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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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De koningin van Sheba en het oordeel 

 

Sheba betekent “expeditie”
1
 

“De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de 

koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen 

zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.” 

Psalm 72:10, 11. 

“In het begin van zijn regering werd Salomo bezocht door de koningin 

van Sheba. Ze kwam om zijn wijsheid te zien en te horen, en nadat ze 

hem had gehoord, zei ze dat de helft haar niet was verteld.” –Christ 

Triumphant, blz. 159. 

 
ZONDAG 

Een onderzoekend oordeel 

1.  Welke speciale rol zei Jezus dat de koningin van het zuiden zou 

spelen in de gebeurtenissen van de laatste dagen? Wat zullen op 

gelijke wijze in het hemelse koninkrijk degenen doen die gered 

zijn? Lukas 11:31; Openbaring 20:4; 1 Korinthe 6:2, 3. 

Lukas 11:31 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen 

met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want 
zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van 

Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier! 

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. 

                                                        

 

 

 
1
 The New Brown, Driver, Biggs, Gesenius Hebrew and English Lexicon, 

1970 ed.,   s.v.   “Sheba,” no. 7614. 



6 

 

En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend 

jaar lang. 

1 Korinthe 6:2, 3 [SV77] Weet u niet, dat de heiligen de wereld 
oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, bent 

u dan de geringste rechtszaken onwaardig? Weet u niet, dat wij de 

engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 

 

“In het laatste oordeel zal iedereen die verloren is, de aard van zijn 

verwerping van de waarheid begrijpen. Het kruis zal getoond worden 

en de ware betekenis ervan zal gezien worden door iedereen, die door 

de zonde verblind was. Voor het beeld van Golgotha met zijn geheim-

zinnig Slachtoffer zullen zondaars staan als veroordeelden. Iedere 

leugenachtige verontschuldiging zal worden weggevaagd. De mense-

lijke afval zal in zijn afschuwelijke aard openbaar zijn. De mensen 

zullen zien wat het gevolg is van hun keus. Elke vraag over waarheid 

en dwaling in die lange strijd zal dan beantwoord worden. In dit 

oordeel ten aanschouwe van het heelal zal God van elke blaam 

gezuiverd worden. Men zal zien, dat Gods geboden geen aanleiding 

zijn geweest om te zondigen. Gods bestuur is volmaakt en biedt geen 

aanleiding tot ontevredenheid. Als de gedachten van ieder hart 

openbaar zullen zijn, zullen zowel de getrouwen als de opstande-

lingen eenstemmig uitroepen: ‘Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw 

wegen, Gij Koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, Here, en  

Uw naam niet verheerlijken? ... omdat Uw gerichten openbaar zijn 

geworden?’ Openbaring 15:3, 4.” –Jezus, de Wens der eeuwen,  

blz. 39, 40. 

 
MAANDAG 

2.  Wat voor soort vragen stelde de koningin van Sheba aan koning 

Salomo? Waarover zullen degenen die zich op de hemel voor-

bereiden hun ondervragers dienen te antwoorden, zoals hij de 

vragen van de koningin beantwoordde? 1 Kronieken 9:1, 2; 

Matthéüs 12:36, 37; 1 Petrus 3:15. 

1 Kronieken 9:1, 2 Toen de koningin van Sjeba het gerucht over 

Salomo hoorde, kwam zij naar Jeruzalem om Salomo met raadsels 
op de proef te stellen, met een zeer groot gevolg, en met kamelen, 

beladen met specerijen, met goud in grote hoeveelheid, en met 

edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak met hem over alles wat zij 
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op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen 

ding was voor Salomo verborgen dat hij haar niet kon verklaren. 

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 

verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld 
worden. 

1 Petrus 3:15 Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd 

bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de 
hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. 

 

“Dit was ook het geval toen de koningin van Seba Salomo bezocht. 

Toen ze van zijn wijsheid had gehoord, en ook van de prachtige tempel 

die hij gebouwd had, besloot ze ‘hem door raadselen op de proef te 

stellen’, en zelf zijn befaamde werken te gaan zien. Vergezeld door 

een stoet dienaren, met kamelen die specerijen, goud en edelgesteenten 

droegen, aanvaardde ze de lange reis naar Jeruzalem. ‘Nadat zij bij 

Salomo was gekomen, sprak zij tot hem alles wat zij op haar hart had.’ 

(1 Koningen 10:1-3). Ze sprak over de verborgenheden in de natuur; 

en Salomo onderwees haar aangaande de God der natuur, de grote 

Schepper, die in de hemel der hemelen woont en over alles heerst. ‘En 

Salomo loste al haar vraagstukken op; niets was voor de koning te 

diepzinnig om voor haar op te lossen.’ (2 Kronieken 9: 1, 2).”  

–Profeten en koningen, blz. 42. 

 
DINSDAG 

3.  Door welke wet wordt iedereen geoordeeld in het onderzoekend 

oordeel? Wat zal onze kleding en karakter kenmerken, net zoals 

de koningin van Sheba onder de indruk was van de kleding die 

aan Salomo's hof werd gedragen? Jakobus 2:12; Prediker 12:13, 

14; Matthéüs 22:11, 12; Galaten 3:27. 

Jakobus 2:12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld 

zullen worden door de wet van de vrijheid. 

Prediker 12:13, 14 De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: 
Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle 

mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met 
alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. 

Matthéüs 22:11, 12 Toen de koning naar binnen was gegaan om de 

gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in 
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bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnen-

gekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 

Galaten 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich 
met Christus bekleed. 

 

“In de gelijkenis van Matthéüs 22 wordt hetzelfde beeld van de 

bruiloft gebruikt en wordt duidelijk gezegd dat het onderzoekend 

oordeel vóór de bruiloft plaatsvindt. Voor de bruiloft komt de koning 

binnen om na te gaan of alle genodigden het bruiloftskleed – het smet-

teloze kleed van het karakter, gewassen en wit gemaakt in het bloed 

des Lams (Matthéüs 22:11; Openbaring 7:14) – aan hebben. 

Iedereen die gewogen en te licht bevonden is, wordt buitengeworpen, 

maar allen die bij het onderzoek hun bruiloftskleed aan hebben, 

worden door God aangenomen en waardig geacht tot Zijn Koninkrijk 

te behoren en op Zijn troon te zitten. Dit karakteronderzoek, dat moet 

uitmaken wie gereed is om het Koninkrijk Gods binnen te gaan, is het 

onderzoekend oordeel, dat de dienst in het hemelse heiligdom afsluit.” 

–De grote strijd, blz. 400. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat was het getuigenis van de koningin van Sheba aangaande 

Salomo? Aan wie schreef de koningin zijn glorie en wijsheid 

toe? 1 Koningen 10:6-9. 

1 Koningen 10:6-9 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, 

wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord 

heb. Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn 
eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt 

wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, 
overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, 

die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen! Geloofd 

zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de 

troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig lief-

heeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en 

gerechtigheid te doen. 
 

“Aan het eind van haar bezoek was de koningin zo grondig onder-
wezen door Salomo aangaande de bron van Zijn wijsheid en voor-

spoed, dat ze gedrongen was, niet de mens te verheffen, maar uit te 

roepen. ‘Geprezen zij de Here, uw God, die zulk een welgevallen 
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aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft! Omdat de 

Here Israël voor altoos liefheeft, heeft Hij u tot koning aangesteld 

om recht en gerechtigheid te oefenen.” (1 Koningen 10:9). 

God wenst dat deze indruk op alle mensen gemaakt zal worden. En 

toen ‘alle koningen der aarde verlangden Salomo te zien om de 

wijsheid te horen, die God in zijn hart gelegd had’ (2 Kronieken 

9:23), eerde Salomo een tijd lang God door eerbiedig te wijzen op 

Hem als de Schepper van hemel en aarde, de Heerser van het heelal, 

de Alwijze.” –Profeten en koningen, blz. 42, 43. 

 
DONDERDAG 

Geestelijke gaven 

5.  Welke rijke geschenken gaf de koningin van Sheba aan koning 

Salomo? Wat symboliseren deze gaven geestelijk? 1 Koningen 10:2, 

eerste gedeelte, 10; Psalm 141:2; Openbaring 8:4; 1 Petrus 1:7. 

1 Koningen 10:2a, 10 Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot 

gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, en 

met edelstenen. [...] Zij gaf de koning honderdtwintig talent goud en 
zeer veel specerijen en edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid spece-

rijen als die de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf, is er 

nooit meer gekomen. 
Psalm 141:2 Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht 

staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. 
Openbaring 8:4 En de rook van het reukwerk steeg, met de ge-

beden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. 

1 Petrus 1:7 Opdat de beproeving van uw geloof – die van groter 
waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd 

wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 
openbaring van Jezus Christus. 

 

“Zij zullen de noodzakelijkheid aanvoelen om goud te kopen, 

hetgeen rein geloof en liefde is; witte klederen, hetgeen een vlekke-

loos karakter is, rein gemaakt in het bloed van hun dierbare 

Verlosser; en ogenzalf, hetgeen is de genade Gods, en dat een klaar 

onderscheid zal geven van geestelijke dingen en verfoeilijke zonden. 

Dit verworvene is kostbaarder dan het goud van Ophir.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 338. 
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VRIJDAG 

6.  Wat gaf Salomo aan de koningin van Sheba? Wat zal God geven 

aan degenen die rechtvaardig worden bevonden in het onder-

zoekend oordeel? 2 Kronieken 9:12; 1 Korinthe 2:9. 

2 Kronieken 9:12 Koning Salomo gaf de koningin van Sjeba 
overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan 

wat zij naar de koning gebracht had. Daarna keerde zij terug en 

ging naar haar land, zij en haar dienaren. 
1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 

heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 

opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

 

“Salomo schreef het boek Spreuken, maar na een tijd werd zijn 

wijsheid vermengd met kaf. Waar kwam het kaf vandaan? Na een 

volwassenheid van zo’n glorieuze belofte, kwam er een verandering 

in de geschiedenis van Salomo. Hij bleef niet trouw aan zijn zuiver-

heid en trouw aan God. Hij doorbrak de barrières die God had opge-

richt om Zijn volk te beschermen tegen afgoderij. De Heer had Israël 

als natie uitgekozen, waardoor ze de bewaarplaatsen van heilige 

waarheid waren die aan de wereld zouden worden gegeven. Maar 

Salomo koesterde trots op politieke machten. Hij moedigde allianties 

aan met heidense koninkrijken.” –Christ Triumphant, blz. 159. 

 
SABBAT 

7.  Wie gaven – net als de koningin van Sheba – geschenken aan 

iemand die veel groter was dan Salomo? Welke geestelijke 

koopwaar biedt de grote Koopman daarom degenen aan in 

Laodicéa? Matthéüs 2:1, 10, 11; Jesája 60:6; Openbaring 3:18. 

Matthéüs 2:1, 10, 11 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in 

Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten 

kwamen in Jeruzalem aan. [...] Toen zij de ster zagen, verheugden zij 

zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden 

zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden 
Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: 

goud en wierook en mirre. 
Jesája 60:6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen 

van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en 
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wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de 

HEERE boodschappen. 

Openbaring 3:18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelou-
terd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u 

bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. 

En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 
 

“Intellect en aardse rijkdommen waren niet bij machte om de gebre-

ken van de gemeente te Laodicéa weg te nemen of verbetering te 

brengen in hun deplorabele toestand. Ze waren blind, nochtans 

voelden ze zich in de beste conditie. De Geest van God verlichtte 

hun verstand niet en ze bemerkten niets van hun zondigheid; daarom 

voelden ze niet dat ze hulp nodig hadden. [...] Het goud, beproefd 

komende uit het vuur, is geloof en liefde. Dat maakt het hart rijk, 

want het is doorlouterd tot het zuiver is, en hoe meer het beproefd is, 

des te schitterender is zijn glans. De witte kleding is reinheid van 

karakter, de rechtvaardigheid, die Christus de zondaar verleent. Dit 

is inderdaad een kleed van hemels weefsel, dat enkel bij Christus 

gekocht kan worden voor een leven van gewillige gehoorzaamheid. 

De ogenzalf is die wijsheid en genade, die ons in staat stelt onder-

scheid te kunnen zien tussen het kwade en het goede, en de zonde 

onder elke vermomming te ontdekken. God heeft Zijn gemeente 

ogen gegeven en Hij wil dat ze deze zalven met wijsheid, opdat ze 

scherp kunnen zien; maar indien ze daartoe in staat waren, zouden 

velen de ogen van de gemeente willen sluiten; want ze willen niet 

dat hun daden aan het licht komen uit vrees voor berisping. De 

goddelijke ogenzalf zal klaarheid geven aan het verstand. Christus is 

de bron van alle deugden. Hij zegt: ‘Koopt van Mij.’ ” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 493, 494. 

 

Voor persoonlijke studie 

“Naam-christenen, wereldse christenen zijn onbekend met de hemelse 

aangelegenheden. Ze zullen nooit gebracht worden tot de poorten van het 

Nieuwe Jeruzalem om zich bezig te houden met die dingen, waarvoor ze 

hier absoluut geen belangstelling hadden. Ze hebben hun verstand niet 

geoefend om een vermaak te hebben in een devote meditatie over de 

dingen Gods en des hemels. Hoe zouden ze dan deel kunnen nemen aan 
de hemelse diensten? Hoe zouden ze een vermaak kunnen hebben in het 

reine, het heilige in de hemel, terwijl ze dat hier op aarde helemaal niet 

beloond hebben? Juist de atmosfeer daar zal enkel en alleen reinheid 
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ademen. Maar met dit alles zijn ze onbekend. Toen ze in de wereld waren 

en hun werelds beroep uitoefenden, wisten ze precies wat ze doen en 

laten moesten. De lagere neigingen, die zo voortdurend actief waren, 

groeiden, terwijl de hogere, edeler vermogens van de geest, niet door 

gebruik versterkt, niet uit hun sluimer konden ontwaken om het geeste-

lijke te beoefenen. De geestelijke dingen worden niet onderscheiden 

omdat ze bekeken worden met wereldlievende ogen, die de waarde van 

het eeuwige boven het tijdelijke niet kunnen schatten.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 249, 250. 

 

_____ 
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Hulda en de gave van profetie 

 

Hulda betekent “wezel”
1
 

“Gelooft in de Heere, uw God, zo zult u bevestigd worden; gelooft aan 

Zijn profeten, en u zult voorspoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20, laatste 

gedeelde [SV77] 

“Josia zond de hoogste en meest geëerden van het volk als boodschappers 

naar de profetes.” –Bijbelkommentaar, blz. 159. 

 
ZONDAG 

Een profetes en lerares 

1.  Hoe heette de vrouw van Sallum en welke verantwoordelijk-

heden droeg zij? Waarom werden er gezanten naar haar 

gestuurd om te vragen naar de toekomst van Juda? 2 Koningen 

22:13, 14. 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. “Huldah,” no. 2468. 
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2 Koningen 22:13, 14 Ga de HEERE raadplegen, voor mij, voor 

het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die 

gevonden is. Want de grimmigheid van de HEERE die tegen ons is 
ontstoken, is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar 

de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben over-

eenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Toen gingen de 
priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Asaja naar de profetes 

Hulda, de vrouw van Sallum, de zoon van Tikva, de zoon van 

Harhas, de beheerder van de priesterkleding – zij woonde in 
Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte – en zij spraken met haar. 

 

“In die tijd leefde de profetes Hulda in Jeruzalem, niet ver van de 

tempel. De koning, die vervuld was met angstige voorgevoelens, 

wendde zich tot haar om van de Here te vragen hoe hij, zo mogelijk, 

met middelen die hem ter beschikking stonden, het dwalende Juda, 

dat op de rand van de ondergang stond, kon redden. 

De ernst van de situatie, en de eerbied die hij koesterde voor de 

profetes, brachten hem ertoe de voornaamste mannen in zijn rijk te 

kiezen als zijn boden naar haar.” –Profeten en koningen, blz. 242. 

 
MAANDAG 

2.  Welk ander beroep werd waarschijnlijk door de profetes 

uitgeoefend, zoals het geval was bij Elisa? Welke positie in de 

gemeente bekleedde Hulda? 2 Kronieken 34:22, tweede 

gedeelte; 2 Koningen 4:38; Éfeze 4:11. 

2 Kronieken 34:22b ... De profetes Hulda, de vrouw van Sallum, de 
zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de beheerder van de priester-

kleding – zij woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte – en zij 
spraken met haar overeenkomstig die opdracht. 

2 Koningen 4:38 Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in 

het land, en de leerling-profeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn 

knecht: Zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerling-

profeten. 

Éfeze 4:11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen 
als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als 

herders en leraars. 
 

“Er werd verder voorzien in de instructie van de jongeren door de 

oprichting van de ‘profetenschool’. Als een jongere graag een betere 
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kennis van de Schrift wilde verkrijgen, om dieper in de mysteriën 

van het koninkrijk van God te zoeken, en om wijsheid van boven te 

zoeken, opdat hij leraar in Israël zou kunnen worden, stond deze 

school voor hem open.” –Fundamentals of Christian Education, 

blz. 96. 

 
DINSDAG 

De Geest der Profetie 

3.  Wat beloofde God gedurende het hele christelijke tijdperk met 

betrekking tot Zijn volk? Wat gebeurt er met de gemeente 

zonder deze geestelijke gave? Joël 2:28; Openbaring 12:17; 

19:10, laatste gedeelte; Spreuken 29:18. 

Joël 2:28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten 
op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen 

zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 
Openbaring 12:17; 19:10b En de draak werd boos op de vrouw, en 

ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar 

nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis 
van Jezus Christus hebben. [...] ... Aanbid God. Het getuigenis van 

Jezus is namelijk de geest van de profetie. 

Spreuken 29:18 Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, 

maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. 
 

“Door Zijn Heilige Geest is de stem van God voortdurend tot ons 

gekomen in waarschuwing en instructie, om het geloof van de gelovi-

gen in de Geest der Profetie te bevestigen. Herhaaldelijk is het woord 

gekomen: Schrijf de dingen op die Ik u heb gegeven om het geloof van 

Mijn volk te bevestigen in het standpunt dat zij hebben ingenomen. Tijd 

en beproeving hebben de gegeven instructie niet ongeldig gemaakt, 

maar door jaren van lijden en zelfopoffering hebben zij de waarheid 

van het gegeven getuigenis bevestigd. De instructie die in de begin-

dagen van de boodschap is gegeven, moet worden bewaard als een 

veilige instructie die in deze slotdagen moet worden gevolgd. Degenen 

die onverschillig tegenover dit licht en deze instructie staan, mogen niet 

verwachten te ontsnappen aan de strikken, waarvan ons duidelijk is 
verteld dat ze de verwerpers van het licht doen struikelen en vallen, en 

worden verstrikt en gevangengenomen. Als we het tweede hoofdstuk 

van Hebreeën zorgvuldig bestuderen, zullen we leren hoe belangrijk het 
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is dat we standvastig vasthouden aan elk waarheidsprincipe dat is 

gegeven.” –Selected Messages, boek 1, blz. 41. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke profetische boeken moedigde de Heer Jezus Zijn 

kinderen aan om in detail te bestuderen en te onderwijzen? 

Welke zegeningen wachten de onderzoeker? Matthéüs 24:15; 

Openbaring 1:1, eerste gedeelte, 3; Matthéüs 10:41. 

Matthéüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 

waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de 

heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! 

Openbaring 1:1a, 3 Openbaring van Jezus Christus, [...] Zalig is hij 

die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in 
acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 

Matthéüs 10:41 Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, 
zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige 

ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een 

rechtvaardige ontvangen. 
 

“Vooral de Openbaring van Johannes, in samenhang met het boek 

Daniël, vraagt een bijzonder onderzoek. Het is de taak van iedere 

Godvrezende leraar na te gaan hoe hij het evangelie, dat onze 

Heiland persoonlijk bekend maakte aan Zijn dienstknecht Johannes, 

duidelijk en begrijpelijk kan maken. ‘De Openbaring van Jezus 

Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te 

tonen, hetgeen weldra moet geschieden’. Openbaring 1:1. 

Niemand moet zich in de studie van de Openbaring laten ont-

moedigen door haar ogenschijnlijk geheimzinnige symbolen. 

‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij 

God daarom, Die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt’. 

Jakobus 1:5.” –Karaktervorming, blz. 192, 193. 

“Het boek Openbaring begint met de oproep aan ons, om te 

begrijpen welke onderwijzing het bevat. ‘Zalig is hij, die leest, en 

zijn zij, die horen de woorden van deze profetie’, zegt God, ‘en die 

bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij.’ 

Wanneer wij, als volk, zullen begrijpen wat dit boek voor ons 
betekent, zal er onder ons een grote opleving gezien worden. We 

begrijpen de lessen die het leert niet volledig, ondanks de oproep die 
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ons gegeven is om het te onderzoeken en te bestuderen.”  

–Testimonies to Ministers and Bible Workers, blz. 113. 

 
DONDERDAG 

Het antwoord voor koning Josia 

5.  Welke vreselijke profetie gaf Hulda van de Heer over Juda? 

Waarom? 2 Koningen 22:15-17; 2 Kronieken 34:25. 

2 Koningen 22:15-17 Zij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God 
van Israël: Zeg tegen de man die u naar Mij toe gestuurd heeft: Zo 

zegt de HEERE: Zie, Ik ga onheil over deze plaats brengen en over 

de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de 

koning van Juda gelezen heeft, omdat zij Mij verlaten en andere 

goden reukoffers gebracht hebben, zodat zij Mij tot toorn verwekt 
hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal Mijn grimmig-

heid ontsteken tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. 
2 Kronieken 34:25 Omdat zij Mij verlaten hebben en reukoffers 

aan andere goden gebracht hebben, zodat zij Mij tot toorn verwekt 

hebben met al het werk van hun handen, daarom zal Mijn grimmig-
heid uitgegoten worden over deze plaats en niet uitgeblust worden. 

