
u en blijf nergens op heel deze vlakte staan; vlucht naar het 
bergland, anders wordt u weggevaagd. [...]  Zijn vrouw, die achter 
hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. 
 
“Lot doorkruiste de vlakte met langzame en terughoudende passen. 
Hij was al zo lange tijd verbonden geweest met de bedrijvers van 
het kwaad, dat hij het gevaar dat hem omgaf slechts zag toen zijn 
vrouw voor altijd in een zoutpilaar werd veranderd. Review & 
Herald. (11 december 1900)” –Het leven op het platteland, blz. 4. 
“Weer werd het dringend bevel gegeven zich te haasten, want de 
vernietiging zou niet veel langer op zich laten wachten. Maar één 
van de vluchtelingen waagde het nog een blik achter zich te werpen 
op de gedoemde stad, en ze werd een gedenkteken van Gods 
oordelen. 
Als Lot zelf niet geaarzeld had bij het opvolgen van de 
waarschuwing van de engelen, maar zich gehaast had te vluchten 
naar het gebergte, zou ook zijn vrouw ontkomen zijn. De invloed 
van zijn voorbeeld zou haar gered hebben van de zonde die haar 
noodlot bezegelde. Maar zijn aarzeling en toeven maakte, dat zij 
Gods waarschuwing niet al te zwaar opnam. Hoewel haar lichaam 
op de vlakte was, klemde haar hart zich vast aan Sodom, en ze ging 
met de stad ten onder. Ze kwam in opstand tegen God, omdat Zijn 
oordelen ook haar bezittingen troffen, alsmede haar kinderen. 
Hoewel ze zo begunstigd was doordat ze gered werd uit de 
goddeloze stad, meende ze dat ze te streng behandeld werd, omdat 
de bezittingen, waarvoor jaren nodig geweest waren om ze te 
verkrijgen, ondergingen met de stad. In plaats van dankbaar de 
redding te aanvaarden, zag ze achter zich en verlangde naar het 
leven van hen die de goddelijke waarschuwing in de wind hadden 
geslagen. Haar zonde liet zien dat ze het leven niet verdiende, omdat 
ze zich zo ondankbaar toonde voor de uitredding.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 135, 136. 
 

SABBAT 

7.  Wat moet volgens Jezus Zijn volk doen als ze zien dat de steden 
worden als Sodom? Wat verkondigen zulke tekens? Matthéüs 
24:15, 16, 20; Lukas 17:28-30. 
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Matthéüs 24:15, 16, 20 Wanneer u dan de gruwel van de verwoes-
ting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op 
de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij 
die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. [...]  En bid dat uw vlucht 
niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 
Lukas 17:28-30 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de 
dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij 
plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom weg-
ging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen 
om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen 
geopenbaard zal worden. 
 
“... Het licht dat ik ontvangen heb, spoor ik levendig het volk aan de 
grote centra van de steden te verlaten. Het verderf in onze steden 
neemt toe en het lijkt meer en meer duidelijk, dat zij die zonder reden 
in de steden blijven, hun ziel in gevaar brengen. Manuscript 115. 
(1907) [...] 
“De vakbonden zullen weldra een onderdrukkende controle uit-
oefenen, en de Here heeft herhaalde malen getoond dat Zijn volk de 
stad moet verlaten voor het platteland, waar de gezinnen datgene 
kunnen kweken wat zij nodig hebben, want er zal een tijd komen 
waarin het kopen en het verkopen grote problemen zal opleveren. 
Wij zouden er belang bij hebben nu acht te slaan op de raad die ons 
zo dikwijls herhaald is: ‘Verlaat de steden voor de streken van het 
platteland, waar de huizen niet aan elkaar gebouwd zijn en waar u 
beschut zult zijn tegen de bemoeienis van de vijand’.  Brief 5. 
(1904)” –Het leven op het platteland, blz. 9, 10. 
 

_____ 
 
 

3e Les     Sabbat 18 juli 2020 
                 Sabbatbegin 21.51 u. ↔ 21.50 u. 
 

Rebekka en de verkiezing 
 
Rebekka betekent ‘vriendelijk’ 

“En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was 
van één man, namelijk Izak, onze vader. Want toen de kinderen nog niet 
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geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het 
voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou 
houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept.” Romeinen 9:10, 11. 
“Nadat alles was geregeld, werd de toestemming van de vader en de broer 
verkregen, en vervolgens werd Rebekka geraadpleegd, of ze met de 
dienstknecht van Abraham op grote afstand van de familie van haar vader 
zou gaan om de vrouw van Izaäk te worden. Ze geloofde uit de 
omstandigheden die zich hadden voorgedaan, dat Gods hand haar had 
uitgekozen om de vrouw van Izaäk te zijn, ‘zij antwoordde: Ik zal 
meegaan.’ ” –The Story of Redemption, blz. 85. 

 
ZONDAG 

1.  In welke context haalt de apostel Paulus Rebekka aan? Waar 
waren de kinderen in Rebekka’s baarmoeder nog niet schuldig 
aan, maar wie had God al gekozen? Romeinen 9:10-12. 

Romeinen 9:10-12 En dit niet alleen, maar zo was het ook met 
Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. 
Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of 
kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat 
overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de 
werken, maar uit Hem Die roept – werd tot haar gezegd: De 
meerdere zal de mindere dienen. 
 

MAANDAG 

2.  Waarom zegt de Bijbel dat God Jakob – Rebekka’s lieveling – 
liefhad en Esau haatte? Sprak God alleen over de tweeling-
broers of over de naties die uit hen voortkwamen? Haal bij het 
antwoord voorbeelden aan. Romeinen 9:13, 14; Maleáchi 1:2-4; 
1 Koningen 11:16; 2 Koningen 14:7. 

Romeinen 9:13, 14 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad 
en Ezau heb Ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrecht-
vaardigheid bij God? Volstrekt niet! 
Maleáchi 1:2-4 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: 
Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? 
spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik 
gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en zijn erfelijk 
bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom 
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zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, 
zegt de HEERE van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal 
Ík afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het 
volk waarop de HEERE tot in eeuwigheid toornig is. 
1 Koningen 11:16 Want Joab bleef daar zes maanden, met heel 
Israël, totdat hij al wie mannelijk was in Edom had uitgeroeid. 
2 Koningen 14:7 Hij was het die Edom in het Zoutdal versloeg, 
tienduizend man, en tijdens die strijd Sela innam; hij gaf het de 
naam Jokteël, tot op deze dag. 
 

DINSDAG 

Voorwaardelijke verkiezing en voorbestemming 

3.  Waarop zijn Gods verkiezing en voorbestemming gebaseerd? 
Zijn ze voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Romeinen 8:29;  
2 Petrus 1:10; Openbaring 17:14, laatste gedeelte. 

Romeinen 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft 
Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders. 
2 Petrus 1:10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw 
roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u 
nooit meer struikelen. 
Openbaring 17:14b ... En zij die samen met Hem zijn, geroepenen, 
uitverkorenen en gelovigen. 
 
“Voor iedereen die in Christus gelooft, worden schitterende moge-
lijkheden geboden. Er zijn geen muren gebouwd om een levende 
ziel van redding weg te houden. De voorbestemming of verkiezing, 
waarover God spreekt, omvat iedereen die Christus als een persoon-
lijke Redder zal aanvaarden, die zal terugkeren naar hun loyaliteit, 
om de gehoorzaamheid aan al Gods geboden te vervolmaken. Dit is 
de daadwerkelijke redding van een bijzonder volk, door God geko-
zen uit de mensen. Allen die door Christus gered willen worden, zijn 
de uitverkorenen van God. Het zijn de gehoorzamen die voorbe-
stemd zijn vanaf de grondlegging van de wereld. ‘Maar zovelen 
Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen 
Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Johannes 
1:12)” –The Gospel Herald, 11 juni 1902. 
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“Hier is de voorwaarde van de enig reddende uitverkiezing in Gods 
Woord. Wij moeten deel hebben aan de goddelijke natuur, ... Wij 
moeten groeien in genade ... Er is in het woord van God niet zoiets 
als onvoorwaardelijke uitverkiezing te vinden – eens gered, altijd 
gered.” –Bijbelkommentaar, blz. 535, 536. 
 

WOENSDAG 

4.  Waarom koos God Rebekka en vervolgens haar zoon Jakob? 
Met welk doel heeft God ons gekozen? Romeinen 9:23, 24; Éfeze 
1:4, 5. 

Romeinen 9:23, 24 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ont-
ferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft 
Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook 
uit de heidenen. 
Éfeze 1:4, 5 Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in 
Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem 
zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn 
kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, 
overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. 
 
“De Vader schenkt Zijn liefde aan Zijn uitverkoren volk dat temidden 
van de mensen leeft. Zij zijn de mensen die Christus heeft verlost met 
de prijs van Zijn eigen bloed; en omdat zij gehoor geven aan de 
aantrekking van Christus, door de soevereine barmhartigheid van God, 
worden zij uitverkoren om als Zijn gehoorzame kinderen te worden 
gered. In hen is de vrije genade van God geopenbaard, de liefde, 
waarmee Hij hen heeft liefgehad.” –Bijbelkommentaar, blz. 535. 
  

DONDERDAG 

5.  Aan hoeveel kamelen van Abrahams dienstknecht gaf Rebekka 
water met haar kruik? Welke deugden onthulde zij, als Gods 
uitverkorene voor Izaäk, welke wij zouden moeten navolgen? 
Genesis 24:10, 16-20, 25. 

Genesis 24:10, 16-20, 25 Daarop nam de dienaar tien kamelen van 
de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden 
van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar 
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Mesopotamië, naar de stad van Nahor. [...]  Het meisje was erg knap 
om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. 
Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar 
boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: Laat mij 
toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei: Drink, mijn heer; en zij 
haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te 
drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij: Ik zal ook 
voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. 
Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel 
weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn 
kamelen. [...]  Verder zei ze tegen hem: Er is bij ons zowel stro als 
voer in overvloed, en ook plaats om te overnachten. 
 
“Hij rustte bij een put, een plaats waar de grootste samenkomst 
plaatsvond. Hier merkte hij in het bijzonder de innemende manieren 
en het beleefde gedrag van Rebekka op, en al het bewijs dat hij van 
God had gevraagd, ontvangt hij, dat Rebekka degene is die God 
graag heeft uitgekozen om de vrouw van Izaäk te worden. Ze nodigt 
de dienaar uit bij haar vader thuis. Vervolgens vertelt hij Rebekka’s 
vader en haar broer over het bewijs dat hij van de Heer heeft 
ontvangen, dat Rebekka de vrouw van de zoon van zijn meester, 
Izaäk, zou moeten worden.” –Daughters of God, blz. 29. 
 

VRIJDAG 

De keuze van een echtgenoot 

6.  Welke bezorgdheid had Rebekka voor haar zoon Jakob? Wat 
zou evenzo de bezorgdheid van moeders voor hun kinderen 
moeten zijn? Genesis 27:46; 28:1; Deuteronomium 7:3, 4. 

Genesis 27:46; 28:1 Rebekka zei tegen Izak: Ik heb een afkeer van 
mijn leven vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jakob een 
vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten zoals deze twee, uit de 
dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? [...]  
Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem en zei 
tegen hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. 
Deuteronomium 7:3, 4 U mag geen huwelijksbanden met hen aan-
gaan: uw dochters mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters 
niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter Mij 
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laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de 
HEERE tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt. 
 
“In deze tijd van verderf en gevaren worden jonge mensen aan veel 
beproevingen en verzoekingen blootgesteld. Velen varen in de 
richting van een gevaarlijke haven. Ze hebben een loods nodig. Maar 
ze wijzen de broodnodige hulp hooghartig van de hand. Ze denken, 
dat ze in staat zijn hun eigen schip te besturen. Maar ze beseffen niet, 
dat dit op het punt staat op een verborgen klip te varen, waardoor hun 
geloof en hun geluk schipbreuk zullen lijden. Ze zijn helemaal 
verdwaasd van het onderwerp verkering en huwelijk, en hun voor-
naamste zorg is, hoe ze hun eigen zin kunnen doen. Maar juist nu, in 
de belangrijkste periode van hun leven, hebben ze een raadgever 
nodig die zich niet vergist, een gids die niet verdwaalt. Die vinden ze 
in het Woord van God. Als ze dat Woord niet ijverig bestuderen, 
zullen ze ernstige fouten maken, die hun geluk en dat van anderen 
aantasten, zowel voor dit als voor het toekomende leven.”  
–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 418, 419. 
“Al was de man van je keuze in alle andere opzichten prijzenswaardig 
(wat hij niet is), hij heeft de waarheid voor deze tijd niet aanvaard, hij 
is een ongelovige en de hemel verbiedt je, je met hem te verbinden. Je 
kunt niet zonder gevaar voor je eigen ziel, deze goddelijke raad 
negeren.” –Brieven aan jonge mensen, blz. 62. 
 

SABBAT 

7.  Welke vloek bracht Rebekka over zichzelf door Jakob ertoe te 
brengen zijn vader te misleiden? Waarmee moet men daarom 
heel voorzichtig zijn, zodat onze goddelijke verkiezing zeker kan 
zijn? Genesis 27:12, 13; Matthéüs 12:36, 37. 

Genesis 27:12, 13 Misschien betast mijn vader mij; dan zal ik in zijn 
ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en 
geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem: Laat je vloek mij dan 
maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor 
mij halen. 
Matthéüs 12:36, 37 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos 
woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van 
het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig ver-
klaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld 
worden. 
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“In plaats van te vertrouwen op God, de Ontdoener van gebeurte-
nissen, toonde zij haar gebrek aan geloof door Jakob ervan te over-
tuigen zijn vader te misleiden. Jakobs koers hierin werd niet door God 
goedgekeurd. Rebekka en Jakob hadden moeten wachten tot God Zijn 
eigen doelen op Zijn eigen manier en op Zijn eigen tijd tot stand zou 
brengen, in plaats van te proberen de voorzegde gebeurtenissen tot 
stand te brengen door middel van misleiding. 
Rebekka had bitter berouw over de verkeerde raad die ze aan Jakob gaf, 
want het was de manier om hem voor altijd van haar te scheiden. Hij 
werd gedwongen voor zijn leven te vluchten voor de toorn van Esau, en 
zijn moeder zag zijn gezicht nooit meer terug. Izaäk leefde vele jaren 
nadat hij Jakob de zegen had gegeven en was overtuigd – door de koers 
van Esau en Jakob – dat de zegen terecht Jakob toebehoorde.” –The 
Story of Redemption, blz 88, 89. 
 

_____ 
 
 

4e Les     Sabbat 25 juli 2020 
                 Sabbatbegin 21.42 u. ↔ 21.40 u. 
 

Rachel en de martelaren 
 
Rachel betekent ‘lam’. 

“Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; 
Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat 
zij er niet meer zijn.” Matthéüs 2:18. 

“Terwijl wij voortgingen, ontmoetten wij een gezelschap dat ook de 
schoonheid van de plaats bewonderde. Ik merkte op dat hun klederen 
afgezet waren met een rode rand, hun kronen waren schitterend, hun 
klederen zuiver wit. Terwijl wij hen groetten, vroeg ik Jezus, wie zij 
waren. Hij zei, dat het de martelaren waren, die voor Hem waren gedood. 
Een ontelbaar aantal kleinen was bij dat gezelschap, ook zij hadden een 
rode zoom aan hun klederen. De berg Sion lag vlak voor ons en op de 
berg was een prachtige tempel en rondom de berg lagen zeven andere 
bergen, waar rozen en lelies op groeiden. Ik zag de kleintjes klimmen, of, 
wanneer zij dit verkozen, hun vleugeltjes gebruiken en naar de top van de 
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berg vliegen en de nimmer verwelkende bloemen plukken.” –Eerste 
geschriften, blz. 10, 11. 

 
ZONDAG 

1.  Omschrijf Rachel, de uitverkoren, favoriete vrouw van Jakob. 
Aan welke twee verschrikkelijke zonden was zij schuldig? 
Genesis 29:9-12, 17; 31:19. 

Genesis 29:9-12, 17; 31:19 Terwijl hij nog met hen sprak, kwam 
Rachel met het kleinvee van haar vader; zij was namelijk herderin. En 
het gebeurde, toen Jakob Rachel, de dochter van Laban, de broer van 
zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder zag, 
dat Jakob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde 
en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. 
Jakob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jakob vertelde Rachel dat 
hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. 
Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. [...]  Lea had 
fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. 
[...]  Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. 
 
“Het tweede gebod verbiedt de aanbidding van de ware God door 
middel van beelden of gelijkenissen. Vele heidense volken beweren 
dat hun beelden slechts vormen of symbolen zijn waardoor ze de 
godheid eren, maar God heeft gezegd dat zulk een aanbidding zonde 
is. Een poging om de Eeuwige voor te stellen door stoffelijke 
voorwerpen zou de voorstelling van God bij de mens omlaag halen. 
De geest die afgewend is van de oneindige volmaaktheid van 
Jehova, zou aangetrokken worden tot het schepsel in plaats van tot 
de Schepper. En als de mens een lagere voorstelling had van God, 
zou hij daardoor ontaarden. [...] 
Zowel openbare als verborgen zonden liggen in dit verbod opge-
sloten. Het achtste gebod veroordeelt het stelen van mensen en het 
handelen in slaven en verbiedt veroveringsoorlogen. Het veroordeelt 
diefstal en roof. Het eist strikte eerlijkheid in de kleinste zaken van 
het leven. Het verbiedt overvragen bij het zakendoen, en eist dat 
schulden worden betaald. Het zegt dat elke poging zichzelf te 
bevoordelen door de onwetendheid, zwakheid of het ongeluk van 
een ander als oneerlijkheid in de hemelse boeken vermeld staat.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 270, 273. 
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MAANDAG 

2.  Welke vloek sprak Jakob uit die op Rachel viel? Aangaande 
welke leugens was zij schuldig? Genesis 31:32-35; 35:16, 19, 20. 

Genesis 31:32-35; 35:16, 19, 20 Degene bij wie u uw goden vindt, zal 
niet in leven blijven. Onderzoek zelf, ten overstaan van onze 
familieleden, wat ik bij me heb, en neem wat van u is terug. Jakob 
wist echter niet dat Rachel ze gestolen had. Laban ging de tent van 
Jakob binnen en de tent van Lea en de tent van de beide slavinnen, 
maar hij vond niets. Toen hij uit de tent van Lea gegaan was, ging hij 
de tent van Rachel binnen. Rachel had de afgodsbeeldjes gepakt, ze in 
een kameelzadel verborgen en was erop gaan zitten. En Laban 
doorzocht de hele tent, maar hij vond niets. Zij zei tegen haar vader: 
Laten de ogen van mijn heer niet in toorn ontvlammen omdat ik voor 
u niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze van de vrouwen. 
Hij zocht, maar vond de afgodsbeeldjes niet. [...]  Zij braken op uit 
Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om 
bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het 
baren. [...]  Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar 
Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jakob richtte toen een 
gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van 
Rachel staat er tot op deze dag. 
 

DINSDAG 

Getuigenissen van martelaren voor het geloof 

3.  Wat was volgens Matthéüs, de evangelist, de betekenis van het 
huilen van Rachel om haar kinderen in Bethlehem? Welke 
afstammeling van Ezau heeft het bloedbad van Rachels zaad in 
Bethlehem uitgezet, net zoals Ezau Rachel, Jakob en hun familie 
vervolgde? Matthéüs 2:16-18. 

