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Voorwoord 
 
Iemand die ooit in het pikkedonker heeft moeten lopen of in dichte mist 
heeft moeten rijden, begrijpt dat licht een zegen is. Daarom zouden we 
dankbaar moeten zijn dat de Heer zowel fysiek als geestelijk licht heeft 
geschapen om ons te redden van de ernstige gevaren van de duisternis. De 
Bijbel zegt over het profetische woord: “En wij hebben het profetische 
woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op 
een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.” 2 Petrus 1:19. 
Het boek van de profeet Daniël, geschreven in de zesde eeuw voor 
Christus, bevat hemelse boodschappen voor de laatste dagen – onze dagen. 
“... U, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd 
van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.” 
Daniël 12:4. En de geschriften van de Geest der Profetie bevestigen het 
volgende: “... Sinds 1798 is het boek Daniël ontzegeld, is de kennis over de 
profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige boodschap dat het 
oordeel nabij is, verkondigd.” –De grote strijd, blz. 333. 
De raad is vandaag de dag meer van toepassing dan ooit tevoren: “Lees het 
boek Daniel. Roep punt na punt de geschiedenis van de [konink]rijken, hier 
voorgesteld, naar de voorgrond. Zie staatslieden, raadsbesprekingen, mach-
tige legers, en let op, hoe God aan het werk is geweest om de trots van de 
mensen in het stof te werpen. Alleen God wordt voorgesteld als groot. In het 
visioen van de profeet wordt gezien, hoe Hij een machtige heerser terneer 
werpt, en een ander aanstelt. Hij wordt geopenbaard als de vorst van het 
universum, die op het punt staat Zijn eeuwig koninkrijk op te richten – de 
Oude van dagen, de levende God, de Bron van alle wijsheid, de Heerser van 
het heden en Hij die de toekomst openbaart. Lees en begrijp hoe armzalig, 
hoe zwak, hoe kort van duur, hoe dwalend, hoe schuldig de mens is door 
zijn ziel in ijdelheid te verheffen.” –Bijbelkommentaar, blz. 268. 
Laten we dus zorgvuldig opmerken wat geschreven is, want de profetische 
boodschappen zijn voornamelijk voor ons: “Het licht dat Daniël rechtsreeks 
van God ontving, werd in het bijzonder voor deze laatste dagen gegeven. 
De visioenen die hij zag aan de oevers van de Ulai en de Hiddekel [de grote 
rivieren van Sinear] gaan nu in vervulling, en alle gebeurtenissen die 
voorzegd zijn, zullen spoedig in vervulling zijn gegaan (Brief 57, 1896).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 268.  
Sinds het zegel van dit belangrijke boek is verwijderd, is belangrijke 
kennis gegeven aan elke nederige zoeker; en we hebben de belofte dat, 
naarmate de allerlaatste gebeurtenissen naderen, er meer licht zal schijnen 
van deze geïnspireerde bladzijden. Bovendien geldt: “Wanneer de boeken 
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‘Daniël’ en ‘Openbaring’ beter zouden worden begrepen, zouden de gelo-
vigen een totaal andere geloofservaring krijgen. Zij zullen zo’n glans te 
zien krijgen door de opening van de poorten des hemels, dat het hart en 
de geest een indruk zullen krijgen van het karakter, dat allen zullen 
moeten ontwikkelen om te kunnen beseffen welke grote zegeningen 
uiteindelijk hierdoor ontvangen zullen worden en die het loon zijn van 
hen die een rein hart hebben.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 345. 
Naarmate de meest ontzagwekkende gebeurtenissen op ons afkomen, zal 
het steeds duidelijker worden in wat voor een plechtige tijd we leven. 
Laten we nu gemotiveerd zijn om deze hemelse boodschappen te bestu-
deren en de geschiedenis te “begrijpen” in het licht van de profetie en ook 
om een van die “velen” te zijn, die “gereinigd, zuiver wit gemaakt en 
gelouterd worden” (Daniël 12:10) voor de spoedige komst van onze Heer. 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie 
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houden, omdat de oorspronkelijke Statenvertaling onze leidraad blijft bij het 

verdedigen van onze geloofsprincipes. 

 

 

mailto:info@sda1844.org
mailto:Rehoboth@ZDAreformatie.org
http://www.zdareformatie.org/
http://sda1844.org/publishing/
http://asd1844.org/publicaciones/


4 

 

14e Les     Sabbat 3 april 2021 

                 Sabbatbegin 20.16 u.  20.17 u. 

 

Een prachtige openbaring 

van goddelijke macht 

 

“Zij hebben door het geloof ... de kracht van het vuur geblust, ...” 

Hebreeën 11:33, 34. 

 
ZONDAG 

1.  Welk bevel gaf de woedende koning? Aan wie werd het bevel 

gegeven om de dienaren van de Almachtige in de oven te 

werpen? Daniël 3:19-21. 

Daniël 3:19-21 Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, 

en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego 
veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal 

heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele man-
nen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, 

Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuur-

oven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, 
hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen 

midden in de brandende vuuroven. 
 

“De woede van de koning kende geen grenzen. ‘Vervuld met gram-

schap’, ‘veranderde zijn gelaatsuitdrukking tegen Sadrak, Mesak en 

Abednego’, vertegenwoordigers van een veracht en gevangen volk. 

Hij gaf bevel dat de oven zevenmaal heter gestookt moest worden dan 

normaal, en gebood de sterkste mannen van zijn leger de aanbidders 

van Israëls God te binden, als voorbereiding voor hun terechtstelling.” 

–Profeten en koningen, blz. 310. 

“Daniël en zijn vrienden ... en vele anderen waren getuigen voor God 

tijdens hun gevangenschap. De Here verstrooide hen over de koninkrij-

ken op aarde, opdat hun licht helder zou schijnen in de zwarte duisternis 

van heidendom en afgoderij. Aan Daniël openbaarde God het licht van 

Zijn bedoelingen dat gedurende vele generaties verborgen is geweest. 

Hij verkoos dat Daniël in visioen het licht van Zijn waarheid zou zien, 

en dit licht zou weerkaatsen op het trotse rijk van Babylon. Op deze 



5 

 

despotische vorst mocht het licht vanuit Gods troon schijnen. Aan 

Nebukadnézar werd getoond, dat de God des hemels heerste boven alle 

vorsten en koningen op aarde. Zijn naam zou uitgaan als de God der 

goden. God wilde dat Nebukadnézar zou begrijpen dat boven de 

heersers van aardse koninkrijken een heerser in de hemelen was. Gods 

getrouwheid in het redden van de drie ballingen uit de vlammen en de 

rechtvaardiging van hun handelwijze toonde Zijn wondere macht.”  

–Bijbelkommentaar, blz. 272, 273. 