 

“Door Hulda deelde de Here aan Josia mee, dat de ondergang van 

Jeruzalem niet afgewend kon worden. Zelfs al zou het volk zich 

voor hun God verootmoedigen, toch zouden ze hun straf niet kunnen 

ontgaan. Hun zinnen waren zo lang verdoofd door het zondigen, dat 

ze weer zouden terugvallen in dezelfde zondige leefwijze als het 

oordeel hen niet zou treffen.” –Profeten en koningen, blz. 242.  
 

VRIJDAG 

6.  Welke belofte deed God aan koning Josia door middel van Zijn 

profetes Hulda? Wat dient Gods volk vandaag de dag evenzo te 

doen? 2 Kronieken 34:26-28; Micha 6:8. 

2 Kronieken 34:26-28 Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd 

heeft om de HEERE te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen: Zo 
zegt de HEERE, de God van Israël: Wat betreft de woorden die u 

gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het 
aangezicht van God vernederd hebt, toen u Zijn woorden hoorde tegen 

deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor Mijn aangezicht ver-
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nederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor Mijn aangezicht 

gehuild hebt, daarom heb Ík u ook verhoord, spreekt de HEERE. Zie, 

Ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf 
bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat Ik over deze plaats 

en over de inwoners ervan ga brengen, niet zien. Daarop brachten zij 

de koning verslag uit. 
Micha 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat 

vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid 

lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. 
 

SABBAT 

De profetieën onderwijzen 

7.  Wie werd – net als Hulda – als een Profeet beschouwd? Welk 

werk wacht Gods gemeente vandaag als volgelingen van de 

Profeet van Galilea? Lukas 7:16; Matthéüs 21:11; Openbaring 

10:11; 1 Korinthe 14:24, 25. 

Lukas 7:16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God 

en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft 
naar Zijn volk omgezien. 

Matthéüs 21:11 De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit 

Nazareth in Galilea. 
Openbaring 10:11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren 

over vele volken, naties, talen en koningen. 
1 Korinthe 14:24, 25 Maar als allen zouden profeteren, en er kwam 

een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen 

overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de ver-
borgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het 

gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat 
God werkelijk in uw midden is. 

 

“Veel ontwikkelde en invloedrijke mannen waren gekomen om naar 

de Profeet uit Galilea te luisteren. Sommigen van hen zagen met 

nieuwsgierige belangstelling naar de schare die zich rond Christus 

had verzameld, terwijl Hij aan het meer onderwees. In deze grote 

menigte waren alle rangen van de maatschappij aanwezig. Er waren 

armen, ongeletterden, de haveloze bedelaar, de dief met het stempel 

van schuld op zijn gelaat, de verlamde, de losbandige, de koopman 

en de man die vermaak zocht; hoog en laag, rijk en arm verdrongen 
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elkaar voor een plaats om de woorden van Christus te horen.”  

–Lessen uit het leven van alledag, blz. 51. 

 

Voor verdere studie 

“Gezien hoe kort de tijd nog maar is, moeten wij als volk waken en bidden, 

en in geen geval onszelf toestaan dat we afgeleid worden van het plechtige 

voorbereidingswerk op de grote gebeurtenis, die ons te wachten staat. 

Omdat het ogenschijnlijk al zo lang geduurd heeft, zijn velen zorgeloos en 

onverschillig geworden ten aanzien van hun woorden en daden. Zij zijn 

zich hun gevaar niet bewust en zien en begrijpen de genade Gods niet in het 

verlengen van hun genadetijd, opdat ze in de gelegenheid zijn karakters te 

vormen voor het toekomstige, onsterfelijke leven. Elk moment is van de 

hoogste waarde. Tijd wordt hun verstrekt, niet om te gebruiken ten eigen 

gerieve om zich te wortelen in deze wereld, maar om aangewend te worden 

ten einde elke fout in hun karakter te overwinnen, en, door voorbeeld en 

persoonlijke inspanning, anderen te helpen de schoonheid der heiligheid te 

zien. God heeft een volk op aarde, dat in geloof en heilige verwachting de 

rol vervult van de zich voltrekkende profetie, en dat er naar streeft de ziel te 

reinigen in het gehoorzamen der waarheid, opdat ze niet aangetroffen 

worden zonder het bruiloftskleed wanneer Christus zal verschijnen.” –Uit 

de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 522. 

 

_____ 
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Esther en de Zondagswet 

 

Esther betekent ‘ster’. 

“En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwen-

verblijf om de welstand van Esther te vernemen, en wat er met haar zou 

gebeuren.” Esther 2:11. 

“Tot elk gezin en elke school, tot elke ouder, onderwijzer, en het kind op 
wie het licht van het evangelie heeft geschenen, komt in deze crisistijd de 

vraag, welke ook aan koningin Esther werd gesteld in die crisis destijds in 

de geschiedenis van Israël: ‘Wie weet of gij niet juist met het oog op deze 
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tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt?’ Esther 4:14.”  

–Karaktervorming, blz. 264, 265. 

 
ZONDAG 

Geadopteerd als een dochter en later koningin geworden 

1.  Hoe waren Esther en Mordechai aan elkaar verwant? Wat deed 

God op een vergelijkbare manier door Christus aan te nemen 

als de Verlosser en Plaatsvervanger van de mens? Esther 2:5-7; 

Romeinen 8:15; Galaten 4:4, 5. 

Esther 2:5-7 Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn 

naam was Mordechai, de zoon van Jaïr, de zoon van Simeï, de zoon 

van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem 

met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonia, de koning 
van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap 

had gevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter 
van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het 

meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar 

vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter 
aangenomen.  

Romeinen 8:15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, 

die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

Galaten 4:4, 5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 
God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 

om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aan-

neming tot kinderen zouden ontvangen. 
 

“Mordekai was een naaste bloedverwant van haar. [...] Velen van 

deze bekeerlingen uit het heidendom zouden zich willen verenigen 

met de Israëlieten en met hen willen terugkeren naar Judea. 

Niemand van hen zou zeggen: ‘De Here zal mij zeker afzonderen 

van Zijn volk’ (Jesája 56:3), want Gods woord luidde tot hen die 

zich aan Hem zouden overgeven en Zijn wet zouden onderhouden, 

dat ze van nu af gerekend zouden worden tot het geestelijk Israël – 

tot Zijn gemeente op aarde.” –Profeten en koningen, blz 369, 229. 
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MAANDAG 

2.  Welke voorbereidingen voltooide Esther voorafgaand aan de 

schoonheidswedstrijd? Hoe dienen wij onszelf op een vergelijk-

bare manier voor te bereiden voor de bruiloft van het Lam? 

Esther 2:12, 13; Openbaring 19:7, 8. 

Esther 2:12, 13 En wanneer een meisje aan de beurt was om bij 

koning Ahasveros te komen, nadat zij twaalf maanden lang behandeld 

was volgens de bepaling voor de vrouwen – want zoveel dagen duurde 
hun schoonheidsbehandeling: zes maanden werden zij behandeld met 

mirreolie en zes maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor 

de vrouwen – dan kwam het meisje op deze manier naar de koning: al 

wat zij vroeg, werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het 

vrouwenverblijf naar het huis van de koning. 
Openbaring 19:7, 8 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. En het is haar gegeven zich met 

smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn 

de gerechtigheden van de heiligen. 
 

“De gebeurtenissen volgden in snelle opeenvolging, – de komst van 

Esther voor de koning, de opmerkelijke gunst die haar werd bewe-

zen, de feestmaaltijd van de koning [...] – alle delen van een bekende 

geschiedenis. God werkte op wonderbare wijze voor Zijn berouwvol 

volk; …” –Profeten en koningen, blz 369. 

 
DINSDAG 

3.  Welke positie in het Perzische rijk gaf koning Xerxes
1
 aan 

Esther nadat hij haar had leren kennen? Welke positie zal op 

een vergelijkbare manier worden verleend aan allen die gered 

zijn in het hemelse koninkrijk van genade en heerlijkheid? 

Esther 2:17; 2 Korinthe 11:2; Openbaring 20:6. 

                                                        

 

 

 
1
 De Griekse naam is Xerxes. De Hebreeuwse naam is Ahasveros. De 

Hebreeuwse naam is ontleend aan het Perzisch. 
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Esther 2:17 En de koning had Esther meer lief dan alle andere 

vrouwen en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle 

andere meisjes en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en 
maakte haar koningin in de plaats van Vasthi.  

2 Korinthe 11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. 

Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een 
reine maagd aan Christus voor te stellen. 

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. 
 

“De Here voorzag de moeilijke tijden die tijdens de regering van 

Xerxes – de Ahasveros uit het boek Esther – zouden komen…”  

–Profeten en koningen, blz 367. 

 
WOENSDAG 

Ter dood veroordeeld vanwege de waarheid 

4.  Wie was de goddeloze Perzische ambtenaar die het leven van 

Esther en alle Joden in het Perzische rijk zou bedreigen? Wat 

was zijn voorstel aan koning Xerxes? Esther 3:1, 2, 8, 9. 

Esther 3:1, 2, 8, 9 Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros 

Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoog-
de hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem wa-

ren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning 

waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zo had de 
koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde 

niet en boog zich niet neer. [...] Toen zei Haman tegen koning 
Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de 

volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders 

dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning 

uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de 

koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen 

ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen 
van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te 

brengen. 
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“Door Haman, de Agagiet, een gewetenloos man die een hoge 

positie bekleedde in Medo-Perzië, werkte satan in die tijd om Gods 

plannen te dwarsbomen. Haman koesterde een bittere haat jegens 

Mordekai, een Jood. Mordekai had Haman niets gedaan, maar 

eenvoudig geweigerd hem goddelijke eer te bewijzen. [...] Misleid 

door onjuiste uitspraken van Haman werd Xerxes ertoe gebracht een 

besluit uit te vaardigen waarin de uitroeiing van alle Joden, 

verstrooid onder de volken in alle delen van het rijk, werd bevolen.” 

–Profeten en koningen, blz. 368. 

 
DONDERDAG 

5.  Vandaag de dag gehoorzaamt God volk een wet waardoor het 

een afgezonderd en bijzonder volk is. Welke wet is dat? Wat 

deden de Joden, Mordechai en Esther tegenover het dreigende 

gevaar? Hebreeën 4:9; Ezechiël 20:12; Esther 4:14-16. 

Hebreeën 4:9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk 

van God. 

Ezechiël 20:12 Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een 
teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de 

HEERE ben Die hen heiligt. 

Esther 4:14-16 Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, 

dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de 

Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En 
wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke 

waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai 

moest antwoorden: Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan 
bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, 

nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, 
en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet 

is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. 

 

“De nood van de tijd eiste dat Esther een snelle beslissing zou 

nemen; zowel zij als haar neef Mordekai besefte, dat als God niet 

machtig voor hen zou werken, al hun inspanningen vergeefs zouden 

zijn. Daarom nam Esther de tijd voor gemeenschap met God, de 

Bron van haar kracht.” –Profeten en koningen, blz. 369. 
“Door koningin Esther bracht de Here een geweldige bevrijding 

voor Zijn volk tot stand. In een tijd dat het scheen dat geen macht 

hen meer kon redden, verenigden Esther en de vrouwen zich in 
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vasten en gebed; vlot handelen in de situatie bracht redding voor het 

volk.” –Bijbelkommentaar, blz. 171. 

 
VRIJDAG 

6.  Waar werd de nieuwe wet heengestuurd nadat zij in naam van 

koning Xerxes was verzegeld? Tot hoe ver zal de Zondagswet 

reiken? Esther 3:12-15; Openbaring 13:12, 16. 

Esther 3:12-15 Toen werden de schrijvers van de koning geroepen, 
in de eerste maand, op de dertiende dag ervan. Er werd geschreven, 

overeenkomstig alles wat Haman beval, aan de stadhouders van de 

koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren, en aan  

de vorsten van elk volk, elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in 

zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros, 
en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven 

werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, 
met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van 

jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de 

dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit 
te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet 

uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt aan alle 

volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. De ijlboden vertrokken, 

gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burcht 

Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken, maar 
de stad Susan was in verwarring. 

Openbaring 13:12, 16 En het oefent al de macht van het eerste 

beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er 
wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond 

genezen was. [...] 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. 

 

“Het decreet dat zal uitgaan tegen het volk van God lijkt veel op wat 

door Ahasveros tegen de Joden werd uitgevaardigd in de tijd van 

Esther. [...] 

De protestantse wereld van vandaag ziet in het kleine gezelschap dat 

de Sabbat onderhoudt een Mordekai bij de poort. Hun karakter en 
gedrag, dat eerbied voor de wet van God laat zien, is een voort-

durende aanklacht tegen hen die de vrees voor de Heer hebben 
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verworpen, en Zijn Sabbat vertrappen; de onwelkome indringer 

moet hoe dan ook uit de weg worden geruimd. 

Hetzelfde meesterbrein dat in het verleden plannen smeedde tegen 

de gelovigen, is er nog steeds op uit om hen, die God vrezen en Zijn 

wet eerbiedigen, van de aarde weg te vagen. Satan zal de woede 

oproepen tegen de geringe minderheid die gewetensvol weigert de 

populaire gewoonten en tradities over te nemen. Mensen van 

aanzien en met invloed zullen zich bij de wettelozen en het uitschot 

voegen, om zich sterk te maken tegen het volk van God. Rijkdom, 

intellect en ontwikkeling zullen gecombineerd worden om hen met 

minachting te beladen. Vervolgende heersers, predikanten en 

kerkleden zullen tegen hen samenspannen. Door woord en pen, door 

intimidatie, bedreigingen en spot zullen zij proberen hun geloof te 

niet te doen. Door valse voorstellingen en vijandige oproepen zullen 

zij de harstochten van de mensen opwekken. Daar zij niet een ‘Zo 

zegt de Schrift’ kunnen inbrengen tegen de voorstanders van de 

Bijbelse Sabbat, nemen zij hun toevlucht tot onderdrukkende 

maatregelen om in dit gemis te kunnen voorzien. Om zich te 

verzekeren van populariteit en gunst, zullen wetgevers toegeven aan 

de eis om een zondagswet. Zij die God vrezen, kunnen een instelling 

die een gebod van de decaloog geweld aandoet, niet accepteren. Op 

dit slagveld ontstaat het laatste grote conflict in de strijd tussen 

waarheid en dwaling. Wij worden dan ook niet in het ongewisse 

gelaten over het strijdpunt. Ook nu, evenals in de dagen van 

Mordekai, zal de Heer Zijn waarheid en Zijn volk in het gelijk 

stellen.” –Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 368, 369. 

(Zie ook: Maranatha, de Here komt!, blz. 198) 

 
SABBAT 

7.  Wat was – ondanks het doodsdecreet – het resultaat onder vele 

heidenen? Wat zal er evenzo gebeuren tijdens de Zondagswet, 

wanneer veel mensen de tegenwoordige waarheid leren kennen? 

Esther 8:17; Openbaring 7:14; 14:12. 

Esther 8:17 En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de 
koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap 

en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de 
volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen 

was gevallen. 
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Openbaring 7:14; 14:12 [SV77] En ik sprak tot hem: Heer, u weet 

het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking 

komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun 
lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. [...] Hier is de 

lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods 

bewaren en het geloof van Jezus. 
 

“De beproevingen waardoor Gods volk werd getroffen in de dagen van 

Esther, waren geen kenmerken van die tijd alleen. De schrijver van De 

Openbaring, die over de eeuwen heenzag naar de eindtijd, heeft 

gezegd: ‘De draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog 

te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van 

God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.’ (Openbaring 12:17) 

Sommigen die in deze dagen leven, zullen deze woorden in vervulling 

zien gaan. Dezelfde geest die in het verleden mensen ertoe heeft 

gebracht de ware gemeente te vervolgen, zal in de toekomst leiden tot 

een soortgelijke handelwijze jegens hen die hun trouw aan God 

handhaven. Reeds nu worden voorbereidingen getroffen voor deze 

laatste grote strijd.” –Profeten en koningen, blz. 370. 

“Op een wonderbaarlijke manier heeft God gewerkt voor Zijn boet-

vaardige volk. Een tegen-decreet van de koning dat hen in staat stelde 

voor hun leven te vechten, werd snel aan elk deel van het rijk over-

gebracht door de bereden koeriers ‘aangedreven door het bevel van 

de koning.’ ‘En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de 

koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap 

en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de 

volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen 

was gevallen.’ (Esther 8:14, 17).” –Daughters of God, blz. 47. 

 

Voor verdere studie 

“Ik werd daar zeer bemoedigd door het bijwonen van een predikatie over 

de woorden: ‘Ik zal tot de koning gaan; wanneer ik dan omkom, zo kom 

ik om.’ Esther 4:16. In zijn redevoering richtte de spreker zich tot hen, die 

tussen hoop en vrees wankelden, die verlangend waren om van hun 

zonden bevrijd te worden en de vergevende liefde van Christus te 

ontvangen, maar nog in twijfel en slavernij gehouden werden door 

schuchterheid en vrees niet te zullen slagen. Hen gaf hij de raad om zich 
onmiddellijk aan God over te geven en zich op Zijn genade te verlaten. 

Zij zouden ondervinden dat Hij een liefdevolle Heiland was, gereed om 

hen de scepter van genade toe te reiken, evenals Ahasveros het teken van 
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zijn gunst aan Esther reikte. Het enige dat van de zondaar, die daar 

bevende voor Hem stond, verlangd werd, was de hand in geloof uit te 

steken en de scepter van genade aan te raken. Dat aanraken verzekerde 

vergiffenis en vrede. Zij die bleven wachten, totdat zij zich Gods gunst 

meer waardig gemaakt zouden hebben, voordat ze zich Gods beloften toe-

eigenden, begingen een noodlottige fout. Jezus alleen reinigt van zonde. 

Hij alleen kan onze overtredingen vergeven. Hijzelf heeft de verzekering 

gegeven om naar de smekingen te luisteren en de gebeden te verhoren 

van hen, die in geloof tot Hem komen. Velen koesteren een vaag idee dat 

zij de een of andere bijzondere inspanning moeten leveren om zich Gods 

gunst waardig te maken. Maar alle zelfvertrouwen is ijdel. Alleen 

wanneer de zondaar zich door het geloof met Christus verbindt, wordt hij 

een hoopvol en gelovig kind van God. Deze woorden troostten mij en 

gaven mij een nieuw inzicht in hetgeen ik doen moest om zalig te 

worden.” –Schetsen uit het leven van Ellen G. White, blz. 22. 

 

_____ 
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De maagd Maria en Pinksteren 

 

Maria betekent ‘sterk’ en ‘robuust’. 

“En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw 

woord. En de engel ging weg van haar.” Lukas 1:38 [SV77] 

“Maria geloofde van ganser harte dat het heilig kind dat ze gekregen had de 

lang beloofde Messias was, maar ze durfde haar geloof niet onder woorden 

te brengen. Gedurende heel Zijn aardse leven had zij deel aan Zijn lijden. 

Ze zag het verdriet dat Hij als kind en jongeman had onder beproevingen. 

Omdat ze vaak overtuigd was dat Hij gelijk had, bracht zij zich dikwijls in 

moeilijke omstandigheden. Ze zorgde voor de huisgenoten. De tedere zorg 

van de moeder over haar kinderen zag zij als van levensbelang voor de vor-

ming van het karakter. De zonen en dochters van Jozef wisten dit en door 
een beroep te doen op haar zorgen voor het gezin probeerden zij de ge-

woonten van Jezus naar hun eigen maatstaf te veranderen.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 64.  
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ZONDAG 

De gezegenden worden vals beschuldigd 

 1.  Hoe werd de maagd Maria beschreven door de profeet Jesája? 

Hoe zou Maria in het christelijke tijdperk door christenen en 

moslims worden beschouwd?
1
 Jesája 7:14; Lukas 1:48. 

Jesája 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de 

maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 

Immanuël geven. 
Lukas 1:48 [SV77] Omdat Hij de lage staat van Zijn dienstmaagd 

heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de 

geslachten. 

 

“Vóór Zijn [Jezus’] geboorte had de engel tot Maria gezegd: ‘Deze zal 

groot worden en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here 

God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als 

koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.’ Lukas 1:32, 

33. Maria had deze woorden in haar hart bewaard. Hoewel ze echter 

geloofde dat haar kind de Messias van Israël zou zijn, had ze toch Zijn 

zending niet begrepen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 57. 

“In de daaropvolgende eeuwen slopen er steeds meer dwalingen in de 

leerstellingen die door Rome werden verkondigd. Zelfs al vóór het 

instellen van het pausdom had men belangstelling getoond voor de 

leer van heidense wijsgeren en hadden zij grote invloed uitgeoefend 

op de kerk. Velen die beweerden dat ze bekeerd waren, geloofden nog 

in de leerstellingen van hun heidense wijsbegeerte en bleven die niet 

alleen nog verder bestuderen, maar drongen ze ook op aan anderen 

om door middel daarvan hun invloed onder de heidenen te vergroten. 

Zo slopen ernstige dwalingen het christelijk geloof binnen. De 

belangrijkste daarvan zijn het geloof in de natuurlijke onsterfelijkheid 

van de mens en het bewustzijn na de dood. Deze leer legde het 

fundament waarop Rome het aanroepen van de heiligen en de ver-

ering van de Maagd Maria grondvestte.” –De grote strijd, blz. 55. 

 

                                                        

 

 

 
1
 Noot van de schrijver: Zelfs de Koran van de moslims zegt dat Jezus 

werd geboren uit de maagd Maria. Soera 3:45-47. 
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MAANDAG 

2.  Maria was een tiener, verloofd en zwanger. Wat dacht Jozef dat 

hij moest doen om haar te behoeden voor oneer en dood? Wat 

zei Jezus jaren later over zo een situatie? Deuteronomium 22:23, 

24; Matthéüs 1:18, 19; 19:9.
1
 

Deuteronomium 22:23, 24 Wanneer een meisje nog maagd is, 

maar wel in ondertrouw met een man, en een andere man treft haar 

binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beiden naar 
buiten brengen, naar de poort van die stad, en moet u hen met 

stenen stenigen, zodat zij sterven; het meisje vanwege het feit dat zij 

binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het 

feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het 

kwaad uit uw midden wegdoen. 
Matthéüs 1:18, 19; 19:9 [SV77] De geboorte van Jezus Christus was 

nu aldus; want toen Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd 
was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit 

de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en 

haar niet openlijk te schande wilde maken, was van wil haar 
heimelijk te verlaten. [...] Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw 

verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet 

overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. 