Matthéüs 2:16-18 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen 
bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit 
en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat 
gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming 
met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is 
vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een stem is in 
Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde 
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over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet 
meer zijn. 
 
“Dadelijk werden soldaten naar Bethlehem gestuurd met de opdracht 
alle kinderen van twee jaar en jonger te doden. De rustige gezinnen in 
de stad Davids waren getuige van de verschrikkingen die de profeet 
zeshonderd jaar tevoren in visioen had gezien.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 45. 
“Herinnert u de profetie, ... ‘Rachel treurt over haar kinderen en 
weigert vertroost te worden ... alzo zegt de HERE: Bedwing uw 
stem van geween, en uwe ogen van tranen; want er is loon voor uwe 
arbeid, spreekt de Here; want zij zullen uit des vijands land weder-
komen. [En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de 
HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.]’ 
Deze belofte is voor u. U mag troost vinden en vertrouwen in de 
HERE. Hij heeft mij er dikwijs op gewezen dat vele kleine kinderen 
te ruste gelegd zijn voor de tijd van moeilijkheden. Wij zullen onze 
kinderen terugzien. We zullen hen weer ontmoeten en hen kennen in 
de hemelse hoven. Stelt uw vertrouwen in de HERE, en vreest niet.” 
–Hoe leid ik mijn kind, blz. 670. 
 

WOENSDAG 

4.  Welke andere geestelijke kinderen van Rachel moesten vanwege 
hun geloof het hoofd bieden aan martelaarschap? Wie zullen in 
de eindtijd nog meer martelaren worden? Hebreeën 11:37, 38; 
Openbaring 6:9-11; 20:4. 

Hebreeën 11:37, 38 Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in ver-
zoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben 
rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, 
werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij 
dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in 
grotten en in holen in de aarde. 
Openbaring 6:9-11; 20:4 En toen het Lam het vijfde zegel geopend 
had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren 
omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat 
zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen 
die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit 
gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte 
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tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienst-
knechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, 
volledig zou zijn geworden. [...]  En ik zag tronen, en zij gingen 
daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen 
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 
Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aan-
beden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voor-
hoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren 
met Christus, duizend jaar lang. 
 
“Duizenden vonden een schuilplaats in de catacomben. Onder de 
heuvels buiten Rome waren lange galerijen in de aarde en in het 
gesteente uitgegraven. Deze donkere doolhof van gangen strekte zich 
kilometers ver buiten de stadsmuren uit. In deze onderaardse 
schuilplaatsen begroeven de volgelingen van Christus hun doden en 
daar vonden ze ook een tehuis wanneer ze werden verdacht en vogel-
vrij waren verklaard. Wanneer de Levengever de gelovigen die de 
goede strijd hebben gestreden uit de doden zal doen opstaan, zullen 
velen die om Christus’ wil de marteldood zijn gestorven uit deze 
donkere spelonken te voorschijn komen.” –De grote strijd, blz. 37. 
“In de belangrijke eindstrijd zal satan dezelfde gedragslijn volgen, 
dezelfde geest openbaren en zich voor hetzelfde doel inzetten als in 
de vorige eeuwen. De geschiedenis zal zich herhalen, met dit onder-
scheid dat de komende strijd zal worden gevoerd met een hevigheid 
die de wereld nog nooit heeft gekend. De misleidingen van satan 
zullen sluwer en zijn aanvallen vastberadener zijn.” –De grote strijd, 
blz. 13, 14. 
 

DONDERDAG 

De geestelijke eik – het kruis 

5.  Welke andere zwakheden overwonnen Rachel en haar familie? 
Waar hebben ze hun heidense gebruiken en zonden begraven? 
Verwerk in uw antwoord de symboliek van die plek. Genesis 
30:1, 14; 35:2-4; Galaten 6:14. 

Genesis 30:1, 14; 35:2-4 Toen Rachel merkte dat zij Jakob geen 
kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen 
Jakob: Geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik. [...]  In de dagen 
van de tarweoogst ging Ruben eropuit en hij vond liefdesappels in 
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het veld, die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen 
Lea: Geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. [...]  Toen 
zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe 
de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en 
verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal 
daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag 
toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik 
gegaan ben. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij 
zich hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob 
verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. 
Galaten 6:14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders 
dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. 
 

VRIJDAG  

6.  Wat is de hoop van Rachels geestelijke kinderen in deze tijd? 
Maar wat zijn de gestelde voorwaarden? Jeremía 31:15-17; 
Markus 8:34, 35; Johannes 12:24, 25. 

Jeremía 31:15-17 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in 
Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over 
haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, 
want zij zijn er niet meer. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van 
geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, 
spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, 
en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw 
kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. 
Markus 8:34, 35 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij 
Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil 
komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar 
wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, 
die zal het behouden.  
Johannes 12:24, 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwe-
korrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij 
sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verlie-
zen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het 
eeuwige leven. 
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SABBAT 

7.  Wie heeft de angst van de eerste en tweede dood ervaren? 
Waarom wordt Hij de Eerstgeborene uit de doden genoemd en 
de vervulling van het beweegoffer, hoewel anderen reeds vóór 
Hem stierven en opstonden? Openbaring 1:5; Romeinen 5:14;  
1 Korinthe 15:20, 23; Hebreeën 2:9, 14. 

Openbaring 1:5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige 
is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der 
aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed.  
Romeinen 5:14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes 
toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde 
overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. 
1 Korinthe 15:20, 23 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden 
en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. [...]  Ieder 
echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van 
Christus zijn, bij Zijn komst. 
Hebreeën 2:9, 14 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer 
gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, 
vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God 
voor allen de dood zou proeven. [...]  Omdat nu die kinderen van 
vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door 
de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – 
teniet te doen. 
 
“Christus was de Eersteling van hen die sliepen. Het was tot eer van 
God dat de Levensvorst de Eersteling zou zijn, het tegenbeeld van 
het beweegoffer. ‘Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij 
ook te voren verordineerd, het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te 
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders.’ 
(Romeinen 8:29). Ditzelfde tafereel, de opstanding van Christus uit 
de dood, werd door de joden in zinnebeeld gevierd. Toen de eerste 
korenaren in het veld rijpten, werden deze zorgvuldig verzameld; en 
toen het volk naar Jeruzalem ging, bewoog het volk de gerijpte 
schoof voor God en erkenden Hem als de Heer van de oogst. Na 
deze ceremonie kon de sikkel op de tarwe worden gezet en kon de 
oogst worden verzameld.” –Selected Messages, boek 1, blz. 305. 
 

_____ 
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5e Les     Sabbat 1 augustus 2020 
                 Sabbatbegin 21.31 u. ↔ 21.29 u. 
 

Lea en de vermoeiden 
 
Lea betekent ‘vermoeid’. 

“Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam 
van de jongste was Rachel. Lea had fletse [vermoeide] ogen, maar Rachel 
was mooi van gestalte en knap om te zien.” Genesis 29:16, 17. 

“De weg is dan wel ruw en steil, rechts en links kunnen valstrikken zijn, wij 
kunnen te kampen hebben met moeiten op onze reis; wanneer wij vermoeid 
zijn en naar rust verlangen kan het zijn, dat wij verder moeten zwoegen, 
wanneer wij zwak zijn kan het gebeuren dat wij moeten strijden, wanneer 
wij ontmoedigd zijn moeten wij blijven hopen, maar met Christus als onze 
Gids, zullen wij zeker uiteindelijk de haven waarnaar wij verlangd hebben 
bereiken. Christus Zelf is vóór ons de ruwe weg gegaan, en Hij heeft het pad 
geëffend voor onze voeten.” –Gedachten van  de berg der zaligsprekingen, 
blz. 124.  

 
ZONDAG 

1. Hoe werd Lea volgens de Joodse traditie beschouwd? Hoe 
voelde ze zich echter in haar familie, zoals blijkt uit de namen 
die ze haar kinderen gaf? Ruth 4:11; Genesis 29:32-34, 30:20. 

Ruth 4:11 En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zei-
den: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis 
komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël ge-
bouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam 
beroemd in Bethlehem. 
Genesis 29:32-34; 30:20  [SVV’77] En Lea werd bevrucht, en baarde 
een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zei: Omdat de 
Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu 
liefhebben. En zij werd weer bevrucht, en baarde een zoon, en zei: 
Omdat de Heere gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij mij 
ook deze gegeven; en zij noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog 
bevrucht, en baarde een zoon, en zei: Nu zal zich ditmaal mijn man 
bij mij voegen, omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom noem-
de zij zijn naam Levi. [...]  En Lea zei: God heeft mij, mij heeft Hij be-
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giftigd met een goede gift; ditmaal zal mijn man bij mij wonen; want 
ik heb hem zes zonen gebaard; en zij noemde zijn naam Zebulon. 
 

MAANDAG 

De vermoeide zoekt drugs 

2.  Bij welk vreselijk bedrog werkte Lea samen met haar vader? Welk 
lustopwekkend middel gebruikte zij later? Genesis 29:23, 25; 
30:141. 

Genesis 29:23, 25; 30:14 En het gebeurde ’s avonds dat hij zijn 
dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar. 
[...]  En het gebeurde ’s morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij 
tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u 
gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? [...]  In de 
dagen van de tarweoogst ging Ruben eropuit en hij vond 
liefdesappels in het veld, die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei 
Rachel tegen Lea: Geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw 
zoon. 
 
“Toen Jakob het bedrog besefte dat hem was aangedaan en dat Lea 
haar rol had gespeeld door hem te bedriegen, kon hij Lea niet lief-
hebben. Laban wenste de trouwe diensten van Jakob langer te be-
houden en bedroog hem daarom door hem Lea te geven in plaats 
van Rachel. Jakob berispte Laban omdat hij zo met zijn genegenheid 
had gespeeld en hem Lea had gegeven, van wie hij niet had gehou-
den. Laban smeekte Jakob om Lea niet weg te doen, want dit werd 

                                                        
 
 
 
1 Noot van de vertalers: Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord in 
Genesis 30:14 (ook zo overgenomen in de Statenvertaling) is ‘dûdaïm’. 
In het Grieks is het vertaald met ‘mandragora’. De Engelse KJV geeft 
het woord ‘mandrakes’, terwijl de NBG’51 en HSV in plaats van 
‘dûdaïm’ ‘liefdesappels’ hebben staan. ‘Mandragora autumnalis’ bloeit 
in de herfst, en komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Na de bloei 
van de blauw-violette bloemen ontstaan de vruchten, ook wel liefdes-
appels genoemd. In ons land staat de plant bekend onder de naam 
‘alruin’. 
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als een grote schande beschouwd, niet alleen voor de vrouw, maar 
voor de hele familie. Jakob werd in een zeer moeilijke positie 
geplaatst, maar hij besloot Lea nog steeds te behouden en ook met 
haar zus te trouwen. Lea was veel minder geliefd dan Rachel.” –The 
Story of Redemption, blz. 89.  
 

DINSDAG 

3. Hoe beschouwt de Bijbel het gebruik van verdovende middelen en 
illegale drugs? Wat was Jezus’ voorbeeld hierin? Deuteronomium 
29:18-20; Matthéüs 27:34. 

Deuteronomium 29:18-20 Laat onder u geen man of vrouw, gezin of 
stam zijn die zijn hart heden van de HEERE, onze God, afkeert, om de 
goden van deze volken te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn 
die gal en alsem voortbrengt. En het zal gebeuren, als hij bij het horen 
van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent door 
te zeggen: Ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart 
volg; de overvloed zal de dorst wegnemen, dat de HEERE hem niet zal 
willen vergeven; dan zal de toorn van de HEERE en Zijn na-ijver 
tegen die man ontbranden, en alle vervloekingen die in dit boek ge-
schreven zijn, zullen op hem rusten. De HEERE zal zijn naam van 
onder de hemel uitwissen. 
Matthéüs 27:34 [Zij] gaven ... Hem wijn vermengd met gal te 
drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken. 
 
“Als zij, die deze drugs gebruiken de enigen zouden zijn die eronder 
lijden, dan zou het kwaad niet zo groot zijn. Maar ouders zondigen 
niet alleen tegen zichzelf bij het gebruiken van drugsvergiften, ze 
zondigen ook tegen hun kinderen. De bedorven toestand van hun 
bloed, het door het hele lichaamsstelsel verspreide gif, het 
beschadigde gestel en verschillende ziekten, als gevolg van 
drugsvergiften, worden op hun nakomelingen overgedragen en laten 
hen achter als een ellendige erfenis, wat een andere grote oorzaak is 
van de degeneratie van het menselijk ras.” –Temperance, blz. 84. 
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WOENSDAG 

Ander kwaad te overwinnen 

4. Wat had Laban van zijn dochter Lea gestolen? Van Wie stelen 
mensen soms en veroorzaken zo vermoeidheid? Genesis 31:14-16; 
Maleáchi 2:17; 3:8.  

Genesis 31:14-16 Rachel en Lea antwoordden en zeiden tegen hem: 
Is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze 
vader? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij 
heeft ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt, 
want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die 
behoort ons en onze kinderen toe! Nu dan, doe alles wat God tegen 
je gezegd heeft. 
Maleáchi 2:17; 3:8 U vermoeit de HEERE met uw woorden, toch 
zegt u: Waarmee vermoeien wij Hem?  Doordat u zegt: Iedereen die 
kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Híj is hun genegen. 
Of: Waar is de God van het oordeel? [...]  Zou een mens God 
beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven 
wij U? Van de tienden en het hefoffer! 
 
“Predikt u, broeders, dat deel van de waarheid dat de mensen behaagt, 
terwijl andere delen van het werk onvolledig blijven? Zal het nodig 
zijn dat iemand die na u komt de mensen moet aansporen om alle 
tienden en offergaven getrouw in de schatkist van de Heer te brengen? 
Dit is het werk van de predikant, maar het is helaas verwaarloosd. Het 
volk heeft God beroofd en het onrecht is geleden, omdat de predikant 
zijn broeders niet wilde mishagen. God noemt deze mannen ontrouwe 
rentmeesters.” –Pastoral Ministry, blz. 29.  
 

DONDERDAG 

5. Bracht polygamie geluk in het gezin van Lea en Jakob? Genesis 
29:30; 37:3-5. 

Genesis 29:30; 37:3-5 Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij 
Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens zeven jaar bij hem. 
[...]  Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was 
voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig 
gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem 
meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet 
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vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom, die hij 
aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog meer. 
 
“Hoewel zijn vrouwen zusters waren, was Jakob niet gelukkig in zijn 
huwelijk. Hij had een huwelijksverbond gesloten met Laban voor zijn 
dochter Rachel, van wie hij hield.” –The Story of Redemption, blz. 89.  
“Van Rachel hield hij het meest; maar deze voorkeur was oorzaak van 
afgunst en nijd, en zijn leven werd verbitterd door de rivaliteit tussen 
de beide zusters en vrouwen.” –Patriarchen en profeten, blz. 160.  
 

VRIJDAG 

Goede eigenschappen en de oplossing voor de vermoeiden 

6. Welke goede eigenschappen had Lea, die wij zouden moeten 
nastreven? Genesis 29:35; 31:16, tweede gedeelte; 35:4; Lukas 
18:43; 1 Petrus 3:3.  

Genesis 29:35; 31:16b; 35:4 Weer werd zij zwanger en baarde een 
zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de 
naam Juda. ... [...]  Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. 
[...]  Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij zich hadden, 
en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de 
eik die bij Sichem staat.  
Lukas 18:43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, 
terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het 
dat zag. 
1 Petrus 3:3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlech-
ten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken 
van mooie kleren. 
 
“Muziek maakt deel uit van de aanbidding van God in de hemel, en in 
onze liederen moeten we trachten zoveel als mogelijk is de harmonie 
van de hemelse koren te benaderen. De juiste oefening van de stem is 
een belangrijk deel van de opvoeding en moet niet verwaarloosd 
worden. Zingen is als deel van de eredienst evenzeer een vorm van 
aanbidding als het gebed. Het hart moet voelen wat in het lied leeft 
om er op de juiste wijze uiting aan te geven.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 546.  
“Herziet zonder uitstel die oorzaak van uw geestelijke verslapping, 
omdat het zonde is tegen uw eigen ziel en tegen God. Wordt niet ver-
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hard door de misleidingen van de zonde. Mode doet afbreuk aan het 
intellect en vreet aan de geestelijke gesteldheid van ons volk, als een 
kanker. Het navolgen van de mode dringt zich meer en meer in in onze 
Zevende-Dags Adventistengemeenten en dat is bovenal machtig om 
ons volk van God te scheiden. Mij is getoond dat onze kerkelijke voor-
schriften maar zeer gebrekkig zijn. Al die uiterlijke opschik in de kle-
ding, verboden in Gods Woord, geeft voldoende aanleiding tot kerke-
lijke tucht.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 623.  
 

SABBAT 

7. Waar werd Lea met grote eer begraven? Net als Lea zijn velen 
gekweld, vergeten en moe door de minachting, maar bij wie 
kunnen zij een toevlucht vinden? Genesis 49:30, 31; Jesája 
40:29, 31; Matthéüs 11:28.  

Genesis 49:30, 31 In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat 
tegenover Mamre ligt, in het land Kanaän, en die Abraham samen 
met die akker gekocht heeft van Efron, de Hethiet, als eigen graf. 
Daar hebben ze Abraham begraven en Sara, zijn vrouw; daar 
hebben ze Izak begraven en Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea 
begraven. 
Jesája 40:29, 31 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert 
de sterkte van wie geen krachten heeft. [...]  Maar wie de HEERE 
verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels 
uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, 
zij zullen lopen en niet moe worden. 
Matthéüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven. 
 
“Jezus nodigt de vermoeide en met zorg beladen zonen en dochters 
van Adam uit om tot Hem te komen en hun zware lasten op Hem te 
leggen. Maar velen die deze uitnodiging horen, terwijl ze verzuchten 
te rusten, maar toch het ruige pad opgaan, koesteren hun lasten dicht 
bij hun hart. Jezus houdt van hen, en verlangt ernaar om hun lasten 
en henzelf ook in Zijn sterke armen te dragen. Hij zou de angsten en 
onzekerheden wegnemen die hen van vrede en rust beroven; maar ze 
moeten eerst tot Hem komen en Hem de geheime ellende van hun 
hart vertellen. Hij nodigt het vertrouwen van Zijn volk uit als bewijs 
van hun liefde voor Hem. Het geschenk van het nederige, ver-
trouwende hart is Hem kostbaarder dan alle weelde die rijkdom kan 
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schenken. Als ze maar tot Hem zouden komen in de eenvoud en het 
vertrouwen, waarmee een kind naar Zijn ouders zou komen, zou de 
goddelijke aanraking van Zijn handen hen van hun lasten ontlasten.” 
–Lift Him Up, blz. 277. 
 

_____ 
 
 

6e Les     Sabbat 8 augustus 2020 
                 Sabbatbegin 21.19 u. ↔ 21.17 u. 
 

Dina en hoererij in de laatste dagen 
 
Dina betekent ‘geoordeeld’ of ‘oordeel’. 

“Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, trok eropuit om bij 
de meisjes van dat land te gaan kijken.” Genesis 34:1. 
“Reinig het kamp van deze morele corruptie, ook al kost het de hoogste 
mannen op de hoogste posities. God laat niet met zich spotten. Hoererij 
bevindt zich in onze gelederen. Ik weet het, want mij is getoond dat de 
vervuilingen ervan worden versterkt en uitgebreid. Er is veel dat we nooit 
zullen weten, maar dat wat wordt onthuld, maakt de gemeente verant-
woordelijk en schuldig, tenzij ze een vastberaden poging doen om het 
kwaad uit te roeien. Reinig het kamp, want er zit iets vervloekt in.”  
–Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, blz. 237. 
 
ZONDAG 

1.  Wie waren de ouders van Dina? Hoe kwam ze in de verleiding? 
Genesis 30:21; 46:15; 34:1. 

Genesis 30:21; 46:15; 34:1 Daarna baarde zij [Lea] een dochter en 
gaf haar de naam Dina. [...]  Dit waren de zonen van Lea, die zij 
Jakob gebaard heeft in Paddan-Aram, met Dina, zijn dochter. Het 
totale aantal zielen van zijn zonen en dochters was drieëndertig. [...]  
Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, trok eropuit 
om bij de meisjes van dat land te gaan kijken. 

 
“'De vroomheid is in het algemeen laag onder belijdende christenen en 
het is moeilijk voor jongeren om de wereldse invloeden te weerstaan 
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die door veel gemeenteleden worden aangemoedigd. Hoewel de meer-
derheid van de naamchristenen belijden voor Christus te leven, leven 
in werkelijkheid voor de wereld. Ze onderscheiden de voortref-
felijkheid van hemelse dingen niet en kunnen er daarom niet echt van 
houden. Velen beweren christen te zijn omdat het Christendom als 
eerbaar wordt beschouwd. Ze zien niet dat het ware Christendom 
kruisdragen betekent, en hun godsdienst heeft weinig invloed om hen 
ervan te weerhouden deel te nemen aan wereldse genoegens. 
Sommigen kunnen de balzaal binnengaan en zich verenigen in al het 
amusement dat het biedt. Anderen kunnen niet zo ver gaan als dit, 
maar ze kunnen wel feestjes bijwonen, picknicken, shows en andere 
plaatsen van wereldlijk amusement; en het meest onderscheidende oog 
zou geen verschil ontdekken tussen hun uiterlijk en dat van onge-
lovigen.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 326. 
 

MAANDAG 

Wees voorzichtig met vriendschappen 

2.  Welke raad geeft de Bijbel over collega’s, vriendschap, zaken en 
het huwelijk? Welke instructie is erg belangrijk voor iedereen 
die in deze overspelige tijd leeft? 1 Korinthe 6:14, 15; Jakobus 
4:4; 1 Thessalonicensen 4:3; 1 Korinthe 6:18. 

1 Korinthe 6:14, 15 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, 
maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Weet u niet dat uw 
lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus 
nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 
Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de 
vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een 
vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 
1 Thessalonicensen 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat 
u uzelf onthoudt van de ontucht, 
1 Korinthe 6:18 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens 
doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen 
zijn eigen lichaam. 
 
“Op vaders en moeders rust de verantwoordelijkheid om een 
christelijke opvoeding te geven aan de kinderen die hun zijn toe-
vertrouwd. In geen geval mogen ze een bezigheid toestaan om de 
gedachten, tijd en talenten te absorberen dat hun kinderen laat 
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afdrijven, totdat ze ver van God gescheiden zijn. Ze mogen niet toe-
staan dat hun kinderen uit hun greep vallen in de handen van ongelo-
vigen. Ze moeten al het mogelijke doen om te voorkómen dat ze de 
geest van de wereld opslorpen. Ze moeten hen opleiden om samen 
met God arbeiders te worden. Ze moeten Gods menselijke hand zijn 
en zichzelf en hun kinderen geschikt maken voor een eindeloos 
leven.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 545. 
“Sommige van onze broeders die zaken doen, hebben de Sabbat niet 
gehouden volgens het gebod. Sommigen hebben met ongelovigen 
samengewerkt, en de invloed van deze sabbatbrekende zaken-
partners heeft op hen effect gehad. Sommigen zijn zo verblind dat 
ze het gevaar in dergelijke verbindingen niet konden onderscheiden, 
maar het is alleen maar groter omdat het niet werd waargenomen. 
Terwijl de ene partner naar verluidt de Sabbat viert, voert de andere, 
met de werkende arbeiders, de zaken het bedrijf uit. Hoewel de 
Sabbatvierder niet uiterlijk werkzaam is, kan hij zijn gedachten niet 
afhouden van zakelijke aangelegenheden. Hoewel hij misschien 
probeert de Sabbat te houden, houdt hij die niet. De Heer beschouwt 
hem als een overtreder.” –Testimony Treasures, vol. 2, blz. 180. 
 

DINSDAG 

3.  Aan welk noodlot leed Dina? Was ze schuldig omdat ze haar eer 
verloor? Genesis 34:2, 3; Deuteronomium 22:26, 27. 

Genesis 34:2, 3 En Sichem, de zoon van de Heviet Hemor, de vorst 
van het land, zag haar; hij greep haar en sliep met haar; hij ver-
krachtte haar. Maar zijn hart raakte aan Dina, de dochter van Jakob, 
gehecht; hij had het meisje lief en sprak naar het hart van het meisje. 
Deuteronomium 22:26, 27 Het meisje mag u niets doen, want het 
meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak 
komt immers overeen met het geval dat een man zijn naaste aanvalt 
en deze om het leven brengt. 
 
“Het verblijf van Jakob en zijn zonen te Sichem eindigde met geweld 
en bloedvergieten. De enige dochter in het gezin was onteerd; twee 
broers waren betrokken in een moord; een hele stad viel ten prooi aan 
verwoesting en afslachting, als vergelding voor de onwettige daad van 
een overijlde jongeman. Datgene wat tot zulke vreselijke gevolgen 
leidde, was de daad van Jakobs dochter, die uitging ‘om de dochters 
des lands te bezoeken’, en zich op deze wijze mengde met de onge-
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lovigen. Wie het vermaak zoekt bij wie God niet vrezen, begeeft zich 
op het terrein van satan en roept om diens verzoekingen.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 173. 
 

WOENSDAG 

4.  Wie wilde Dina als zijn vrouw? Hoe voelden Jakobs zonen zich 
toen ze hoorden dat Dina was onteerd? Genesis 34:4-7. 

Genesis 34:4-7 Daarom zei Sichem tegen zijn vader Hemor: Neem dit 
meisje voor mij tot vrouw. Jakob had gehoord dat Sichem zijn dochter 
Dina onteerd had, maar zijn zonen waren bij het vee in het veld. 
Daarom zweeg Jakob totdat zij thuiskwamen. Hemor, de vader van 
Sichem, ging de stad uit naar Jakob om met hem te spreken. De zonen 
van Jakob kwamen van het veld zodra ze het hoorden. De mannen 
voelden zich gekwetst en ontstaken in hevige woede, omdat hij een 
schandelijke daad in Israël had begaan door met Jakobs dochter te 
slapen, want zoiets doet men niet.  
 

DONDERDAG 

5.  Welke bruidsschat bood Sichem aan Jakob te betalen om Dina 
voor zijn zoon te verkrijgen? Maar wat waren de echte 
motieven van Sichem en Hamor? Genesis 34:11, 12, 22, 23. 

Genesis 34:11, 12, 22, 23 En Sichem zei tegen haar vader en haar 
broers: Laat mij genade vinden in uw ogen, en ik zal geven wat u 
maar van mij wenst. Maak de bruidsschat en het huwelijksgeschenk 
gerust groot voor mij. Ik zal geven wat u van mij wenst; alleen: geef 
me het meisje tot vrouw. [...]  Slechts op één voorwaarde zullen deze 
mannen ons ter wille zijn om bij ons te wonen en één volk te worden: 
dat al wie mannelijk is, bij ons besneden wordt, zoals zij besneden 
zijn. Hun vee, hun bezit en al hun dieren, zullen die niet van ons zijn? 
Laten we hun slechts ter wille zijn; dan zullen ze bij ons blijven. 
 
“Gods volk mag zich nooit op verboden terrein wagen. Een huwelijk 
tussen gelovigen en ongelovigen is door God verboden. Maar al te 
vaak volgt het onbekeerde hart zijn eigen verlangens; en dan worden 
huwelijken gesloten die God niet goedkeurt. Hierom zijn veel 
mensen zonder hoop en zonder God in de wereld. Hun goede 
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voornemens zijn dood; en door een reeks van factoren worden zij in 
de netten van de satan vastgehouden.” –Het Bijbels gezin, blz. 48. 
 

VRIJDAG 

Ontucht leidt tot de dood 

6.  Welke zonden begingen de broers van Dina, nadat de mannen 
van de stad Sichem besneden waren? Was dergelijke wraak 
gerechtvaardigd in relatie tot God en Zijn wet? Genesis 34:24-29; 
49:5-7. 

Genesis 34:24-29; 49:5-7 Allen die naar de poort van zijn stad waren 
gegaan, luisterden naar Hemor en naar zijn zoon Sichem; en allen die 
mannelijk waren, allen die naar de poort van hun stad waren gegaan, 
werden besneden. Het gebeurde op de derde dag, toen zij pijn leden, 
dat twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun 
zwaard namen, brutaalweg de stad overvielen en al wie mannelijk 
was, doodden. Zij doodden ook Hemor en zijn zoon Sichem met de 
scherpte van het zwaard, namen Dina uit Sichems huis mee en gingen 
weg. De zonen van Jakob kwamen op de gesneuvelden af en plun-
derden de stad, omdat zij hun zuster onteerd hadden. Hun kleinvee, 
hun runderen en hun ezels, en alles wat in de stad en wat op het veld 
was, namen zij mee. En al hun vermogen roofden zij, en al hun kleine 
kinderen en hun vrouwen voerden zij als gevangenen weg. Zij plun-
derden hen, en al wat in de huizen was, namen zij mee. [...]  Simeon en 
Levi zijn broers, hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn 
ziel niet in hun geheim overleg komen, en mijn eer niet aan hun 
bijeenkomst deelnemen; want in hun woede hebben zij mannen 
doodgeslagen; en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen 
doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun 
verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen 
verspreiden in Israël. 
 
“De verraderlijke wreedheid van Simeon en Levi was niet onge-
grond; toch begingen ze door hun handelwijze jegens de bewoners 
van Sichem een ernstige zonde. Zorgvuldig hadden ze voor Jakob 
hun plannen verborgen gehouden, en het verslag van hun wraak-
neming vervulde hem met ontzetting. Geheel ontmoedigd door het 
bedrog en het geweld van zijn zonen, was het enige wat hij zei: ‘Gij 
hebt mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te 
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brengen bij de inwoners van dit land... terwijl ik slechts met weinige 
lieden ben; als zij tegen mij samenspannen, zullen zij mij verslaan, 
en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis.’ Maar de droefheid en de 
afschuw waarmee hij hun bloeddorstige daad beschouwde, komt tot 
uiting in de woorden die hij bijna vijftig jaar later sprak op zijn 
sterfbed in Egypte: ‘Simeon en Levi zijn broeders, hun gereedschap-
pen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebbe geen deel aan hun 
beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun vergadering... 
Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, 
want die is hard.’ Genesis 49:5-7.” –Patriarchen en profeten,  
blz. 173, 174. 
 

SABBAT 

7.  Welke vreselijke zonde zal – als het einde der tijden nadert – dan 
onder Gods volk worden herhaald? Wat is geestelijke hoererij? 
Ezechiël 23:14; 8:12, 13; Hoséa 1:2, laatste gedeelte; 5:4. 

Ezechiël 23:14; 8:12, 13 Ja, zij ging nog verder met haar 
hoererijen: toen zij in de muur ingegrifte mannen zag, afbeeldingen 
van Chaldeeën, getekend in rode kleuren. [...]  Daarop zei Hij tegen 
mij: Hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van 
Israël in de duisternis doen, ieder in de kamer waar zijn afbeelding 
zich bevindt? Want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE 
heeft het land verlaten. Verder zei Hij tegen mij: U zult nog meer 
grote gruweldaden zien die zij doen. 
Hoséa 1:2b; 5:4 ... Want het land wendt zich in schandelijke 
hoererij van de HEERE af. [...]  Hun daden zijn er niet op gericht 
zich tot hun God te bekeren, want de geest van hoererij is in hun 
midden, en de HEERE kennen zij niet. 
 
“Tegen het einde van de wereldgeschiedenis zal de satan uit alle 
macht, op dezelfde manier en met dezelfde verzoekingen werken, 
waarmee hij het oude Israël verzocht heeft, vlak voordat zij het 
beloofde land binnen gingen. Hij zal valstrikken leggen voor de men-
sen die de geboden van God houden, en die zich bijna aan de grenzen 
van het hemelse Kanaän bevinden. Hij zal zich tot het uiterste in-
spannen om zielen ten val te brengen. Hij valt Gods volk op hun 
zwakste punten aan. Mensen, die hun lage hartstochten niet onder 
controle van hun hogere vermogens hebben gebracht; mensen, die 
zich in gedachten hebben overgegeven aan het lichamelijk bevredigen 
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van hun lagere hartstochten – de satan is vastbesloten hen met zijn 
verzoekingen ten val te brengen, en hun ziel door losbandigheid te 
verontreinigen. Hij richt zich niet vooral op lage en onbelangrijke 
doelen. Hij gebruikt zijn listen, via mensen die hij in zijn strikken 
heeft gevangen, om anderen te verleiden om zich vrijheden te permit-
teren, die door de wet van God veroordeeld worden. Mensen op 
verantwoordelijke posities, die Gods wet onderwijzen, die hun mond 
vol hebben over het verdedigen van Zijn wet – daar richt de satan 
speciaal zijn aanvallen op. Op hen zet hij zijn helse krachten en zijn 
handlangers aan het werk. Hij overmeestert hen op de zwakke punten 
in hun karakter. Want hij weet, dat iemand die op één punt overtreedt, 
schuldig is aan alle geboden. Zo krijgt hij ze helemaal in zijn macht. 
Geest, ziel, lichaam en geweten worden in hun val meegesleept. Als 
het dan om een boodschapper van de gerechtigheid gaat, die groot 
licht gekregen heeft; of als de Heer iemand als Zijn speciale werker 
voor de waarheid gebruikt heeft – wat is de triomf van de satan dan 
groot! Wat zal hij juichen! En wat wordt God van Zijn eer beroofd! 
(Jeremía 2:11, NBG).” –Het Bijbels gezin, blz. 268, 269. 

 
_____ 

 
 

7e Les     Sabbat 15 augustus 2020 
                 Sabbatbegin 21.05 u. ↔ 21.03 u. 
 

Sifra en Pua (de vroedvrouwen) 
en het doodsdecreet 

 
Sifra betekent ‘schoonheid’ en Pua betekent ‘schitterend’. 

“Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de 
Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam 
van de ander Pua, hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen 
helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem 
doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven.” Éxodus 1:15, 16. 

“Het is niet in overeenstemming met de instructies die bij de Sinaï werden 
gegeven dat mannelijke artsen het werk van vroedvrouwen zouden doen. De 
Bijbel vertelt over vrouwen die bij de bevalling door vrouwen worden ver-
zorgd, en dat zou dus altijd zo moeten zijn. Vrouwen behoren te worden 
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opgeleid en getraind om vakkundig op te treden als vroedvrouw en arts voor 
hun geslacht. Net zo belangrijk is dat er een studierichting wordt gegeven 
om vrouwen te onderwijzen om met vrouwenziektes om te gaan, ... Het loon 
van de vrouw moet in verhouding staan tot haar diensten. Ze moet net zo 
gewaardeerd worden in haar werk als de mannelijke arts wordt gewaardeerd 
in zijn werk.” –Counsels on Health, blz. 365. 

 
ZONDAG 

1.  Onder welke omstandigheden leed het volk Israël in de tijd waar-
in de twee vroedvrouwen leefden? Zal er in de eindtijd slavernij 
bestaan? Éxodus 1:13, 14; Openbaring 13:16; 19:17, 18. 

Éxodus 1:13, 14 De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde 
hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen 
zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door aller-
lei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, 
met harde hand. 
Openbaring 13:16, 19:17, 18 En het maakt dat men aan allen, 
kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken 
geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. [...]  En ik zag één 
engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle 
vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het 
avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees 
van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paar-
den en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van 
slaven, kleinen en groten. 
 
“Het beest met de twee horens zal ook zeggen ‘tot hen, die op de 
aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest’; boven-
dien zal het maken dat ‘allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 
armen, de vrijen en de slaven’ het merkteken van het beest zullen 
ontvangen. (Openbaring 13:11-16). Wij hebben al aangetoond dat ‘het 
beest met de horens als die van het lam’, de Verenigde Staten voor-
stelt en dat deze profetie in vervulling zal gaan wanneer de Verenigde 
Staten de viering van de zondag – een dag die Rome beschouwt als 
het bewijs van haar gezag – verplicht zal stellen. De Verenigde Staten 
zullen echter niet alleen staan in deze erkenning van het pausdom. 
Rome heeft nog altijd invloed in de landen die haar gezag vroeger al 
hebben erkend. De profetie voorzegt dat haar macht zal worden 
hersteld.” –De grote strijd, blz. 533. 
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MAANDAG 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

2.  Wat betekenden de namen van de Hebreeuwse vroedvrouwen in 
Egypte? Wat beval de farao hen om te doen? Éxodus 1:15, 16. 

Éxodus 1:15, 16 Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroed-
vrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een 
Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei: Als u de Hebreeuwse 
vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan 
moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, 
mag zij blijven leven. 
 
“Bevelen werden gegeven aan de vrouwen die door hun werk in de 
gelegenheid waren, het bevel uit te voeren om de mannelijke 
Hebreeuwse kinderen bij de geboorte te doden. In dit alles was satan 
de aanstoker. Hij wist dat er een bevrijder uit Israël zou opstaan, en 
door de koning ertoe te brengen hun kinderen om te brengen, hoopte 
hij Gods plan te doen mislukken. Maar de vrouwen vreesden God en 
durfden het wrede bevel niet uit te voeren. De Here keurde hun 
handelswijze goed en zegende hen. De koning, toornig over het 
mislukken van zijn plan, herhaalde zijn bevel met groter kracht en 
nadruk. Heel het volk werd opgeroepen de hulpeloze slachtoffers op 
te jagen en om te brengen. ‘Toen gebood farao aan zijn gehele volk: 
Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes 
moogt gij laten leven.’ ” –Patriarchen en profeten, blz. 210, 212. 
 

DINSDAG 

3.  Hoe reageerden de vroedvrouwen Sifra en Pua op farao’s bevel tot 
kindermoord? Aan welk principe hielden deze vrouwen vast in 
hun burgerlijke ongehoorzaamheid? Éxodus 1:17; Handelingen 
5:29. 

Éxodus 1:17 De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet 
wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de 
jongetjes in leven. 
Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en 
zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. 
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“We kunnen vergif onzichtbaar maken door het met voedsel te ver-
mengen, maar het blijft vergif. Het is zelfs gevaarlijker, omdat er dan 
meer kans is dat men het inneemt zonder dat men er zich van bewust 
is. Het is één van satans listen om de dwaling te combineren met net 
genoeg waarheid om haar geloofwaardig te maken. De leiders van de 
beweging voor de zondagsheiliging mogen hervormingen voorstaan 
en beginselen verdedigen die de mensen nodig hebben en die in over-
eenstemming zijn met de Bijbel, maar als er daarbij iets wordt geëist 
dat in strijd is met Gods wet, mogen Gods boodschappers niet met 
hen samenwerken. Niets geeft hun het recht om Gods geboden te ver-
vangen door inzettingen van mensen.” –De grote strijd, blz. 543. 
 