 
MAANDAG 

2.  Wat gebeurde er met de mannen die dit bevel uitvoerde? En wat 

deed plotseling het gezicht van Nebukadnézar verbleken? Daniël 

3:22-25, eerste gedeelte. 

Daniël 3:22-25a Omdat het woord van de koning zo dwingend was 

en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van 
het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar 

boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen – Sadrach, 

Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuur-
oven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het 

hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raads-

lieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur 

geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o 

koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het 
vuur vrij rondlopen! 

 

“Maar de Here had de Zijnen niet vergeten. Toen Zijn getuigen in de 

vuuroven waren geworpen, openbaarde de Heiland Zich persoonlijk 

aan hen, en samen wandelden ze in het midden van het vuur. In tegen-

woordigheid van de Heer van hitte en kou verloren de vlammen hun 

kracht om te verteren. 

Van zijn koninklijke zetel zag de koning toe, in de verwachting dat de 

mannen die hem getrotseerd hadden, volkomen verdelgd zouden 

worden. Maar zijn gevoelens van triomf veranderden plotseling. De 

edelen, die dichtbij stonden, zagen zijn gelaat verbleken, terwijl hij 

van de troon stapte en gespannen in de vlammen staarde. Opgeschrikt 

wendde de koning zich tot zijn vorsten met de woorden: ‘Hebben wij 
niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen?’ ” –Profeten en 

koningen, blz. 310. 
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DINSDAG 

Beschermd en gered 

3.  Wat zei de koning over de vierde Man in het vuur? En wat deed 

de monarch? Daniël 3:25, laatste gedeelte, 26. 

Daniël 3:25b, 26 ... De aanblik van de vierde lijkt op die van een 
zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van 

de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dienaren van de allerhoogste God, 
ga naar buiten en kom hier! Daarop gingen Sadrach, Mesach en 

Abed-Nego uit het midden van het vuur. 

 

“Hoe wist die heidense koning waarop de Zoon van God geleek? De 

Hebreeuwse ballingen die vertrouwensposities in Babel bekleedden, 

hadden in leven en karakter hem de waarheid voorgehouden. Toen hun 

een verklaring van hun geloof was gevraagd, hadden ze deze zonder 

aarzeling gegeven. Duidelijk en eenvoudig hadden ze de beginselen 

van gerechtigheid voorgehouden, en op deze wijze anderen om hen 

heen onderwezen omtrent de God, die ze aanbaden. Ze hadden ge-

sproken over Christus, de Verlosser, die komen zou; en in de gedaante 

van de vierde in het vuur herkende de koning Gods Zoon.” –Profeten 

en koningen, blz. 310, 311. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat merkten de ambtenaren van de overheid op aangaande de 

jonge mannen? Wat voor indruk maakte dit op de heerser? Wat 

bekende hij? Daniël 3:27, 28. 

Daniël 3:27, 28 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de 
landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan 

deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het 

haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet 
verteerd, ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar 

nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en 

Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft 
verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning heb-

ben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen 
enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 
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 “Vergeten was het grote gouden beeld, met zoveel praal opgericht. 

In tegenwoordigheid van de levende God vreesden de mensen en 

beefden.” –Profeten en koningen, blz. 311. 

“Johannes werd in een ketel met kokende olie geworpen. Maar de 

Here spaarde het leven van Zijn getrouwe dienstknecht, zoals Hij de 

drie Hebreeërs bewaard had in de vurige oven.” –Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 414. 

 
DONDERDAG 

Erkenning van de ware God 

5.  Welk bevel gaf Nebukadnézar aan de toen bekende wereld? Hoe 

beloonde de Heer de standvastigheid van Zijn dienaren? Daniël 

3:29, 30. 

Daniël 3:29, 30 Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat 

elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van 
Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en 

dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen 

andere god die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, 
Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel. 

 

“De koning deed terecht in het openbaar belijdenis, en het was juist, 

dat hij de God des hemels plaatste boven alle andere goden; maar 

door zijn onderdanen te dwingen een soortgelijke belijdenis af te 

leggen en eenzelfde eerbied te tonen, ging Nebukadnézar zijn recht 

als tijdelijk heerser te buiten. Hij had evenmin het recht om – hetzij 

burgerlijk of moreel – mensen met de dood te dreigen omdat ze God 

niet aanbaden, dan hij gemachtigd was allen tot de vuurdood te 

veroordelen die het gouden beeld weigerden te aanbidden. God 

dwingt de mens nooit te gehoorzamen. Hij laat iedereen vrij om te 

kiezen wie hij dienen wil.” –Profeten en koningen, blz. 311. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat gebeurde er door de trouw van deze jonge mannen volgens 

het getuigenis van de Geest der profetie? Welke gedachte dient 

helemaal bovenaan te staan in ons geestesverstand? 1 Samuël 

14:6, laatste gedeelte. 
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1 Samuël 14:6b ... Want het is voor de HEERE niet te moeilijk om 

te verlossen, door veel of door weinig mensen. 

 

“Het bericht van hun wonderlijke verlossing werd naar vele landen 

verbreid door de vertegenwoordigers van de verschillende volken die 

door Nebukadnézar waren uitgenodigd voor de inwijding van het 

beeld. Door de trouw van Zijn kinderen werd God over heel de aarde 

verheerlijkt.” –Profeten en koningen, blz. 312. 

“Er ging een groot licht uit van Daniëls vrienden. Heerlijke dingen 

werden van Sion, de stad des Heren, gesproken. Zo is het Gods bedoe-

ling dat geestelijk licht zal schijnen van Zijn getrouwe wachters in 

deze laatste tijd. Als de gelovigen uit het Oude Testament zo’n 

duidelijke getuigenis van trouw brachten, hoe moet dan wel Gods volk 

in deze tijd, dat alle licht tezamen uit de voorbijgegane eeuwen heeft, 

dit licht laten schijnen, wanneer de profetieën uit het Oude Testament 

hun verhulde heerlijkheid op de toekomst richten (Brief 32, 1899)!”  

–Bijbelkommentaar, blz. 273. 

 
SABBAT 

Een voorbeeld voor Gods volk 

7.  Aan welke soortgelijke omstandigheden zal Gods volk zich in de 

laatste dagen het hoofd moeten bieden? Openbaring 13:14, 15. 

Openbaring 13:14, 15 En het misleidt hen die op de aarde wonen door 
middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het 

beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld 

moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer 
levend werd. 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 aan-

bidden, gedood zouden worden. 

 

“De lessen die geleerd kunnen worden uit de ervaring van de 

Hebreeuwse jongelingen in de vlakte van Dura zijn van groot belang. 