 

“Zijn geboorte was bovennatuurlijk, maar door Zijn eigen natie, 

degenen die hun ogen verblind hadden voor geestelijke dingen, 

werd het beschouwd als een smet en een vlek. Er was geen druppel 

van ons bittere wee dat Hij niet geproefd heeft, geen deel van onze 

                                                        

 

 

 
1
 Noot van de schrijver: Volgens Me Am Lo Ez, vol. 18, blz. 36, 37, een oud 

commentaar van de joden, had een huwelijk twee stappen. De eerste was erusin 

of kiddushin – de bruid en bruidegom waren een tijdje ‘gehandboeid’ aan 

elkaar en konden niet samenwonen, maar er was een scheidingsbrief nodig om 

te scheiden. Daarna volgde nisuin – de echtgenoten waren ‘getrouwd’, de 

huwelijksceremonie was voltooid en ze konden samenwonen. Daarom moest 

Jozef – hoewel hij met Maria gehandboeid was en niet met haar getrouwd was 

– haar een scheidingsbrief geven indien hij niet langer met haar wilde trouwen. 
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vloek die Hij niet verdragen heeft, opdat Hij vele zonen en dochters 

tot God kon brengen.” –Selected Messages, boek 1, blz. 253. 

 
DINSDAG 

3.  Van wie was Maria – volgens de overlevering en genealogie – 

een afstammeling
1
? Waaraan was zij daarom als mens onder-

worpen?  Lukas 3:23, 32, 34; Romeinen 7:5. 

Lukas 3:23, 32, 34 [SV77] En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren 
oud te wezen, zijnde (zoals men meende) de zoon van Jozef, de zoon 

van Heli. [...] [David] De zoon van Jesse, de zoon van Obed, de 

zoon van Boöz, de zoon van Salmon, de zoon van Nahasson, [...] 

[Juda] De zoon van Jakob, de zoon van Izak, de zoon van Abraham, 

de zoon van Thara, de zoon van Nachor. 
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. 

 

“Het leven van Christus werd gekenmerkt door respect, toewijding en 

liefde voor Zijn moeder. Ze maakte vaak tegenwerpingen bij Hem 

en probeerde Hem toe te laten geven op de wensen van Zijn broeders. 

Zijn broeders konden Hem er niet van overtuigen om Zijn levens-

gewoonten te veranderen in het over de werken van God na te den-

ken, door sympathie en tederheid jegens de armen, de lijdenden en de 

ongelukkigen te tonen, en het proberen om het lijden van zowel 

mensen als zwijgende dieren te verlichten. Toen de priesters en over-

sten naar Maria kwamen om haar over te halen Jezus te dwingen trouw 

te zijn aan hun ceremonies en tradities, voelde ze zich erg verontrust. 

Maar vrede en vertrouwen kwamen in haar verontruste hart toen haar 

Zoon de duidelijke uitspraken van de Schrift naar voren bracht om Zijn 

praktijken hoog te houden.” –Daughters of God, blz. 53. 

  

                                                        

 

 

 
1
 Noot van de schrijver: Volgens Numeri 36:5-8 moesten de joden binnen 

dezelfde stam trouwen. 
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WOENSDAG 

Zoon van Maria en de Zoon van God 

4. Wie was Maria’s kind? Waar werd haar Zoon opgevoed? Lukas 

1:35; 2:51, 52. 

Lukas 1:35; 2:51, 52 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De 
Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal 

worden, Gods Zoon genoemd worden. [...] En Hij ging met hen mee en 
kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde 

al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in 

grootte en in genade bij God en de mensen. 

 

“Het kind Jezus kreeg geen onderricht in de scholen van de synagoge. 

Zijn moeder was Zijn eerste menselijke lerares. Van haar lippen en uit 

de boekrollen van de profeten leerde Hij de hemelse dingen kennen. 

De woorden die Hij voor Israël tot Mozes had gesproken, leerde Hij 

nu aan de schoot van Zijn moeder. Toen Hij opgroeide van kind tot 

jongeman, bezocht Hij niet de scholen van de rabbi’s. De opvoeding 

uit dergelijke bronnen had Hij niet nodig, want God onderwees Hem. 

[...] Allen verbaasden zich over Zijn kennis van wet en profeten en de 

vraag ging van de een naar de ander: ‘Hoe is deze zo geleerd zonder 

onderricht te hebben ontvangen?’ Niemand werd geacht een bevoegd 

godsdienstleraar te zijn als hij niet op de scholen der rabbi’s had 

gestudeerd en zowel Jezus als Johannes de Doper werden als 

ongeletterd beschouwd omdat ze deze opleiding niet hadden genoten. 

Wie hen hoorden, verbaasden zich over hun kennis van de Schriften, 

zonder onderricht te hebben ontvangen. Het is waar, mensen hadden 

hen niet onderricht, maar de God des hemels was hun Leraar en van 

Hem hadden zij de hoogste wijsheid ontvangen.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 48, 374, 375. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat zei Maria over haar eniggeboren Zoon? Welk gebod dienen 

wij volgens haar voorbeeld allemaal te gehoorzamen? Johannes 

2:5; Lukas 1:46; 23:55, 56. 

Johannes 2:5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen 

u zal zeggen, doe het. 
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Lukas 1:46; 23:55, 56 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere 

groot. [...] En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen 

waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd 
werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en 

mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. 

 

 “Terwijl de gasten bijeenkomen, schijnen velen bezig te zijn met een 

onderwerp dat hun aandacht volkomen in beslag neemt. Een onder-

drukte opwinding heerst onder het gezelschap. Kleine groepjes praten 

samen op vurige maar toch rustige toon en werpen verbaasde blikken 

op de Zoon van Maria. Toen Maria het getuigenis van de discipelen 

over Jezus had gehoord, was zij verblijd door de zekerheid dat haar 

lang gekoesterde hoop niet vergeefs was geweest. Toch zou ze meer 

dan menselijk zijn geweest als deze heilige vreugde niet vermengd 

was geweest met een spoor van natuurlijke trots van een liefhebbende 

moeder. Toen ze zag hoeveel blikken er op Jezus werden geworpen, 

verlangde zij ernaar dat Hij aan het gezelschap zou bewijzen dat Hij 

Gods Zoon was. Ze hoopte dat zich een gelegenheid zou voordoen dat 

Hij voor hen een wonder zou kunnen doen.  

Het was in die tijd gebruikelijk dat een bruiloftsfeest verscheidene 

dagen duurde. Bij deze gelegenheid kwam men voor het einde van het 

feest tot de ontdekking dat er geen wijn meer was. Deze ontdekking 

veroorzaakte veel verwarring en spijt. Het was niet gebruikelijk het op 

feestelijke bijeenkomsten zonder wijn te stellen, en gebrek aan wijn 

zou wijzen op gebrek aan gastvrijheid. Maria had als bloedverwante 

van het jonge paar geholpen met de voorbereidingen van het feest en 

ze zei nu tot Jezus: ‘Zij hebben geen wijn.’ In deze woorden lag 

opgesloten dat Hij in hun behoefte zou kunnen voorzien. Maar Jezus 

antwoordde: ‘Vrouwe, wat heb Ik met u van node? Mijn uur is nog 

niet gekomen.’ [...] Niet in het minst in de war gebracht door de 

woorden van Jezus, zei Maria tegen de bedienden: ‘Wat Hij u ook 

zegt, doe dat.’ Zo deed zij wat ze kon om de weg te bereiden voor het 

werk van Christus.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 111, 113. 
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VRIJDAG 

De vroege en de late regen 

6.  Welke geweldige gebeurtenis die door Simeon was geprofeteerd, 

veranderde het leven van Maria, en wie zorgde voor haar in 

haar laatste jaren? Waar was Maria op de Pinksterdag? Lukas 

2:34, 35; Johannes 19:25-27; Handelingen 1:13, 14. 

Lukas 2:34, 35 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn 

moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in 
Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door 

uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel 

harten openbaar worden. 

Johannes 19:25-27 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, 

de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en 
Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die 

Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, 
zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En 

vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. 

Handelingen 1:13, 14 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, 
gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en 

Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs 

en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en 
Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven allen eensgezind 

volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de 
moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

 

“Maria zag uit naar de heerschappij van de Messias op Davids troon, 

maar ze zag niet de doop van het lijden, waardoor deze heerschappij 

zou worden verkregen. Simeon openbaarde, dat het leven van de 

Messias op aarde geen weg zonder hindernissen zou zijn. In zijn 

woorden tot Maria: ‘En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan’, 

geeft God in Zijn tedere ontferming aan Jezus’ moeder een aan-

duiding van de zielsangst die zij terwille van Hem reeds was begon-

nen te dragen. [...] 

Op Golgotha trachtte Hij het verdriet van Zijn moeder te verlichten. 

Ook nu dacht Hij aan haar. Maria zou getuige zijn van Zijn doodsstrijd 

en Jezus wilde graag dat ze Zijn zending zou begrijpen, zodat zij 

kracht zou hebben om te verdragen dat een zwaard door haar ziel zou 

gaan. Zoals Jezus van haar gescheiden was geweest en zij Hem vol 
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angst drie dagen lang had gezocht, zou Hij later weer drie dagen voor 

haar verloren zijn, wanneer Hij geofferd zou worden voor de zonden 

van de wereld. En wanneer Hij uit het graf zou verrijzen, zou haar 

verdriet weer veranderen in blijdschap. Maar hoeveel beter zou ze de 

zielsangst over Zijn dood hebben kunnen verdragen als ze de Schriften 

had begrepen waarop Hij nu haar aandacht probeerde te richten!”  

–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 38, 58. 

 
SABBAT 

7.  Wat ontving Maria samen met de ongeveer 120 anderen die zich 

tijdens Pinksteren in de bovenkamer hadden verzameld? Wat 

dienen wij te doen om als Maria te zijn en de tweede uitstorting 

van de Heilige Geest te ontvangen – de late regen? Handelingen 

1:8; 2:4; Lukas 8:20, 21. 

Handelingen 1:8; 2:4 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest 
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel 

in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 

van de aarde. [...] En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit 

te spreken. 

Lukas 8:20, 21 En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw 

broers staan buiten en willen U zien. Maar Hij antwoordde en zei 

tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord 
van God horen en dat doen. 

 

“De discipelen kwamen bijeen in de bovenkamer en verenigden zich 

in smeekbeden met de gelovige vrouwen, met Maria, de moeder van 

Jezus, en met Zijn broers. Deze broers, die ongelovig waren geweest, 

waren nu volledig in hun geloof gevestigd door de taferelen, door het 

bijwonen van de kruisiging en door de opstanding en hemelvaart van 

de Heer. Het verzamelde aantal was ongeveer honderdtwintig.” –The 

Story of Redemption, blz. 241. 

 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht 

van Rwanda op blz. 41. 
 

 

 

18
e
 Les     Sabbat 31 oktober 2020 

                 Sabbatbegin 17.15 
u.
  17.13 

u.
 

 

Herodias en geestelijk Babylon 

 

Herodias is afgeleid van het grondwoord Herodes, wat betekent ‘komt 

voort uit een held’.
1
 

“Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg 

ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe.” Markus 6:19. 

“Het hoofd van Johannes de Doper werd naar Herodias gebracht. Zij 

ontving het met duivelse voldoening. Zij verheugde zich over haar wraak 

en vleide zich met de gedachte dat het geweten van Herodes niet langer 

gekweld zou worden. Maar haar zonde bracht haar geen geluk. Haar 

naam werd berucht en verafschuwd, terwijl Herodes nog meer gekweld 

werd door wroeging dan het geval was geweest door de waarschuwingen 

van de profeet. De invloed van het onderricht van Johannes was niet tot 

zwijgen gebracht, maar zou reiken tot ieder geslacht tot het einde toe.”  

–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 181. 

 
ZONDAG 

Een slechte, overspelige, moorddadige vrouw 

1.  Wie was Herodias? Op wie oefende zij invloed uit? Matthéüs 

14:3; Markus 6:17. 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Strong’s No. 2266; Thayer’s Greek-English Lexicon of the New 

Testament, blz. 280. 
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Matthéüs 14:3 Herodes had Johannes immers gevangengenomen, 

hem geboeid en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, de 

vrouw van zijn broer Filippus. 
Markus 6:17 Want Herodes had zelf enigen eropuit gestuurd en 

Johannes gevangengenomen en hem geboeid in de gevangenis gezet, 

vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij 
haar getrouwd had. 

 

“Enkele jaren daarvoor had Herodes naar de leer van Johannes de 

Doper geluisterd. Hij was diep onder de indruk, maar hij had zijn 

leven van onmatigheid en zonde niet in de steek gelaten. Dus zijn hart 

werd harder en uiteindelijk had hij tijdens een dronken braspartij 

bevolen dat Johannes moest worden gedood om de slechte Herodias 

te behagen.” –The Story of Jesus, blz. 130. 

 
MAANDAG 

2.  Wie haatte en vervolgde Herodias, net zoals het volk Elía ver-

volgde? Aan welke zonden was zij samen met haar dochter 

schuldig? Markus 6:18, 19, 22, 24, 28. 

Markus 6:18, 19, 22, 24, 28 Want Johannes had tegen Herodes 

gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. 

En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar zij 

kon dat niet. [...] [Toen] kwam de dochter van deze Herodias binnen 
en danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee aanlagen. 

Toen zei de koning tegen het meisje: Vraag van mij wat je maar 

wilt, en ik zal het je geven. [...] En zij ging weg en zei tegen haar 
moeder: Wat zal ik vragen? En die zei: Het hoofd van Johannes de 

Doper. [...] En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het 
meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. 

 

“Johannes de Doper was de eerste geweest die de komst van Christus’ 

koninkrijk had aangekondigd. Hij was ook de eerste die daarvoor 

moest lijden. Weg uit de vrije lucht in de woestijn en van de grote 

scharen die naar hem hadden geluisterd, was hij opgesloten binnen de 

muren van een kerker. Hij zat gevangen in de burcht van Herodes 

Antipas. Johannes had een groot deel van zijn werk gedaan ten oosten 
van de Jordaan, een gebied waarover Antipas regeerde. Herodes zelf 

had naar de Doper geluisterd. De losbandige koning had gebeefd 

onder de oproep tot bekering. ‘Herodes had ontzag voor Johannes, 
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daar hij wist, dat hij een rechtvaardig en heilig man was; ... en als hij 

hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, maar hij hoorde hem 

gaarne.’ 

Johannes had hem onomwonden de waarheid gezegd en zijn zondige 

verhouding met Herodias, de vrouw van zijn broer, veroordeeld. Een 

tijd lang trachtte Herodes de banden van hartstocht, waarmee hij 

gebonden was, te verbreken, maar Herodias kreeg hem steviger in 

haar greep en nam wraak op de Doper door Herodes ertoe te brengen 

hem gevangen te nemen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 173. 

“Het goedkope, gewone praatje, de woorden van vleierij, de dwaze 

humor die wordt uitgelokt om een lach op te wekken, zijn de koop-

waar van satan, en iedereen die zich overgeeft aan dit gesprek, handelt 

in zijn goederen. Er worden indrukken gemaakt van degenen die deze 

dingen horen, vergelijkbaar met die op Herodes, toen de dochter van 

Herodias voor hem danste. Al deze verrichtingen staan opgetekend in 

de boeken van de hemel, en op de laatste grote dag zullen ze in hun 

ware licht verschijnen voor de schuldigen. Dan zullen allen daarin de 

verleidelijke, misleidende werking van de duivel onderscheiden, om 

hen naar de brede weg en de brede poort te leiden, die opent naar hun 

ondergang.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 340. 

 
DINSDAG 

3.  Met welke vrouw in het Oude Testament kan Herodias worden 

vergeleken? Leg uit hoe die twee goddeloze vrouwen vergelijkbaar 

waren met het geestelijke Babylon. Openbaring 2:20; 17:4, 6. 

Openbaring 2:20; 17:4, 6 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u 
de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, onge-

moeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienst-
knechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers 

eten. [...] En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en 

getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden 

drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van 

haar hoererij. [...] En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed 

van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik 
was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 

 
“Wij moeten als volk het kamp van Israël wakker schudden en 

reinigen. Losbandigheid, onwettige intimiteit en onheilige praktijken 

komen in grote mate onder ons binnen; en predikanten die met heilige 
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dingen omgaan, maken zich in dit opzicht schuldig aan zonde. Ze 

begeren de vrouwen van hun naasten en het zevende gebod wordt 

overtreden. We lopen het gevaar een zuster te worden van het geval-

len Babylon, dat we onze gemeente laten corrumperen en vullen met 

elke onreine geest, een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk 

gevogelte; en zullen wij zuiver zijn tenzij we vastberaden voortgaan 

om het bestaande kwaad te genezen?” –Testimonies on Sexual 

Behavior, Adultery, and Divorce, blz. 188. 

“Jonge mannen en vrouwen, die trachten Bijbelgetrouwe christenen 

te zijn, worden overgehaald om aan dit soort feesten mee te doen, en 

zo worden ze in hun kring getrokken. Ze raadplegen niet in gebed de 

goddelijke maatstaf, om te leren wat Christus zegt over de vruchten 

die aan de christelijke boom dienen te hangen. Zij zien niet in, dat 

deze vormen van vermaak in werkelijkheid een feestmaal van de 

satan is, voorbereid om te voorkómen dat zielen de uitnodiging voor 

deelname aan het bruiloftsmaal van het Lam aanvaarden, en het 

witte karakterkleed ontvangen, welke is de gerechtigheid van 

Christus. Ze raken in de war over wat voor hen als christenen goed 

is om te doen.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students,  

blz. 340. [zie ook Het Bijbels gezin, blz. 430] 

 
WOENSDAG 

Een overspelige, moorddadige stad 

4.  Op wie zal Babylon – net zoals Herodias koning Herodes 

Antipas beïnvloedde – geestelijke invloed uitoefenen? Wat zijn 

de misdaden en valse leerstellingen van het geestelijke Babylon 

in de eindtijd? Openbaring 17:2; 18:3. 

Openbaring 17:2; 18:3 [SV77] Met welke de koningen der aarde 
gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken 

geworden van de wijn van haar hoererij. [...] Omdat uit de wijn van 

de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de 

koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden 

der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde. 

 

“Wij moeten als volk het kamp van Israël wakker schudden en 

reinigen. Losbandigheid, onwettige intimiteit en onheilige praktijken 

komen in grote mate onder ons binnen; en predikanten die met heilige 

dingen omgaan, maken zich in dit opzicht schuldig aan zonde. Ze 
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begeren de vrouwen van hun naasten en het zevende gebod wordt 

overtreden. We lopen het gevaar een zuster te worden van het geval-

len Babylon, dat we onze gemeente laten corrumperen en vullen met 

elke onreine geest, een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk 

gevogelte; en zullen wij zuiver zijn tenzij we vastberaden voortgaan 

om het bestaande kwaad te genezen?” –Testimonies on Sexual 
Behavior, Adultery, and Divorce, blz. 188. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke verschrikkelijke dreigementen zal Babylon in de laatste 

dagen uiten tegen de hervormers? 2 Kronieken 33:11; 

Openbaring 18:13, laatste gedeelte
1
, 24; 12:17. 

2 Kronieken 33:11 [SV77] Daarom bracht de Heere over hen de 
krijgsoversten, die de koning van Assyrië had, die Manasse 

gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee 
koperen ketenen, en voerden hem naar Babel. 

Openbaring 18:13b, 24; 12:17 ... En lichamen en zielen van 

mensen. [...] En het bloed van profeten en heiligen en van allen die 
geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. [...] En de draak 

werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de 

overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht 

nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 

 

“Het visioen dat Christus aan Johannes toonde, de geboden van God 

en het geloof van Jezus naar voren brengend, moet absoluut 

verkondigd worden aan alle naties, volken en talen. De kerken, 

vertegenwoordigd door Babylon, worden voorgesteld als zijnde uit 

hun geestelijke staat gevallen om een vervolgende macht te worden 

tegen degenen die de geboden van God houden en het getuigenis 

van Jezus Christus hebben. Voor Johannes wordt deze vervolgende 

kracht voorgesteld als het hebben van horens als een lam, maar 

sprekend als een draak.” –Evangelism, blz. 197. 

 

                                                        

 

 

 
1
  Noot van de vertaler: De King James Version heeft het in vers 13 over 

slaven, en zielen der mensen 
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VRIJDAG 

6.  Wat deed Jezus toen hem werd verteld over de dood van 

Johannes de Doper? Wat zou Gods volk moeten doen als ze 

worden bedreigd door het geestelijke Babylon? Matthéüs 14:12, 

13, eerste gedeelte; 10:23; Openbaring 18:4. 

Matthéüs 14:12, 13a; 10:23 En zijn discipelen kwamen, namen het 

lichaam weg en begroeven het; zij gingen heen en berichtten het Jezus. 

En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip naar een 
eenzame plaats, ... [...] Wanneer ze u in de 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. 

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeg-
gen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar 

zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 
 

“Zoals de ballingen in Babel gehoor gaven aan de boodschap: ‘Vlucht 

uit Babel’ (Jeremía 51:6), en terugkeerden naar het land der belofte, 

geven degenen die in deze tijd God vrezen gehoor aan de boodschap 

om zich terug te trekken uit het geestelijk Babylon, en spoedig zullen 

ze staan op de nieuwe aarde als overwinningstekenen van Gods 

genade.” –Profeten en koningen, blz. 439, 440. 