WOENSDAG  

4.  Welke toekomstige gebeurtenissen werden voorafgeschaduwd in de 
vereiste reactie van Sifra en Pua aan het hof van farao? Wat was, 
in tegenstelling tot het bevel van de farao, de missie van de 
Messias? Éxodus 1:18; Matthéüs 10:17, 18, 21, 22; Johannes 10:10. 

Éxodus 1:18 Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij 
zich en zei tegen hen: Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in 
leven laat? 
Matthéüs 10:17, 18, 21, 22 Maar wees op uw hoede voor de mensen, 
want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun 
synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en 
koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen 
en de heidenen. [...]  De ene broer zal de andere broer overleveren om 
gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen 
de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden 
omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal 
zalig worden. 
Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en 
verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en over-
vloed hebben.  
 
“De tijd der benauwdheid staat voor Gods volk op het punt te komen. 
Dan zal het decreet uitgaan dat degenen verbiedt die de Sabbat van 
de Heere houden om te kopen of verkopen en hen met straf en zelfs de 
dood bedreigt, als ze de eerste dag van de week niet als de sabbat 
vieren. De machten van de aarde, die zich verenigen in oorlog tegen de 
geboden van God, zullen bevelen dat ‘allen, kleinen en groten, en 
rijken en armen, en vrijen en dienstknechten’ (Openbaring 13:16) zich 
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zullen conformeren aan de gebruiken van de kerk door de viering van 
de valse sabbat. Allen die weigeren dat na te leven, zullen worden 
gestraft met civielrechtelijke sancties, en uiteindelijk zal worden ver-
klaard dat ze de dood verdienen. Vooral zal de toorn van de mens 
worden opgewekt tegen degenen die de Sabbat van het vierde gebod 
heiligen, en ten slotte zal een algemeen decreet hen beschuldigen dat 
ze de dood verdienen.” –Last Day Events, blz. 257, 258. 
 

DONDERDAG 

5.  Wat antwoordden de vroedvrouwen Sifra en Pua aan de farao? 
Hoe beloonde God hen? Éxodus 1:19-21; Matthéüs 10:16. 

Éxodus 1:19-21 [SVV’77] En de vroedvrouwen zeiden tot Faraö: 
Omdat de Hebreïnnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want zij 
zijn sterk; eer de vroedvrouw tot hen komt, zo hebben zij gebaard. 
Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk vermeer-
derde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, daar de vroed-
vrouwen God vreesden, zo bouwde Hij hun huizen. 
Matthéüs 10:16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; 
wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 
 
“In de laatste periode van de wereldgeschiedenis zal de Here op 
machtige wijze werken ten gunste van degenen die standvastig voor 
het recht zijn opgekomen. … In de tijd van benauwdheid – een be-
nauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk bestond – zullen Zijn 
uitverkorenen onwankelbaar standhouden. Satan kan met heel zijn le-
ger zelfs niet de zwakste van Gods kinderen vernietigen. Engelen, die 
bovenmate krachtig zijn, zullen hen beschermen, en Jehova zal ter 
wille van hen Zich openbaren als een ‘God der goden’, die in staat is 
om degenen die hun vertrouwen in Hem stellen, volkomen te redden.” 
–Maranatha de Here komt, blz. 270. 
 

VRIJDAG 

Het doodsdecreet 

6.  Wat was het laatste wrede bevel van de woedende farao? Van 
welke toekomstige verordeningen – niet alleen uit Christus’ tijd, 
maar ook aan het einde der tijden – was het bevel van de farao 
een voorafschaduwing? Éxodus 1:22; Matthéüs 2:16; Johannes 
16:2-4; Openbaring 13:15. 
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Éxodus 1:22 Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die 
geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u 
in leven laten. 
Matthéüs 2:16 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen 
bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit 
en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat 
gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming 
met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. 
Johannes 16:2-4 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt 
dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze 
dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en 
Mij ook niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, 
wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar 
deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was. 
Openbaring 13:15 En hem werd macht gegeven om een geest te 
geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs 
zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet 
zouden aanbidden, gedood zouden worden. 
 
“Maar velen uit alle volken en klassen, hoog en laag, rijk en arm, 
zwart en blank, zullen worden overgeleverd aan de onrechtvaardigste 
en wreedste slavernij. Gods kinderen zullen zware tijden beleven. Ze 
zullen in boeien worden geslagen, worden opgesloten in gevange-
nissen, ter dood worden veroordeeld. Sommigen zullen van honger 
omkomen in donkere, smerige cellen. Niemand zal aandacht schenken 
aan hun geroep. Niemand zal hen helpen.” –De grote strijd, blz. 578. 
 

SABBAT 

7.  Welk Bijbels bewijs hebben we van het doodsdecreet dat in de 
laatste dagen zal worden afgekondigd? Hoe zal Gods volk 
overwinnen in de tijd van gevaar? Openbaring 20:4; Matthéüs 
24:9, 20; 10:23. 

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het 
oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd 
waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die 
het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken 
niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. ... 
Matthéüs 24:9, 20; 10:23 Dan zullen zij u overleveren aan ver-
drukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden 
omwille van Mijn Naam. [...] En bid dat uw vlucht niet zal plaats-
vinden in de winter en ook niet op een sabbat. [...]  Wanneer ze u in de 
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ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg 
u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd 
hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 
 
“Wanneer de verschillende regeringen in de christelijke landen het 
bevel hebben uitgevaardigd tegen hen die de geboden bewaren, en 
de overheid haar bescherming heeft ingetrokken, zodat ze worden 
overgeleverd aan de mensen die hen willen doden, zullen Gods 
kinderen uit de steden en dorpen vluchten en in groepen gaan 
samenwonen in de meest afgelegen en verlaten plaatsen. De bergen 
zullen voor velen een toevluchtsoord zijn. Ze zullen, zoals de 
christenen in de dalen van Piémont, van de bergen hun heiligdom 
maken en God danken voor ‘de rotsvestingen’ (Jesája 33:16).” –De 
grote strijd, blz. 578. 
“Gedurende de nacht kreeg ik een indrukwekkend gezicht. Er 
scheen een grote verwarring en strijd te heersen. Een boodschapper 
van de Here stond voor mij en zei: ‘Roep uw huishouding bijeen. Ik 
zal u leiden, volg mij.’ Hij leidde mij naar beneden op een donkere 
tocht, door een bos, dan door bergkloven en zei: ‘Hier bent u veilig.’ 
Er bevonden zich daar anderen die ook naar deze wijkplaats waren 
geleid. De hemelse boodschapper sprak: ‘De tijd van benauwdheid 
is als een dief in de nacht gekomen, zoals de Here u gewaarschuwd 
heeft dat die zou komen.” –Maranatha de Here komt, blz. 270. 
 

Voor verdere studie – een type van Christus 

“Hij wist maar al te goed dat Mozes, door het verbreken van het juk der 
dienstbaarheid van de kinderen Israëls, een voorstelling was van Christus, die 
de heerschappij der zonde over het menselijk geslacht zou verbreken. Hij 
wist dat wanneer Christus zou verschijnen, machtige wonderen gedaan 
zouden worden als bewijs aan de wereld, dat God Hem gezonden had. Satan 
beefde voor Zijn macht. Door het werk van God dat Mozes deed, na te boot-
sen, hoopte hij niet slechts de bevrijding van Israël te voorkomen, maar 
tevens een invloed uit te oefenen in de toekomst door het vernietigen van het 
geloof in Christus’ wonderen. Satan tracht voortdurend het werk van Christus 
na te bootsen, om zijn eigen macht en aanspraken te doen gelden. Hij brengt 
mensen ertoe een verklaring te zoeken voor de wonderen van Christus, door 
deze te doen voorkomen als het gevolg van menselijk kunnen en vernuft. Bij 
velen vernietigt hij aldus geloof in Christus als de Zoon van God, en brengt 
hen ertoe de genadige uitnodiging door het verlossingsplan te verwerpen. [...] 
Aan het hof van farao ontving Mozes de hoogste burgerlijke en militaire 
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opleiding. De vorst had besloten dat zijn aangenomen kleinzoon zijn opvol-
ger op de troon zou worden, en voor deze hoge roeping werd de jongen opge-
leid. ‘En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was 
machtig in zijn woorden en werken.’ Handelingen 7:22. Zijn bekwaamheid 
als militaire leider maakte dat hij populair was bij de Egyptische legers en in 
het algemeen werd beschouwd als iemand met een opmerkelijk karakter. 
Satan was in zijn opzet niet geslaagd. Het besluit waardoor de Hebreeuwse 
kinderen ter dood werden veroordeeld, was door God gebruikt voor de oplei-
ding en oefening van de toekomstige leider van Zijn volk.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 230, 231, 214. 
 

_____ 
 
 

8e Les     Sabbat 22 augustus 2020 
                 Sabbatbegin 20.51 u. ↔ 20.48 u. 
 

Mirjam en het lied van de verlosten 
 
Maria of Mirjam betekent ‘sterk’, ‘robuust’ en ‘opstandig’. 

“Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. 
Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden.” Micha 6:4. 

“Begiftigd met de gave van dichtkunst en muziek leidde Mirjam de 
vrouwen van Israël in zang en dans aan de oever van de Rode Zee. In 
liefde van het volk en de eer van de hemel volgde zij direct op Mozes en 
Aäron.” –Patriarchen en profeten, blz. 346. 
 
ZONDAG  

1.  Wie was Mirjam? Welke gave van de Geest ontving zij? Numeri 
26:59; Éxodus 15:20. 

Numeri 26:59 En de naam van de vrouw van Amram was Jochebed, de 
dochter van Levi, die de vrouw van Levi baarde in Egypte. Jochebed 
baarde aan Amram Aäron, en Mozes, en Mirjam, hun zuster.  
Éxodus 15:20 Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een 
tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, 
met tamboerijnen en in reidans. 
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“Aäron en Mirjam hadden een positie van hoge eer en leiderschap be-
kleed in Israël. Beiden hadden de gave der profetie, en beiden waren 
door God aangewezen in de leiding van de Hebreeën bij hun uittocht 
uit Egypte. ‘Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam voor u heen’ (Micha 
6:4), luidt het Woord des Heren door de profeet Micha.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 345, 346. 
“Mirjam waakte over Mozes toen hun moeder hem tussen de riet-
stengels verborg. Later werd zij bij de bevrijding van Gods volk uit 
Egypte geassocieerd met Mozes en Aäron. Ze was talentvol en be-
gaafd op meerdere vlakken, maar jaloersheid op haar plaats bij 
Mozes zorgde ervoor dat ze ernstige fouten maakte.” –Daughters of 
God, blz. 32. 
 

MAANDAG  

2.  Wie droeg de naam Maria in het Nieuwe Testament? Waartoe 
wordt – net als zij – Gods volk geroepen om in de laatste dagen te 
doen? Lukas 1:27; Matthéüs 1:16; 27:56, 61; Openbaring 10:11. 

Lukas 1:27 Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, 
van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van 
de maagd was Maria. 
Matthéüs 1:16; 27:56, 61 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, 
uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. [...]  Onder hen 
waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, 
en de moeder van de zonen van Zebedeüs [...]  En daar waren Maria 
Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten. 
Openbaring 10:11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren 
over vele volken, naties, talen en koningen” 
 
“De derde-engel-boodschap, de grote toetsende waarheid voor deze 
tijd, moet onderwezen worden op al onze instellingen. God wil dat 
door deze instellingen deze bijzondere waarschuwing zal worden ge-
geven en dat heldere lichtstralen de wereld zullen verlichten. De tijd is 
kort. De gevaren van het laatste der dagen zijn over ons gekomen en 
we moeten waken en bidden, en de lessen die ons gegeven zijn in de 
boeken van Daniël en De Openbaring, bestuderen, en navolgen….”  
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 431. 
 “Predikers dienen het zekere woord van de profetie naar voren te 
brengen als de basis van het geloof van de Zevende-dags Adventisten. 
De profetieën uit Daniël en Openbaring moeten zorgvuldig worden 
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bestudeerd, en in verband daarmee de woorden: ‘Zie, het Lam Gods, 
Dat de zonde der wereld wegneemt.’ ” –Evangelism, blz. 196. 
 

DINSDAG 

Dichteres en zangeres 

3.  Welke deugden werden in het eerstgeboren kind van Jochebed 
gezien, toen zij nog een kind was? Hoe dienen de kinderen van 
God vandaag de dag Mirjam na te doen? Éxodus 2:3, 4, 7, 8; 
Matthéüs 10:18. 

Éxodus 2:3, 4, 7, 8 Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam 
zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. 
Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van 
de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen 
wat er met hem gedaan zou worden. [...]  Toen zei zijn zuster tegen de 
dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse 
vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De 
dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje 
de moeder van het kind roepen. 
Matthéüs 10:18 En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid 
worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 
 
“Het sterke karakter van Mirjam kwam reeds naar voren toen ze als 
meisje waakte over haar broertje die in een mandje in het riet langs de 
Nijl was verborgen. Haar zelfbeheersing en tact werden door God 
gebruikt om de bevrijder van Zijn volk te beschermen.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 346. 
 

WOENSDAG 

4.  Wat waren de woorden van het lied, dat Mirjam componeerde bij 
de Rode Zee? Welke andere gave van de Geest, die Gods volk 
moet nadoen, bezat zij? Éxodus 15:21; Éfeze 5:19; Jakobus 5:13. 

Éxodus 15:21 Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de 
HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij 
in de zee geworpen. 
Éfeze 5:19 En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geeste-
lijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. 
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Jakobus 5:13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft 
iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 
 

DONDERDAG 

Het gevaar van morren 

5.  Naar welke zonde van zijn zus Mirjam verwees Mozes, die als een 
waarschuwing voor de gemeente vandaag de dag dient? Waaraan 
leed zij vanwege haar goddeloos gedrag? Deuteronomium 24:9; 
Numeri 12:1, 2, 10. 

Deuteronomium 24:9 Denk aan wat de HEERE, uw God, onderweg 
met Mirjam gedaan heeft, toen u uit Egypte trok. 
Numeri 12:1, 2, 10 Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes van-
wege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een 
Cusjitische vrouw genomen. Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen 
maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gespro-
ken? En de HEERE hoorde het. [...]

 De wolk week van boven de tent, 
en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich 
om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. 
 
“God had Mozes uitgekozen en Zijn Geest op hem gelegd; en Mirjam 
en Aäron waren door hun morren schuldig aan ontrouw, niet alleen 
aan hun gekozen leider, maar ook aan God zelf. De oproerige fluiste-
raars werden naar de tabernakel geroepen en voor Mozes gebracht. 
‘Toen daalde de Here neder in de wolkkolom, stelde Zich in de in-
gang der tent, en riep Aäron en Mirjam.’ ” –Patriarchen en profeten, 
blz. 348. 
“Door toe te geven aan de geest van ontevredenheid, vond Mirjam 
een grond voor haar klacht in gebeurtenissen waar God Zijn leiding in 
had getoond. Ze was ontevreden over het huwelijk van Mozes. Dat hij 
een vrouw had genomen uit een ander volk in plaats van uit de 
Hebreeën, was een aanstoot voor haar familie en voor haar nationale 
trots. Ze behandelde Zippora met nauw verholen minachting. 
“Hoewel de vrouw van Mozes een ‘Cusjitische vrouw’ (Numeri 12:1) 
werd genoemd, was ze uit Midjan afkomstig en dus een afstam-
melinge van Abraham. In haar uiterlijk verschilde ze van de Hebreeën 
doordat ze iets donkerder van huidskleur was. Hoewel ze geen 
Israëlitische was, aanbad Zippora de ware God. Ze was stil en terug-
getrokken, vriendelijk en hartelijk, en verdrietig als ze lijden zag; ...” 
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–Daughters of God, blz. 34, 33 [zie ook: Patriarchen en profeten,  
blz. 347]. 
“De wolk verliet de tabernakel als teken van Gods ongenoegen en 
Mirjam werd gestraft. Ze ‘was melaats als sneeuw.’ Aäron bleef ge-
spaard, maar ook hij werd zwaar gestraft in de straf van Mirjam. Nu 
hun trots diep vernederd was, beleed Aäron hun zonde en smeekte dat 
zijn zuster niet zou omkomen door die afschuwelijke en dodelijke 
plaag. In antwoord op het gebed van Mozes werd de melaatsheid 
genezen. Mirjam werd echter voor zeven dagen buiten het leger ver-
bannen. Pas na haar vertrek rustte het teken van Gods gunst weer op 
de tabernakel. Uit respect voor haar verheven positie en uit droefheid 
over de slag waardoor ze getroffen was, bleef het gehele leger in 
Chaserot, tot ze terugkeerde.” –Patriarchen en profeten, blz. 348. 

 
VRIJDAG 

6.  Welk voorwerp werd in de ark van het verbond geplaatst als teken 
voor gemor en rebellie? Welke vermaning en raad geeft Paulus als 
we nadenken over Mirjams daden? Numeri 17:10; 1 Korinthe 
10:10-12. 

Numeri 17:10 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Breng de staf van 
Aäron terug vóór de getuigenis, om hem te bewaren, als teken voor de 
opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over Mij, op-
dat zij niet sterven. 
1 Korinthe 10:10-12 En mor niet, zoals ook sommigen van hen ge-
mord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu 
zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. 
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. 
 
“Bestaan ook nu niet de zonden, die de oorzaak waren van de onder-
gang van Korach? Trots en eerzucht zijn alom verbreid; en waar ze ge-
koesterd worden, openen ze de weg tot nijd, en een streven naar macht; 
de ziel wordt vervreemd van God, en onbewust raakt ze in de macht 
van satan. Evenals Korach en zijn metgezellen zijn er velen, zelfs onder 
de belijdende christenen, die plannen maken en werken voor zelfver-
heffing, om zo de sympathie en steun te krijgen van anderen, zodat ze 
zelfs bereid zijn de waarheid te verdraaien, en de dienstknechten des 
Heren in een onjuist daglicht te plaatsen, en hen te beschuldigen van de 
laaghartige en zelfzuchtige motieven die in hun eigen hart leven. Door 
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hardnekkig vast te houden aan deze leugens, al zijn deze in strijd met 
elk bewijs, komen ze ten slotte ertoe deze als waar te geloven. Terwijl 
ze trachten het vertrouwen te vernietigen in mannen, die door God zijn 
gekozen, menen ze werkelijk dat ze een goed werk doen en dat ze Gods 
wil volbrengen.” –Patriarchen en profeten, blz. 366. 
 

SABBAT 

God prijzen 

7.  Wat zal het gedrag zijn van de gelovigen en uitverkorenen, terwijl 
ze zich bewust zijn van het grote conflict tegen het beest en zijn 
beeld? Wie zal er eindeloze eeuwen lang geprezen worden door de 
verlosten? Openbaring 15:2-4; 19:6, 7. 