In onze dagen zullen vele van Gods dienstknechten vernedering en 

smaad moeten lijden van hen die, bezield met de geest van satan, vol 

nijd en godsdienstige dweepzucht tegen hen zijn, hoewel Gods 

knechten onschuldig zijn. Vooral zal de haat van de mensen gericht 



9 

 

zijn tegen hen die de Sabbat van het vierde gebod heiligen; en ten 

slotte zal een wereldwijd gebod hen des doods schuldig verklaren. [...] 

Zoals in de tijd van Sadrak, Mesak en Abednego, zal in de tijd van 

afsluiting van de geschiedenis van deze aarde door de Here een 

machtig werk worden verricht voor hen die onwankelbaar het recht 

verdedigen.” –Profeten en koningen, blz. 312. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Profeten en koningen, hoofdstuk ‘De brandende oven’, blz. 503-513. 

 Bijbelkommentaar, blz. 273-275. 

 

_____ 

 

 

15e Les     Sabbat 10 april 2021 

                 Sabbatbegin 20.28 u.  20.29 u. 

 

Nebukadnézars trots en vernedering 

 

“Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 14:11. 

 
ZONDAG 

Een andere profetische droom 

1. Welke verklaring geeft koning Nebukadnézar voor het schrijven 

van zijn getuigenis? Wat had hij ervaren? Daniël 4:1-5. 

Daniël 4:1-5 Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen 
die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede toenemen. Het behaagt 

mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan 

heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig 
Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn 

heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde 
zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een 

droom die mij bevreesd maakte, en de gedachten die ik op mijn bed 

kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. 
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“De hoge voorstelling van Gods plannen met de volkeren verloor 

Nebukadnézar later uit het oog; toen zijn hoogmoedige geest echter 

werd vernederd voor de ogen van de menigte in de vlakte Dura, had 

hij opnieuw erkend dat Gods koninkrijk een eeuwig koninkrijk is en 

dat Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. [...] Het is niet te 

verwonderen dat de succesvolle vorst, die zo eerzuchtig en hooghartig 

was, in de verleiding zou komen het pad der nederigheid, waardoor 

alleen ware grootheid mogelijk is, te verlaten. [...] In Zijn barmhartig-

heid gaf God de koning weer een droom om hem te waarschuwen 

voor het gevaar dat hij liep, en de strik die zijn ondergang zou 

worden.” –Profeten en koningen, blz. 314, 315. 

 
MAANDAG 

2. Wie werden er geroepen om de droom uit te leggen? Wie alleen 

kon deze uitleggen? Daniël 4:6-9. 

Daniël 4:6-9 Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van 

Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden 

laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën 
en de toekomstvoorspellers binnen, en ik vertelde de droom in hun 

tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten 

weten. Totdat ten slotte Daniël – zijn naam is Beltsazar, naar de 

naam van mijn god – bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de 

heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom: 
Beltsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van 

de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te 

moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom, die ik gezien heb, 
te weten de uitleg ervan. 

 

“Ernstig verontrust door de droom, die klaarblijkelijk een voor-

spelling was van een ramp, verhaalde de koning deze aan de 

geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers; maar 

hoewel de droom duidelijk werd verteld, had geen van de wijzen 

hiervoor een verklaring. 

Opnieuw kreeg dit afgodisch volk een getuigenis van het feit, dat 

alleen zij die God liefhebben en vrezen, de verborgenheden van het 

koninkrijk des hemels kunnen begrijpen. In zijn verslagenheid zond 
de koning om zijn dienaar Daniël, iemand die hooggeacht werd om 

zijn oprechtheid, standvastigheid en ongeëvenaarde wijsheid.”  

–Profeten en koningen, blz. 315. 
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DINSDAG 

Een persoonlijke toepassing 

3. Wat onthulde de Here aan de koning in zijn tweede droom? 

Welke indruk maakte de droom die Nebukadnézar vertelde op 

Daniël? Daniël 4:10-19. 

Daniël 4:10-19 De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen 

kwamen, waren deze: Ik keek toe, en zie, een boom, midden op de 

aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn 
hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van 

heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk, 

er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het 

veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle 

vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed 
voor ogen kwamen, keek ik toe, en zie, een wachter, namelijk een 

heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het 
volgende: Houw die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, 

verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er vanonder wegvluchten en 

de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de 
aarde, en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van 

het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel 

en laat zijn deel, samen met de dieren, in het gras van de aarde zijn. 
Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een 

mens is, laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laten er 
zeven tijden over hem voorbijgaan. Dit bevel berust op het besluit 

van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat 

de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het 
koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover 

zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, 
koning Nebukadnezar, gezien. En u, Beltsazar, vertel de uitleg er-

van, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg 

ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de 

geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël – zijn naam is 

Beltsazar – een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten 

hem. De koning antwoordde en zei: Beltsazar, laten de droom en de 
uitleg ervan u niet verschrikken. Beltsazar antwoordde en zei: Mijn 

heer, moge de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw 
tegenstanders. 
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“De wijzen viel een nog grotere vernedering ten deel dan die, die in het 

tweede hoofdstuk werd beschreven. Toen beweerden zij dat, als ze de 

droom kenden, zij deze zouden kunnen uitleggen. Dit keer herinnerde 

Nebukadnézar zich de droom heel duidelijk maar met schaamte moest 

hij ondervinden, dat zijn magiërs hem opnieuw smadelijk in de steek 

lieten. Zij konden de droom niet uitleggen en weer moest de profeet 

van God uitkomst brengen.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek 

Daniël, blz. 89. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 

Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 79]. 

“Daniël begreep de betekenis van de droom, en deze ontzette hem. 

[...] De profeet was zich bewust dat God op hem de ernstige taak had 

gelegd om aan Nebukadnézar het oordeel waardoor de koning ge-

troffen zou worden vanwege zijn hoogmoed en aanmatiging bekend 

te maken. Daniël moest de droom verklaren in woorden die de 

koning kon begrijpen: en hoewel de verschrikkelijke betekenis hem 

een ogenblik sprakeloos had doen aarzelen, moest hij toch de waar-

heid zeggen, wat de gevolgen voor hem ook zouden zijn.” –Profeten 

en koningen, blz. 316. 

 
WOENSDAG 

4. Hoe legde Daniël de betekenis van de droom uit? Welke 

dringende raad gaf hij aan de koning? Daniël 4:20-27. 

Daniël 4:20-27 De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk 
geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over 

heel de aarde, zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat 

voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en 
de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – dat bent u, o koning, 

u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo 
toegenomen dat zij reikt tot de hemel, en uw heerschappij reikt tot 

het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een 

heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: Houw deze boom 

om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, 

en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het 

veld; laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en 
laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er zeven tijden 

over hem voorbij zijn gegaan – dit is de uitleg ervan, o koning, en 
het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning over-

komt: Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult 

uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten 
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geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de 

dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u 

erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de 
mensen en dat geeft aan wie Hij wil. Dat er ook gezegd is dat men 

de stam met de wortels van de boom moest laten staan – uw 

koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de 
God van de hemel de Heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad 

u welgevallig zijn: breek met uw zonden door gerechtigheid te 

betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen 
aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voor-

spoed zijn. 
 