“De Bijbel beschrijft de toestand van Babylon op het ogenblik dat 

deze profetie in vervulling gaat: ‘Haar zonden hebben zich opgehoopt 

tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.’ 

(Openbaring 18:5). Ze heeft de maat van haar schuld vol gemaakt en 

haar verwoesting staat voor de deur. Maar God heeft nog een volk in 

Babylon en vóór Zijn oordelen over deze wereld worden uitgestort 

moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen, ‘opdat ze geen 

gemeenschap hebben aan haar zonden en niet ontvangen van haar 

plagen’: vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door 

de engel die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn 

lichtglans en met luider stem roept om de zonden van Babylon te 

verkondigen. In deze boodschap wordt de oproep ‘Gaat uit van haar, 

mijn volk’ uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen met de 

boodschap van de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap 
die aan de bewoners van de aarde zal worden gebracht.” –De grote 

strijd, blz. 558, 559. 
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SABBAT 

7.  Wat kunnen noch Herodias noch Babylon vernietigen? Wat zal 

de beloning zijn van degenen die zegevieren over het geestelijke 

Babylon? Matthéüs 10:28; Openbaring 20:6. 

Matthéüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam 
doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd 

voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 

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. 

 

“De verlosten zullen diegenen ontmoeten en herkennen, die zij op 

de verhoogde Zaligmaker gericht hebben. Wat een gezegend 

gesprek zullen zij met deze mensen hebben! ‘Ik was een zondaar’, 

zal er dan gezegd worden, ‘zonder God en zonder hoop in de wereld 

en u kwam naar mij toe en vestigde mijn aandacht op de liefdevolle 

Zaligmaker als mijn enige hoop.’ [...] 

Anderen zullen hun dankbaarheid tot diegenen tot uitdrukking 

brengen die de hongerigen gevoed en de naakten gekleed hebben. 

‘Toen wanhoop mijn ziel in ongeloof vasthield, zond de Here u tot 

mij’, zo zeggen zij, ‘om woorden van hoop en troost tot mij te 

spreken. U bracht voedsel voor mijn lichamelijke behoeften en u 

opende het Woord van God voor mij en deed mijn geestelijke 

behoeften ontwaken. U behandelde mij als een broeder. U had 

medelijden met mij in mijn verdriet en herstelde mijn gekneusde en 

verwonde ziel zodat ik de hand van Christus kon grijpen, die naar 

mij uitgestrekt was om mij te redden. In mijn onwetendheid, 

onderwees u mij geduldig, dat ik een Vader in de hemel had, die 

voor mij zorgde.’ ” –Maranatha, de Here komt!, blz. 303. 

 

_____ 
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Zendingsbericht van Rwanda 
 

Voorlezen op Sabbat 31 oktober 2020 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 7 november 2020 worden ingezameld 

 

 

“Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan 

al het werk dat de HEERE door de dienst van Mozes geboden had te 
doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de 

HEERE.” Éxodus 35:29. 

 

Beste broeders en zusters over de gehele wereld, 

 

Ontvang de hartelijke groeten in de naam van onze Heere Jezus Christus, 

die stierf, opdat wij het eeuwige leven kunnen beërven. 

 

De Republiek Rwanda wordt een land met duizend heuvels genoemd. 

Hoewel het zich in Centraal-Afrika bevindt, wordt het gerekend tot de 

Oost-Afrikaanse landen. Grenzend aan de Republiek Burundi in het 

zuiden, de Republiek Oeganda in het noorden, de Verenigde Staten van 

Tanzania in het oosten en de Democratische Republiek Congo in het 

westen, beslaat Rwanda 26.338 vierkante kilometer (10.169 vierkante 

mijl) en heeft een bevolking van ongeveer 12 miljoen, die snel groeit. 

Het land heeft prachtige toeristische attracties, waaronder het Nationale 

Vulkaanpark in het noorden van het land, waar berggorilla's te vinden 

zijn, Akagera National Park en Nationaal park Nyungwe Forest. Wat de 

economie betreft, zijn Rwandezen boeren met zeer kleine stukjes land, 

waarbij zowel traditionele als moderne landbouwmethoden worden 

gebruikt. Het land is door andere landen ingesloten, dus de meeste 

goederen uit het buitenland zijn duur. 

Wat het onderwijs betreft, wordt het aantal mensen dat niet kan lezen, 

verminderd door gratis basis- en voortgezet onderwijs op overheids-

scholen. Leningen worden verstrekt aan degenen die aan de universiteit 

van Rwanda kunnen worden toegelaten. Het land heeft vier officiële talen: 

Kinyarwanda, Engels, Frans en Swahili; maar Kinyarwanda is de moeder-

taal van de Rwandezen. Volgens Wikipedia is het christendom de grootste 

godsdienst in Rwanda. De meest recente nationale telling toont de vol-

gende categorieën: Rooms-katholiek, 43,7 procent; Protestant, 37,7 
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procent; Zevende-dags Adventisten, 11,8 procent; Moslim (voornamelijk 

soennieten), 2 procent; geen religieuze overtuiging, 2,5 procent; en 

Jehovah’s Getuigen, 0,7 procent. Er is ook een klein aantal bahá'ís en som-

migen met traditionele inheemse overtuigingen. 

De boodschap van het Internationaal Zendingsgenootschap der Zevende-

dags Adventisten, Reformatiebeweging kwam begin 1993 Rwanda 

binnen, toen zendelingen uit Tanzania, waaronder predikers Parmenas 

Shirima, Bright Dickson Fue en Mwanjabeke, Rwanda bezochten en het 

werk bleven steunen, ondanks ontmoedigende omstandigheden. Het werk 

van de Heer werd sterk belemmerd door de genocide in 1994. 

Eind december 1996 nam het aantal gelovigen aanzienlijk toe, aangezien 

meer dan 200 Rwandese gelovigen die de Reformatieboodschap in vluchte-

lingenkampen in Tanzania hadden ontvangen, terugkeerden en zich bij de 

gelovigen voegden, vooral in Kigali City. De zendingsactiviteiten namen 

toe, gesteund door de bovengenoemde predikers en de Generale 

Conferentie, aangezien de organisatie van het Rwandese veld werd 

versterkt. 

Er zijn nu veertig lokale gemeenten en zeven vestigingen in het hele land. 

Het ledenaantal ligt op 760 en er zijn veel geïnteresseerde zielen. Het veld 

is verdeeld in drie zendingszones: Noordwest, Zuid-Centraal en Oost, met 

zes predikers en één ingezegend ouderling. 

Voor de registratie van de gemeente volgens de wetten van het land, 

ontvingen we op 23 januari 1998 de vergunning om te prediken 

[ACQUIT DE DROIT]; het certificaat voor tijdelijke registratie op 29 

oktober 2002; en de volledige registratie als georganiseerde gemeente op 

9 september 2008. Maar nu zijn we bezig onze registratie als gemeente bij 

te werken volgens de nieuwe wet met betrekking tot op geloof gebaseerde 

organisaties in Rwanda, ook al is het verkrijgen daarvan moeilijk voor 

ons omdat we worstelen met het aanpassen van onze fysieke structuren 

aan de normen van de overheid. Om Gods werk uit te voeren in de 

gebieden van het land waar de hervormingsboodschap nog niet bereikt is, 

hebben we een plan voor het Rwandese veld om een Unie te worden, ook 

al zijn er obstakels. 

We hebben ernstige financiële problemen, en hoewel onze leden weinig 

inkomen hebben, hebben ze zich economisch ingespannen om de 

kerkgebouwen te verbouwen die gesloten zijn vanwege de onlangs door 

de regering opgelegde normen. Sommige gebouwen zijn ver genoeg in 
het verbouwingsproces om te worden gebruikt, maar alleen tijdelijk, 

omdat we het noodzakelijke werk nog niet hebben voltooid; andere kerk-

gebouwen zijn nog steeds gesloten. 
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We hebben ook projecten die het werk van de Heer ten goede zullen 

komen, zoals het Murambi School Project, dat de autoriteiten hebben 

geaccepteerd en goedgekeurd. We hebben een groot stuk land in Murambi 

in Kigali City. Vanwege financiële beperkingen werd dat project echter 

vertraagd, maar niet volledig stopgezet. We waren van plan om op dat 

perceel een basisschool en een middelbare school te bouwen, maar het 

lukte alleen om het hek te bouwen. 

Daarnaast hebben we plannen om kleuterscholen te starten, aangezien 

onderwijs de hoogste prioriteit heeft van de Rwandese regering; we zijn 

bijvoorbeeld begonnen met het onderwijzen van kleine kinderen in de 

lokale gemeente van Nyamata, in een stad in de buurt van Kigali City. 

Het werk groeit snel; we hebben de school geopend met 20 kinderen en 

nu hebben we er meer dan 180. Schoolgebouwen zijn nodig, vooral 

omdat we nu het kerkgebouw gebruiken om met de jonge kinderen te 

werken. In het oostelijke deel van het land hebben we nog een groot kaal 

stuk grond in het Kigonge-gebied, waar we voorstellen om een school of 

een sanatorium te beginnen. 

De Geest der Profetie zegt ons: “Er moeten scholen worden opgericht in het 

buitenland en in ons eigen land. We moeten van God leren hoe we deze 

scholen moeten beheren. Ze zullen niet worden geleid zoals velen van hen 

geleid zijn. Onze instellingen moeten worden beschouwd als Gods instru-

menten voor de bevordering van Zijn werk op aarde ... We moeten 

standhouden als een verenigd gezelschap dat oog in oog zal staan. Dan 

zullen we de redding van God aan de rechter- en linkerkant zien. Als we in 

harmonie werken, geven we God de kans om voor ons te werken.”  

–Fundamentals of Christian Education, blz. 531. De mogelijkheid ligt 

binnen ons bereik om Gods werk op dit gebied te steunen. 

We smeken onze broeders en zusters wereldwijd om voor ons te bidden en 

hun inspanningen te verenigen met die van ons om via deze projecten de 

reformatieboodschap in Rwanda helpen te verspreiden. Moge de zacht-

moedige en nederige Jezus Christus elk lid en elke vriend van de reformatie-

boodschap beïnvloeden en er baat bij hebben om diep na te denken over hoe 

ze kunnen helpen deze plannen te ondersteunen. 

 

–Prediker Ngoboka Steven 
Voorzitter van het Rwandese veld 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor Rwanda  

 
Geef met blijdschap, denkend aan de zegeningen die u ontvangen hebt! 

 

 

19
e
 Les     Sabbat 7 november 2020 

                 Sabbatbegin 17.02 
u.
  17.00 

u.
 

 

De Samaritaanse vrouw uit Sichar 

en de luide roep 

 

Sichar komt uit het Hebreeuws en betekent ‘bedwelmende substantie of 

sterke drank’
1
 

“De [Samaritaanse] vrouw [uit Sichar] zei tegen Hem: Heere, U hebt 

geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water 

vandaan?” Johannes 4:11. 

“De vrouw had de woorden van Christus niet begrepen, maar de ernst 

ervan drong tot haar door. Haar luchtige, uitdagende houding begon te 

veranderen. Omdat zij meende dat Jezus sprak over de bron voor hen, zei 

ze: ‘Heer, Gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt Gij dan aan 

het levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de 

put gegeven en zelf eruit gedronken heeft?’ 

Ze zag alleen maar een dorstige reiziger voor zich, uitgeput en verreisd. 

In haar gedachten vergeleek ze hem met de geëerde aartsvader Jakob. Ze 

koesterde het zo begrijpelijk gevoel dat geen andere put gelijkgesteld kon 

worden met deze put van Jakob. Zij zag terug naar de voorvaders en 

vooruit naar de Messias, terwijl de Hoop der vaderen, de Messias Zelf, 

naast haar zat en ze kende Hem niet. Hoeveel dorstige zielen zijn 

tegenwoordig vlak bij de fontein des levens terwijl zij zoeken naar de 

bron des levens in de verte.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 145. 

  

                                                        

 

 

 
1
 Strong’s No. 4965 in het Grieks en Strong’s No. 7941 in het Hebreeuws. 

Het verwijst naar een intens alcoholische drank. 
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ZONDAG 

Een persoonlijk gesprek met Jezus 

1.  Waar ontmoetten Jezus en de Samaritaanse vrouw uit Sichar 

elkaar? Waarom was Christus moe en dorstig? Johannes 4:4-7; 

19:28; Hebreeën 2:17. 

Johannes 4:4-7; 19:28 En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam 

dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk 

grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron 
van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. 

Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria 

om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. [...] 

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat 

het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 
Hebreeën 2:17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk 

worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou 
zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te 

verzoenen. 

 

“Toen Jezus bij de bron zat, was Hij uitgeput van honger en dorst. 

Het was een lange reis geweest van de vroege morgen af en nu 

brandde de middagzon op Zijn hoofd. Zijn dorst werd verergerd bij 

de gedachte aan het koele, verfrissende water, dat zo dichtbij en toch 

zo onbereikbaar was. Hij had geen touw en geen waterkruik en de 

put was diep. Hij deelde het lot van de mensheid en wachtte tot er 

iemand zou komen om water te putten. 

Er kwam een vrouw uit Samaria. Terwijl zij Zijn aanwezigheid 

negeerde, vulde ze haar kruik met water. Toen zij zich omkeerde om 

weg te gaan, vroeg Jezus haar om water. Geen oosterling zou zo’n 

verzoek weigeren. In het Oosten werd water ‘het geschenk van God’ 

genoemd. Het aanbieden van drinken aan een dorstige reiziger werd 

beschouwd als een zo heilige plicht, dat Arabieren uit de woestijn 

een grote omweg zouden maken om deze plicht te vervullen. De 

haat tussen joden en Samaritanen was oorzaak dat de vrouw deze 

vriendelijkheid aan Jezus betoonde, maar de Heiland zocht de 

sleutel naar dit hart. Met een tact, geboren uit goddelijke liefde, 

vroeg Hij een gunst, in plaats van iets aan te bieden. Het aanbieden 

van een gunst had zij kunnen weigeren, maar vertrouwen wekt 

vertrouwen. De Koning des hemels naderde deze verstoten vrouw 
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en vroeg een gunst van haar. Hij, die de zeeën had gemaakt, die de 

wateren van de afgrond bestuurt, die de bronnen en fonteinen der 

aarde opent, rustte van Zijn vermoeidheid uit bij de Jakobsbron en 

was afhankelijk van de vriendelijkheid van een vreemdeling om een 

beker water te krijgen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 144, 145. 

 
MAANDAG 

2. Wat verbaasde de vrouw over Jezus? Wat bood Hij niet alleen 

aan haar aan, maar ook aan iedereen? Johannes 4:9, 10, 13, 14; 

7:37-39. 

Johannes 4:9, 10, 13, 14; 7:37-39 De Samaritaanse vrouw dan zei 

tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die 

een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met 
Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van 

God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u 
zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven 

hebben. [...] Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit 

water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water 
dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. 

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van 

water dat opwelt tot in het eeuwige leven. [...] En op de laatste, de 

grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst 

heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de 
Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 

vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 

ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was. 

 

“Het heeft weinig zin, te proberen om anderen te hervormen door 

hetgeen wij zien als verkeerde gewoontes aan te vallen. Zulke pogingen 

doen vaak meer kwaad dan goed. In Zijn gesprek met de Samaritaanse 

vrouw hield Christus, in plaats van de Jacobsbron te kleineren, haar iets 

beters voor. Hij zei: ‘Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die 

tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en 

Hij zou u levend water hebben gegeven.’ (Johannes 4:10) Hij ver-

plaatste het gesprek naar de schat die Hij kon schenken, door de vrouw 
iets beters te bieden dan zij bezat, het levende water zelf, de vreugde en 

de hoop van het evangelie. 
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Dit is een illustratie van hoe wij moeten werken. Wij moeten de men-

sen iets beters bieden dan hetgeen zij bezitten, de vrede van Christus, 

die alle verstand te boven gaat. (vgl. Filippensen 4:7) We moeten hun 

vertellen van Gods heilige wet, de weergave van Zijn karakter en een 

uitdrukking van hetgeen Hij wil dat zij worden. ...” –Adviezen over 

dieet en voeding, blz. 405, 406. 

 
DINSDAG 

3.  Waar vroeg de Samaritaanse vrouw om bij Jezus? Wat dienen 

ook wij Hem vandaag te vragen? Johannes 4:15; Zacharía 13:1. 

Johannes 4:15 De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, 

opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om 

te putten. 
Zacharía 13:1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het 

huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde 
en tegen de onreinheid. 

 

“Jezus bedoelde niet, dat een enkele slok van het water des levens 

voldoende zou zijn voor wie het zouden ontvangen. Wie de liefde van 

Jezus leert kennen, zal naar meer verlangen en naar niets anders meer 

zoeken. De rijkdommen, eer en genoegens der wereld bieden geen 

aantrekking meer. Zijn hart zal gedurig roepen: Meer van U! En Hij, 

die aan de ziel haar nood openbaart, staat gereed om haar honger en 

dorst te bevredigen. Alle menselijke toevluchtsmiddelen en steun zul-

len falen. De bakken zullen leeg raken, de poelen opdrogen, maar 

onze Verlosser is een onuitputtelijke Bron. Wij kunnen steeds weer 

drinken en telkens nieuwe voorraad vinden. De mens in wie Christus 

woont, heeft in zich een bron van zegen, ‘een fontein van water dat 

springt ten eeuwigen leven.’ Uit deze bron kan hij kracht en genade 

putten, voldoende voor al zijn behoeften. 

Toen Jezus sprak over levend water, zag de vrouw Hem aan met 

verbaasde aandacht. Hij had haar belangstelling gewekt en ze ver-

langde naar de gave waarover Hij sprak. Ze begreep dat het niet het 

water uit de Jakobsbron was, waarover Hij sprak, want dat had ze al-

tijd gebruikt en toch had ze weer dorst gekregen. ‘Heer,’ zei ze, ‘geeft 

mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan 
om te putten.’ –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 146. 
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WOENSDAG 

4.  Wat was de voornaamste zonde van de Samaritaanse vrouw? Hoe 

dienen de uitverkorenen te leven in hun geestelijke huwelijk met 

Christus? Johannes 4:16-18; Romeinen 7:3, 4; Hebreeën 13:4. 

Johannes 4:16-18 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en 
kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. 

Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want 

vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u 
naar waarheid gezegd. 

Romeinen 7:3, 4 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man 

wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. 

Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen 

overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn 
broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met 

betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, name-
lijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden 

dragen voor God. 

Hebreeën 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijks-
bed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. 

 

“Deze vrouw had Gods geboden overtreden en Christus liet haar 

zien dat Hij de zonden van haar leven kende. Maar Hij liet ook zien 

dat Hij haar vriend was, dat Hij van haar hield en medelijden met 

haar had, en dat als zij bereid was afstand te doen van haar zonden, 

God haar als Zijn kind zou ontvangen.” –The Story of Jesus, blz. 55. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke voorwaarden stelde Jezus – tijdens het gesprek – aan 

iemand om God te aanbidden? Hoe veranderde de mening van de 

Samaritaanse vrouw over Hem? Johannes 4:21-24, 12, 19, 25, 26. 

 

Johannes 4:21-24, 12, 19, 25, 26 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof 

Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de 
Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat 

wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is 
er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en 

waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest 
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en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

[...] Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven 

heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 
kudden? [...] De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet 

bent. [...] De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die 

Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons 
alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt. 

 

“Onze instellingen, voor welk land dan ook, mogen niet opeengepakt 

op één plaats zijn. Het was nooit Gods plan dat het licht van de waar-

heid op die manier beperkt zou worden. Een tijdlang moest de Joodse 

natie in Jeruzalem aanbidden. Maar Jezus zei tegen de Samaritaanse 

vrouw: ‘Geloof Mij, de ure komt, wanneer u, noch op deze berg, noch 

te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden.’ ... De waarheid moet geplant 

worden op iedere plaats waartoe we mogelijk toegang kunnen krijgen. 

Het moet worden uitgedragen naar regio’s waar de kennis van God ont-

breekt. Men zal gezegend worden door Degene te ontvangen in Wie 

hun hoop op eeuwig leven centraal staat. De aanvaarding van de waar-

heid zoals die in Jezus is, zal hun hart vullen met melodie voor God. 

Op een paar plekken een grote hoeveelheid aan middelen in beslag 

nemen, is in strijd met de christelijke principes. Elk gebouw dient te 

worden gebouwd met het oog op de behoefte aan soortgelijke ge-

bouwen op andere plaatsen. God roept mensen in vertrouwensposities 

in Zijn werk op, om niet de weg van vooruitgang te blokkeren door op 

een paar bevoorrechte plaatsen, of in een of twee takken van het werk, 

zelfzuchtig alle middelen te gebruiken die ze kunnen bemachtigen.”  

–Counsels on Health, blz. 216, 217. 

 
VRIJDAG 

De luide roep 

6.  Wat was de reactie van de vrouw op Jezus’ woorden? Welke 

krachtige boodschap brachten haar woorden tot uiting? Johannes 

4:28-30; Matthéüs 25:6. 

Johannes 4:28-30 De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging 
weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij 

alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn? 
Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe. 
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Matthéüs 25:6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de 

bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 

 

“De tijd van toetsing is over ons gekomen, want de luide roep van de 

derde engel is reeds begonnen in de openbaring van de gerechtigheid 

van Christus, de zonden-vergevende Verlosser. Dit is het begin van 

het licht van de engel wiens heerlijkheid de gehele aarde zal ver-

vullen. Want het is het werk van een ieder tot wie de waarschuwings-

boodschap is gekomen, om Jezus te verheffen, om Hem aan de wereld 

voor te stellen. ...” –Selected Messages, boek 1, blz. 362. 

 
SABBAT 

7.  Welke boodschap zullen de uitverkorenen – nadat de laatste 

regen is gevallen – met een luide roep geven? Waar zullen de-

genen die de boodschap horen en aanvaarden vandaan komen, 

zoals de Samaritanen uit Sichar, en wat zal het resultaat zijn? 