Openbaring 15:2-4; 19:6, 7 En ik zag iets als een glazen zee, met 
vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van 
zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen 
zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de 
dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: 
Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U 
aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden. [...]  En ik 
hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis 
van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: 
Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 
want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 
gereedgemaakt. 
“Het kruis van Christus zal de hele eeuwigheid door de wetenschap 
en het loflied van de verlosten zijn. In Christus verheerlijkt zullen 
zij de gekruisigde Christus aanschouwen. …Wanneer de naties van 
de verlosten naar hun Verlosser kijken en de eeuwige heerlijkheid 
van de Vader aanschouwen, die van Zijn gelaat straalt; wanneer zij 
Zijn troon zien, die van eeuwigheid tot eeuwigheid vast staat, en 
weten dat Zijn koninkrijk geen einde zal kennen – dan breken zij los 
in het meeslepend gezang: ‘Waardig, waardig is het Lam dat ge-
slacht is, en ons voor God verlost heeft door Zijn eigen kostbaar 
bloed!’ ” –Christus weerspiegelen, blz. 373. 
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Voor verdere studie 

“Wij moeten dichter bij het kruis van Christus komen. Berouw aan de 
voet van het kruis is de eerste vredesles die wij moeten leren. De liefde 
van Christus – wie kan die begrijpen? Haar tederheid en zelfopoffering 
zijn oneindig veel meer dan moederliefde! Wanneer we willen weten, 
hoeveel de ziel van de mens waard is, dan moeten we met een levend 
geloof zien naar het kruis. En zo begint onze studie, die de hele 
eeuwigheid door de wetenschap én het lied van de verlosten zal zijn. De 
waarde van onze tijd en onze talenten kan alleen worden afgemeten aan 
de omvang van de losprijs die ter wille van onze verlossing is betaald.”  
–Christus weerspiegelen, blz. 99. 
 

_____ 
 
 
 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht 
van Jamaica op blz. 62. 

 

 
 

9e Les     Sabbat 29 augustus 2020 
                 Sabbatbegin 20.35 u. ↔ 20.33 u. 
 

Zippora en het bloedverbond 
 
Zippora betekent ‘kleine vogel’ 

“Toen liet Hij [God] hem [Mozes] met rust. Vanwege de besnijdenissen 
zei zij [Zippora] toen: Bloedbruidegom.” Éxodus 4:26. 

“Hoewel ze geen Israëlitische was, aanbad Zippora de ware God. Ze was 
stil en teruggetrokken, vriendelijk en hartelijk, en verdrietig als ze lijden 
zag; daarom had Mozes haar, toen hij op weg was naar Egypte, naar huis 
laten terugkeren. Hij wilde haar sparen voor de oordelen die op de 
Egyptenaren zouden vallen.” –Patriarchen en profeten, blz. 347. 
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ZONDAG 

1.  Wie was Zippora, en waar woonde zij? Waarom discrimineerden 
de Israëlieten haar? Éxodus 2:16, 21; Numeri 12:1; Hooglied 1:5, 6. 

Éxodus 2:16, 21 De priester van Midian had zeven dochters. Zij 
kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee 
van hun vader te drinken te geven. [...]  Mozes stemde erin toe bij de 
man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. 
Numeri 12:1 Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de 
Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cusjitische 
vrouw genomen. 
Hooglied 1:5, 6 Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters 
van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. 
Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij 
beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, 
zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen 
wijngaard heb ik niet bewaakt. 
 
“Hoewel de vrouw van Mozes een ‘Cusjitische vrouw’ (Numeri 
12:1) werd genoemd, was ze uit Midjan afkomstig en dus een 
afstammeling van Abraham.” –Daughters of God, blz. 34 [zie ook: 
Patriarchen en profeten, blz. 347]. 
“Toen Zippora zich weer bij haar man voegde in de woestijn, zag ze 
dat de last die hij droeg, zijn krachten te boven ging, en gaf ze Jetro 
haar ongerustheid te kennen, zodat hij op zijn beurt maatregelen 
voorstelde om deze last te verlichten. Hier lag de voornaamste oor-
zaak van Mirjams antipathie jegens Zippora. 
Ze leed onder de veronderstelde onachtzaamheid die aan haar en 
Aäron werd betoond, en beschouwde de vrouw van Mozes als de 
oorzaak hiervan, door de conclusie te trekken dat haar invloed 
aanleiding was geweest voor het feit dat Mozes niet meer als vroeger 
hen om raad vroeg. Als Aäron vastbesloten was opgekomen voor het 
recht, had hij het kwaad kunnen stuiten; maar in plaats van Mirjam te 
wijzen op het zondige van haar gedrag, toonde hij haar zijn 
sympathie, luisterde naar haar klachten en werd deelgenoot van haar 
afgunst.” –Patriarchen en profeten, blz. 347. 
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MAANDAG 

Arbeiders voor God 

2.  Wat waren de letterlijke en geestelijke betekenissen van de 
namen van Zippora’s twee zonen? Wat is bijzonder belangrijk 
voor Gods volk in deze tijd in de naam van de eerstgeborene? 
Éxodus 2:22; 1 Petrus 2:11. 

Éxodus 2:22 Zij baarde een zoon, en hij [Mozes] noemde hem 
Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd 
land. 
1 Petrus 2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen 
u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de 
ziel. 
 
“Wij zijn pelgrims en vreemdelingen op deze aarde, op zoek naar een 
beter land, ja zelfs een hemels land. Als de Heer zegt dat we ons moe-
ten verplaatsen, moeten we gehoorzamen, hoe onhandig en incon-
sequent zo’n bevel ons ook lijkt.” –The Publishing Ministry, blz. 182. 
“Wij zijn reizigers, pelgrims en vreemdelingen op aarde. Laten we 
niet ons geld besteden aan het bevredigen van verlangens die wij naar 
Gods wil moeten onderdrukken. Laten we liever een goed voorbeeld 
geven aan hen met wie wij omgaan. Laten we een goede voorstelling 
van ons geloof geven door onze verlangens te beperken. Laten de 
gemeenten eensgezind zich opmaken en ijverig werken als degenen 
die wandelen in het volle licht der waarheid voor dit laatste der dagen. 
Laat een invloed van u uitgaan waardoor zielen een indruk krijgen 
van de heiligheid van Gods geboden.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 74, 75. 
 

DINSDAG 

3.  Wie waren de kleinzonen en afstammelingen van Zippora, en 
welke verantwoordelijkheden droegen zij in Israël? Met welke 
verantwoordelijkheden zal de verloste evenzo worden toever-
trouwd wanneer Jezus in heerlijkheid terugkeert? 1 Kronieken 
23:14-17; 26:24-27; Openbaring 20:6. 

1 Kronieken 23:14-17; 26:24-27 Wat betreft Mozes, de man Gods: zijn 
zonen werden genoemd onder de stam Levi. De zonen van Mozes waren 
Gersom en Eliëzer. Van de zonen van Gersom was Sebuel het hoofd. 
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De zonen van Eliëzer waren: Rehabja, het hoofd, maar Eliëzer had 
geen andere zonen; van de zonen van Rehabja waren er echter 
buitengewoon veel. [...]  ... Sebuel, de zoon van Gersom, de zoon van 
Mozes, [was] leider over de schatkamers. Zijn broeders, die van Eliëzer 
afstamden, waren: zijn zoon Rehabja, zijn zoon Jesaja, zijn zoon Joram, 
zijn zoon Zichri en zijn zoon Selomith. Deze Selomith en zijn broeders 
gingen over al de schatkamers van de geheiligde gaven, die koning 
David, met de hoofden van de families, de leiders over duizend en hon-
derd, en de legerbevelhebbers, geheiligd had. Uit de oorlogen en van 
de buit hadden zij dit geheiligd om het huis van de HEERE te onder-
houden. 
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste 
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij 
zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen regeren, duizend jaar lang. 
 
“In die tijd heersen de verlosten als koningen en priesters van God. In 
de Openbaring zegt Johannes: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich 
daarop, en het oordeel werd hun gegeven’. ‘Zij zullen priesters van 
God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, 
(die) duizend jaren’ (Openbaring 20:4, 6). Tijdens ‘de duizend jaren’ 
‘zullen de heiligen de wereld oordelen’, zoals Paulus voorzegde.  
(1 Korinthe 6:2). Samen met Christus zullen ze over de ongelovigen 
oordelen door hun daden met het Wetboek, de Bijbel, te vergelijken. 
Ze zullen over elk geval afzonderlijk recht spreken op grond van de 
daden van de betrokkenen. Dan wordt de straf die de ongelovigen 
moeten krijgen vastgesteld ‘naardat hun werken zijn’ en naast hun 
naam in ‘het boek des doods’ opgetekend. 
Christus en Zijn volgelingen oordelen over satan en zijn boze engelen. 
Paulus zegt in dit verband: ‘Weet gij niet, dat wij over engelen 
oordelen zullen?’ (vers 3). En volgens Judas heeft Hij ‘de engelen, die 
aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, 
voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder 
donkerheid bewaard gehouden’ (Judas 6).” –De grote strijd, blz. 609. 
 

WOENSDAG 

Besnijdenis en de symboliek ervan 

4.  Wat laat het feit dat Zippora haar man naar Egypte vergezelde 
zien over haar karakter? Éxodus 4:20. 
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Éxodus 4:20 Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op 
een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam 
de staf van God in zijn hand. 
 
“Hoewel de vrouw van Mozes een ‘Cusjitische vrouw’ (Numeri 
12:1) werd genoemd, was ze uit Midjan afkomstig en dus een 
afstammeling van Abraham.” –Daughters of God, blz. 34 [zie ook: 
Patriarchen en profeten, blz. 347]. 
“Uiterlijk verschilde ze van de Hebreeën doordat ze iets donkerder 
van huidskleur was. Hoewel ze geen Israëlitische was, aanbad 
Zippora de ware God.” –Patriarchen en profeten, blz. 347. 
 

DONDERDAG 

5.  Hoe redde Zippora eigenlijk het leven van haar man? Waar 
wordt in het Nieuwe Testament indirect gesproken over de 
nobele daad van Zippora? Éxodus 4:24-26; Hebreeën 11:34. 

Éxodus 4:24-26 En het gebeurde onderweg, in de herberg, dat de 
HEERE hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zippora 
een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zij 
wierp die voor Mozes' voeten en zei: Werkelijk, je bent voor mij een 
bloedbruidegom. Toen liet Hij hem met rust. Vanwege de besnijde-
nissen zei zij toen: Bloedbruidegom. 
Hebreeën 11:34 Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn 
aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid 
kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers 
van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. 
 
“Op weg vanuit Midjan ontving Mozes een schrikwekkende en vrese-
lijke waarschuwing van Gods ongenoegen. Een engel verscheen hem 
op dreigende wijze, alsof hij hem onmiddellijk wilde vernietigen. Hij 
kreeg een verklaring, maar Mozes herinnerde zich dat hij één van 
Gods geboden had veronachtzaamd; door te zwichten voor de over-
redingskracht van zijn vrouw, had hij nagelaten zijn jongste zoon te 
besnijden. Hij had nagelaten te voldoen aan de voorwaarde waarop 
zijn kinderen aanspraak konden maken op de zegeningen van Gods 
verbond met Israël; en zo’n veronachtzaming door de leider die door 
God was verkoren, kon slechts de kracht van Gods geboden bij het 
volk verzwakken. 
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Zippora, die vreesde dat haar echtgenoot gedood zou worden, voltrok 
zelf de handeling, en daarop stond de engel Mozes toe zijn reis te 
vervolgen. Tijdens zijn zending naar farao bevond Mozes zich in groot 
gevaar; zijn leven kon slechts gespaard worden door de bescherming 
van heilige engelen. Maar als hij tijdens zijn leven een hem bekende 
verplichting naliet, was hij niet veilig; want dan konden Gods engelen 
hem niet bewaren.” –Patriarchen en profeten, blz. 223, 224. 
 

VRIJDAG 

6.  Wat symboliseert de besnijdenis in het christelijke tijdperk? Wat 
is in het Nieuwe Testament de vervanging voor de besnijdenis? 
Romeinen 2:29; Kolossensen 2:11, 12. 

Romeinen 2:29 Maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát 
is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. 
Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. 
Kolossensen 2:11, 12 In Hem bent u ook besneden met een be-
snijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het 
lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van 
Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook 
met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die 
Hem uit de doden heeft opgewekt. 
 
“Door de patriarch en zijn nakomelingen moest deze besnijdenis 
worden waargenomen als een teken dat ze gewijd waren aan de 
dienst van God, en afgescheiden waren van afgodendienaars; dat 
God hen had aangenomen als Zijn bijzonder eigendom. Door deze 
vorm moesten zij van hun kant de voorwaarden vervullen van het 
verbond dat met Abraham gemaakt was. Ze mochten geen huwe-
lijken aangaan met de heidenen; want door dit te doen zouden ze de 
eerbied voor God en Diens heilige wet uit het oog verliezen; ze 
zouden in verleiding komen deel te nemen aan de zondige gebruiken 
van andere volken, en verleid worden tot afgoderij.” –Patriarchen 
en profeten, blz. 110, 111. 
“Het oude zondige leven is dood; het nieuwe leven begon met 
Christus door de belofte van de doop” –Sons and Daughters of God, 
blz. 300. 
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SABBAT 

Vogels, melaatsheid en het evangelie 

7.  Welke ritueel illustreert de naam van Zippora? Wat zei Jezus in 
de evangeliën over dit heilige ritueel, en wat stellen de vogeltjes 
voor? Leviticus 14:2-7; Matthéüs 8:3, 4. 

Leviticus 14:2-7 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn 
reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden, en de priester 
moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat 
 – zie! – de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan 
moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd 
wordt, twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en 
hysop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel 
slacht boven een aarden pot met bronwater.  Dan moet hij de levende 
vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en de hysop. Hij moet 
dat alles mét de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die 
boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee zevenmaal 
sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna 
moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld weg 
laten vliegen. 
Matthéüs 8:3, 4 En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 
Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn 
melaatsheid. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand 
zegt; maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave 
die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. 
 
“Onmiddellijk komt er verandering over de melaatse. Zijn bloed 
wordt gezond, de zenuwen gevoelig, de spieren sterk. De onna-
tuurlijke, schilferige huid, zo tekenend bij melaatsheid, verdwijnt; en 
zijn vlees wordt als dat van een klein kind.” –De weg tot gezondheid, 
blz. 49 [zie ook: Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 210]. 
“Als de priesters op de hoogte zouden zijn geweest van de feiten 
betreffende de genezing van de melaatse, had hun haat tegen Christus 
hen ertoe kunnen brengen een onjuist oordeel uit te spreken. Jezus 
wilde dat de man zich in de tempel zou vertonen eer berichten over 
het wonder hen hadden bereikt. Op deze wijze was een onpartijdig 
oordeel verzekerd en zou de genezen melaatse zich weer kunnen 
verenigen met zijn familie en vrienden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 
blz. 211. 
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Voor verdere studie 

“Als de mens Gods wet had gehoorzaamd zoals deze aan Adam was 
gegeven na de zondeval, zoals Noach deze waarnam en zoals Abraham 
hieraan had gehoorzaamd, was de besnijdenis niet nodig geweest. En als 
de nakomelingen van Abraham het verbond hadden bewaard waarvan de 
besnijdenis een teken was, zouden ze nooit tot afgoderij vervallen zijn, of 
zouden ze een leven van dienstbaarheid hebben moeten leiden in Egypte; 
ze zouden Gods wet voor ogen hebben gehouden, en het zou niet nodig 
zijn geweest deze vanaf de Sinaï te verkondigen of deze te griffen in 
steen. En als het volk de beginselen van de tien geboden in praktijk had 
gebracht, zou het niet nodig zijn geweest dat Mozes nadere aanwijzingen 
gaf.” –Patriarchen en profeten, blz. 328. 
 

_____ 
 
 

Zendingsbericht van Jamaica 
 

Voorlezen op Sabbat 29 augustus 2020 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 
Sabbat 5 september 2020 worden ingezameld 

 
  

“Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u 
die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen. 
Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar 
woont. Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen 
uitjubelen. Laten zij de HEERE eer geven, en Zijn lof op de eilanden ver-
kondigen.” Jesája 42:10-12. 

Jamaica is een land dat bekend staat om zijn tropische klimaat en land-
schappen. Miljoenen bezoekers komen elk jaar naar dit eiland om te genie-
ten van de zon, de witte zandstranden en het overvloedige entertainment. 
Een prachtig eiland van bomen en water, dat deel uitmaakt van de Grote 
Antillen, ongeveer 234 km lang en tot 80 km breed. Het ligt in de Caribische 
Zee, 145 km ten zuiden van Cuba en 191 km ten westen van het eiland 
Hispaniola. 
Er zijn 2.970.340 inwoners. Volgens de telling van 2011 is de bevolking 
92,1% zwart, 6,1% gemengd, 0,8% procent Oost-Indisch, 0,4% overig en 
0,7% niet gespecificeerd. De belangrijkste talen zijn Engels en Engels-
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Patois. Er zijn een aantal religieuze groeperingen in het land: Protestant, 
64,8%; Rooms-katholiek, 2,2%; Jehova’s Getuigen, 1,9%; Rastafarian, 
1,1%; andere, 6,5%; geen, 21,3%; en niet gespecificeerd, 2,3% procent. 
Er zijn meer dan 100 denominaties en het land heeft de meeste kerken per 
vierkante mijl ter wereld. De leidende organisatie is de Zevende-dags 
Adventkerk. 
De boodschap van de derde engel kwam Jamaica binnen in de jaren ’90 
van de 19e eeuw, en het Internationaal Zendingsgenootschap begon haar 
werk hier in de jaren ’80 van de 20e eeuw met de hulp van het Canadese 
veld, met name broeder Timo Martin. Er zijn veertien districten en het 
IZG is vertegenwoordigd in vier daarvan met een ledenaantal van 53. 
In het westelijke deel van het eiland, met name in de stad Montego Bay, 
is er een grote behoefte aan een gedenkteken dat als getuige van de 
waarheid moet staan. 
“Als een bepaalde interesse in een of andere stad of dorp wordt gewekt, 
dient die interesse te worden opgevolgd. De plaats moet grondig worden 
bewerkt, totdat er een nederig huis van aanbidding staat als gedenkteken, 
een gedenkteken van Gods Sabbat, een licht te midden van de morele 
duisternis. Deze gedenktekens moeten op veel plaatsen staan als getuigen 
van de waarheid. God heeft in Zijn genade ervoor gezorgd dat de 
boodschappers van het evangelie naar alle landen, talen en volken zullen 
gaan totdat de standaard van de waarheid in alle delen van de bewoonde 
wereld zal zijn gevestigd. 
Overal waar een groep gelovigen wordt opgericht, moet een huis van aan-
bidding worden gebouwd. Laat de arbeiders de plaats niet verlaten zonder 
dit te hebben bereikt. 
Op veel plaatsen waar de boodschap is gepredikt en zielen deze hebben 
aanvaard, bevinden ze zich in beperkte omstandigheden en kunnen ze 
weinig doen om voordelen te verkrijgen die het werk karakter zouden 
geven. Dit maakt het vaak moeilijk om het werk uit te breiden. Als men-
sen geïnteresseerd raken in de waarheid, wordt hen verteld door predi-
kanten van andere kerken – en deze woorden worden herhaald door die 
kerkleden: ‘Die mensen hebben geen kerk en jullie hebben geen plek om 
te aanbidden. Jullie zijn een klein gezelschap, arm en ongeleerd. 
Binnenkort zullen de predikanten weggaan en dan zal de belangstelling 
afnemen. Dan zul je al die nieuwe ideeën, die je hebt ontvangen, weer 
opgeven.’ ” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 100. 
De gelovigen in Montego Bay houden al vele jaren aanbiddingsdiensten in 
een gemeenschapscentrum. Het is echter niet mogelijk om daar ’s avonds 
vergaderingen te houden, omdat er geen elektriciteit is in de faciliteit, dus 
de gemeente komt alleen op de Sabbat bijeen. Het evangeliewerk wordt 
belemmerd, omdat men er geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden, 
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zoals gebedsbijeenkomsten, zendingsdiensten, seminars en jeugddiensten. 
Als gevolg hiervan hebben veel bezoekers en jongeren besloten elders te 
aanbidden. 
Het was erg moeilijk om een kaal stuk grond of een gebouw te kopen, 
aangezien de kosten voor de meeste percelen meer dan 6 miljoen 
Jamaicaanse dollar (USD 43.742) bedragen, en die met gebouwen zijn nog 
duurder en kosten 15 miljoen Jamaicaanse dollar (USD 109.354) en meer. 
Beste broeders en zusters over de hele wereld, de gelovigen in Jamaica 
doen een beroep op u voor uw hulp. We hebben uw gulle gaven nodig om 
volgende Sabbat te geven om het werk te ondersteunen en op deze 
eilandstaat voor de Heer te evangeliseren, terwijl we denken aan Zijn 
belofte: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Handelingen 20:35. We 
kijken uit naar uw steun. Moge onze liefdevolle God uw gulle inspanningen 
honderdvoudig belonen. 