“Nebukadnézar had nauwgezet zijn droom aan Daniël verteld en toen 

Daniël hem zei, dat de droom op hem van toepassing was, bleek dui-

delijk dat hij zijn eigen oordeel had uitgesproken. De uitlegging is zo 

duidelijk dat een nadere toelichting overbodig is. De dreigende oor-

delen waren aan voorwaarden verbonden. Zij moesten de koning leren 

dat de Hemelen regeren. Het woord ‘Hemelen’ wordt hier gebruikt in 

plaats van God, de Heerser van de hemelen. Daarom neemt Daniël de 

gelegenheid waar om de koning, met het oog op het dreigende oordeel, 

een goede raad te geven. Maar hij bejegent hem niet met hardheid of 

bestraffing. Zachtheid en overreding waren de wapenen die hij verkoos: 

‘Laat mijn raad u welgevallig zijn.’ ” –Uriah Smith, Gedachten over het 

boek Daniël, blz. 92, 93. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 
Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 81].  

“Nadat hij getrouw de droom had uitgelegd, drong Daniël bij de trotse 

vorst erop aan zich te bekeren en terug te keren tot God, opdat hij door 

goeddoen de dreigende ondergang zou afwenden.” –Profeten en 

koningen, blz. 316. 

 
DONDERDAG 

Een vergeten waarschuwing 

5. Gaf de monarch gehoor aan de adviezen? Wat riep hij niet lang 

daarna uit in zijn trots? Daniël 4:28-30; 5:19, 20. 

Daniël 4:28-30; 5:19, 20 Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 

Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het 
dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord 

en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het 
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koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn 

majesteit? [...] Vanwege de grootheid die Hij hem had gegeven, 

beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij 
doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde 

wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart 

zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van 
zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. 

 

“Gedurende enige tijd maakte de waarschuwing en de raad van de 

profeet diepe indruk op Nebukadnézar; maar het hart dat niet veran-

derd is door Gods genade, verliest spoedig de indrukken van de 

Heilige Geest. Zelfzucht en eerzucht leefden nog steeds in het hart 

van de koning, en deze trekken kwamen later weer te voorschijn. 

Niettegenstaande het onderricht, dat hem zo genadig was gegeven, en 

de waarschuwingen uit het verleden liet Nebukadnézar zich opnieuw 

beheersen door een geest van jaloezie tegen de rijken, die zijn 

regering zouden opvolgen. Zijn bestuur, dat steeds tot op zekere 

hoogte rechtvaardig en barmhartig was geweest, werd drukkend. Hij 

verhardde zijn hart en gebruikte de gaven, hem door God geschonken 

tot eigen eer, door zich te verheffen boven de God die hem leven en 

macht had geschonken. 

Het oordeel van God werd nog maandenlang uitgesteld. Maar in 

plaats van zich te bekeren door deze lankmoedigheid, gaf de koning 

toe aan zijn hoogmoed, tot hij het geloof in de uitlegging van de 

droom had verloren, en spotte met zijn vroegere vrees.” –Profeten en 

koningen, blz. 317. 

 
VRIJDAG 

Een les voor altijd 

6. Wat gebeurde er nog voor de koning klaar was met zijn trots 

uitspreken? Hoe precies werden de profetische woorden 

vervuld? Daniël 4:31-33. 

Daniël 4:31-33 Dit woord was nog in de mond van de koning of er 

klonk een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt 
aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan! Men zal u uit de 

mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren 
van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en 

er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de 
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Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat 

geeft aan wie Hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over 

Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, 
hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de 

dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van 

arenden en zijn nagels als die van vogels. 
 

“De mens kan een briljant intellect hebben, hij kan rijk zijn in het bezit 

van natuurlijke gaven. Maar dit is hem allemaal gegeven door God, 

zijn Maker. God kan de gave van het verstand wegnemen, en in een 

ogenblik kan een mens net zo worden als Nebukadnézar, gedegradeerd 

tot het niveau van de dieren in het veld. God doet dit omdat mensen 

doen alsof ze hun wijsheid en macht onafhankelijk van Hem verkregen 

hebben.” –Selected Messages, boek 1, blz. 297. 

“De tijd voor zijn vernedering was toen gekomen. Een stem van de 

hemel herhaalde het dreigende oordeel en de goddelijke Voorzienigheid 

voltrok onmiddellijk het oordeel. Zijn verstand begaf hem. De heerlijk-

heid en weelde van zijn grote stad bekoorde hem niet meer toen Gods 

vinger hem aanraakte en hem het vermogen ontnam om de stad te be-

wonderen en zich over haar te verheugen. Hij verliet de woningen van 

de mensen en zocht een tehuis bij de wilde dieren in het veld.”  

–Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 94. [zie ook: Uriah 

Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, 

blz. 82]. 

 
SABBAT 

7. Wanneer kon de Here de koning opnieuw helpen? Wat bekende 

Nebukadnézar na zijn vernedering?  Daniël 4:34-37. 

Daniël 4:34-37 Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, 

mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, 

en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die 

eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, 

en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van 

de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de 
legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand 

die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? 
Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook 

kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardig-

heid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten 
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hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd 

zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem 

en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn 
en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in 

hoogmoed hun weg gaan. 

 

“Zeven jaar lang was Nebukadnézar een voorwerp van ontzetting 

voor al zijn onderdanen; zeven jaar lang werd hij voor de ogen van 

heel de wereld vernederd. Toen kreeg hij zijn verstand terug, en 

terwijl hij nederig opzag tot de God des hemels, erkende hij Gods 

hand, die hem had gekastijd. [...] 

Gods bedoeling, dat het grootste koninkrijk op aarde Zijn lof zou 

verkondigen, was in vervulling gegaan. De openbare bekendmaking 

waarin Nebukadnézar Gods barmhartigheid, goedheid en gezag 

erkende, was zijn laatste daad die in de gewijde geschiedenis van hem 

staat vermeld.” –Profeten en koningen, blz. 318. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Bijbelkommentaar, blz. 274, 275. 

 Jezus, de Wens der eeuwen, hoofdstuk ‘De overwinning’, blz. 96-98 

2e alinea. 

 Profeten en koningen, blz. 314. 

 

_____ 

 

 

16e Les     Sabbat 17 april 2021 

                 Sabbatbegin 20.40 u.  20.41 u. 

 

Belsazars heiligschennis 

 

“Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog 

lang weg, en zou beginnen ... te eten en te drinken met de dronkaards, dan 

zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet 

verwacht ... .” Matthéüs 24:48-50. 
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ZONDAG 

Je verantwoordelijkheid vergeten 

1.  Wat deed de laatste koning van Babylon? Wat veroorzaken wijn 

en sterke drank? Daniël 5:1; Spreuken 20:1. 