Openbaring 18:1, 4; 2 Korinthe 6:17, 18; Johannes 4:39-42. 

Openbaring 18:1, 4 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit 
de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn 

heerlijkheid. [...] 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. 
Johannes 4:39-42 En velen van de Samaritanen uit die stad geloof-

den in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles 
tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij 

Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef 

daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege 

Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om 

wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werke-

lijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus. 
 

“Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naam-Adventisten 
en de gevallen kerken, en voordat de plagen uitgestort worden, zullen 

predikanten en leden opgeroepen worden om deze kerken te verlaten, 

en zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en 
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voordat de luide kreet van de derde engel gehoord wordt, zal hij een 

opwinding doen ontstaan in deze godsdienstige lichamen, ten einde 

degenen, die de waarheid verworpen hebben te doen geloven, dat God 

met hen is.” –Eerste geschriften, blz. 313, 314. 

“Ik zag dat God kinderen heeft, die de Sabbat niet inzien en die niet 

houden. Zij hebben het licht, dat er op schijnt, niet verworpen. En bij 

het begin van de tijd der benauwdheid werden wij vervuld met de 

Heilige Geest en gingen wij uit en verkondigden de Sabbat meer in het 

bijzonder. Dit verbitterde de kerken en naam-adventisten, daar zij de 

Sabbatswaarheid niet konden tegenspreken. En in die tijd zagen Gods 

uitverkorenen duidelijk, dat wij de waarheid hadden en zij traden uit en 

verduurden de vervolging met ons. Ik zag het zwaard, de hongersnood, 

de pestilentie en grote verwarring in het land. De goddelozen dachten, 

dat wij de oordelen over hen gebracht hadden, en zij maakten zich op 

en beraadslaagden tezamen om de aarde van ons te bevrijden, den-

kende, dat het kwaad dan gekeerd zou worden.” –Schetsen uit het 
leven van Ellen G. White, blz. 93.  

 

_____ 
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 Les     Sabbat 14 november 2020 

                 Sabbatbegin 16.51 
u.
  16.50 

u.
 

 

Johanna en welwillendheid 

 

Johanna betekent ‘door Jehova begunstigd’
1
 

“En Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en 

Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen.” 

Lukas 8:3. 

“De Bijbel zegt: ‘Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predi-

kende en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de 

twaalven waren met Hem; en sommige vrouwen, die van boze geesten en 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Strong’s No. 3076 in Hebreeuws, de vrouwelijke vorm van 

Yejokjanan. 
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krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdaléna, van wie 

zeven duivelen uitgegaan waren; en Johanna, de vrouw van Chûsas, de rent-

meester van Heródes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van 

hun goederen.’ Niet alleen Christus, maar ook Zijn discipelen werkten in de 

steden en dorpen; en degenen die langer in de waarheid waren geweest dan 

de nieuwe bekeerlingen, dienden Hem met hun bezittingen.” –Daughters of 
God, blz. 70. 

 
ZONDAG 

Een financier onder de vrouwen van Galilea 

1.  Wie was de echtgenoot van Johanna en bij welke Herodes was 

hij in dienst? Wat deed Johanna met haar rijkdom? Lukas 8:3; 

Markus 6:14. 

Lukas 8:3 En Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van 

Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun 
eigen bezittingen. 

Markus 6:14 En koning Herodes hoorde het (want Zijn Naam was 

bekend geworden) en zei: Johannes die doopte, is uit de doden 
opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in Hem. 

 

“De rijkste mensen moeten ook hun belangstelling tonen, en gaven 

en offers brengen, in overeenstemming met de rijkdom die God hen 

heeft toevertrouwd. Laat er in de boeken in de hemel een verslag 

over kerstmis staan als nooit tevoren, vanwege de gaven die tot 

ondersteuning van Gods werk en de opbouw van Zijn koninkrijk 

gegeven zijn.” –Het Bijbels gezin, blz. 401. 

“Het wijden aan God van een tiende van alle inkomsten, hetzij van 

de boomgaard en de akker, de schapen en het vee, of van de arbeid 

van hoofd en hand; de wijding van een tweede tiende voor de 

ondersteuning der armen en andere weldadigheid, hadden de be-

doeling, de mensen steeds de waarheid voor te houden, dat God de 

eigenaar is van alles, alsook van hun kans om de kanalen van Zijn 

zegeningen te zijn. Het was een opleiding die alle bekrompen 

zelfzucht zou doden en het karakter grootheid en zieleadel zou 

verlenen.” –Karaktervorming, blz. 44. 
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MAANDAG 

2. Met wie reisde zij? Wat werd in de steden en dorpen ver-

kondigd? Lukas 8:1-3, eerste gedeelte; 9:2. 

Lukas 8:1-3a; 9:2 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad 

en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het 
Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en 

sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, 

namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven 
demonen uitgegaan waren, en Johanna, ... [...] En Hij zond hen op 

weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. 

 

“Het is het goddelijke plan dat wij zullen werken zoals de discipelen 

werkten. Lichamelijke genezing is verbonden met het evangelie-

werk. In dit evangeliewerk mag onderricht nooit gescheiden worden 

van genezing.” –De weg tot gezondheid, blz. 109. 

 
DINSDAG 

3.  Wat zouden de gelovigen – naar Johanna’s voorbeeld – moeten 

doen? Wie hebben baat bij de offergaven voor de heiligen? 

Handelingen 20:35; 2 Korinthe 9:11-13. 

Handelingen 20:35 Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te 

arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de 
Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd 

heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 

2 Korinthe 9:11-13 Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle 
vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God 

teweegbrengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de 
tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van 

vele dankzeggingen aan God, want door dit bewijs van dienstbetoon 

verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie 

van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle 

handreiking aan hen en aan allen. 

 

“De meerderheid van de belijdende christenen doen met grote tegenzin 

afstand van hun middelen. Velen van hen geven God niet een twin-

tigste van hun inkomen, en velen geven veel minder dan dat; terwijl er 

een grote groep is die God berooft van de kleine tienden, en anderen 
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die alleen de tienden geven. Als alle tienden van ons volk – zoals zou 

moeten – in de schatkamer van de Heer zouden stromen, zouden zulke 

zegeningen worden ontvangen dat geschenken en offergaven voor 

heilige doeleinden vertienvoudigd zouden worden, en zo zou het 

kanaal tussen God en de mens opengehouden worden. Christus’ 

volgelingen dienen niet te wachten op sensationele oproepen van 

zendelingen om hen tot actie aan te zetten. Als ze geestelijk wakker 

waren, zouden ze in de inkomsten van elke week, veel of weinig, de 

stem van God en van het geweten met gezag horen, die de tienden en 

offergaven van de Heer vorderen.” –Testimonies for the Church,  

vol. 4, blz. 474. 

  
WOENSDAG 

4.  Tot welk dienstwerk, bestaande uit alleen vrouwen, behoorde 

Johanna? Welke heilige dag vierden zij? Lukas 23:55; 24:10; 

23:54, 56. 

Lukas 23:55; 24:10; 23:54, 56 En ook de vrouwen die met Hem uit 

Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn 
lichaam erin gelegd werd. [...] En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij 

hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. [...] En het was de dag 

van de voorbereiding en de sabbat brak aan. [...] En toen zij 

teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op 
de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. 

 

“De vrouwen, die de nederige volgelingen van Christus geweest waren, 

wilden Hem niet verlaten, totdat zij Hem in het graf hadden zien leg-

gen, en een zeer zware steen tegen de deur des grafs hadden zien wente-

len, opdat Zijn vijanden niet misschien trachten zouden, Zijn lichaam 

weg te nemen. Maar zij hadden geen vrees behoeven te hebben; want ik 

zag dat het engeleheir met onbeschrijflijke belangstelling de wacht 

hield over de rustplaats van Jezus, in gespannen afwachting om bevel te 

ontvangen, deel te nemen aan de bevrijding van de Koning der 

heerlijkheid uit Zijn gevangenhuis.” –Eerste geschriften, blz. 212. 
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DONDERDAG 

Het verzorgen van het lichaam van de Heiland 

5.  Wat heeft Johanna met haar eigen geld gekocht en toebereid voor 

het lichaam van Christus? Wat stelt het lichaam van Christus 

geestelijk voor? Lukas 24:1; Kolossensen 1:18. 

Lukas 24:1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg 

in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij 

gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 
Kolossensen 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van 

de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

 

“Tengevolge van haar behoeften doet een ten ondergang gedoemde 

wereld een beroep op onze middelen en onze invloed om aan mannen 

en vrouwen  de waarheid te brengen welke zij in hun ondergangs-

dreiging zo nodig hebben.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 3, blz. 416 [zie ook: Getuigenissen voor de gemeente, blz. 245]. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat omvat volgens Jezus onze verantwoordelijkheden om het 

laatste werk te ondersteunen? Welke andere geschenken zijn, 

zoals bij Johanna, van wezenlijk belang om in bij te dragen? 

Matthéüs 23:23; 1 Korinthe 16:1, 2; Spreuken 3:9; 28:27. 

Matthéüs 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 

want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het 
belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het ge-

loof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet 
nalaten. 

1 Korinthe 16:1, 2 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, 

moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opge-
dragen heb: Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij 

zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, 

opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik 
gekomen ben. 

Spreuken 3:9; 28:27 Vereer de HEERE met je bezit, met de 
eerstelingen van heel je opbrengst [...] Wie aan de arme geeft, zal 
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geen gebrek hebben, maar wie zijn ogen toesluit, zal veel vervloekt 

worden. 

 

“De Heer eist niet alleen de tienden als Zijn eigendom op, maar leert 

ons ook, hoe we die voor Hem apart moeten leggen. ‘Vereer de 

HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.’ 

(Spreuken 3:9 NBG51) Daaruit leren we niet, dat we ons geld voor 

onszelf mogen besteden, en het overschot aan de Heer moeten 

brengen, zelfs niet als dat overschot een eerlijke tiende is. Leg eerst 

Gods aandeel opzij. De aanwijzingen, die de Heilige Geest gaf over 

giften via de apostel Paulus, leren een grondregel, die ook op tienden 

van toepassing is. ‘Laat ieder van u op elke eerste dag van de week bij 

zichzelf iets opzijleggen.’ (1 Korinthe 16:2) Dat geldt voor ouders en 

kinderen.” –Het Bijbels gezin, blz. 320. 

 
SABBAT 

7.  Welke bijzondere ervaring maakte Johanna op de opstandings-

dag? Welke vergeten boodschap verkondigden de vrouwen? 

Lukas 24:4-9. 

Lukas 24:4-9 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, 

zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij 

zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden 

die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier 
niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken 

heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet 

overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd 
worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze 
dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. 

 

“Maria haastte zich vervolgens met grote snelheid naar de discipelen 

en vertelde hen dat Jezus niet in het graf was waar ze Hem hadden 

neergelegd. Terwijl ze op weg was om het te boodschappen, onder-

zochten de andere vrouwen, die bij het graf op haar wachtten, het 

interieur grondiger, om zich ervan te vergewissen dat hun Heer 

inderdaad weg was. Plotseling zagen ze een mooie jongeman, gekleed 
in glanzende kleding, bij het graf zitten. Het was de engel die de steen 

had weggerold en nu een hoedanigheid aannam dat geen schrik zou 

aanjagen bij de vrouwen, die de vrienden van Christus waren, en Hem 
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bijstond in Zijn openbare dienstwerk. Maar ondanks het omsluieren 

van de helderheid van de engel waren de vrouwen zeer verbaasd en 

doodsbang voor de heerlijkheid van de Heer die hem omringde. Ze 

vluchtten weg van het graf, maar de hemelse boodschapper sprak hen 

aan met rustgevende en geruststellende woorden.” –Daughters of 

God, blz. 71. 

“De vrouwen waren niet allen uit dezelfde richting naar het graf 

gekomen. [...]  Zij stonden op het punt de vlucht te nemen, toen de 

woorden van de engel hen weerhielden. ‘Weest gij niet bevreesd,’ zei 

hij, ‘want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, 

want Hij is opgewekt gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats 

waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt Zijn 

discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden.’ Weer keken zij in het 

graf en weer hoorden zij dat geweldige nieuws. Daar is nog een engel 

in menselijke gedaante en deze zegt: ‘Wat zoekt gij de levende bij de 

doden? ...’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 657, 658. 

 

_____ 
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e
 Les     Sabbat 21 november 2020 

                 Sabbatbegin 16.42 
u.
  16.41 

u.
 

 

De Syro-Fenicische vrouw en 

het geloof van de heiligen 

 

De naam Fenicië is afgeleid van het Griekse woord phoinix, wat 

‘palmboom’ betekent’.
1
 

“En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon; en 

toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist, 

maar Hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het doch-

tertje een onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn 

voeten.” Markus 7:24, 25. 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Griekse Strong’s No’s 5403 en 5405. 
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“Hoewel Jezus geen antwoord gaf, bleef de vrouw geloven. Toen hij 

voorbijging alsof Hij haar niet gehoord had, volgde zij Hem en bleef Hem 

smeken. Geërgerd door haar aanhouden vroegen de discipelen aan Jezus 

haar weg te zenden. Zij zagen dat hun Meester haar onverschillig behan-

delde en meenden daarom dat Hij instemde met het vooroordeel van de 

joden tegen de Kanaänieten. Het was echter een Heiland vol medelijden 

tot wie de vrouw haar bede richtte en in antwoord op het verzoek van de 

discipelen zei Jezus: ‘Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van 

het huis Israëls.’ Hoewel dit antwoord in overeenstemming scheen te zijn 

met het vooroordeel van de joden, hield het een berisping in voor de 

discipelen. Later begrepen zij dat Hij hen wilde herinneren aan wat Hij zo 

vaak had gezegd, dat Hij in de wereld gekomen was om iedereen, die 

Hem wilde aannemen, te redden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 328. 

 
ZONDAG 

Het evangelie voor de heidenen  

1. Welke nationaliteit had de Syro-Fenicische vrouw? Wat schreef 

Paulus over heidenen en vrouwen? Matthéüs 15:22, eerste 

gedeelte; Markus 7:26, eerste gedeelte; Kolossensen 3:11; 

Galaten 3:28. 

Matthéüs 15:22a En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied 
kwam… 

Markus 7:26a Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-
Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. 

Kolossensen 3:11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, 

besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 
Christus is alles en in allen.  

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. 

 

“De mensen in dit gebied behoorden tot het oude Kananese geslacht. 

Zij aanbaden de afgoden en werden door de joden veracht en gehaat. 

Tot deze mensen behoorde de vrouw die nu tot Jezus kwam. Zij was 

een heidin en daarom verstoken van de voorrechten die de joden 

dagelijks genoten. Onder de Feniciërs woonden vele joden en nieuws 

over het werk van Christus was in deze streek doorgedrongen. 
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Sommige mensen hadden naar Zijn woorden geluisterd en Zijn 

wonderen gezien. Deze vrouw had gehoord van de profeet die, naar 

men zei, tal van ziekten had genezen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 

blz. 327. 

 
MAANDAG 

2. Welk ernstig probleem had de Syro-Fenicische vrouw in haar 

gezin? Op Wie deed zij een beroep? Wat was haar verzoek? 

Markus 7:25, 26; Matthéüs 15:22, laatste gedeelte. 

Markus 7:25, 26 Want een vrouw van wie het dochtertje een 

onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn 

voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië; 

en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. 
Matthéüs 15:22b …riep naar Hem: Heere, Zoon van David, 

ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon 
bezeten. 

 

“De dochter van de Syro-Fenicische vrouw was bezeten van een 

onreine geest, die Jezus door Zijn woord uitdreef. [...] In bijna alle 

gevallen heeft Jezus de boze geest als een met verstand begaafd 

wezen toegesproken wanneer Hij hem opdracht gaf uit zijn 

slachtoffer te varen en hem niet meer te kwellen.” –De grote strijd, 

blz. 474, 475. 

“Toen zij van Zijn macht hoorde, kwam er hoop in haar hart. 

Gedreven door moederlijke liefde besloot zij het geval van haar 

dochter aan Hem voor te leggen. Zij was beslist van plan Jezus te 

vertellen van haar zorgen. Hij moest haar kind genezen. Zij had hulp 

gezocht bij de heidense goden, maar alles was vergeefs. Soms was 

zij geneigd te denken: ‘Wat kan deze joodse leraar voor mij doen?’ 

Maar zij had gehoord dat Hij allerlei ziekten had genezen, of zij die 

Hem kwamen arm of rijk waren. Zij besloot vast te houden aan haar 

hoop.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 327. 

 
DINSDAG 

3. Welke verkeerde houding hadden de discipelen tegenover 

heidenen, vrouwen en kinderen? Wie doorbrak elke scheids-

muur? Matthéüs 15:23; Lukas 18:15, 16; Éfeze 2:13, 14. 
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Matthéüs 15:23 Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn 

discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, 

want zij roept ons na. 
Lukas 18:15, 16 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, 

opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, 

bestraften ze hen. Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat 
de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen 

is het Koninkrijk van God. 

Éfeze 2:13, 14 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf 
was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze 

vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die 
scheiding maakte, af te breken. 

 

“De Heiland verlangde ernaar om aan Zijn discipelen de waarheid te 

ontsluiten betreffende het wegbreken van ‘de tussenmuur, die schei-

ding maakte’ tussen Israël en de andere naties, – de waarheid, dat ‘de 

heidenen medeërfgenamen zijn’ met de joden en ‘medegenoten van 

de belofte in Christus Jezus door het evangelie.’ (Éfeze 2:14; 3:6) 

Deze waarheid [...] [kwam nog] duidelijker ... naar voren tijdens Zijn 

bezoek aan Phoenicië, toen Hij de dochter van de Kaänitische vrouw 

genas. Deze ervaringen droegen ertoe bij dat de discipelen gingen 

begrijpen, dat er onder degenen die door velen als onwaardig om ver-

lost te worden werden beschouwd, vele zielen waren die hunkerden 

naar het licht der waarheid.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 15, 16. 

 
WOENSDAG 

4. Met welke vraag beproefde Jezus de Syro-Fenicische vrouw? 

Wie zijn de verloren schapen van het huis Israël en de kinderen 

van God? Matthéüs 15:24; Johannes 1:12, 13; Lukas 19:10. 

Matthéüs 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar 

gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

Johannes 1:12, 13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun 

heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die 

in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en 
ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 

Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 
zalig te maken wat verloren is. 
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“Jezus kende de toestand van deze vrouw. Hij wist dat zij ernaar 

verlangde Hem te spreken en Hij plaatste Zich op haar weg. Door 

haar te helpen in haar leed kon Hij een duidelijk beeld geven van de 

les die Hij wilde onderwijzen. Om deze reden had Hij Zijn disci-

pelen naar deze streek gebracht. Hij wilde dat zij zouden zien hoe-

veel onwetendheid er bestond in de steden en dorpen vlak bij het 

land Israël. De mensen die alle mogelijke kansen hadden gehad de 

waarheid te begrijpen kenden de noden van anderen rondom hen 

niet. Er werd niets ondernomen om mensen die in het duister leef-

den te helpen. De scheidsmuur die door joodse trots was opgericht, 

weerhield zelfs de discipelen om medeleven te tonen met de heiden-

wereld. Deze scheidsmuren zouden echter afgebroken worden. [...]  

Toen Hij zei: ‘Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van 

het huis Israëls,’ sprak Hij de waarheid, en in Zijn werk voor de 

Kananese vrouw vervulde Hij Zijn zending. Deze vrouw was één 

van de verloren schapen die Israël had moeten redden. Het werk dat 

hen was toebedeeld hadden zij veronachtzaamd en dat deed Jezus 

nu.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 328, 330. 

 
DONDERDAG 

5. Waarom knielde de Syro-Fenicische vrouw neer voor Jezus? 

Wat vroeg zij nogmaals aan Hem? Matthéüs 15:25; Kolossensen 

2:9; Filippensen 2:6, 10, 11. 

Matthéüs 15:25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer 

en zei: Heere, help mij! 

Kolossensen 2:9 Want in Hem woont heel de volheid van de 
Godheid lichamelijk. 

Filippensen 2:6, 10, 11 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, 
het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, [...] opdat in 

de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de 

hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong 

zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God 

de Vader. 

 

“Zij smeekt om de kruimels die van de tafel van de Meester vallen. 

Als zij het voorrecht van een hond mag delen, wil zij wel als een 
hond behandeld worden. Zij kent geen nationaal of godsdienstig 

vooroordeel of trots waardoor haar gedrag wordt beïnvloed. 
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Dadelijk erkent zij Jezus als de Verlosser, die in staat is te doen wat 

zij van Hem vraagt.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 329. 

 
VRIJDAG 

6. Met welke woorden stelde Jezus Zijn discipelen en de vrouw nog 

een keer op de proef? Na wat voor een wijs, volhardend en 

zachtmoedig antwoord ontving zij de zegen waar zij zo naar had 

verlangd? Matthéüs 15:26; Markus 7:27-29. 

Matthéüs 15:26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk 

het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. 

Markus 7:27-29 Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst de kinderen 

verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de 

kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij ant-
woordde en zei tegen Hem: Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook 

onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei tegen haar: 
Omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uit-

gegaan. 

 

“De Heiland is voldaan. Hij heeft haar geloof in Hem op de proef 

gesteld. Door Zijn handelwijze met haar heeft Hij laten zien dat zij, 

die beschouwd is als een uitgeworpene van Israël, niet langer een 

vreemdeling is, maar een kind in Gods gezin. Als kind heeft zij het 

recht te delen in de gaven van haar Vader. Christus willigt haar 

verzoek in en eindigt met een les voor de discipelen. ” –Jezus, de 

Wens der eeuwen, blz. 329. 

 
SABBAT  

Geloof gegeven aan de heiligen in de laatste dagen 

7. Hoe zegende Jezus deze vrouw voor haar volharding en haar 

nederige antwoord? Wie stellen in de laatste dagen de Syro-

Fenicische vrouw voor? Matthéüs 15:28; Markus 7:30; 

Openbaring 14:12; 1 Johannes 5:4. 