–Ouderling br. George Gowie 
Voorzitter van het Jamaciaanse veld 

 
 

 
De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor Jamaica 

 
Dat God uw liefdevol offer voor Hem mag zegenen! 

 

10e Les     Sabbat 5 september 2020 
                 Sabbatbegin 20.19 u. ↔ 20.17 u. 
 

De dochters van Zeláfead en de eeuwige erfenis 
 
Het stamwoord van Zeláfead betekent ‘verenigd’ 

“Zelafead, de zoon van Hefer, had echter geen zonen, alleen dochters. De 
namen van de dochters van Zelafead waren: Machla, Noa, Hogla, Milka 
en Tirza.” Numeri 26:33. 

“In Gods plan voor Israël had ieder gezin een huis op het land met vol-
doende grond om te bebouwen. Zo werd zowel voorzien in de middelen 
als in het motief voor een nuttig, ijverig en zelfverzorgend leven. En geen 
menselijke bedenksels hebben ooit dit plan kunnen verbeteren. Aan het 
verlaten van dit plan door de wereld is het in grote mate te wijten, dat er 
vandaag armoede en ellende heersen.” –De weg tot gezondheid, blz. 151. 
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ZONDAG 

1.  Wat was een van de koninklijke steden in Israël? Naar wie was 
deze mooie plek vernoemd? 1 Koningen 15:33; Hooglied 6:4; 
Numeri 27:1. 

1 Koningen 15:33 In het derde jaar van Asa, de koning van Juda, 
werd Baësa, de zoon van Ahia, koning over heel Israël, in Tirza, en 
regeerde vierentwintig jaar. 
Hooglied 6:4 Mooi bent u, Mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als 
Jeruzalem, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. 
Numeri 27:1 Toen kwamen de dochters van Zelafead, de zoon van 
Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, 
van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, naar voren. Dit zijn 
de namen van zijn dochters: Machla, Noa, en Hogla, Milka en Tirza. 
 

MAANDAG 

Aantrekkelijk voor God 

2.   Welk verzoek deden de dochters van Zeláfead aan Mozes en 
Eleázar, de hogepriester? Tot wie moet men zich niet wenden 
wanneer er een kerkelijke kwestie is? Numeri 27:2-4; 1 Korinthe 
6:1, 2, 6. 

Numeri 27:2-4 Zij gingen staan voor Mozes en voor Eleazar, de 
priester, en voor de leiders en heel de gemeenschap, bij de ingang 
van de tent van ontmoeting, met het verzoek: Onze vader is gestorven 
in de woestijn, hoewel hijzelf niet behoorde tot de aanhang van hen 
die tegen de HEERE hadden samengespannen, tot de aanhang van 
Korach; hij is om zijn eigen zonde gestorven. Hij had echter geen 
zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn 
geslacht worden weggenomen, alleen maar omdat hij geen zoon had? 
Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. 
1 Korinthe 6:1, 2, 6 Durft iemand van u, die een geschil heeft met 
een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de 
heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En 
als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn 
voor de meest onbeduidende rechtszaken? [...]  Integendeel, de ene 
broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat 
voor ongelovigen. 
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“Die gemeenteleden die een beroep doen op de rechtbanken van de 
wereld, laten zien dat ze de wereld als hun rechter hebben gekozen, en 
hun namen zijn in de hemel geregistreerd als één met ongelovigen. 
Hoe gretig grijpt de wereld naar de verklaringen van degenen die 
heilige vertrouwensrelaties verraden! ... 
De heiligen dienen de wereld te oordelen. Moeten ze dan afhankelijk 
zijn van de wereld en van wereldse advocaten om hun problemen op 
te lossen? God wil niet dat ze hun problemen ter beslissing voor-
leggen aan de onderdanen van de vijand. Laten we elkaar ver-
trouwen.” –Selected Messages, boek 3, blz. 302, 303. 
 

DINSDAG 

3.  Wie besliste over de dochters van Zeláfead, en wat zei Hij? Wie 
zal daarom op de nieuwe aarde en onder de 144.000 ook een 
eeuwige erfenis hebben? Numeri 27:5-8; Galaten 3:28; 
Openbaring 21:7. 

Numeri 27:5-8 Mozes bracht hun rechtszaak voor het aangezicht 
van de HEERE. En de HEERE sprak tot Mozes: De dochters van 
Zelafead hebben gelijk; u moet hun inderdaad een eigen erfelijk 
bezit geven, te midden van de broers van hun vader, en u moet het 
erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. En tegen de 
Israëlieten moet u zeggen: Wanneer iemand sterft en geen zoon 
heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit op zijn dochter doen overgaan. 
Galaten 3:28 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. 
Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor 
hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 
 
“Dit zijn de voorwaarden waaronder elke ziel wordt uitverkoren tot 
het eeuwige leven. Uw gehoorzaamheid aan Gods geboden zal uw 
recht bewijzen op een erfenis met de heiligen in het licht. God heeft 
een bepaalde voortreffelijkheid van karakter gekozen; en een ieder 
die door de genade van Christus de maatstaf van Zijn vereiste zal 
bereiken, zal een overvloedige toegang tot het koninkrijk der heer-
lijkheid hebben. Iedereen die deze standaard van karakter wil berei-
ken, zal de middelen moeten gebruiken die God hiervoor heeft 
verschaft. Als u de rust wilt beërven die voor de kinderen van God 
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overblijft, dient u een medewerker met God te worden. U bent uit-
verkoren om het juk van Christus te dragen – om Zijn last te dragen, 
om Zijn kruis op te heffen. U moet ijverig zijn ‘om uw roeping en 
verkiezing vast te maken’. Doorzoek de Schrift en u zult zien dat 
geen zoon of dochter van Adam wordt gekozen om gered te worden 
in ongehoorzaamheid aan Gods wet. De wereld maakt de wet van 
God ongeldig; maar christenen zijn gekozen om te heiligen door 
gehoorzaamheid aan de waarheid. Ze zijn gekozen om het kruis te 
dragen, als ze de kroon op willen hebben.” –Fundamentals of 
Christian Education, blz. 125. 
 

WOENSDAG 

4.  Maar wie waren het niet eens met de erfenis die aan de dochters 
van Zeláfead werd verleend? Wat was daar de reden voor? 
Numeri 36:1-3. 

Numeri 36:1-3 En de familiehoofden van het geslacht van de nako-
melingen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit 
de geslachten van de nakomelingen van Jozef, kwamen naar voren en 
spraken ten overstaan van Mozes en ten overstaan van de leiders, de 
andere familiehoofden van de Israëlieten, en zeiden: De HEERE heeft 
mijn heer geboden dit land door het lot aan de Israëlieten in erfelijk 
bezit te geven; en mijn heer werd door de HEERE geboden het 
erfelijk bezit van onze broeder Zelafead aan zijn dochters te geven. 
Wanneer zij nu voor een van de zonen van de andere stammen van de 
Israëlieten tot vrouw zouden worden, dan zou hun erfelijk bezit 
afgenomen worden van het erfelijk bezit van onze vaderen, en 
toegevoegd worden aan het erfelijk bezit van de stam waartoe zij 
zouden gaan behoren; zo zou ons erfelijk bezit, dat door het lot is 
bepaald, ons worden afgenomen. 
 
“Het gehele land moest verdeeld worden onder de stammen, ook dat 
deel wat nog niet veroverd was. Elke stam moest ervoor zorgen 
dat zijn erfenis volledig onderworpen zou worden. Als het volk trouw 
zou zijn aan God, zou Hij hun vijanden voor hen uitdrijven; en Hij 
beloofde, dat Hij hun nog veel meer bezittingen zou geven, als ze 
vasthielden aan Zijn verbond. 
De verdeling van het land werd opgedragen aan Jozua, samen met 
Eleazar de hogepriester en de hoofden der stammen; de plaats der 
stammen zou door het lot worden beslist. Mozes had reeds bepaald, 
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waar de grenzen zouden liggen van het beloofde land, wanneer dit ver-
deeld zou worden onder de stammen, en hij had een overste van elke 
stam aangewezen om toe te zien op de verdeling. De stam van Levi, 
die aan de dienst van het heiligdom was gewijd, zou geen deel hebben 
in deze verdeling; maar achtenveertig steden in verschillende delen 
van het land werden aan de Levieten toegewezen als hun erfdeel.”  
–Patriarchen en profeten, blz. 461. 
“Nabot stelde zijn wijngaard op hoge prijs, omdat deze van zijn 
vaderen was geweest, en weigerde er afstand van te doen. ‘Daarvoor 
beware mij de Here’, zei hij tegen Achab, ‘dat ik de erfenis van mijn 
vaderen aan u zou geven.’ Volgens de Levitische wet mocht het 
land niet blijvend verkocht of verruild worden; iedere Israëliet 
moest de erfenis van de stam zijner vaderen zelf behouden. (Numeri 
36:7).” –Profeten en koningen, blz. 128. 
 

DONDERDAG 

5.  Naar welke tijdsperiode verwezen specifiek degenen die protes-
teerden tegen de dochters van Zeláfead die een erfenis ontvingen? 
Wanneer zal het laatste geestelijke jubeljaar plaatsvinden? 
Numeri 36:4; Daniël 7:27. 

Numeri 36:4 En wanneer de Israëlieten dan het jubeljaar zouden 
hebben, dan zou hun erfelijk bezit voorgoed toegevoegd worden aan 
het erfelijk bezit van de stam waartoe zij zouden behoren, en zou 
hun erfelijk bezit afgenomen worden van het erfelijk bezit van de 
stam van onze vaderen. 
Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de 
grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven 
worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn 
koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij 
heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. 
 
“En hoewel iemand voor een tijd afstand kon doen van zijn bezit, 
kon hij de erfenis van zijn kinderen niet voorgoed kwijtraken. 
Wanneer hij in staat was het land te lossen, was hij vrij om dit te 
doen. Schulden werden ieder zevende jaar kwijtgescholden en in het 
vijftigste jaar, of jubeljaar, werd alle land teruggegeven aan de 
oorspronkelijke eigenaar. [...] Zo was dus elk gezin zeker van zijn 
bezit en beveiligd tegen uitzonderlijke armoede of uitzonderlijke 
rijkdom.” –Gezin en gezondheid, blz. 151, 152. 
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“Maar wat het jubeljaar vooral kenmerkte, was de teruggave van 
alle bezittingen aan de oorspronkelijke eigenaars. Op Gods bevel 
was het land door het lot verdeeld. Na deze verdeling mocht 
niemand zijn bezit verhandelen. Ook mocht hij zijn land niet 
verkopen, tenzij armoede hem daartoe dwong, en als hij of een van 
zijn verwanten het wilde terugkopen, mocht de koper dit verzoek 
niet afslaan; en als het niet teruggekocht werd, zou de koper het 
tijdens het jubeljaar moeten teruggeven aan de eerste eigenaar. [...] 
De bepalingen die God had vastgesteld, waren bedoeld om sociale 
gelijkheid aan te moedigen. De voorzieningen van het sabbat- en het 
jubeljaar zouden in grote mate rechtzetten wat gedurende de 
tussenliggende jaren in sociaal en politiek opzicht verkeerd was 
gegaan.” –Patriarchen en profeten, blz. 484, 485. 
 

VRIJDAG 

6. Welke oplossing en welk bevel gaf de Allerhoogste zodat de 
dochters van Zeláfead hun erfrecht konden behouden? Met wie 
zouden, op dezelfde wijze, alleenstaande vrouwen en weduwen 
moeten trouwen om hun hemelse erfenis niet te verliezen? 
Numeri 36:5-8; 1 Korinthe 7:39. 

Numeri 36:5-8 Toen gebood Mozes de Israëlieten volgens het bevel 
van de HEERE: De stam van de nakomelingen van Jozef heeft gelijk. 
Dit is het woord dat de HEERE met betrekking tot de dochters van 
Zelafead geboden heeft: Laten zij tot vrouw worden van wie goed is in 
hun ogen, als zij tenminste tot vrouw worden van iemand uit het 
geslacht van de stam van hun vader. Dan zal het erfelijk bezit van de 
Israëlieten niet van de ene stam op de andere stam overgaan, want 
de Israëlieten moeten ieder vasthouden aan het erfelijk bezit van de 
stam van zijn vaderen. Verder moet elke dochter die een erfelijk bezit 
uit de stammen van de Israëlieten erft, tot vrouw worden van iemand 
uit het geslacht van de stam van haar vader, opdat ieder van de 
Israëlieten het erfelijk bezit van zijn vader zal erven. 
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, maar alleen in de Heere. 
 
“De apostel Paulus verklaart dat het voor de kinderen van God 
onmogelijk is om zich met wereldlingen te verenigen. ‘Vormt geen 
ongelijk span met ongelovigen.’ Dit heeft niet alleen betrekking op 
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het huwelijk; elke innige en vertrouwelijke vorm van samengaan 
met hen die geen liefde voor God of de waarheid kennen is een 
strik.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 18. 
“Eén van de grootste gevaren waaraan Gods volk in deze tijd 
blootstaat, is dat van het samengaan met ongelovigen; vooral door 
zich met hen in het huwelijk te verenigen. Voor velen gaat de liefde 
voor de mens boven liefde voor God. Ze doen de eerste stap in het 
afglijden door te wagen het duidelijk gebod van God te negeren; en 
volledige afval is maar al te vaak het resultaat. Het is voor de mens 
altijd gevaarlijk gebleken om zijn eigen wil te plaatsen tegenover 
Gods geboden. Toch is het voor hem een harde les, te leren dat God 
meent wat Hij zegt. 
Als regel worden zij, die als vrienden en metgezellen personen 
kiezen die Christus verwerpen en Gods wet overtreden, tenslotte aan 
hen gelijk in denken en doen.” –Bijbelkommentaar, blz. 80, 81. 
 

SABBAT 

De eeuwige, hemelse erfenis 

7.  Met wie zijn de dochters van Zeláfead getrouwd, waardoor ze hun 
erfenis in Israël hebben behouden? Wiens familielid is Jezus op 
gelijke wijze geworden, zodat zij hun erfenis op de nieuwe aarde 
niet zouden verliezen? Numeri 36:10-12; Hebreeën 2:11, 14. 

Numeri 36:10-12 Zoals de HEERE Mozes geboden had, zo deden de 
dochters van Zelafead; en Machla, Tirza, en Hogla, Milka en Noa,  
de dochters van Zelafead, werden voor de zonen van hun oom tot 
vrouw. Binnen de geslachten van de nakomelingen van Manasse, de 
zoon van Jozef, werden zij een man tot vrouw; zo bleef hun erfelijk 
bezit aan de stam van het geslacht van hun vader. 
Hebreeën 2:11, 14 Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd 
worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen 
broeders te noemen, [...]  Omdat nu die kinderen van vlees en bloed 
zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die 
de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. 
 
“Onze Heiland zegt dat Hij uit de hemel het eeuwige leven heeft 
meegebracht als schenking. Hij zou worden opgeheven aan het kruis 
van Golgotha om alle mensen tot Zich te trekken. Hoe gaan we dan 
om met de gekochte erfenis van Christus? Tederheid, waardering, 
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vriendelijkheid, sympathie en liefde zou moeten worden getoond. 
Dan kunnen we werken om elkaar te helpen en te zegenen.” –Sons 
and Daughters of God, blz. 229. 
 

Voor verdere studie – het Jubeljaar 

“In elk offer werd de dood van Christus getoond. In elke wolk van wierook 
steeg Zijn gerechtigheid omhoog. Tijdens elk bazuingeschal werd Zijn 
naam genoemd. In het ontzagwekkend geheim van het heilige der heiligen 
vertoefde Zijn heerlijkheid.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 170. 
“Toen begon het jubeljaar, wanneer het land zou rusten. Ik zag de vrome 
slaaf in triomf en zegepraal opstaan, en de ketenen, die hem gebonden 
hielden, afschudden, terwijl zijn goddeloze meester ontsteld was en niet 
wist wat te doen; want de goddelozen konden de woorden van de stem 
Gods niet verstaan.” –Eerste geschriften, blz. 28. 

 
_____ 

 
 

11e Les    Sabbat 12 september 2020 
                 Sabbatbegin 20.03 u. ↔ 20.01 u. 
 

Rachab en de val van Jericho en Babylon 
 
Rachab betekent ‘ruim, uitgebreid en ijdel’. 

“Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoor-
zamen, toen zij de verspieders met vrede had ontvangen.” Hebreeën 11:31. 

“Enkele kilometers over de rivier, juist tegenover de legerplaats van Israël, 
lag de sterke stad Jericho. Deze stad was in feite de sleutel tot het gehele 
land en zou een belangrijke hinderpaal vormen voor het succes van Israël. 
Jozua besloot daarom twee jongemannen te zenden als verspieders om deze 
stad te verkennen, en zich op de hoogte te stellen van de bevolking, de 
sterkte en haar hulpbronnen. De inwoners der stad, verschrikt en wan-
trouwend, waren waakzaam, en de boden verkeerden in groot gevaar. Ze 
werden echter beschermd door Rachab, een vrouw in Jericho, met gevaar 
van haar eigen leven. Als beloning voor deze daad beloofden ze haar hun 
bescherming wanneer de stad veroverd zou worden.” –Patriarchen en 
profeten, blz. 434. 
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ZONDAG 

De verhalen van twee hoeren – Rachab en Babylon 

1.  Waar komt Rachab prominent naar voren in het Nieuwe 
Testament? Wat was haar vroegere levensstijl? Matthéüs 1:1, 5; 
Hebreeën 11:31; Jakobus 2:25. 

Matthéüs 1:1, 5 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon 
van David, de Zoon van Abraham. [...]  Salmon verwekte Boaz bij 
Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï. 
Hebreeën 11:31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen 
met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had 
ontvangen. 
Jakobus 2:25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit 
werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs 
een andere weg heeft laten weggaan? 
 