Daniël 5:1 Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor 
zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van die duizend 

dronk hij wijn. 

Spreuken 20:1 [SV77] De wijn is een spotter, de sterke drank is 
woelig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. 

 

“Ons wordt de waarschuwing gegeven: ‘En deze dingen alle zijn 

hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waar-

schuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn.’ 

Bemerk de invloed van hun extremen en fanatisme in de dienst van de 

grote werkmeester, satan. Zodra de boze het volk in zijn macht had, 

waren er tentoonstellingen van een satanische karakter. De mensen 

aten en dronken, zonder aan God en Zijn genade te denken, zonder te 

denken aan de noodzaak van verzet tegen de duivel, die hen aanzette 

tot de meest schandelijke daden. Dezelfde geest werd tot uiting ge-

bracht in het heiligschennende feest van Belsazar. Er was vreugde en 

dans, vrolijkheid en gezang, vervoerd naar een verblinding, die de 

zintuigen bedrogen, vervolgens het toegeven aan buitensporige, wel-

lustige gevoelens – dit alles gemengd in dat schandelijke tafereel. God 

werd onteerd; Zijn volk was tot schande geworden in de ogen van de 

heidenen. Oordelen zouden geveld worden op die verdwaasde, be-

dwelmde menigte. Toch gaf God in Zijn genade hen de gelegenheid 

om hun zonden af te leggen.” –Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, blz. 101, 102. 

 
MAANDAG 

2.  Welke waarschuwing wordt ons gegeven? Spreuken 23:29-35. 

Spreuken 23:29-35 Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is 

geruzie? Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder reden? Bij 
wie wazige ogen? Bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die 

komen om gemengde drank te proeven. Kijk niet naar de wijn, 
wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij 

gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt 
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hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, 

en je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je zult zijn als iemand 

die ligt te slapen in het hart van de zee, en als iemand die in de top 
van de mast ligt te slapen. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek 

geworden, men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. 

Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn! 
 

“Laat iedere ziel niet vergeten dat hij zich bevindt onder de heilige 

verplichtingen tot God om zijn best te doen voor zijn medemensen. 

Hoe voorzichtig dient iedereen te zijn om geen verlangen naar 

stimulerende middelen te creëren. Door vrienden en buren te advise-

ren om brandewijn te nemen omwille van hun gezondheid, bevinden 

zij zich in het gevaar om vertegenwoordigers van verwoesting te 

worden voor hun vrienden. Veel incidenten zijn onder mijn aandacht 

gekomen, waarbij door een aantal eenvoudige raadgevingen mannen 

en vrouwen zijn geworden tot slaven van de drank. [...] 

Hoe kan – met de vreselijke gevolgen van toegeven aan bedwelmende 

drank voor ons – een man of vrouw, die zegt te geloven in het woord 

van God, het riskeren om wijn of sterke drank aan te raken, te proeven 

of er in te handelen? Een dergelijke praktijk is zeker niet in harmonie 

met hun beleden geloof.” –The Review and Herald, 29 mei 1894. 

 
DINSDAG 

Een ongenode Gast sloeg hun handelingen gade 

3.  Welk bevel gaf de dronken koning Belsazar? Hoe onthulde de 

ongenode Gast Zijn aanwezigheid? Daniël 5:2-6. 

Daniël 5:2-6 Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de 

gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader 
Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de 

koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden 

drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tem-

pel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn 

machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken 

wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. 
Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand 

tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk 
paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte 

van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de 
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koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslap-

ten en zijn knieën knikten. 

 

“Belsazar wist niet, dat een hemelse Getuige aanwezig was op zijn 

afgodisch feest; dat een goddelijke Wachter ongemerkt neerzag op 

het toneel van godslastering, …” –Profeten en koningen, blz. 320. 

“De inwoners van de wereld ten tijde van Noach werden verdelgd 

omdat ze verdorven waren door het toegeven aan verkeerde 

begeerten.” –Bijbelkommentaar, blz. 17. 

“Sodom en Gomorra werden verwoest door de bevrediging van 

onnatuurlijke begeerten, die het intellect zo verdoofden, dat zij niet 

het verschil konden onderscheiden tussen Gods heilige eisen en het 

geschreeuw van de eetlust. Laatstgenoemde maakte hen tot slaaf, en 

ze werden zo woest en brutaal in hun afkeurenswaardige gruwelen dat 

God hen op aarde niet zou dulden. God schrijft de goddeloosheid van 

Babel toe aan haar gulzigheid en dronkenschap.” –Testimonies for the 
Church, vol. 3, blz. 162. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke ervaring maakte de koning? Wie herinnerde zich iemand 

die zou kunnen helpen? Daniël 5:7-12. 

Daniël 5:7-12 En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, 

de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De 
koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: Iedereen die 

dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal ge-

kleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal 
als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van 

de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de 
uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsazar 

zeer verschrikt, en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers 

raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning 

en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd 

plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef in eeuwig-

heid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur 
niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de 

heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, 
verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom 

stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de 

magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers – 
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uw eigen vader, o koning! Want er werden een uitzonderlijke geest, 

kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en 

ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de 
koning de naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen 

worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. 

 

“Ontzetting overviel de koning, want zijn geweten veroordeelde hem. 

Hoewel hij de betekenis van hetgeen geschreven werd niet begreep, 

wist hij dat deze boodschap, die in glinsterende letters op zijn 

paleismuur werd opgetekend, geen teken van vrede of zegen was. De 

beschrijving die de profeet geeft van de uitwerking op de koning, is 

onovertreffelijk. Het gezicht van de koning verschoot van kleur, zijn 

hart begaf hem, schrik beving hem en hij sidderde zo hevig dat zijn 

knieën tegen elkaar stieten. Hij vergat zijn snoeverij en brasserij, hij 

vergat zijn waardigheid en schreeuwde luid om zijn sterrekijkers en 

waarzeggers die de betekenis van dit schrikbarend verschijnsel 

moesten verklaren.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, 

blz. 98, 99. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch 

over Daniël en de Openbaring, blz. 86]. 

“Maar zijn beroep op zijn raadgevers was tevergeefs, ondanks de rijke 

beloning. Hemelse wijsheid kan niet gekocht of verkocht worden. ‘Al 

de wijzen des konings ... waren niet in staat het schrift te lezen en de 

uitlegging daarvan de koning bekend te maken.’ (Daniël 5:8). Ze 

waren evenmin in staat de geheimzinnige lettertekens te lezen, als de 

geleerden uit een vroegere generatie in staat waren geweest de dromen 

van Nebukadnézar te verklaren.” –Profeten en koningen, blz. 321. 