Matthéüs 15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O 
vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar 

dochter was vanaf dat moment gezond. 
Markus 7:30 En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de 

demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. 
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Openbaring 14:12 [SV77] Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier 

zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof. 

 

“Met een blik vol medelijden en liefde zegt Hij tot de vrouw: ‘O 

vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst.’ Van dat uur 

af werd haar dochter gezond. De boze geest kwelde haar niet langer. 

De vrouw ging heen, terwijl zij haar Heiland haar dank betuigde, 

overgelukkig omdat haar gebed verhoord was.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 329. 

 

Voor verdere studie – Hij vergeet moeders niet 

“Jezus kent de zorg van iedere moeder. Hij, die een moeder heeft gehad 

die te kampen had met armoede en gebrek, leeft mee met iedere moeder 

die haar moeilijkheden heeft. Hij die een lange reis heeft gemaakt om de 

zorgen van een Kananese moeder weg te nemen, zal evenveel doen voor 

de moeders in deze tijd. Hij, die de weduwe van Naïn haar enige zoon 

teruggaf en in Zijn doodsstrijd aan het kruis dacht aan Zijn eigen moeder, 

wordt ook nu nog getroffen door het verdriet van een moeder. In elk 

verdriet en elke nood zal Hij troost en hulp bieden. 

Laten de moeders met hun moeilijkheden bij Jezus komen. Bij Hem 

vinden ze voldoende genade om hen te helpen bij het leiden van hun 

kinderen. De weg staat open voor iedere moeder die haar lasten wil 

neerleggen aan de voeten van de Heiland. Hij die gezegd heeft: ‘Laat de 

kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet,’ nodigt nog steeds de moeders 

uit met hun kleintjes bij Hem te komen, zodat Hij hen kan zegenen. Zelfs 

de baby in de armen van de moeder kan door het geloof van de biddende 

moeder vertoeven in de schaduw van de Almachtige. Johannes de Doper 

was van zijn geboorte af vervuld met de Heilige Geest. Als wij in 

gemeenschap met God willen leven, kunnen ook wij verwachten dat Gods 

Geest onze kleinen reeds van hun vroegste jeugd af zal vormen.” –Jezus, 

de Wens der eeuwen, blz. 425. 

 

_____ 
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22
e
 Les     Sabbat 28 november 2020 

                 Sabbatbegin 16.35 
u.
  16.34 

u.
 

 

Salome en de verlossing van onze kinderen 

 

Salome betekent ‘gelukkig’ of ‘vrede’.
1
 

“Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar 

Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen.” Matthéüs 

20:20. 

“Hun moeder volgde Jezus ook en had Hem gediend van haar goederen. 

Met moederlijke liefde en eerzucht voor haar zonen begeerde zij voor hen 

de meest geëerde plaats in het nieuwe koninkrijk. Zij moedigde hen aan 

dit verzoek tot Hem te richten.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 451. 

 
ZONDAG 

1.  Op basis van welke Bijbelteksten onthult de traditie dat Zebedeüs’ 

vrouw Salome heette? Wie waren haar kinderen en wat was hun 

familiebedrijf? Matthéüs 27:56; Markus 15:40; Matthéüs 4:21. 

Matthéüs 27:56 Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de 

moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van 

Zebedeüs. 
Markus 15:40 En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte 

toekeken; onder hen waren ook Maria Magdalena, en Maria, de 
moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, 

Matthéüs 4:21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, 

namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in 
het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het 

herstellen waren, en Hij riep hen. 
 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Strong’s No. 7965 in het Hebreeuws. 
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MAANDAG 

Verzoek om een bijzondere gunst 

2.  Wat vroeg Salome aan Jezus voor haar kinderen, zoals elke 

moeder het allerbeste voor haar kinderen wil? Wat was Zijn 

profetisch antwoord? Matthéüs 20:20, 21; Markus 10:37-39. 

Matthéüs 20:20, 21 Toen kwam de moeder van de zonen van 

Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer 

om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen 
Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw 

rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk. 

Markus 10:37-39 En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen 

zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand, in 

Uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u 
vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop 

gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen 
Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die 

Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt 

word, zult u gedoopt worden, ... 
“Bij een andere gelegenheid stelden Jacobus en Johannes via hun 

moeder de vraag of ze in het koninkrijk van Christus de voornaamste 

plaatsen zouden mogen innemen. Ondanks het herhaalde onderricht van 

Christus over de aard van Zijn koninkrijk, koesterden de jonge 

discipelen nog de hoop op een Messias die een troon en koninklijke 

macht zou aanvaarden in overeenstemming met de verwachting van het 

volk. De moeder die voor haar zoons de ereplaats in dit koninkrijk 

wenste, vroeg: ‘Zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan 

Uw rechterzijde en één aan Uw linkerzijde in Uw koninkrijk.’ ” –Van 

Jeruzalem tot Rome, blz. 393. 

Christus berispte Johannes en Jakobus en hun moeder niet omdat ze dit 

verzoek hadden ingediend om aan Zijn rechterhand en aan Zijn 

linkerhand in het koninkrijk te zitten. Door de principes van liefde naar 

voren te brengen die hen in hun onderlinge omgang zouden moeten 

aansporen, geeft Hij de verontwaardigde discipelen de instructie dat Hij 

hen in hun dagelijks leven zou willen laten uitoefenen. Zij moesten Zijn 

leven als voorbeeld nemen en in Zijn voetstappen volgen.” –Daughters 

of God, blz. 66. 
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DINSDAG 

3.  Welke beker van smart dronk Jezus? Welke doop van ver-

drukking ondergingen de zonen van Salome? Matthéüs 26:36, 39; 

Handelingen 12:1, 2; Openbaring 1:9. 

Matthéüs 26:36, 39 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die 
Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl 

Ik daar ga bidden. [...] En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp 

Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het 
mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet 

zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 

Handelingen 12:1, 2 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de 

hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij 

doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. 
Openbaring 1:9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deel-

genoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding 
van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille 

van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. 

 

“ ‘Mijn beker zult gij wel drinken’, verklaarde Jezus. Voor Zich zag 

Hij een kruis in plaats van een troon, met als metgezellen twee 

boosdoeners aan Zijn rechter- en linkerhand. Jacobus en Johannes 

zouden delen in het lijden met hun Meester – de een door de snelle 

dood door het zwaard, de ander doordat hij zijn Meester het langst 

van alle discipelen zou volgen in arbeid, smaad en vervolging.”  

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 394. 

 
WOENSDAG 

Het zendingswerk van Salome 

4.  Tot welke groep zendingsvrouwen dichtbij Jezus behoorde 

Salome? Waar wordt zij gezien op de opstandingsdag? Markus 

15:41; 16:1, 5. 

Markus 15:41; 16:1, 5 Die, ook toen Hij in Galilea was, Hem 

gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met 
Hem naar Jeruzalem opgegaan waren. [...] En toen de sabbat 

voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. [...] 

En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een 
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jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. 

 

“De discipel Johannes was met de vrouwen uit Galilea bij het kruis 

gebleven.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 644. 

“Al onze handelingen worden beïnvloed door onze godsdienstige 

ervaring, en als deze ervaring op God is gebaseerd en we de mysteries 

van godsvrucht begrijpen, als we dagelijks de kracht van de komende 

wereld ontvangen, verbinding met God onderhouden en de gemeen-

schap hebben van de Geest.” –This Day with God, blz. 94. 

 
DONDERDAG 

5.  Waar verschijnen – hoewel de zonen van Salome ‘Boanerges’ 

werden genoemd (zonen van de donder) – hun namen vanwege 

Gods werk in hun leven om hun karakters te veranderen? 

Welke plaats nemen de kinderen van Salome vandaag de dag in 

Gods gemeente in? Openbaring 21:14; Éfeze 2:19-21. 

Openbaring 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten 
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 

Éfeze 2:19-21 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 

maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, ge-

bouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, 
goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. 

 

“Vrouwen, die vaardig en bereidwillig doen wat hun hand vindt om 

te doen, en die hun echtgenoot blijmoedig van geest helpen om de 

lasten te dragen en hun kinderen voor God op te voeden, zijn zende-

lingen in de hoogste betekenis van het woord. Zij houden zich bezig 

met een belangrijke tak van het grote werk dat op aarde moet wor-

den gedaan om stervelingen voor te bereiden op een hoger leven, en 

ze zullen hun beloning ontvangen.” –Testimonies for the Church, 

vol. 2, blz. 465. 
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VRIJDAG 

6.  Welke woorden kunnen we ons voorstellen dat Salome her-

haaldelijk tot haar zonen richtte? Wat is Gods belofte aan alle 

ouders die hun kinderen op Gods wegen onderwijzen, zoals deze 

vrouw dat deed? 2 Timótheüs 2:1; Spreuken 6:20-22; 22:6. 

2 Timótheüs 2:1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus 

Jezus. 

Spreuken 6:20-22; 22:6 Mijn zoon, neem het gebod van je vader in 
acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze 

voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat, zal het 

je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je 

spreken. [...] Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook 

als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. 
 

“Ga voorwaarts, mijn zoon, en als je God tot jouw vertrouwen 

maakt, jouw kracht en raadgever, zul je uiteindelijk zegevieren. 

Wandel met een bescheiden geest, acht anderen hoger dan jezelf, en 

dat God je wijsheid mag geven, opdat jij je met zoveel voor-

zichtigheid zult gedragen dat je een instrument in Zijn handen kunt 

zijn om veel goeds te doen in Zijn zaak door het belangrijke werk in 

deze laatste dagen vooruit te brengen. Denk niet dat je moeder 

kritisch en streng is. Ze voelt de meest intense interesse voor jou om 

van dit leven een succes te maken en het toekomstige, onsterfelijke 

leven te verwerven.” –This Day with God, blz. 230. 

 
SABBAT 

7.  Wat was de grootste vreugde van Salome en Zebedeüs? Op 

welke wijze vertegenwoordigde zij Jezus? Spreuken 23:22-25; 

Jesája 49:15, 16. 

Spreuken 23:22-25 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en 

veracht je moeder niet wanneer zij oud is. Koop de waarheid en ver-

koop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. De vader van een 

rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon 
verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. Laten je vader en je moeder 

zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen. 
Jesája 49:15, 16 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet 

ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het 
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vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen 

gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 

 
“Hoeveel sterker dan de dood is de liefde die het hart van de moeder 
aan haar getroffen kind bindt; toch zegt God dat zelfs een moeder haar 
kind kan vergeten, echter ‘zo zal Ik toch u niet vergeten’. Nee; geen 
enkele ziel die op Hem vertrouwt, zal worden vergeten. God denkt 
met tedere zorg aan Zijn kinderen en houdt een gedenkboek voor 
Zich, opdat Hij de kinderen van Zijn zorg nooit zal vergeten. 

Banden tussen mensen kunnen vergaan, 
Vrienden kunnen ontrouw worden, 
Moeders kunnen ophouden hun kinderen te koesteren, 
Hemel en aarde kunnen uiteindelijk worden verwijderd; 
Maar de liefde van Jehova zal altijd blijven bestaan.” 

–Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 329, 330. 
 

Voor verdere studie – een ontroerend verhaal 
“God houdt van u. Hij vraagt: ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten?’ 
Jesája 49:15. U heeft vast wel eens gehoord van het trieste verhaal van de 
moeder die met haar man en kind midden in de winter de ‘Green 
Mountains’ probeerde over te steken. Hun voortgang werd ’s nachts en 
door een storm tot stilstand gebracht. De man ging hulp halen en 
verdwaalde in de duisternis en de stuifsneeuw, en het duurde lang om terug 
te keren. De moeder voelde de kilte van de dood op haar afkomen en ze 
ontblootte haar boezem tot de vrieskou en de vallende sneeuw, om alles wat 
ze van haar eigen leven over had te kunnen geven om dat van haar kind te 
redden. Toen de ochtend aanbrak, werd de baby levend gevonden in de 
sjaal van de moeder, tevergeefs proberend om – met de mooie kunst van 
een baby – glimlachend de aandacht te trekken van het vaste en bevroren 
oog van de moeder, zich afvragend waarom ze niet uit haar slaap 
ontwaakte. 
Hier zien we een liefde die sterker is dan de dood, die het hart van de 
moeder aan haar kind bindt. En toch zegt God dat de moeder haar kind 
eerder zal vergeten dan dat Hij een ziel zal vergeten die op Hem vertrouwt. 
Dat de Heer van ons houdt, is genoeg om elk uur van ons leven de diepste 
dankbaarheid op te roepen. Gods liefde spreekt tot u. Schenk er aandacht 
aan, anders zult u Zijn woorden niet op uzelf toepassen. Vertrouw alleen op 
de liefde van Jezus en u zult de diepste vreugde gevoelen.” –This Day with 
God, blz. 230. 

 

_____ 
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23
e
 Les     Sabbat 5 december 2020 

                 Sabbatbegin 16.30 
u.
  16.30 

u.
 

 

Maria Magdalena en de opstanding 

 

Maria Magdalena en Maria van Bethanië zijn dezelfde persoon. Maria 

betekent ‘sterk en robuust’. 

“En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het 

graf zaten.” Matthéüs 27:61. 

“Maar de Heiland ging nooit aan één ziel voorbij, hoe diep die ook in de 

zonde gezonken was, wanneer hij gewillig was de kostbare waarheden 

des hemels aan te nemen. Voor tollenaars en zondaars waren Zijn 

woorden het begin van een nieuw leven. Maria Magdalena, bij wie Hij 

zeven duivelen had uitgeworpen, was de laatste die bij het graf van de 

Heiland stond, en de eerste die Hij begroette op de morgen van Zijn 

opstanding.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 113. 

 

 
ZONDAG 

Een zondaar wordt bekeerd 

1.  Van wie hield Jezus in Bethanië? Wat vond Maria Magdalena 

leuk om te doen, wanneer Jezus haar, Lazarus en Martha thuis 

bezocht? Welk voorbeeld is dit voor ons vandaag de dag? 

Johannes 11:1, 5; Lukas 10:39, 42. 

Johannes 11:1, 5 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit 

het dorp van Maria en haar zuster Martha. [...] Jezus nu had Martha 
en haar zuster en Lazarus lief. 

Lukas 10:39, 42 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan 
de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. [...] Slechts één 

ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van 

haar zal worden afgenomen. 
 

“Christus werd zo gepijnigd door het gebrek aan begrip in Zijn 

eigen familie dat het voor Hem een opluchting was ergens heen te 

gaan waar dit wanbegrip niet bestond. Er was een gezin dat Hij 

graag bezocht, het huisgezin van Lazarus, Maria en Martha. In de 
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sfeer van geloof en liefde vond Zijn geest rust.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 266. 

 
MAANDAG 

2.  Waarvan was Maria Magdalena genezen? Hoe werd zij be-

schouwd in haar jeugd? Lukas 8:2; 7:37. 

Lukas 8:2; 7:37 En sommige vrouwen die van boze geesten en ziek-

ten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, 
van wie zeven demonen uitgegaan waren, ... [...] En zie, een vrouw in 

de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van 

de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. 

 

“Toen naar menselijke mening haar geval hopeloos had geschenen, 

zag Christus in Maria mogelijkheden voor het goede. Hij zag haar 

betere karaktertrekken. Het verlossingsplan biedt grote mogelijk-

heden voor de mens en deze mogelijkheden werden in Maria 

werkelijkheid. Door Zijn genade kreeg zij deel aan de goddelijke 

natuur. Zij die gevallen was en wier geest een woonplaats van 

demonen was geworden, kwam heel nabij de Heiland in gemeen-

schap en dienst.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 467, 468. 

 
DINSDAG 

Dood en opstanding 

3.  Met welke vreselijke beproeving werden de zussen Maria en 

Martha geconfronteerd? Wat deed Maria toen zij hoorde dat 

Jezus in hun dorp was aangekomen? Johannes 11:11-14, 28, 29. 

Johannes 11:11-14, 28, 29 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen 
hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem 

uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij 

slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood 
gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap 

sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. 

[...] En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar 
zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. Zodra 

die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe. 
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“Had de Heiland bewust het huis van Zijn bedroefde vrienden 

gemeden? Naar het scheen waren Maria en Martha en de stervende 

Lazarus aan hun lot overgelaten. In werkelijkheid was dat echter 

niet het geval. Christus had alles gezien en na de dood van Lazarus 

werden de beproefde zusters gesteund door Zijn genade. Jezus zag 

hun groot verdriet terwijl hun broer worstelde met zijn vijand, de 

dood. Hij voelde diepe pijn, toen Hij tot Zijn discipelen zei: 

‘Lazarus is gestorven.’ Maar Christus kon niet alleen denken aan 

Zijn vrienden in Betanië. Hij moest ook de opleiding van Zijn 

discipelen in gedachten houden. Zij moesten Hem in de wereld 

vertegenwoordigen, zodat de zegen van Zijn Vader iedereen kon 

omvatten. Terwille van hen liet Hij toe dat Lazarus stierf. Als Hij 

hem van zijn ziekte had genezen, zou het wonder dat het duide-

lijkste bewijs van Zijn goddelijkheid is, niet hebben plaats-

gevonden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 438. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat zei Maria toen zij Jezus zag? Welk groot wonder deed Hij 

desondanks in Bethanië voor vele ooggetuigen? Johannes 11:32, 

33, 39, 43-45. 

Johannes 11:32, 33, 39, 43-45 Zodra dan Maria kwam waar Jezus 

was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, 

als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen 
Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar 

meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en 

raakte innerlijk in beroering. [...] Jezus zei: Neem de steen weg. 
Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt 

al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. [...] En toen Hij dit 
gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! 

En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en 

voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een 

zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 

Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en 

gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. 
 

“Toen Maria de boodschap hoorde, stond zij haastig op en verliet met 
een blik van verlangen op haar gelaat de kamer. De rouwklagers, die 

meenden dat zij naar het graf ging om te wenen, volgden haar. Toen 

zij de plaats bereikte waar Jezus wachtte, knielde zij voor Hem neer 
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en zei met bevende lippen: ‘Heer, indien Gij hier geweest waart, zou 

mijn broer niet gestorven zijn.’ Het gejammer van de rouwklagers 

deed haar pijn, want zij verlangde naar enkel rustige woorden met 

Jezus alleen. Zij kende echter de nijd en afgunst in de harten van 

sommige aanwezigen tegen Christus, en dat weerhield haar om haar 

verdriet ten volle te uiten. [...] ‘Na dit gezegd te hebben, riep Hij met 

luide stem: Lazarus kom naar buiten!’ Zijn stem dringt helder en 

doordringend tot het oor van de dode door. Terwijl Hij spreekt flitst 

Zijn goddelijkheid door Zijn menselijkheid heen. Op Zijn gelaat, dat 

door Gods heerlijkheid is verlicht, zien de mensen de verzekering van 

Zijn kracht. De ogen van allen zijn gericht op de ingang van het graf. 

Met intense en haast pijnlijke verwachting zien allen uit naar de toets 

van Christus’ goddelijkheid, naar het bewijs, dat Zijn aanspraken op 

het feit dat Hij Gods Zoon is moet bevestigen, of de hoop voor altijd 

moet blussen.  

In het stille graf beweegt zich iets en hij, die dood was, staat bij de 

deur van het graf. Zijn bewegingen worden belemmerd door de graf-

doeken, waarin hij was gelegd en Christus zegt tot de verbaasde 

toeschouwers: ‘Maakt hem los en laat hem heengaan.’ Weer wordt 

hun getoond dat de mens met God moet samenwerken. De mens moet 

voor de mens werken. Lazarus wordt ontbonden en staat voor de 

menigte, niet als iemand die uitgeteerd is door een ziekte, met 

zwakke, wankele ledematen, maar als een man in de kracht van het 

leven, op het hoogtepunt van zijn kracht. Zijn ogen stralen van begrip 

en liefde voor zijn Heiland. Vol aanbidding werpt hij zich neer aan de 

voeten van Jezus.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 440, 441, 444. 

 
DONDERDAG  

5.  Welke geweldige dienst verrichtte Maria Magdalena uit dank-

baarheid voor Jezus voor het herstel van haar broer en voor haar 

eigen vergeving? Wie vertegenwoordigde, in geestelijke zin, de 

kostbare narduszalf die het huis met een heerlijke geur vulde? 

Johannes 12:3; Éfeze 5:2; 2 Korinthe 2:14, 15. 

Johannes 12:3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer 
grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met 

haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. 
Éfeze 5:2 En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad 

heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en 

slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 
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2 Korinthe 2:14, 15 En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet 

triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats 

openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van 
Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. 

 

“Jezus zou geen andere zalving ontvangen, want de Sabbat was 

nabij en zij hielden de Sabbat volgens het gebod.... Het verlangen 

dat Maria had om deze dienst voor haar Heer te doen, was voor 

Christus van meer waarde dan alle nardus en kostbare olie in de 

wereld, omdat het haar waardering uitdrukte voor de Verlosser van 

de wereld. Het was de liefde van Christus die haar hiertoe 

noodzaakte.” –Christ Triumphant, blz. 252. 

 
VRIJDAG 

6.  Wie dacht Maria dat de tweede Adam was, toen zij Jezus niet 

herkende in de hof na Zijn opstanding? Welke boodschap gaf 

Hij aan haar – de eerste evangelist(e)? Johannes 20:15-18. 

Johannes 20:15-18 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? 
Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: 

Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem 

neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen haar: 

Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat 

betekent: Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik 
ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn 

broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw 

Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en 
berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit 

tegen haar gezegd had. 
 

“Maria wendt zich zelfs af van de woorden van de engelen. Terwijl ze 

dat doet, spreekt een andere stem haar toe: ‘Vrouw!, wat weent u?’ 