“In het goddeloze Jericho getuigde een heidense vrouw: ‘De Here, uw 
God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden.’ (Jozua 
2:11). Het kennen van de Here, dat ze op deze wijze te weten was 
gekomen, bleek haar behoud te zijn. Door het geloof ‘is Rachab, de 
hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen’ (Hebreeën 11:31). 
Haar bekering was geen afzonderlijk geval van Gods barmhartigheid 
jegens afgodendienaars die zijn goddelijk gezag hadden erkend. In het 
midden van het land gaf een talrijk volk – de Gibeonieten – hun 
heidendom prijs, en verbond zich met Israël, waardoor ze deelden in 
de zegeningen van het verbond.” –Profeten en koningen, blz. 227.  
 

MAANDAG 

2.  Waar woonde Rachab? Wat zei ze aangaande haar geloofs-
overtuiging? Jozua 2:1; 2:10, 11. 

Jozua 2:1; 2:10, 11 Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er 
vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit, en zei: 
Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het 
huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was, en zij 
sliepen daar. [...]  Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water 
van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte 
ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de 
Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan 
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waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt 
ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in 
iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en 
beneden op de aarde. 
 
“Jericho was een stad, die zich wijdde aan de meest buitensporige afgo-
dendienst. De inwoners waren erg rijk. Zij schreven al hun rijkdommen, 
die God hun gegeven had, toe aan de gaven van hun goden. Goud en 
zilver waren er in overvloed. Net zoals de mensen van voor de zond-
vloed waren ze corrupt en godslasterlijk. Zij beledigden en daagden de 
God van de hemel uit door hun slechte werken. Gods oordelen werden 
gewekt tegen Jericho. Het was een fort. Maar de Bevelhebber van Gods 
leger kwam Zelf vanuit de hemel om de legers van de hemel in de aan-
val op de stad te leiden. Gods engelen grepen de enorme muren en 
verwoestten deze. God had gezegd dat de stad Jericho vervloekt moest 
worden en dat allen om zouden komen, behalve Rachab en haar gezin. 
Zij zouden gered moeten worden vanwege het gunstbewijs die Rachab 
de boodschappers van God getoond had.” –Daughters of God, blz. 36. 
“De totale verdelging van de inwoners van Jericho was de vervulling 
van het bevel, dat Mozes met het oog op de inwoners van Kanaän had 
gegeven: ‘Gij zult hen volkomen met de ban slaan.’ (Deuteronomium 
7:2). ‘Maar uit de steden van déze volken ... zult gij niets wat adem 
heeft, in leven laten.’ (Deuteronomium 20:16). Velen menen dat deze 
geboden strijdig zijn met de geest van liefde en barmhartigheid, die in 
andere delen van de Bijbel tot uiting komt, maar het waren werkelijk 
de besluiten van oneindige wijsheid en goedheid. [...] De Kanaänieten 
hadden zich overgegeven aan de schandelijkste en laagste afgoden-
dienst, en het land moest noodzakelijkerwijze gezuiverd worden van 
alles wat Gods genadige plannen in de weg zou kunnen staan.” 
–Patriarchen en profeten, blz. 441. 
 

DINSDAG 

3.  Voor wie riskeerde Rachab haar eigen leven? Wat is het symbool 
van het linnen1 waaronder ze de twee gezanten verstopte? Jozua 
2:4, eerste gedeelte, 6; Openbaring 19:8. 

                                                        
 
 
 
1 Noot van de vertalers: Vlas is het gewas dat de grondstof is voor linnen. 
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Jozua 2:4a, 6 Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij 
had hen verborgen, [...]  Maar zij had hen op het dak laten klimmen en 
hen verborgen onder de vlasstengels, die door haar op het dak 
uitgespreid waren. 
Openbaring 19:8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en 
blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerech-
tigheden van de heiligen. 
 
“Met het bruiloftskleed uit de gelijkenis wordt het zuivere, smette-
loze karakter voorgesteld, dat ieder van Christus’ volgelingen moet 
bezitten. De gemeente is gegeven ‘zich met blinkend en smetteloos 
fijn linnen te kleden’, ‘stralend, zonder vlek of rimpel of iets derge-
lijks.’ Openbaring 19:8; Éfeze 5:27. De Schrift zegt dat dit linnen de 
gerechtigheid der heiligen is. Het is de gerechtigheid van Christus, 
Zijn onbesmet karakter, dat door het geloof wordt meegedeeld aan 
allen die Hem als hun persoonlijke Heiland aanvaarden.” –Lessen 
uit het leven van alledag, blz. 190.  
 

WOENSDAG   

4.  Vergelijk de val van Jericho met de geestelijke val die plaats zal 
vinden ten tijde van het einde. Welke opdracht geeft de hemel aan 
hen die in de corrupte stad wonen? Openbaring 14:8; 18:2, 4;  
2 Korinthe 6:17, 18. 

Openbaring 14:8; 18:2, 4 En een andere engel volgde, die zei: Zij is 
gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken 
van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. [...]  En 
hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het 
grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een 
schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor 
allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. [...]  En ik hoorde een 
andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 
geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult 
ontvangen. 
2 Korinthe 6:17, 18 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, 
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 
en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters 
zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 
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“Alle inwoners der stad, met alle levende wezens, mannen en vrouwen, 
jongen en ouden, ‘tot runderen, schapen en ezels toe’, werden met het 
zwaard omgebracht. Alleen de getrouwe Rachab werd met haar familie 
gespaard, zoals de verspieders haar hadden beloofd. De stad werd ver-
brand; ...” –Patriarchen en profeten, blz. 440. 
“De term ‘Babylon’ is afgeleid van ‘Babel’ en betekent ‘verwarring’. 
Deze naam wordt in de Schrift gebruikt om verschillende vormen van 
valse of afvallige godsdienst aan te duiden. In Openbaring 17 wordt 
Babylon voorgesteld door een vrouw – een beeld dat in de Bijbel 
wordt gebruikt als het symbool van een gemeente; een deugdzame 
vrouw stelt een reine gemeente voor en een onreine vrouw stelt een 
afvallige gemeente voor.” –De grote strijd, blz. 356.   
 

DONDERDAG 

Symbolen van Christus 

5.  Wat moest Rachab doen om haar eigen leven en die van van 
haar geliefden te redden? Wat betekende het scharlaken koord 
aan haar venster? Jozua 2:17-21; Jesája 63:1-3; Openbaring 
19:13. 

Jozua 2:17-21 De mannen zeiden tegen haar: Wij zullen vrij zijn van 
deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet: 
Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad 
aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel 
bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan 
zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis 
naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn 
van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op 
ons hoofd rusten, als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar 
als u deze zaak van ons bekendmaakt, dan zullen wij vrij zijn van uw 
eed, die u ons hebt laten zweren. Zij zei daarop: Laat het zijn zoals u 
gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen weg. En zij bond het 
scharlaken koord aan het venster. 
Jesája 63:1-3 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit 
Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote 
kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om 
te verlossen. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding 
als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen ge-
treden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in 
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Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn 
kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 
Openbaring 19:13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt 
bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 
 
“Ik merkte op dat hun klederen afgezet waren met een rode rand; hun 
kronen waren schitterend; hun klederen zuiver wit. Terwijl wij hen 
groeten, vroeg ik Jezus, wie zij waren. Hij zei, dat het de martelaren 
waren, die voor Hem waren gedood.” –Eerste geschriften, blz. 11. 
 

VRIJDAG 

6.  Welk plan bedacht Rachab om de twee boden te redden? Wie 
ontsnapte eeuwen later op soortgelijke wijze uit Damascus? 
Jozua 2:15; 6:25; Handelingen 9:23-25. 

Jozua 2:15; 6:25 Daarop liet zij hen neer met een touw door het 
venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde 
op de muur. [...]  Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie 
van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in 
het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had 
die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. 
Handelingen 9:23-25 En toen er veel dagen verlopen waren, be-
raadslaagden de Joden om hem te doden, maar hun samenzwering 
werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel over-
dag als ‘s nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen 
namen hem ’s nachts mee en lieten hem door een opening in de muur 
neer, door hem in een mand te laten zakken. 
 
“Paulus keerde nu terug naar Damascus en predikte onverschrokken 
in Jezus’ naam. De Joden waren niet bestand tegen de wijsheid van 
zijn argumenten, en daarom overlegden ze samen om zijn stem met 
geweld te doen verstommen, het enige argument dat overbleef in 
een verloren zaak. Zij besloten hem te vermoorden. De apostel werd 
op de hoogte gebracht van hun bedoelingen. De poorten van de stad 
werden dag en nacht nauwgezet bewaakt om zijn ontsnapping te 
verhinderen. De angst van de discipelen trok hen naar God in gebed. 
Er werd door hen weinig geslapen, aangezien ze druk bezig waren 
om manieren en middelen te bedenken voor de ontsnapping van de 
gekozen apostel. Eindelijk bedachten zij een plan, waarbij zij hem ’s 
nachts in een mand uit het raam over de muur lieten zakken. Op 
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deze vernederende manier ontsnapte Paulus uit Damascus.” –The 
Story of Redemption, blz. 276. 
 

SABBAT 

7.  Voor wie stond Rachab symbool toen ze voor haar familie be-
middelde en de Hebreeuwse verkenners beschermde? Welke 
grote taak, overeenkomend met die van Rachab, geeft God Zijn 
volk heden ten dage? Hebreeën 7:24, 25; Jozua 6:23, 25; Markus 
5:19. 

Hebreeën 7:24, 25 Maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, 
heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan 
Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat 
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 
Jozua 6:23, 25 Toen gingen de jongemannen, de verkenners, naar 
binnen en brachten Rachab naar buiten, met haar vader, haar 
moeder, haar broers, en alles wat van haar was. Ook brachten zij al 
haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp van 
Israël verblijven. [...]  Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de 
familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op 
deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden 
verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. 
Markus 5:19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen 
hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de 
Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. 
 
“ Ouders, geeft uw kinderen, regel op regel, voorschrift op voorschrift, 
de aanwijzingen die Gods Heilig Woord bevat. Dit is het werk waarop 
u een eed hebt afgelegd toen u werd gedoopt. Laat niets van wereldse 
aard u afhouden van het doen van dit werk. Doet alles wat in uw 
macht ligt om de zielen van uw kinderen te redden, of zij nu been van 
uw been en vlees van uw vlees zijn, of dat zij in het gezin ontvangen 
werden door adoptie.” – Hoe leid ik mijn kind, blz. 603. 
“Laat ieder mens helemaal wakker voor zichzelf zijn en proberen zijn 
gezin te redden. Laat hem zichzelf omgorden voor het werk. God zal 
stap voor stap onthullen wat er vervolgens gedaan dient te worden.”  
–Country Living, blz. 6. [zie ook: Het leven op het platteland, blz. 4]. 
 

_____ 
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12e Les    Sabbat 19 september 2020 
                 Sabbatbegin 19.47 u. ↔ 19.45 u. 
 

Debora en Armageddon 
 
Debora betekent ‘honingbij’ of ‘ ijverig’. 

“De dorpen hielden op in Israël, zij hielden op; totdat ik, Debóra, op-
stond, dat ik opstond, een moeder in Israël.” Richteren 5:7 [SVV’77] . 

“De profetes Debora bestuurde Israël tijdens het bewind van Jabin. Deze 
Kanaänitische koning was zeer wreed tegen de kinderen van Israël. Het 
leven in de dorpen was hard. Het volk werd geplunderd en vluchtte naar de 
versterkte steden voor bescherming. Toen deed de Heer Debora opstaan. 
Zij was als een liefhebbende moeder voor Israël. Door middel van haar 
stuurde God een boodschap naar Barak dat hij zich moest voorbereiden op 
een ontmoeting in de strijd met Sisera, de generaal van Jabin. Barak 
weigerde te gaan, tenzij Debora met hem meeging. Ze stemde toe, maar 
waarschuwde hem. Vanwege zijn gebrek aan geloof in de woorden van de 
Heer zou de eer om Sisera te doden niet naar Barak, maar naar een vrouw 
gaan.” –Daughters of God, blz. 36. 

 
ZONDAG 

1.  Wie was Debora? Wie was haar medearbeider? Richteren 4:4, 6. 

Richteren 4:4, 6 En Debora, een vrouw die een profetes was, de 
vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. 
[...]  Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit 
Kedes-Naftali, roepen en zei tegen hem: Heeft de HEERE, de God 
van Israël, niet geboden: Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 
tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naftali en van 
de nakomelingen van Zebulon?  
 
“Twintig jaar lang zuchtten de Israëlieten onder het juk van hun 
onderdrukker. Toen keerde het volk zich af van hun afgoderij en 
riepen ze met vernedering en berouw tot de Heer om verlossing. Zij 
riepen niet tevergeefs. In Israël woonde een vrouw die beroemd was 
om haar vroomheid. De Heer besloot om via haar Zijn volk te be-
vrijden. Haar naam was Debora. Ze stond bekend als een profetes, 
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en in afwezigheid van de gebruikelijke bestuurders had het volk 
haar om raad en recht gevraagd. 
De Heer vertelde Debora Zijn doel om de vijanden van Israël te ver-
nietigen. Daartoe gaf Hij haar bevel om Barak, een man uit de stam 
van Naftali, bij zich te roepen. Ze moest hem de instructies geven die 
zij had ontvangen. In overeenstemming met Gods bevel riep ze Barak 
bij zich. Ze instrueerde hem om tienduizend mannen van de stammen 
van Naftali en Zebulon bijeen te brengen om oorlog te voeren tegen 
de legers van koning Jabin.” –Daughters of God, blz. 36 [Zie ook: 
Christus weerspiegelen, blz. 328]. 
 

MAANDAG 

2.  Welke boom kan worden vergeleken met de palmboom van 
Debora? Wat zal voorafgaand aan de slag van Armageddon 
plaatsvinden? Galaten 6:14; Richteren 4:5; Openbaring 14:7. 

Galaten 6:14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders 
dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. 
Richteren 4:5 Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen 
Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm, en de Israëlieten 
gingen voor de rechtspraak naar haar toe. 
Openbaring 14:7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef 
Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem 
Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 
 
“Het onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonden moet vóór 
de wederkomst zijn voltooid. Daar de doden moeten worden geoor-
deeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat, is het uit-
gesloten dat de zonden worden uitgewist vóór het oordeel, waarop 
hun geval wordt onderzocht. De apostel Petrus verklaart heel duide-
lijk dat de zonden van de gelovigen zullen worden uitgedelgd ‘opdat 
er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 
en Hij de Christus, die voor u te voren bestemd was, Jezus, zende’ 
(Handelingen 3:19, 20). Wanneer het onderzoekend oordeel heeft 
plaats gehad, zal Christus terugkomen en ‘Hij zal Zijn loon bij Zich 
hebben om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’ ” –De grote 
strijd, blz. 447, 448. 
“De overheden en machten op aarde verzetten zich bitter tegen de 
God van de hemel. Ze zijn vol haat tegen iedereen die Hem dient. En 
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binnenkort, heel gauw, zal de laatste grote veldslag tussen goed en 
kwaad worden uitgevochten. De aarde zal het slagveld zijn: het laatste 
strijdtoneel en de plek voor de laatste overwinning. Hier, waar satan 
zó lang mensen tegen God heeft opgezet, zal de opstand voorgoed 
worden onderdrukt.” –Christ Triumphant, blz. 369. 
  

DINSDAG 

3.  Tegen wie streden Debora en de Israëlieten? Wie vertegenwoor-
digden de vijanden van Israël? Richteren 4:2, 7; Openbaring 
19:19, 20. 

Richteren 4:2, 7 Daarom leverde de HEERE hen over in de hand van 
Jabin, koning van Kanaän, die te Hazor regeerde. En zijn leger-
bevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroseth-Haggojim. [...]  
Dan zal Ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, 
naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en Ik 
zal hem in uw hand geven. 
Openbaring 19:19, 20 En ik zag het beest en de koningen van de aarde 
en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op 
het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met 
hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan 
had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee wer-
den levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 
 
“Er staat ons een verschrikkelijke strijd te wachten. We naderen de slag 
van de grote dag van God de Almachtige. Wat tot nu toe nog in 
bedwang gehouden wordt, zal worden ontketend. De engel van genade 
vouwt zijn vleugels uit en maakt zich klaar om af te treden van de 
gouden troon en de wereld in handen van de satan achter te laten, die zij 
als vorst gekozen hadden en van begin af aan een moordenaar en 
vernietiger is.” –Christ Triumphant, blz. 369. 
 

WOENSDAG 

De gelijkenis tussen twee oorlogen 

4. Waar vond de strijd plaats in de tijd van Debora? Waar zal de 
laatste oorlog plaatsvinden, voorafgaand aan de wederkomst 
van Christus? Richteren 4:12-14; 5:19; Openbaring 16:16; Joël 
3:12. 
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Richteren 4:12-14; 5:19 Toen vertelde men Sisera dat Barak, de 
zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep 
Sisera al zijn strijdwagens bijeen, negenhonderd ijzeren strijdwagens, 
en al het volk dat bij hem was, vanuit Haroseth-Haggojim, bij de beek 
Kison. En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop 
de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de HEERE niet 
uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 
tienduizend man achter zich. [...]  De koningen kwamen, zij streden. 
Toen streden de koningen van Kanaän bij Taänach, aan het water van 
Megiddo, maar buit aan zilver namen zij niet mee. 
Openbaring 16:16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het 
Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 
Joël 3:12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar 
het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle 
heidenvolken van rondom! 
 
“Barak monsterde nu een leger van tienduizend man, en marcheerde 
naar de berg Tabor, zoals de Heer had aangegeven. Sisera verzamelde 
onmiddellijk een geweldige en goed uitgeruste strijdmacht, en was 
van plan de Hebreeën te omsingelen en hen tot een makkelijke prooi 
te maken. De Israëlieten ... keken met schrik neer op de grote legers 
die in de vlakte beneden hen verspreid waren, uitgerust met allerlei 
oorlogstuig. ... Grote zeisachtige messen waren aan de assen be-
vestigd, zodat de strijdwagens, wanneer zij de rangen van de vijand 
binnendrongen, hen neer zouden maaien als tarwe voor de sikkel.”  
–Christus weerspiegelen, blz. 328. 
“Vier machtige engelen houden de machten van deze aarde tegen tot 
de dienstknechten van God aan hun voorhoofden verzegeld zijn. De 
volken van de wereld verlangen naar de strijd, maar ze worden in toom 
gehouden door de engelen. Als deze weerhoudende macht wordt weg-
genomen, zal er een tijd van benauwdheid en doodsangst uitbreken. 
Dodelijke oorlogswapenen zullen worden uitgevonden. Schepen zullen 
met hun levende lading worden begraven in de diepten. Allen die niet 
de geest der waarheid bezitten, zullen zich aaneensluiten onder de 
leiding van satanische machten. Maar zij worden nu nog onder 
controle gehouden tot de dag van de grote slag van Armageddon zal 
aanbreken.” –Maranatha, de Heere komt, blz. 257 [Zie ook: 
Bijbelkommentaar, blz. 655]. 
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DONDERDAG 

5.  Wat waren Gods wapens in de oorlog tegen Sisera? Wat zal een 
van Gods wapens zijn in de laatste wereldoorlog? Richteren 
5:20, 21; Openbaring 16:21; Job 38:22, 23. 

Richteren 5:20, 21 Vanuit de hemel streden zij, vanuit hun banen 
streden de sterren tegen Sisera. De beek Kison sleurde hen mee, de 
aloude beek, de beek Kison! Vertrap, mijn ziel, de sterken! 
Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent-
pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen 
lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de 
hagel was zeer groot. 
Job 38:22, 23 Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? 
Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die Ik achterhoud voor 
een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? 
 