 
DONDERDAG 

De zin interpreteren 

5.  Welke belofte werd Daniël gegeven? Welke indruk maakte de 

belofte van grote geschenken en aanzien op hem? Daniël 5:13-17. 

Daniël 5:13-17 Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning 

nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die Daniël, een van de 

ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft 
gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u 

is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden 
worden. Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om 

dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn 
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niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter 

heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt 

ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat 
weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals 

krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. Toen ant-

woordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: Houd 
uw geschenken voor uzelf, en geef uw beloningen aan een ander. 

Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal 

ik hem laten weten. 
 

“Voor die dodelijk verschrikte menigte stond Daniël, onbewogen 

door de beloften van de koning, in de rustige waardigheid van een 

dienaar van de Allerhoogste, niet om vleiende woorden te spreken, 

maar om een boodschap van ondergang te verklaren.” –Profeten en 
koningen, blz. 322. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe begon Daniël de uitleg van het handschrift? Wat was de 

boodschap uit de hemel? Daniël 5:18-28. 

Daniël 5:18-28 Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God heeft 

uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majes-

teit gegeven. Vanwege de grootheid die Hij hem had gegeven, 

beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij 
doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde 

wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart 

zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van 
zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. 

Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan 
dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem 

gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd bevochtigd door 

de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, 

Heerser is over het koningschap van de mensen en daarover 

aanstelt wie Hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw 

hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven 
tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis 

heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en 
bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van 

zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen 

zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de 



22 

 

God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, 

niet verheerlijkt. Daarom is door Hem het gedeelte van de hand 

gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd 
geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. Dit is de uitleg van 

deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap 

geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent 
gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. PERES: uw 

koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. 

 

“De profeet herinnerde Belsazar eerst aan dingen waarvan hij op de 

hoogte was, maar waarvan hij de lessen van nederigheid, die hem 

hadden kunnen redden, niet had geleerd. Hij sprak over de zonde en 

val van Nebukadnézar en over Gods handelwijze met hem, – de 

heerschappij en heerlijkheid die hem waren geschonken, Gods 

oordeel voor zijn hoogmoed, en de daarop volgende erkenning van 

de macht en barmhartigheid van de God van Israël; en toen bestrafte 

hij in duidelijke en nadrukkelijke woorden Belsazar voor zijn grote 

goddeloosheid. Hij hield de koning zijn zonden voor ogen, en 

toonde hem de lessen die hij had kunnen leren, maar die hij had 

verworpen. Belsazar had de geschiedenis van zijn grootvader niet 

ter harte genomen en geen acht geslagen op de gebeurtenissen die 

voor hem zo veelbetekenend waren. Hij had gelegenheid gehad de 

ware God te kennen en te gehoorzamen, maar hij had er niet op 

gelet, …” –Profeten en koningen, blz. 322. 

 
SABBAT 

Een snelle voltrekking van het vonnis 

7.  Wat gebeurde er die nacht? Wat had de profeet Jeremía meer 

dan honderd jaar daarvoor voorzegd? Daniël 5:29-6:1; Jeremía 

51:9. 

Daniël 5:29-6:1 Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper 

moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van 

hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heer-

sen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, 
gedood. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij onge-

veer tweeënzestig jaar oud was. 
Jeremía 51:9 Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet 

genezen. Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het 
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oordeel erover reikt tot aan de hemel, het is verheven tot aan de 

wolken. 

 

“Terwijl hij en zijn edelen dronken uit de heilige vaten van Jehova 

[en hun zilveren en gouden afgoden prezen], marcheerden de Meden 

en Perzen, nadat ze de loop van de Eufraat hadden omgelegd, het 

hart van de onbeschermde stad binnen. … Hun triomfkreten waren 

te horen boven de wanhoopskreten van de verraste feestvierders.”  

–Profeten en koningen, blz. 324. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Éxodus 32. 

 Jesája 22:13, 14. 

 Het Bijbels gezin, blz. 45, 46. 

 

_____ 

 

 

17e Les     Sabbat 24 april 2021 

                 Sabbatbegin 20.52 u.  20.53 u. 

 

In de leeuwenkuil 

 

“De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE 

is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op 

mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn 

vijanden – struikelden zij zelf en vielen..” Psalm 27:1, 2. 

 
ZONDAG 

Jaloerse edelmannen 

1.  Hoe veranderde koning Darius de regering na de verovering op 

Babel? Welke verandering wilde hij maken? Waarom? Daniël 

6:1-4. 

Daniël 6:1-4 Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij 

ongeveer tweeënzestig jaar oud was. Het behaagde Darius over het 

koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel 
het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, 
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van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die stadhouders 

verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen 

overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er 
een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over 

heel het koninkrijk aan te stellen. 

 

“Wat een indruk werd gemaakt op Darius door het gedrag van 

Daniël! Daniël leefde een rein en heilig leven. God was eerstens met 

hem. Wanneer het ware christendom in het hart heerst, zal het 

worden geopenbaard in het karakter. Allen zullen hiervan kennis 

nemen, dat zij met Jezus geweest zijn. De onverdeelde affecties 

moeten worden gegeven aan God.” –Testimonies to Ministers and 

Gospel Workers, blz. 443. 

“Daniël was een staatsman, zware verantwoordelijkheden rustten op 

hem, maar toch zocht hij drie keer per dag God op, en de Heer gaf 

hem de Heilige Geest.” –Counsels on Health, blz. 423. 

 
MAANDAG 

2.  Wat beseften de ambtenaren van de overheid toen zij Daniël 

wilden dwarsbomen en het plan van de koning wilden beletten? 

Waar is afgunst toe in staat? Daniël 6:5-8. 

Daniël 6:5-8 Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders 

zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het 
koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of 

iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatig-

heid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze 
mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een 

aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn 
God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij 

de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in 

eeuwigheid! Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machtheb-

bers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na 

onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet 

worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie 
binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens 

ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 
 

“De eer die aan Daniël werd betoond, wekte de afgunst op van de 

leidende mannen in het koninkrijk, en ze zochten naar een gelegen-
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heid om hem aan te klagen. Ze konden echter niets vinden, … [...] 

Daniëls vlekkeloos gedrag vergrootte de afgunst van zijn vijanden.”  

–Profeten en koningen, blz. 329. 

“Afgunst is één van de meest satanische trekken die in het menselijk 

hart kunnen opkomen en heeft uiterst nadelige gevolgen.” –Patriarchen 

en profeten, blz. 348. 

 
DINSDAG 

Spionage en beschuldiging 

3.  Hoe dacht de nietsvermoedende koning over het wetsvoorstel? 

Veranderde Daniël zijn gewoonten ten opzichte van dit nieuwe 

gevaar? Daniël 6:9-11. 