Door haar betraande ogen heen ziet Maria iemand van wie ze ver-

onderstelt dat het de tuinman is. ‘Mijnheer’, zegt ze, ‘zo u Hem weg-

gedragen hebt, zeg mij, waar u Hem gelegd hebt, en ik zal Hem 

wegnemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’. Bij het horen van de 

bekende stem wendt zij zich tot Hem. Ze weet nu dat het geen onbe-
kende is die spreekt. Voor haar ziet ze de levende Heiland. Ze springt 

naar Hem toe, alsof ze Zijn voeten wil omhelzen, zeggende: 

‘Rabbouni.’ Maar de Heiland doet Zijn hand omhoog en zegt: ‘Raak 
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Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga 

heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw 

Vader, en tot Mijn God en uw God.’ ” –Daughters of God, blz. 69. 

“Toen Maria Magdalena hen vertelde dat zij de Heer had gezien, 

herhaalde zij de oproep voor de ontmoeting in Galilea. Nog een 

derde maal kregen zij deze boodschap. Nadat Jezus naar de Vader 

was opgevaren, verscheen Hij aan de andere vrouwen met de woor-

den: ‘Weest gegroet.’ Zij naderden Hem en grepen Zijn voeten en 

zij aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. 

Gaat heen en bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar 

zullen zij Mij zien.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 660. 

 
SABBAT  

De grote opstandingen   

7.  Maak een lijst van de drie opstandingen die aan het einde der 

tijden zullen plaatsvinden. Welke verschillen zijn er tussen hen? 

Hoe is Jezus Christus verbonden met deze opstandingen? Daniël 

12:2; Openbaring 20:6; Johannes 5:28, 29; 11:25. 

Daniël 12:2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, 

zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot 

eeuwig afgrijzen. 
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. 

Johannes 5:28, 29; 11:25 Verwonder u daar niet over, want de tijd 
komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij 

zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding 
ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter 

verdoemenis. [...] Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het 

Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. 

 

“De wederkomst van Christus om het verlossingswerk te voltooien is 

één van de plechtigste en heerlijke openbaringen van de Bijbel. Gods 

pelgrimsvolk, dat al zó lang zwerft ‘in het land en in de schaduw des 

doods’, leeft in ‘de zalige hoop’ en kijkt vol blijdschap uit naar de 

verschijning van Christus, die ‘de opstanding en het leven’ is en Zijn 

volgelingen naar ‘het huis Zijns Vaders’ zal brengen. De leer van de 
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wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel. 

[...] Tijdens ‘de duizend jaren’ tussen de eerste en de tweede opstan-

ding, vindt het oordeel over de goddelozen plaats. Volgens de apostel 

Paulus zal dit oordeel na de wederkomst van Christus plaatsvinden. 

[...] Samen met Christus zullen ze [de verlosten] over de goddelozen 

oordelen door hun daden met het Wetboek, de Bijbel, te vergelijken. 

Ze zullen over elk geval afzonderlijk rechtspreken op grond van de 

daden van de betrokkenen. Dan wordt de straf die de goddelozen 

moeten krijgen vastgesteld overeenkomstig hun werken, en wordt 

naast hun naam in ‘het boek des doods’ opgetekend.” –Maranatha, de 

Here komt!, blz. 13, 335. 

 

_____ 
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e
 Les     Sabbat 12 december 2020 

                 Sabbatbegin 16.28 
u.
  16.28 

u.
 

 

Saffira en de schudding 

 

Saffira betekent ‘saffier’ of ‘edelsteen lapis lazuli (lazuursteen)’
1
 

En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met 

zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, 

ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en 

legde dat aan de voeten van de apostelen.” Handelingen 5:1, 2. 

“Het aantal mensen dat de zonde van Ananias en Saffira begaat, neemt toe. 

Mensen liegen niet tegen mensen, maar tegen God in hun veronachtzaming 

van de beloften die Zijn Geest hen bewogen heeft om te doen. Omdat straf 

tegen een slecht werk niet, zoals in het geval van Ananias en Saffira, snel 

wordt uitgevoerd, zijn de harten van de mensenzonen er volledig op inge-

steld om kwaad te doen, om te strijden tegen de Geest van God. Hoe zullen 

deze mensen in het oordeel staan? Durft u het laatste probleem van deze 

kwestie te doorstaan? Hoe zult u standhouden in de taferelen, beschreven in 

de Openbaring?” –Counsels on Stewardship, blz. 314. 

                                                        

 

 

 
1
  Zie Strong’s No. 4551 en 4552 in het Grieks. 
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ZONDAG 

Een schudding in de vroegchristelijke gemeente 

1.  Wat deden de eerste christenen tijdens Pinksteren en de grote 

bekering van zielen? Wat deden Saffira en haar man op de-

zelfde manier in bijzijn van Barnabas en de andere broeders? 

Handelingen 4:34-37; 5:1. 

Handelingen 4:34-37; 5:1 Want er was ook niemand onder hen die 

gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten 
die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de 

voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men 

nodig had. En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd 

werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, 

afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld 
en legde het aan de voeten van de apostelen. [...] Een zekere Ananias 

verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond. 
 

“Toen de discipelen de waarheden van het evangelie in Jeruzalem 

verkondigden, gaf God getuigenis aan hun woord, en een grote 

menigte kwam tot het geloof. Velen van deze eerste gelovigen 

werden door de vurige, maar verkeerd gerichte geloofsijver der 

Joden onmiddellijk van hun familie en vrienden gescheiden, en het 

bleek noodzakelijk hun onderdak en voedsel te verlenen. 

Het verhaal luidt: ‘Want er was ook niet één behoeftig onder hen’, 

en er wordt verteld, hoe in de behoeften werd voorzien. Diegenen 

onder de gelovigen die geld en bezittingen hadden, offerden deze 

blijmoedig om aan deze onvoorziene moeilijkheden tegemoet te 

komen. Zij verkochten hun huizen of hun landerijen, brachten het 

geld en legden dit aan de voeten der apostelen, ‘en aan een ieder 

werd uitgedeeld naar behoefte.’ 

Deze vrijgevigheid van de zijde van de gelovigen was het gevolg 

van de uitstorting van de Heilige Geest. De tot het evangelie be-

keerden waren ‘één van hart en ziel’. Eén gemeenschappelijk belang 

beheerste hen –  het welslagen van de hun toevertrouwde opdracht; 

en er was in hun leven geen plaats voor hebzucht. Hun liefde voor 

hun broeders en voor de zaak waaraan zij zich hadden gewijd was 

groter dan hun liefde voor geld en bezittingen. Hun werken 

getuigden ervan dat zij de zielen der mensen van hogere waarde 

achtten dan aardse rijkdom.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 51. 
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MAANDAG 

2.  Maar welke enorme fout maakten Saffira en Ananias? Tegen 

wie logen zij? Handelingen 5:2-4; Éfeze 4:30. 

Handelingen 5:2-4 En hield een deel van de opbrengst achter, ook 

met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en 
legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, 

waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de 

Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van 
het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet 

van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw 

beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voor-

genomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 

Éfeze 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u 
verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 

 

“Een ieder van ons heeft een zaak, nog onbeslist bij de hemelse recht-

bank. Zal onze manier van gedragen het bewijs tegen ons afwegen? 

Het geval van Ananias en Saffira was van de ergste aard. Om een deel 

van de prijs achter te houden, logen ze tegen de Heilige Geest. Even-

zo berust schuld op ieder individu in verhouding tot soortgelijke over-

tredingen.” –Counsels on Stewardship, blz. 315. 

 
DINSDAG 

3.  Wat gebeurde er met Saffira’s echtgenoot? Wat was de reactie 

op deze dingen in de christelijke gemeenschap? Handelingen 

5:5, 6; Lukas 22:31. 

Handelingen 5:5, 6 Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij 
neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit 

hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen 

hem naar buiten en begroeven hem. 

Lukas 22:31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u 

allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 

 

“Maar God haat huichelarij en leugens. Ananias en Saffira pleegden 

bedrog in hun overeenkomst met God. Zij logen tegen de Heilige 

Geest, en hun zonde werd met een snel en vreselijk oordeel gestraft. 

[...] Dit voorbeeld van Gods afkeer van hebzucht, bedrog en huiche-
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larij was niet alleen als een waarschuwing voor de eerste gemeente 

gegeven, maar was tevens bestemd voor alle toekomstige generaties. 

Het was hebzucht, die Ananias en Saffira aanvankelijk hadden ge-

koesterd. Het verlangen om voor zichzelf een deel te houden van 

hetgeen zij de Here hadden beloofd, leidde hen tot bedrog en huiche-

larij.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 52, 53. 

 
WOENSDAG 

4.  Welk gesprek voerden Saffira en de apostel Petrus, toen zij drie 

uur later voor hem verscheen? Wat is er met haar gebeurd? 

Handelingen 5:7-10. 

Handelingen 5:7-10 En het gebeurde na verloop van ongeveer drie 

uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er 
gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden 

het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei 
tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest 

van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man be-

graven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij 
viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de 

jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en 

zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe snel zullen het laatste werk en de schudding van Gods volk 

voltooid worden? Romeinen 9:28; Jesája 5:26. 

Romeinen 9:28 Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in 

gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel 
afhandelen op de aarde. 

Jesája 5:26 Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heiden-

volken van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich 

toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel! 

 

“Zodra Gods volk op hun voorhoofden wordt verzegeld – dit is geen 

zegel of merkteken dat zichtbaar is, maar een bevestigen in de waar-

heid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet bewogen kunnen 

worden – zodra Gods volk verzegeld en gereed is voor de zifting, zal 

deze komen. In feite is deze reeds begonnen; Gods oordelen zijn al op 



80 

 

aarde om ons te waarschuwen, opdat we kunnen weten wat er komen 

zal (MS 173, 1902).” –Bijbelkommentaar, blz. 260 [zie ook: 

Maranatha, de Here komt!, blz. 200; Het geloof waardoor ik leef,  
blz. 287]. 

 
VRIJDAG 

De schudding in de tijd van het einde 

6.  Welke gebeurtenis – zo wordt geprofeteerd – zal in de laatste 

dagen plaatsvinden tijdens de Zondagswet? Wie zal trouw blij-

ven tijdens de schudding in de eindtijd? Amos 9:9, 10; Matthéüs 

3:12; Romeinen 9:27. 

Amos 9:9, 10 Want, zie, Ik geef opdracht, en Ik zal het huis van Israël 

onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt; geen 
steentje zal op de grond vallen. Door het zwaard zullen sterven alle 

zondaars van Mijn volk, die zeggen: Het kwaad zal niet naderen en 
ons niet tegemoet treden. 

Matthéüs 3:12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer 

grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal 
het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. 

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van 

de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal 
behouden worden. 

 

“De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. Het merkteken 

van het beest zal ons worden opgedrongen. Zij die stap voor stap heb-

ben toegegeven aan hetgeen de wereld van hen vroeg en zich hebben 

geschikt naar wereldse gewoonten, zullen het niet moeilijk vinden om 

zich te richten naar de heersende machten, in plaats van zich te onder-

werpen aan spot, belediging, dreiging met gevangenschap en dood. De 

strijd gaat tussen de geboden van God en de voorschriften van mensen. 

In deze tijd zal in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken. 

Ware godsvrucht zal duidelijk onderscheiden worden van oppervlak-

kig klatergoud. Heel wat sterren, die wij om hun schittering bewon-

derd hebben, zullen dan in de duisternis ondergaan. Het kaf zal als een 

wolk door de wind worden meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij nu 

alleen maar vloeren van rijke tarwe zien. Allen die zich de sieraden 

van het heiligdom aanmatigen, maar niet bekleed zijn met de gerech-
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tigheid van Christus, zullen verschijnen in de schande van hun eigen 

naaktheid.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 71. 

“De dagen naderen snel wanneer er grote benauwdheid en verwarring 

zal zijn. Satan, gekleed in een engelengewaad zal, zo mogelijk, de uit-

verkorenen misleiden. Er zullen vele goden en vele heren zijn. Iedere 

wind van leer zal waaien...” –Maranatha, de Here komt!, blz. 200 

[zie ook: Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 70].  

 
SABBAT 

7.  Hoe reageerde de gemeente van gelovigen toen ze hoorden dat 

de schudding Saffira uit de gemeente en uit het leven zelf had 

weggenomen? Wat dient Gods volk te doen om te voorkómen 

dat ze van het overblijfsel worden verwijderd? Handelingen 

5:11; Psalm 37:27, 28. 

Handelingen 5:11 En er kwam grote vrees over heel de gemeente 
en over allen die dit hoorden. 

Psalm 37:27, 28  Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon 

de aarde voor eeuwig. Want de HEERE heeft het recht lief en zal 
Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, 

maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. 

 

“Ik zag dat we ons nu in de tijd van de schudding bevinden. Satan 

werkt met al zijn kracht om zielen uit de hand van Christus weg te 

rukken en hen de Zoon van God te laten vertrappen. Een engel her-

haalde langzaam en nadrukkelijk deze woorden: ‘Hoeveel zware straf, 

veronderstelt u, zal hij waardig worden geacht, die de Zoon van God 

met voeten getreden heeft en het bloed van het verbond, waarmee hij 

geheiligd was, als iets onheiligs heeft geacht, en de Geest van genade 

geminacht heeft?’ Het karakter wordt ontwikkeld. Engelen van God 

wegen morele waarde. God test en beproeft Zijn volk. Deze woorden 

werden mij door de engel voorgehouden: ‘Ziet toe, broeders, dat niet te 

eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wij-

ken van de levende God; Maar vermaant elkander te allen dage, zolang 

als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde 

door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig 

geworden, zo wij tenminste het beginsel van deze vaste grond tot het 
einde toe vasthouden.’ (Hebreeën 3:12-14). God is misnoegd, dat 

sommigen van Zijn volk, die de kracht van Zijn genade heeft gekend, 

hun twijfels moet uiten en daardoor zichzelf tot een kanaal voor satan 



82 

 

maken om zijn suggesties in de gedachten van anderen door te geven. 

Een zaad van ongeloof en kwaad dat gezaaid is, wordt niet 

gemakkelijk met wortel en al eruitgetrokken. Satan voedt het elk uur 

en het bloeit en wordt sterk. Een goed gezaaid zaad moet worden 

gevoed, bewaterd en teder verzorgd; omdat elke giftige invloed erop 

wordt geworpen om de groei ervan te belemmeren en het te laten 

sterven.” –Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 429. 

 

_____ 
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e
 Les     Sabbat 19 december 2020 

                 Sabbatbegin 16.29 
u.
  16.30 

u.
 

 

Lydia en de naleving van de Sabbat 

 

Lydia betekent letterlijk vertaald: ‘uit Lydia, een regio in klein-Azië’, en 

betekent verder ‘vriendelijk’, ‘geestverwant’.
1
 

“En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster 

uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere 

opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.”  

Handelingen 16:14. 

“Ware zachtmoedigheid maakt ons hart week en gewillig, en maakt onze 

geest geschikt om ons het Woord in te prenten. Het brengt onze gedachten in 

gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Het opent ons hart voor het Woord van 

God, zoals het hart van Lydia openging.” –Christus weerspiegelen, blz. 263. 

“Lydia ontving de waarheid met blijdschap. Zij en haar huisgezin werden 

bekeerd en gedoopt, en zij verzocht de apostelen om in haar huis hun intrek 

te nemen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 156.  

 

                                                        

 

 

 
1
 Zie Strong’s No. 3070; www.babynamewizard.com › baby-name › girl › 

lydia. 



83 

 

ZONDAG  

De dag van aanbidding en rust voor Jezus, de apostelen en de gelovigen 

1.  Waar gingen de apostel Paulus en Silas naar toe op hun zendings-

reis door Macedonië? Wat deden zij toen de heilige Sabbat 

kwam? Handelingen 16:12, 13. 

Handelingen 16:12, 13 En vandaar gingen wij naar Filippi, de 

eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij ver-

bleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de sabbat 
gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk 

plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de 

vrouwen die er samengekomen waren. 

 

“De tijd was aangebroken dat het evangelie buiten de grenzen van 

Klein-Azië moest worden bekendgemaakt. [...] De roep was gebiedend 

en liet geen uitstel toe. [...] ... Lucas [verklaart]: ‘... Wij [koersten] 

recht op Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis; en 

vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, 

een (Romeinse) kolonie’.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 156. 

 
MAANDAG 

2.  Wat was de gebruikelijke dag van aanbidding voor Jezus en de 

apostelen? Geef Bijbels bewijs dat de heilige dag identificeert. 

Lukas 4:16; Handelingen 17:2; Markus 2:28; Genesis 2:1-3. 

Lukas 4:16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en 

ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, 
en Hij stond op om te lezen. 

Handelingen 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar 
binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de 

Schriften. 

Markus 2:28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de 
Sabbat. 

Genesis 2:1-3 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 

legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt 
had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat 

Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, 
want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te 

maken. 
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“De joden beschuldigden Christus vele malen ervan dat hij de Sabbat 

overtrad. Ze trachten Hem vaak te doden, omdat Hij geen Sabbat hield 

volgens hun tradities. Maar dit maakte geen verschil voor Hem. Hij 

hield Sabbat zoals God wilde dat deze gehouden werd.” –The Story of 

Jesus, blz. 71. 

 
DINSDAG 

3.  Wie ontmoette de apostel Paulus op Sabbat, nadat hij de dienst 

in de synagoge bijgewoond had? Uit welke stad kwam Lydia en 

wat was haar beroep? Handelingen 16:14. 

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia 

was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, 
luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf 

op wat door Paulus gesproken werd. 
 

“Gods Geest kan alleen het verstand verlichten van diegenen die 

zich willen laten verlichten. Wij lezen dat God het hart van Lydia 

opende, zodat zij aandacht schonk aan de boodschap die Paulus 

uitsprak. Het verklaren van de gehele raad van God en alles wat 

voor Lydia belangrijk was om te ontvangen – dat was het aandeel 

dat Paulus had in haar bekering; toen oefende de God van alle 

genade Zijn macht uit en leidde de ziel op de juiste weg. God en de 

menselijke helper werkten samen en het werk was een volledig 

succes (Brief 150, 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 447. [zie ook: 

Christus weerspiegelen, blz. 342] 

 
WOENSDAG 

4.  Waarom – naast het feit dat het de dag van aanbidding is – beveelt 

God Zijn volk om te rusten op de sabbatdag, zoals Lydia dat deed? 

Waarom wordt het sabbatsgebod gezien als het zegel van Zijn 

goddelijke wet? Éxodus 20:8-11; Ezechiël 20:12. 

Éxodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen 
zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de 

sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, 
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw die-

nares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 
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Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 

de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom 

zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 
Ezechiël 20:12 Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken 

te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben 

Die hen heiligt. 
 

“God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven: 

‘Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder Mijn leerlingen” 

(Jesája 8:16). Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod 

vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de 

Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde 

is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit 

gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan 

opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de 

sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot 

de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw 

aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige 

plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van Zijn 

gezag te geven. ‘Tot de wet en tot de getuigenis!’ Er is een over-

vloed aan tegenstrijdige leerstellingen en theorieën, maar Gods wet 

is de enige onfeilbare maatstaf waaraan alle opvattingen, leerstellin-

gen en theorieën moeten worden getoetst. De profeet zegt: ‘Voor 

wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad’ (vers 20).” –De 
grote strijd, blz. 419, 420. 

 
DONDERDAG 

De bekering van Lydia 

5.  Welke prachtige gebeurtenis vond plaats in het leven van Lydia 

en haar familie? Welke deugd bezat zij als afstammeling van 

Sara? Handelingen 16:15; Hebreeën 13:2. 

Handelingen 16:15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, 

drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben 

aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk 
bij ons op aan. 

Hebreeën 13:2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben 
sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. 
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“Ware zachtmoedigheid maakt ons hart week en gewillig, en maakt 

onze geest geschikt om ons het Woord in te prenten. Het brengt onze 

gedachten in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Het opent ons hart 

voor het Woord van God, zoals het hart van Lydia openging. [...] 

De apostelen wilden hun aanwezigheid niet opdringen, waar die niet 

gewenst was. [...] Zij gingen vol vreugde vanuit de gevangenis naar 

het huis van Lydia, waar zij degenen ontmoetten, die pas tot het 

geloof in Christus waren gekomen. En ze vertelden alle wonderlijke 

dingen, die God met hen gedaan had. Zij vertelden over hun nachte-

lijke ervaringen, en over de bekering van de gevangenenbewaarder en 

de gevangenen.” –Christus weerspiegelen, blz. 263, 342.  

 
VRIJDAG 

De laatste grote beschuldiging van Rome tegen de uitverkorenen 

6.  Welke gewoonte, die zowel Lydia als de apostelen in acht namen, 

werd door de Romeinen als een misdaad gezien? Wat instrueerde 

Jezus op de zelfde manier de Christenen om in de laatste dagen te 

doen, wanneer zij beschuldigd worden van het breken van de 

Romeinse wet? Handelingen 16:20, 21; Matthéüs 24:20. 

Handelingen 16:20, 21 En nadat zij hen naar de magistraten gebracht 

hadden, zeiden zij: Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het 
zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen 

aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. 
Matthéüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter 

en ook niet op een sabbat. 

 

“De sabbat zal de grote toets der getrouwheid zijn, want dit is het 

punt der waarheid waarover de opvattingen het meest uiteenlopen. 

Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onder-

worpen, zal de scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die 

God wél en degenen die Hem niet dienen. Het vieren van de valse 

sabbat in overeenstemming met de wetten van de Staat, maar in 

strijd met het vierde gebod, zal een bewijs zijn van trouw aan de 

macht die zich tegen God verzet. Het heiligen van de ware sabbat in 

gehoorzaamheid aan Gods wet zal dan het bewijs zijn van trouw aan 

de Schepper. De ene groep zal door het aanvaarden van het teken 

van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken van het 
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beest ontvangen. De andere groep die het teken van trouw aan Gods 

gezag verkiest, zal daarentegen het zegel Gods ontvangen. 

Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen 

vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat de 

onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen 

in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om 

de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd 

en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit 

land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verde-

diger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van de 

verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, 

zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en 

waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen 

en dan zal de boodschap van de derde engel gevolgen hebben die 

vroeger niet mogelijk waren.” –De grote strijd, blz. 559, 560. 

 
SABBAT 

7.  Wat zouden zij – volgens de profetie, die refereert aan de gelovigen 

in Thyatira, de stad van Lydia – niet aannemen? Wat werd hen en 

degenen die aan het einde der tijden leven geïnstrueerd om aan 

vast te houden? Openbaring 2:24, 25; 14:12; Hebreeën 4:4, 9. 

Openbaring 2:24, 25 Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in 

Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat 
noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u 

geen andere last opleggen dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat 

Ik kom.  
Openbaring 14:12 [SV77] Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier 

zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 
Hebreeën 4:4, 9 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt 

gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 

[...] Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God… 

 

“De zonden van Babylon zullen aan het licht worden gebracht. De 

vreselijke gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzettin-

gen door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van het 

spiritisme en de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pause-
lijke macht zullen stuk voor stuk duidelijk worden. De mensen 

zullen door deze ernstige waarschuwingen worden aangegrepen. 

Duizenden en nogmaals duizenden die zulke woorden nog nooit 
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hebben gehoord, zullen ernaar luisteren. Vol verbazing zullen zij 

horen dat Babylon de kerk is die is gevallen door haar dwalingen en 

zonden, door haar verwerping van de waarheid die haar van de 

hemel was gezonden.” –De grote strijd, blz. 561. 

 

Voor verdere studie: wat er niet gedaan zou moeten worden op de Sabbat 

“Ik zeg tegen degenen, die beweren dat zij Zevende-dags Adventisten zijn: 

kunnen jullie aanspraak maken op het zegel van de levende God? Kunnen 

jullie beweren dat je geheiligd bent door de waarheid? Wij hebben als volk 

Gods wet niet de superioriteit gegeven, wat we wel zouden moeten doen. 

Wij lopen het risico dat we op de sabbatdag doen waar we zin in hebben.  

Elk werk van Christus in wonderen was heel belangrijk en diende aan de 

wereld te onthullen, dat er belangrijk werk gedaan diende te worden op 

de sabbatdag ter verlichting van de lijdende mensheid, maar het gewone 

werk mocht niet gedaan worden. Plezier zoeken, balspelen, zwemmen 

waren niet noodzakelijk, maar een zondig negeren van de heilige dag door 

Jehova geheiligd.    

Christus verrichtte wonderen niet alleen maar om Zijn macht te laten zien, 

maar altijd om satan tegemoet te treden wanneer hij de lijdende mensheid 

trof. Christus kwam naar onze wereld om te voorzien in de behoeften van 

degenen die leden en gefolterd werden door satan.  

“We zouden allen willen opdragen om niet de afwas te doen op Sabbat als 

dit ook maar enigszins vermeden kan worden. God wordt onteerd door elk 

onnodig werk dat op Zijn heilige dag gedaan wordt. Het is niet tegenstrijdig, 

maar juist, dat de afwas ongewassen blijft tot het einde van de Sabbat, als dit 

geregeld kan worden. [...] 

“Het huis van God wordt ontheiligd en de Sabbat wordt geschonden door de 

kinderen van de gelovigen. Ze rennen het huis rond, spelen, kletsen en tonen 

hun boze buien juist op die bijeenkomsten waar de heiligen elkaar ontmoet 

hebben om God te verheerlijken en Hem te aanbidden in de schoonheid van 

heiligheid. De plaats die heilig zou moeten zijn, waar een heilige stilte, 

volmaakte orde, netheid en nederigheid zou moeten heersen, wordt tot een 

volledig Babylon gemaakt en een plaats waar verwardheid, wanorde en 

slordigheid heerst. Dit is voldoende om God van onze bijeenkomsten uit te 

sluiten en de oorzaak dat Zijn woede aangewakkerd wordt, zodat hij niet 

graag met de legers van Israël er op uit trekt om te strijden tegen onze 

vijanden.” –Selected Messages, boek 3, blz. 258, 257. 
 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van de Generale 

Conferentie Beheer Rampenfonds op blz. 96. 
 

 

 

26
e
 Les     Sabbat 26 december 2020 

                 Sabbatbegin 16.33 
u.
  16.34 

u.
 

 

Priscilla en het overblijfsel 

 

Priscilla betekent ‘oudere of eerbiedwaardig’.  

“Groet Prisca [Priscilla] en Aquila, en het huis van Onesiforus.” 2 Timótheüs 

4:19. 

“Gedurende de lange periode van zijn dienstwerk in Efeze, waar hij drie jaren 

lang een krachtige evangelieuitbreiding door die gehele plaats nastreefde, 

wijdde Paulus zich weer aan zijn handwerk. Zowel te Efeze als te Corinthe 

werd Paulus bemoedigd door de aanwezigheid van Aquila en Priscilla, die 

hem bij zijn terugkeer naar Klein-Azië tot het einde van zijn tweede zen-

dingsreis hadden vergezeld.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 259.  

 
ZONDAG 

Een vrijwillig werkend zendingskoppel 

1.  Wie werkten vrijwillig als Bijbelarbeider in de vroegchristelijke 

gemeente? Waar kwamen de gelovigen samen voor religieuze 

bijeenkomsten? Romeinen 16:3-5; 1 Korinthe 16:19. 

Romeinen 16:3-5 Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in 

Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet 

alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de hei-

denen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde 

Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaje. 
1 Korinthe 16:19 U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere 

groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. 

 

“Aquila en Priscilla waren niet geroepen om al hun tijd aan de dienst 

van het evangelie te wijden; toch waren deze eenvoudige arbeiders 

door God gebruikt om Apollos vollediger de weg der waarheid te to-
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nen. De Here gebruikt verschillende instrumenten voor het bereiken 

van Zijn doel. Terwijl sommigen, met bijzondere talenten bedeeld, 

geroepen zijn al hun krachten aan het werk van onderwijzing en evan-

gelieprediking te wijden, zijn vele anderen, op wie niemand de han-

den ter inzegening heeft gelegd, geroepen een belangrijk aandeel in 

het winnen van zielen te hebben.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 262.  

“Terwijl hij [Paulus] met Aquila werkte, onderhield hij contact met de 

grote Leraar. Hij  gaf Aquila de nodige instructies in geestelijke zaken, 

en hij onderwees ook de gelovigen in eenheid. Met zijn werkzaam-

heden in zijn ambacht gaf hij een voorbeeld in ijver en grondigheid. 

Hij was niet traag wat bezigheid betreft, vurig van geest en diende de 

Heer. Hij, Aquila en Priscilla hadden meer dan eens gebedsbijeen-

komsten met degenen met wie zij omgang hadden bij het maken van 

de tenten. Dit was een getuigenis van de waarde van de waarheid die 

zij naar voren brachten.” –Daughters of God, blz. 74.  

 
MAANDAG 

2.  Aan wie herinnert de naam Priscilla ons, aangezien die letterlijk 

‘oudere of eerbiedwaardige vrouw’ betekent? Wat zou de rol 

moeten zijn van elke oudere vrouw in Gods gemeente? Daniël 

7:9; Openbaring 4:4; Titus 2:3, 4.  

Daniël 7:9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de 

Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw 
en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit 

vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 

Openbaring 4:4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. 
En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed 

met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd. 
Titus 2:3, 4 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn 

zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan 

veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere 

vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinde-

ren lief te hebben. 

 

“De Oude van Dagen is God de Vader. De dichter van de Psalmen 

zegt: ‘Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voort-
gebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God’ (Psalm 

90:2). Hij, de Bron van alle leven en de Oorsprong van alle wetten, zal 

de oordeelszitting leiden en engelen, ‘duizendmaal duizenden en tien-
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duizend maal tienduizenden’, zullen als gerechtsdienaren en getuigen 

aanwezig zijn op deze grote rechtszitting.” –De grote strijd, blz. 443.  

 
DINSDAG 

3.  Welk beroep hadden Priscilla en haar man Aquila? Welke dag 

heiligden zij, net zoals Paulus? Handelingen 18:3, 4.  

Handelingen 18:3, 4 En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, 

bleef hij bij hen en werkte er; want zij waren tentenmakers van 
beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde 

Joden en Grieken te overtuigen. 

 

“De apostel Paulus was een bekwaam prediker van het evangelie, en 

toch werkte hij met zijn handen en deed hij het nederige werk van 

een tentenmaker. Terwijl hij met zijn handen werkte verminderde 

hij niet in het spreken met Aquila en Priscilla over de grote waar-

heid van het evangelie van Christus. Deze twee mannen en Priscilla 

werkten met hun handen, en Paulus’ ontwerpen in het maken van 

tenten waren vindingrijk. Hij bracht ook nieuwe methoden in zijn 

werk als hij voor de mensen werkte en het evangelie van Jezus 

Christus predikte. Velen werden tot de kennis van de waarheid 

gebracht door getuige te zijn van de trouwe, harde werker die tenten 

maakte om zichzelf te onderhouden, zodat hij van niemand afhan-

kelijk zou zijn voor voedsel en kleding. Terwijl hij zo aan het werk 

was, toonde hij zich bekwaam, ‘niet traag wat inzet betreft; vurig 

van geest; dienende de Heere.’ En bij het prediken van het Woord 

was hij niet minder vurig en bekwaam in spraak vanwege zijn 

zakelijke tact.” –Daughters of God, blz. 74.  

“In Korinthe had hij [Paulus] met Aquila en Priscilla geleefd en ge-

werkt en hen volmaakter in de waarheid onderwezen. De grote 

apostel schaamde zich niet voor zijn werk en was niet bang om te 

werken, en hij behandelde dit onderwerp niet zodanig dat het op 

enigerlei wijze zijn werk in de bediening verlaagde... 

De gewoonte om mannen en vrouwen te stimuleren in luiheid door 

geschenken of geld van de gemeente te geven, moedigt hen aan in 

zondige gewoonten, en deze weg zou dan ook gewetensvol verme-

den moeten worden. Elke man, vrouw en kind zou geleerd moeten 
worden om praktisch, nuttig werk te doen. Iedereen zou een vak 

moeten leren. Het kan tentmaker zijn, of het kan een ander beroep 

zijn; maar iedereen moet opgeleid worden om de ledematen van hun 
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lichaam te gebruiken voor een bepaald doel, en God is bereid om het 

aanpassingsvermogen te vergroten van allen die zichzelf ijverige 

gewoonten zullen aanleren.” –This Day with God, blz. 203.   

 
WOENSDAG 

Lijden door vervolging en scheiding 

4.  Waarom moesten Priscilla en Aquila Rome verlaten? Tijdens 

welke periode in de toekomst zullen veel christenen evenzo op 

bevel van het Amerikaanse Rome te maken krijgen met balling-

schap, gevangenisstraf en zelfs de dood? Handelingen 18:1, 2; 

Openbaring 13:15; 20:4.  

Handelingen 18:1, 2 En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam 

in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, 
afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, 

zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg 
moesten gaan) en hij ging naar hen toe. 

Openbaring 13:15; 20:4 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. [...] 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 voor-

hoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren 

met Christus, duizend jaar lang. 
 

“De nijd en woede van de Joden tegen de christenen kende geen gren-

zen en de ongelovige inwoners werden aanhoudend in beroering ge-

bracht. Zij klaagdden dat de christelijke Joden onordelijk waren en 

een gevaar voor het algemeen welzijn betekenden. Gedurig brachten 

zij iets aan de gang dat twist veroorzaakte. Dit was de oorzaak dat de 

christenen uit Rome werden verbannen.” –Bijbelkommentaar, 

blz. 449, 450.  

“Verbannen door het decreet van Claudius, dat alle joden beval Rome 

te verlaten, waren Aquila en Priscilla naar Corinthe gekomen, waar zij 

een tentenmakersbedrijf vestigden. Paulus informeerde naar hen en 

toen hij vernam dat zij God vreesden en dat zij de verderfelijke invloe-
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den waarmee zij waren omringd, zochten te vermijden, ‘bleef hij bij 

hen’, en werkte hij. ‘En hij hield elke sabbat besprekingen in de 

synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.’ (Handelingen  

18:2-4)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 258.  

 
DONDERDAG 

5.  Wat gebeurde er onder de  ‘Joden in naam’ toen ze het getuigenis 

hoorden van Paulus en degenen die trouw waren, zoals Priscilla? 

Hoe heeft dit zich herhaald tussen ‘Adventisten in naam’ en het 

overblijfsel? Handelingen 18:6-8; Jesája 66:5.  

Handelingen 18:6-8 Maar toen zij zich verzetten en lasterden, 

schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op 

uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij 
vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, 

die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En 
Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de 

Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en 

werden gedoopt. 
Jesája 66:5 Hoor het woord van de HEERE, u die beeft voor Zijn 

woord: Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, 

zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschij-

nen tot uw blijdschap, zíj daarentegen zullen beschaamd worden. 

 

“Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naam-Adventisten 

en de gevallen kerken, en voordat de plagen uitgestort worden, zullen 

predikanten en leden opgeroepen worden om deze kerken te verlaten, 

en zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en 

voordat de luide kreet van de derde engel gehoord wordt, zal hij een 

opwinding doen ontstaan in deze godsdienstige lichamen, ten einde 

degenen, die de waarheid verworpen hebben te doen geloven, dat God 

met hen is.” –Eerste geschriften, blz. 313, 314. 

“Ik zag dat God kinderen heeft, die de Sabbat niet inzien en hem niet 

houden. Zij hebben het licht, dat erop schijnt, niet verworpen. En bij 

het begin van de tijd der benauwdheid werden wij vervuld met de 

Heilige Geest en gingen wij uit en verkondigden de Sabbat meer in het 

bijzonder. Dit verbitterde de kerken en naam-Adventisten, daar zij de 
Sabbatswaarheid niet konden tegenspreken. En in die tijd zagen Gods 

uitverkorenen duidelijk, dat wij de waarheid hadden, en zij traden uit, 

en verduurden de vervolging met ons. Ik zag het zwaard, de hongers-
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nood, pestilentie en grote verwarring in het land. De goddelozen 

dachten, dat wij de oordelen over hen gebracht hadden, en zij maakten 

zich op en beraadslaagden tezamen om de aarde van ons te bevrijden, 

denkende, dat het kwaad dan gekeerd zou worden.” –Eerste 

geschriften, blz. 27.   

 
VRIJDAG 

6.  Zou het oude of het tegenwoordige Israël kunnen doorgaan als 

Gods volk nadat het de hervormers heeft verdreven en afgewe-

zen? Wat deed Priscilla echter, toen ze de synagoge bezocht en 

mensen ontmoette die geïnteresseerd waren in het ontvangen van 

meer licht, zoals het geval was bij Apollos? Amos 5:2, 3; 

Handelingen 18:24-26. 

Amos 5:2, 3 Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd 

Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. 
Want zo zegt de Heere HEERE: De stad die optrekt met duizend, zal 

er honderd overhouden, en die optrekt met honderd, zal er tien 

overhouden voor het huis van Israël. 
Handelingen 18:24-26 En een zekere Jood, van wie de naam 

Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, 

die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. 

Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig 

van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 
Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon 

vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla 

hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg 
van God nauwkeuriger uit. 

 

“Gedurende zijn verblijf in Efeze, ‘begon Apollos vrijmoedig op te 

treden in de synagogen’. Onder zijn toehoorders bevonden zich 

Aquila en Priscilla. Toen zij bemerkten dat hij nog niet het volle 

licht van het evangelie had ontvangen, ‘namen zij hem tot zich en 

legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit’. Door dit onderricht 

kreeg hij een duidelijker begrip van de Schriften, en werd hij een 

van de meest bekwame verdedigers van het christelijk geloof.” –Van 

Jeruzalem tot Rome, blz. 197.  
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SABBAT 

7.  Wat profeteerde Jezus over het einde der tijden, aangaande de 
uitverkorenen die nog steeds in afvallige kerken bleven aanbidden? 
Aan welk geloof en standpunt zal het overblijfsel vasthouden, zoals 
Priscilla deed? Johannes 10:16; Openbaring 18:4; 12:17.  

Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn 
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 
Openbaring 18:4; 12:17 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. [...] En de 
draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren 
tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in 
acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 
 
“In de eindtijd zal elke goddelijke instelling hersteld worden. De bres, 
in de wet gemaakt in de tijd dat de Sabbat werd veranderd door de 
mens, zal hersteld worden. Gods laatste volk, dat in de wereld leeft als 
hervormers, moet laten zien dat Gods wet de grondslag vormt van alle 
blijvende hervormingen, en dat de Sabbat van het vierde gebod blijft 
bestaan als een gedenkteken aan de schepping, een blijvende herin-
nering aan Gods macht. Op duidelijke wijze moeten zij de noodzaak 
aantonen van gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Gedrongen door 
de liefde van Christus moeten ze met Hem samenwerken in het her-
bouwen van de verwoeste plaatsen. Ze moeten de herstellers van de 
bressen, de herbouwers van de straten zijn. (Jesája 58:12)” –Profeten 
en koningen, blz. 418.  
“Door beproeving en vervolging wordt de heerlijkheid – het karakter – 
van God geopenbaard in Zijn uitverkorenen. De gelovigen in Christus, 
gehaat en vervolgd door de wereld, worden opgeleid en geoefend in de 
school van Christus. Op aarde gaan ze op smalle paden. Ze worden 
gelouterd in de smeltoven der beproeving. Ze volgen Christus door 
zware strijd. Zij ervaren zelfverloochening en maken bittere teleur-
stellingen mee. Maar op deze wijze leren ze de schuld en jammer der 
zonde kennen en beschouwen ze deze met afschuw. Als deelgenoten 
van het lijden van Christus kunnen ze over het duister heenzien naar de 
heerlijkheid, en zeggen: ‘Ik ben er zeker van, dat het lijden van de te-
genwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons 
geopenbaard zal worden.’ (Romeinen 8:18)” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 420, 421. 

_____ 
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Zendingsbericht van de Generale Conferentie 

Beheer Rampenfonds 
 

Voorlezen op Sabbat 26 december 2020 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 2 januari 2021 worden ingezameld 

 

 

“Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar 

vooral aan de huisgenoten van het geloof.” Galaten 6:10. 

 

Heel recent en in het verleden hebben we bijna wekelijks nieuwsberichten 

over natuurrampen gehoord. Zulke verslaggevingen herinneren ons aan de 

eindtijdprofetieën van de Bijbel. Zo zijn er overstromingen, orkanen, 

tornado’s, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s, epidemieën zoals 

cholera, ebola, difterie, gele koorts en knokkelkoorts, oorlogen, burger-

oorlogen en etnische opstanden. Dergelijke rampen veroorzaken ernstige 

schade aan en zelfs volledig verlies van eigendommen. Ze veroorzaken 

leed aan individuen, gezinnen en gemeenschappen en beïnvloeden het 

menselijk leven op grote schaal. 

Weergerelateerde rampen en epidemieën hebben enkele van onze gemeente-

leden en hun gezinnen getroffen. De Generale Conferentie heeft rechtstreeks 

en via onze vertegenwoordigers in vele gebieden wanhopige oproepen 

ontvangen. Hoewel de afdeling van de Barmhartige Samaritaan naar beste 

vermogen de broodnodige hulp heeft verleend aan degenen die dat nodig 

hebben, is er meer hulp nodig in de wereldwijde familie van de gemeente. 

In 2017 hebben ernstige overstromingen en modderstromen in Peru, 

Bangladesh en delen van Afrika veel gelovigen dakloos gemaakt. In 2017 

en 2018 heeft Mexico aardbevingen meegemaakt die schade hebben aan-

gericht aan huizen en eigendommen van de gemeente. Begin 2018 maakte 

Zuid-Peru een gigantische aardbeving mee die de kerkgebouwen, de huizen 

en persoonlijke eigendommen van veel gemeenteleden ernstig beschadigde. 

Krachtige orkanen vernietigden hele infrastructuurgebieden in Florida, 

Texas en Puerto Rico in de Verenigde Staten, maar ook op Cuba en de 

Caribische eilanden. Stormen bedreigden het leven van gelovigen en ver-
oorzaakten schade aan kerkgebouwen. In deze regio’s kampten de mensen 

met een tekort aan voedsel en drinkwater, en werden geconfronteerd met 

sanitaire problemen en nog veel meer. Deze situaties blijven jaar na jaar 

vóórkomen en de impact wordt steeds groter. Naast natuurrampen hebben 
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sommige van onze leden in verschillende delen van de wereld catastrofale 

verliezen geleden als gevolg van burgeroorlogen. 

Naast persoonlijk letsel en groot verlies, lijdt iedereen in dergelijke getrof-

fen gebieden aan emotionele nood en angst. Ons hart gaat uit naar degenen 

die gewond zijn geraakt, familieleden en vrienden hebben verloren en be-

rooid zijn achtergelaten, zonder plek om te wonen, werken of hun gezinnen 

te onderhouden. 

Gezien al deze dingen, geloven we dat we als gelovigen in Christus de plicht 

hebben om in de behoeften van onze medebroeders en zusters in het geloof te 

voorzien. Daarom heeft de Generale Conferentie een “Beheer Rampenfonds” 

opgericht om het mogelijk te maken de broeders en zusters snel hulp te 

bieden, wanneer ze die het hardst nodig hebben. De speciale Sabbatschool-

gaven van volgende Sabbat is bestemd voor dit fonds. Wij vragen hier 

dringend om uw genereuze bijdragen. Uiteindelijk zal de verdeling van 

dergelijke fondsen en berichtgevingen over de situatie verschijnen in 

publicaties en websites van de Generale Conferentie. 

“En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de 

Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, 

die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten, ieder 

naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea 

woonden, en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door 

de hand van Barnabas en Saulus.” Handelingen 11:28-30. 

Moge de goede Heer u rijkelijk zegenen, terwijl u uw helpende hand 

uitstrekt naar onze broeders en zusters in nood. 

 

–Prediker Douglas Francis 

Secretaris van de Generale Conferentie 
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