“De Israëlieten hadden zich in een versterking in de bergen genesteld, 
om een gunstig moment af te wachten voor een aanval. Aangemoe-
digd door de verzekering van Debora dat de juiste dag aangebroken 
was om het overwinningsignaal te geven, leidde Barak zijn leger 
omlaag naar de open vlakte, en deed een dappere aanval op de vijand. 
God, die de strijd regeert, vocht voor Israël, en noch krijgskunst, noch 
superioriteit in aantallen en in uitrusting, kon hen weerstaan. De leger-
scharen van Sisera raakten in paniek. ... Alleen God kon de vijand 
beschaamd doen staan, en de overwinning kon alleen aan Hem wor-
den toegeschreven.” –Christus weerspiegelen, blz. 328. 
 

VRIJDAG 

6.  Armageddon is zowel een fysieke alsook een geestelijke oorlog. 
Wat is daarom vandaag nodig? Waar bevinden zich – net als in 
vroegere tijden – de menigten? Richteren 5:12, 15; Joël 3:14. 

Richteren 5:12, 15 Ontwaak, ontwaak, Debora! Ontwaak, ontwaak 
en spreek een lied! Sta op, Barak, en neem uw gevangenen gevangen, 
zoon van Abinoam! [...]  Ook de vorsten in Issaschar waren met 
Debora en zoals Issaschar, zo was Barak. Te voet werd hij het dal in 
gestuurd. In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het 
hart groot. 
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Joël 3:14 [NBG’51]  Menigten, menigten in het dal der beslissing, 
want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. 
 
“De gehele wereld zal opgedeeld zijn in twee kampen. De slag van 
Armageddon zal worden gestreden en die dag mag geen van ons 
slapende vinden. Wij moeten klaar wakker zijn en evenals de wijze 
maagden, olie in de vaten hebben bij onze lampen.... De macht van 
de Heilige Geest moet op ons rusten en de ‘Overste van het heir des 
Heren’ zal aan het hoofd staan van de hemelse engelen om leiding te 
geven in de strijd.” –Maranatha, de Heere komt, blz. 257 [Zie ook: 
Bijbelkommentaar, blz. 681]. 
 

SABBAT 

Twee vergelijkbare liederen 

7.  Wie vervloekten Debora en de generaal van het leger in hun 
lied? Waarom? Welk vergelijkbaar lied zullen de gezegenden 
van Jehova zingen aan het einde van de tijd? Richteren 5:23; 
Openbaring 15:3, 4. 

Richteren 5:23 Vervloek Meroz! zegt de Engel van de HEERE. 
Vervloek zijn inwoners voortdurend, omdat zij de HEERE niet te hulp 
zijn gekomen, de HEERE te hulp met de helden. 
Openbaring 15:3, 4 En zij zongen het lied van Mozes, de dienst-
knecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en 
wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; recht-
vaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie 
zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U 
alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, 
want Uw oordelen zijn openbaar geworden. 
 
“Deborah vierde de overwinning van Israël in een buitengewoon voor-
treffelijk en bezield lied. Ze schreef alle eer van hun bevrijding toe aan 
God en vroeg het volk Hem te prijzen voor Zijn wonderlijke werken. 
Ze riep de koningen en vorsten van de omringende volken op om te 
horen wat God voor Israël had bewerkstelligd en hen te waarschuwen 
om Israël geen kwaad te doen. Ze liet zien dat de eer en macht toe-
behoorden aan God, niet aan mensen, of aan hun afgoden. Ze gaf een 
beeld van de afschuwelijke manifestaties van goddelijke macht en 
majesteit die bij de Sinaï waren getoond. Ze stelde voor Israël hun 
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hulpeloze en benauwde toestand onder de onderdrukking van hun vij-
anden, en in gloedvolle taal vertelde ze de geschiedenis van hun bevrij-
ding.” –Daughters of God, blz. 38. 
 

Voor verdere studie 

“De volgende regels geven de christelijke strijd weer:  
‘Ik dacht dat de reis van een christen naar de hemel  
Zou zijn zo helder als de zomer, en vrolijk als de morgen.  
U toonde mij het pad, het was donker en ruw, 
Een en al ruige rotsen, door doornen verstrikt; 
Ik droomde van hemelse lof en loon; 
Ik vroeg om de palmtak, het kleed en de kroon; 
Ik vroeg en U toonde mij, een kruis en een graf.’ ” 
–Testimonies for the Church, deel 8, blz. 212. 

 
_____ 

 
 

13e Les     Sabbat 26 september 2020 
                 Sabbatbegin 19.31 u. ↔ 19.28 u. 
 

De wijze vrouw en de dood van de oude man 
 
“Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot: 
Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok 
ertegen op en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. 
Daar trof men een arme, wijze man aan. Hij redde de stad door zijn 
wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik: Wijsheid is 
beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en zijn 
woorden worden door niemand gehoord.” Prediker 9:13-16. 

“ ‘Hij die traag is tot kwaadheid,’ zegt de wijze man, ‘is beter dan de 
machtige; en hij die zijn geest beheerst, is beter dan hij die een stad 
inneemt.’ De man of vrouw die zijn evenwichtigheid van geest bewaart 
wanneer hij verzocht wordt om zijn woede te luchten, staat in het oog van 
God en de hemelse engelen hoger dan de meest beroemde generaal die ooit 
een leger tot de overwinning voerde. Een geëerd keizer zei op zijn sterfbed: 
‘Onder al mijn overwinningen is er maar één die mij nu alle troost 
verschaft, en dat is de overwinning die ik behaald heb over mijn eigen 
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stormachtig humeur.’ Alexander en Caesar vonden het gemakkelijker de 
wereld omver te werpen dan zichzelf te beheersen, Na het veroveren van 
volk na volk, vielen zij – de een ‘het slachtoffer van onmatigheid, de ander 
van krankzinnige eerzucht.’ ” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 108, 109. 

 
ZONDAG 

Wijsheid zoekt vrede 

1.  Wie woonde er in Abel-Beth-Maächa? Met wie wilde zij spreken? 
2 Samuël 20:16, 17. 

2 Samuël 20:16, 17 Toen riep een wijze vrouw uit de stad: Luister, 
luister! Zeg toch tegen Joab: Kom hier dichterbij, dan kan ik tot u 
spreken. Toen hij dichter bij haar kwam, zei de vrouw: Bent u Joab? 
En hij zei: Ik ben het. Zij zei tegen hem: Luister naar de woorden 
van uw dienares. En hij zei: Ik luister. 
 
“Je bent net volwassen aan het worden en wanneer je de genade van 
Christus zoekt, wanneer je het pad volgt waar Jezus voorgaat, zal je 
meer en meer de ware vrouw worden. Je zal in genade groeien, wijzer 
worden door ervaring en als je voortgaat van licht tot een groter licht, 
zal je gelukkiger worden. Denk eraan dat jouw leven aan Jezus 
toebehoort en dat je niet alleen voor jezelf mag leven. 
Vermijd degenen die oneerbiedig zijn. Vermijd iemand die graag lui 
is; vermijd degenen die spotten over heilige dingen. Vermijd het 
gezelschap van iemand die godslasterlijke taal gebruikt of verslaafd is 
aan het gebruik van zelfs één glas sterke drank. Luister niet naar de 
voorstellen van een man die geen besef heeft van zijn verantwoor-
delijkheid tegenover God. De zuivere waarheid die de ziel heiligt, zal 
je moed geven om je los te maken van de meest aangename kennis 
van wie je weet dat hij God niet liefheeft en vreest, en niets weet van 
de beginselen van ware gerechtigheid. Wij mogen altijd de zwak-
heden van een vriend verdragen en ook zijn onwetendheid, maar nooit 
zijn ondeugden.” –Brieven aan jonge mensen, blz. 21. 
 

MAANDAG 

2.  Wat was het gezegde in het oude Israël, als iemand twijfels of 
vragen had? Waar zouden wij eveneens moeten zoeken naar 
antwoorden op onze vragen? 2 Samuël 20:18; Romeinen 1:20; 
Jesája 34:16. 



86 
 

2 Samuël 20:18 Toen sprak zij: In vroeger tijden zei men gewoon-
lijk: Laten ze het beslist in Abel vragen. Zo handelde men een 
kwestie af. 
Romeinen 1:20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, 
worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en 
doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, 
zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 
Jesája 34:16 Zoek het na in het boek van de HEERE en lees: niet 
één van hen zal er ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, want 
Mijn mond heeft het zelf geboden en Zijn Geest Zelf zal hen bijeen-
brengen. 
 
 “Adam en Eva ontvingen kennis door een directe gemeenschap met 
God en zij leerden van Hem door Zijn werken. Alle geschapen 
dingen, in hun oorspronkelijke volmaaktheid, waren een uitdrukking 
van de gedachte Gods. Voor Adam en Eva was de natuur vol van 
goddelijke wijsheid.” –Karaktervorming, blz. 16. 
“Als de geest aan de taak gezet wordt om voor informatie de Bijbel 
te bestuderen, zal het redeneringvermogen verbeterd worden. 
Tijdens het bestuderen van de Schriften breidt de geest zich uit en 
wordt nog uitgebalanceerder, dan wanneer hij zich bezig zou 
houden met het verkrijgen van algemene informatie uit de gebruikte 
boeken die geen verbinding met de Bijbel hebben. Geen kennis is zó 
sterk, zo samenhangend en verreikend als die, welke verkregen 
wordt uit de bestudering van het Woord van God. Het is het 
fundament van alle ware kennis. 
De Bijbel is als een bron. Hoe meer je erin kijkt, hoe dieper hij blijkt 
te zijn. De grote waarheden van de heilige geschiedenis bezitten 
verbazingwekkende kracht en schoonheid en reiken zo ver als de 
eeuwigheid. 
Geen wetenschap is gelijk aan de wetenschap die het karakter van 
God onthult.” –Geest, karakter, persoonlijkheid, blz. 99. 
 

DINSDAG 

3.  Wat zei de wijze vrouw over zichzelf, hoewel David en Joab 
krijgers waren en soms ontrouw? Wie is zoals zij? 2 Samuël 
20:19; Jesája 9:5; Matthéüs 5:9. 
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2 Samuël 20:19 Ik ben een van de vredelievende mensen, van de 
getrouwen in Israël, en u probeert een stad te doden die een moeder 
is in Israël. Waarom wilt u het eigendom van de HEERE verslinden? 
Jesája 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Matthéüs 5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods 
kinderen genoemd worden. 
 
“Iedereen die zich met het verwerven van kennis bezighoudt, dient 
ernaar te streven, de hoogste trap van vooruitgang te bereiken. Laat 
hen zo snel en zo ver vooruitgaan als zij kunnen. Laat het terrein 
van hun studie zo uitgebreid zijn als zij kunnen bevatten, door God 
als hun wijsheid te nemen, door aan Hem vast te houden Die 
oneindig in kennis is; Die geheimen kan openbaren die eeuwenlang 
verborgen zijn gebleven; Die de meest moeilijke problemen kan 
oplossen voor een geest die gelooft in Hem, Die als enige 
onsterfelijkheid bezit; Die het licht bewoont, waartoe geen mens 
toegang heeft. De levende getuige van Christus, die voortgaat met 
het leren kennen van de Heer, zal weten dat Zijn uitgangen bereid 
zijn als de morgen. ‘Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.’ 
(Galaten 6:7) Door eerlijkheid en ijver, met de juiste verzorging van 
het lichaam, door elk vermogen van de geest in te zetten voor het 
verwerven van kennis en wijsheid in geestelijke dingen, kan iedere 
ziel volkomen in Christus zijn, Die het volmaakte voorbeeld is van 
een volkomen mens.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 201. 
 

WOENSDAG 

De opstandige en de oude man 

4.  Welke overeenkomst bereikten de wijze vrouw en Joab? Wie 
symboliseerde de opstandige Seba, de zoon van Bichri? 2 Samuël 
20:20, 21; Romeinen 6:6; Éfeze 4:22-24. 

2 Samuël 20:20, 21 Toen antwoordde Joab en zei: Geen sprake van! 
Er is bij mij geen sprake van dat ik de stad verslinden of te gronde 
richten wil! Zo ligt de zaak niet; maar een man uit het bergland van 
Efraïm, van wie de naam Seba is, de zoon van Bichri, heeft zijn hand 
opgeheven tegen de koning, tegen David. Lever alleen hem uit, dan 
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zal ik van de stad wegtrekken. Toen zei de vrouw tegen Joab: Zie, zijn 
hoofd zal u over de muur toegeworpen worden. 
Romeinen 6:6 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. 
Éfeze 4:22-24 Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, 
de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende be-
geerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u 
bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God 
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
“U dient zich in God te vestigen. U beweegt zonder aandacht, eerder 
uit impuls dan uit principe. U hebt niet de positieve noodzaak gevoeld 
om uw geest te trainen, noch om de oude mens in uzelf te kruisigen 
met de genegenheden en de lusten. U moet in evenwicht zijn door het 
gewicht van Gods Geest, en al uw bewegingen die daardoor worden 
gereguleerd. U bent nu onzeker in alles wat u onderneemt. U doet en 
maakt ongedaan; u bouwt op en breekt vervolgens af; u wakkert 
interesse aan en dan dooft u het door gebrek aan toewijding en 
goddelijke wijsheid. U bent niet gesterkt, opgericht en gevestigd. U 
hebt maar weinig geloof gehad; u hebt geen leven van gebed 
uitgeleefd. U hebt zoveel nodig om uw leven met God te verbinden, 
en dan zult u niet naar het vlees zaaien en uiteindelijk corruptie 
oogsten.” –Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 240. 
 

DONDERDAG 

5.  Wie zal in de laatste dagen proberen de gemeente van God 
binnen te sluipen, zoals de opstandige Seba, de zoon van Bichri? 
Welke dag wilde hij introduceren als rustdag? Ezechiël 8:15, 16; 
22:26; Openbaring 13:16. 

Ezechiël 8:15, 16; 22:26 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, 
mensenkind? U zult, opnieuw, nog grotere gruweldaden zien dan 
deze. Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis 
van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel van de HEERE, 
tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer vijfentwintig 
mannen, met hun rug naar de tempel van de HEERE en hun gezichten 
naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon. [...]  
Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben de aan 
Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij 
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geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen onrein en rein 
hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen gesloten voor 
Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd. 
Openbaring 13:16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en 
groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd. 
 
“Na de eerste overwinningen van de Hervorming [...] [drongen] 
onder allerlei vermommingen ... de jezuïeten ongemerkt door in het 
staatsapparaat, brachten het tot raadslieden van koningen en 
stippelden het staatsbeleid uit. Ze werden dienaren om hun meester 
te bespieden. Ze stichtten colleges voor de zonen van vorsten en 
edellieden en richtten scholen op voor het gewone volk, waar ze ook 
kinderen van protestantse ouders de roomse riten leerden naleven. 
Alle pracht en praal van de roomse eredienst werd gebruikt om de 
geesten te verwarren en de verbeelding te verblinden en te bekoren. 
Op die manier werd de vrijheid waar de vaders voor hadden ge-
streden en hun bloed voor hadden gegeven door de zonen verraden.” 
–De grote strijd, blz. 218, 219. 
 

VRIJDAG 

6.  Hield de wijze vrouw zich aan haar belofte? Hoe moet de 
indringer – de oude man – geestelijk worden vernietigd?  
2 Samuël 20:22; Hebreeën 4:12; Éfeze 6:17. 

2 Samuël 20:22 En de vrouw ging met haar wijsheid naar heel het 
volk van de stad; en zij hakten Seba, de zoon van Bichri, het hoofd 
af en wierpen het naar Joab. Toen blies deze de bazuin en zij 
verspreidden zich, weg van de stad, ieder naar zijn tenten. En Joab 
keerde terug naar Jeruzalem, naar de koning. 
Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de 
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt 
de overleggingen en gedachten van het hart. 
Éfeze 6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de 
Geest, dat is Gods Woord. 
 
“'Bij het najagen van onderwijs, alsook bij alle andere bezigheden, 
zijn egoïstische, aardse doelen gevaarlijk voor de ziel. Op educatief 
vlak worden veel ideeën naar voren gebracht, die niet komen van de 
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hoge en heilige Heer, Die de eeuwigheid bewoont, maar komen van 
degenen die van academische studies een afgod maken en een 
wetenschap aanbidden die God scheidt van de opleiding. Maar 
omdat deze dwalingen gehuld zijn in aantrekkelijke kledij, worden 
ze alom aanvaard.” –Christ Triumphant, blz. 23. 
  

SABBAT 

7.  Wie wordt in de heilige Schrift als wijsheid gepersonifieerd?  
1 Korinthe 1:24. 

1 Korinthe 1:24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als 
Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid 
van God. 
 
“'Mijn broeder, u zou de wijsheid van God moeten beschouwen als 
alles in alles. Godsdienst moet hand in hand gaan met de wetenschap, 
om van uw opleiding een geheiligd middel te maken om goed te doen 
en anderen tot de waarheid te bekeren. Hoe meer we leren in de 
school van Christus, hoe vuriger we zijn om die kennis te ontwik-
kelen. Al onze aanwinsten zijn van weinig waarde, tenzij het karakter 
door godsdienst wordt veredeld. God heeft speciale taken voor ieder 
individu om uit te voeren, en er zal over elke zaak een beslissing 
worden genomen over de trouw waarmee deze taken zijn vervuld. 
De Heer plaatst ons dikwijls in moeilijke posities om ons te stimuleren 
tot grotere inspanning. In Zijn voorzienigheid komen soms speciale 
ergernissen voor om ons geduld en geloof te testen. God geeft ons 
lessen in vertrouwen. Hij wil ons leren waar wij in tijden van nood 
hulp en kracht moeten zoeken. Zo verkrijgen we praktische kennis 
over Zijn goddelijke wil, die wij in onze levenservaring zo nodig 
hebben. Geloof wordt sterk in de serieuze strijd met twijfel en angst.  
Broeder, u kunt een overwinnaar zijn als u zorgvuldig op uw wegen 
let. U zou uw jonge leven moeten wijden aan Gods werk en bidden 
voor succes. U zou niet uw ogen moeten sluiten voor uw gevaar, maar 
moet u resoluut voorbereiden op elke moeilijkheid in uw christelijke 
vooruitgang. Neem de tijd voor overdenking en voor nederig, oprecht 
gebed. Uw talenten zijn gemarkeerd en u hebt hoop met betrekking 
tot uw toekomstige succes; maar als u niet de zwakte van uw 
natuurlijke hart begrijpt, zult u teleurgesteld zijn.” –Testimonies for 
the Church, vol. 4, blz. 116, 117. 
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Voor verdere studie 

“Kaïn en Abel zijn ons in de Bijbelse geschiedenis gegeven om de twee 
ordes bij de mensheid te vertegenwoordigen. Abel was trouw en loyaal 
aan God en hij had de voorkeur van de Heer. Kaïn was ontrouw; hij wilde 
dat zijn eigen ideeën de overhand kregen. Abel protesteerde tegen deze 
principes als ontrouw. Maar als oudste vond Kaïn dat zijn methoden en 
plannen de overhand moesten hebben. Het maakte hem erg boos dat Abel 
niet wilde toegeven aan zijn meningen, en zijn woede brandde zo hevig 
dat hij zijn broer doodde. Hier worden de twee principes van goed en 
kwaad ontwikkeld.” –Christ Triumphant, blz. 37. 

 
_____ 
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