Daniël 6:9-11 Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het 
bevelschrift, dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van 

Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop onder-
tekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te 

weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis 

binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting 
van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, 

bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals 

hij voordien had gedaan. 
 

“In deze samenzwering speelde satan een belangrijke rol. De profeet 

stond in hoog aanzien in het koninkrijk, en boze engelen vreesden 

dat zijn invloed hun heerschappij over de heersers teniet zou doen. 

Deze satanische krachten hadden de nijd en afgunst der vorsten 

opgewekt; zij hadden het plan voor Daniëls ondergang bedacht; en 

de vorsten die zich beschikbaar stelden als werktuigen van het 

kwaad, voerden het uit. [...]  

Hij [Daniël] veranderde zijn leefwijze niet in het minst. Waarom 

zou hij nu ophouden met bidden, terwijl hij het juist het nodigst 

had? [...] Hij wilde ter wille van hen die uit waren op zijn ondergang, 

het niet doen voorkomen alsof zijn verbinding met de hemel was 

verbroken..” –Profeten en koningen, blz. 329, 330. 
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WOENSDAG 

4.  Wat deed de koning toen hij besefte voor wie deze valstrik was 
gelegd? Hoe hebben de vorsten de pogingen van de koning om 

Daniël te redden nietig verklaard? Daniël 6:12-16. 

Daniël 6:12-16 Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en 
troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het 
aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in 
de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: 
Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig 
dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve 
aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning 
antwoordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Meden 
en Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en 
zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de 
ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u onder-
tekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag 
doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het 
zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. 
Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen 
kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen 
de koning: Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is 
dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld, 
veranderd mag worden. 
 
“De positie van Daniël was niet te benijden. Hij stond aan het hoofd 
van een oneerlijk, dubbelzinnig, goddeloos kabinet, waarvan de leden 
hem met scherpe, jaloerse ogen gadesloegen om een zwakke plek in 
zijn gedrag te kunnen ontdekken. Ze zonden spionnen achter hem aan 
om te zien of ze op deze wijze iets konden vinden om tegen hem in te 
brengen. Satan suggereerde deze mensen een plan, waardoor ze Daniël 
kwijt konden raken. Gebruik zijn godsdienst als middel om hem te 
veroordelen, zei de vijand. (The Youth’s Instructor, 1 november 1900).” 
–Bijbelkommentaar, blz. 276. 
 

DONDERDAG 

De onveranderlijkheid van Gods wet 

5.  Wiens wet is werkelijk onveranderlijk? Welk bevel gaf Daniël 

uiteindelijk? In wie had hij het volste vertrouwen? Matthéüs 
5:18; Lukas 16:17; Daniël 6:17, 18. 
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Matthéüs 5:18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde 

bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles 
gebeurd zal zijn. 

Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 

voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 
Daniël 6:17, 18 Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en 

wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen 

Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. 
Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De 

koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn macht-
hebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet 

veranderd kon worden. 

 

“Als het mogelijk was geweest de wet te veranderen of af te schaffen, 

dan had Christus niet hoeven te sterven om de mens te redden van de 

straf die op de overtreding staat. De dood van Christus schaft de wet 

dus helemaal niet af, maar bewijst juist dat de wet onveranderlijk is.” 

–De grote strijd, blz. 432. 

“In alle tijden zijn de door God aangewezen getuigen blootgesteld 

geweest aan smaad en vervolging ter wille van de waarheid. Jozef 

werd belasterd en vervolgd, omdat hij deugdzaam en eerlijk wilde 

blijven. David, de door God gekozen boodschapper, werd opgejaagd 

als een wild dier door zijn vijanden. Daniël werd in een leeuwenkuil 

geworpen, omdat hij trouw bleef aan zijn omgang met de hemel.”  

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 419. 

 
VRIJDAG 

6.  Werd het vertrouwen van de koning en van Daniël beloond? 

Wat gebeurde er met de sluwe beschuldigers? Daniël 6:19-25. 

Daniël 6:19-25 Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht 

bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij 

zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de 

morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij 
naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen 

was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het 
woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, 

heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen 

verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in 
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eeuwigheid! Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de 

muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toege-

bracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, 
o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer 

verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen 

Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem 
aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens 

beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk 

hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun 
vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog 

niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en ver-
brijzelden al hun beenderen. 

 

“God verhinderde Daniëls vijanden niet hem in de leeuwenkuil te 

werpen; Hij liet toe dat boze engelen en slechte mensen zover hun 

plannen volvoerden; maar dit deed Hij om de bevrijding van Zijn 

dienstknecht in een helderder licht te stellen, terwijl de nederlaag van 

de vijanden van waarheid en recht des te volkomener zou zijn. 

‘Waarlijk, de grimmige mensen moeten U loven’ (Psalm 76:11), had 

de Psalmist getuigd. Door de moed van deze ene man, die liever het 

recht verkoos dan omzichtigheid, zou satan verslagen worden en zou 

Gods naam verheven en geëerd worden.” –Profeten en koningen, 

blz. 333. 

 
SABBAT 

7.  Welke schitterende boodschap stuurde de koning na deze 

ervaring uit in zijn gehele koninkrijk? Welke ervaring maakte 

Daniël? Daniël 6:26-29. 

Daniël 6:26-29 Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en 

talen die op heel de aarde woonden: Moge uw vrede toenemen! Er 

wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van 

mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God 

van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. 

Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het 
einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel 

en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de 
leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap 

van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. 
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Bestudeer de geschiedenis van Jozef en Daniël. De Here voorkwam 

de intriges van mensen die hen schade wilden berokkenen niet; maar 

Hij keerde al deze listen ten goede voor Zijn dienaren die te midden 

van beproevingen en strijd hun geloof en getrouwheid bewaarden. [...]  

Wij behoeven ons verslag van moeilijkheden, beproevingen, verdriet 

en zorgen niet bij te houden. Al deze dingen staan opgetekend in de 

boeken en de hemel zal er verder voor zorgen. Terwijl we de onaan-

gename dingen optellen, verdwijnen vele dingen die prettig zijn om 

aan te denken uit ons geheugen; zoals de genadige vriendelijkheid van 

God die ons ieder moment omringt; en waarover de engelen zich 

verwonderen: de liefde waardoor Hij Zijn Zoon gaf om voor ons te 

sterven. Wanneer u als werkers voor Christus denkt dat u grotere 

zorgen en beproevingen hebt dan anderen ten deel vallen, bedenk dan 

dat er voor u een vrede is, die onbekend is aan degenen die deze 

lasten vermijden. Er is troost en vreugde in de dienst van Christus. 

Laat de wereld zien dat het leven met Hem geen mislukking is.” –De 
weg tot gezondheid, blz. 417, 418. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Spreuken 26:27. 

 Prediker 10:8. 

 De weg tot gezondheid, blz. 65, 417 laatste alinea, 418. 

 

_____ 

 

 

18e Les     Sabbat 1 mei 2021 

                 Sabbatbegin 21.03 u.  21.05 u. 

 

Een andere macht 

 

“... Die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de 

verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.” Daniël 7:20. 

 
ZONDAG 

Vier symbolische dieren 

1.  Wat maakte Daniël mee in het eerste regeringsjaar van koning 

Belsazar? Daniël 7:1-3. 
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Daniël 7:1-3 In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, 

had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. 

Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als 
volgt: Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik 

toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en 

vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. 
 

MAANDAG 

2.  Wat betekenen wind en wateren in het Bijbelse symbolisch taal-

gebruik? Wat stelden de vier dieren voor? Jeremía 25:32, 33; 

Openbaring 17:15; Daniël 7:17. 

Jeremía 25:32, 33 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, 

onheil gaat uit van volk tot volk. Een zware storm wordt opgewekt van 
de uithoeken van de aarde. De door de HEERE dodelijk gewonden 

zullen op die dag van het ene einde der aarde tot aan het andere einde 
der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden, zij 

zullen niet verzameld en niet begraven worden: tot mest op de aard-

bodem zullen zij zijn. 
Openbaring 17:15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, 

waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 

Daniël 7:17 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, 

die uit de aarde zullen opstaan. 

 

“De symbolische betekenis in de Bijbel van ‘wateren’ of ‘zee’ is: 

volken, natiën en talen. Om dit te bewijzen, verwijzen wij de lezer 

naar Openbaring 17:15, waarin dit uitdrukkelijk wordt verklaard. [En 

de engel zei tot Johannes: ‘De wateren, die u gezien hebt, waar de 

hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.’] 

Vóór het einde van het visioen geeft Daniël een verklaring van het 

zinnebeeld van de vier dieren; vers 17: ‘Die grote dieren, die vier, zijn 

vier koningen die uit de aarde zullen komen.’ Het veld dat dit visioen 

beslaat is dus duidelijk voor ons afgebakend.” –Uriah Smith, Gedach-

ten over het boek Daniël, blz. 113. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten 

Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 103]. 
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DINSDAG 

Identificatie van de dieren 

3.  Welk koninkrijk werd voorgesteld door het eerste dier? Wat 

betekenen de drie ribben als we kijken naar het tweede dier? 

Daniël 7:4, 5. 

Daniël 7:4, 5 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een 

arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd 

van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet 
en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het 

tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had 

drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende 

tegen het dier: Sta op, eet veel vlees. 

 

“In het visioen van Daniël 7, was het eerste dier dat door de profeet 

werd gezien een leeuw. Voor het gebruik van de leeuw als symbool, 

lees Jeremía 4:7; 50:17, 43, 44. Aanvankelijk had de leeuw arends-

vleugelen. Het symbolische gebruik van de vleugels wordt op indruk-

wekkende wijze beschreven in Hábakuk 1:6-8, waar gezegd wordt dat 

de Chaldeeën zouden ‘vliegen als een arend, zich spoedende om te 

eten.’  

Uit deze symbolen kunnen we gemakkelijk afleiden dat Babylon een 

koninkrijk van grote kracht was, en dat onder Nebukadnézar haar 

veroveringen met grote snelheid werden uitgebreid. [...] 

Evenals in het grote beeld van hoofdstuk 2, wordt in deze opeen-

volging van symbolen een merkwaardige ontaarding gezien als wij 

van het ene koninkrijk naar het andere overgaan. De borst en armen 

van zilver stonden lager in waarde dan het hoofd van goud. De beer 

was ondergeschikt aan de leeuw. Het Medo-Perzische rijk stond ver 

beneden Babel in rijkdom, pracht en luisterrijke heerschappij. De beer 

richtte zich op de ene zijde op (andere vertalingen zeggen: ‘stond op 

aan de ene zijde’). Dit rijk bestond uit twee nationaliteiten, de Meden 

en de Perzen. [...]  

De drie ribben duiden waarschijnlijk op de drie landschappen 

Babylon, Lydië en Egypte, die bijzonder zwaar door deze macht 

onderdrukt werden.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and 

the Revelation, blz. 107, 108. [vergelijk: Uriah Smith, Gedachten 
over het boek Daniël, blz. 114, 117; Uriah Smith, Gedachten 

Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 103-105]. 
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WOENSDAG 

4.  Wat duidden de vier vleugels en vier koppen van het derde dier 

aan? Hoe zag het vierde dier eruit, en hoeveel hoornen had het? 

Daniël 7:6, 7. 

Daniël 7:6, 7 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als 
een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had 

vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in 

de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwe-
lijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en 

verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde 

van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 

 

“Door dit symbool [luipaard/panter] wordt het derde rijk, Griekenland 

uitgebeeld. Als de vleugels van de leeuw duiden op de snelheid van 

overwinningen, dan hebben zij hier dezelfde betekenis. Een panter is 

een snel dier, maar dat was niet voldoende om de snelle opkomst van 

die natie uit te beelden; er moesten vleugels aan toegevoegd worden. 

Twee vleugels, het aantal dat de leeuw had, waren niet voldoende, hij 

moest vier hebben. Dit duidt op een ongeëvenaarde bewegingsnelheid 

– die in de geschiedenis van het Griekse rijk bewaarheid werd.” –Uriah 

Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 117, 118. [zie ook: 

Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 

Openbaring, blz. 105]. 

 
DONDERDAG 

Het vierde dier en de kleine hoorn 

5.  Wat gebeurde er met het vierde dier? Wat was voor Daniël van 

bijzonder belang? Welke verklaring gaf de hemelse boodschapper 

over het vierde koninkrijk? Daniël 7:8, 19, 23. 

Daniël 7:8, 19, 23 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, 
kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden 

voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en 

een mond vol grootspraak. [...] Toen wilde ik de ware betekenis weten 
van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk 

schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het 
at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten – [...] Hij zei 

het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, 
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dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde 

verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. 

 

“De inspiratie vond in de natuur geen dier dat als symbool kon dienen 

om de macht die hier voorgesteld wordt uit te beelden. Toevoeging 

van klauwen, hoofden, horens, vleugels, schubben, tanden of nagels 

van enig ander dier in de natuur was niet toereikend. Deze macht 

verschilt van alle andere, het symbool ervan is onbeschrijfelijk. 

Het zevende vers bevat voldoende gegevens voor een geheel boek-

werk, maar wij zijn genoodzaakt tot een beknopte uitleg – die ons niet 

toestaat hier een volledig overzicht van de geschiedenis te geven. Dit 

beest komt vanzelfsprekend overeen met het vierde deel van het grote 

beeld – de benen van ijzer. In hoofdstuk 2:40 worden enkele redenen 

genoemd voor de veronderstelling dat deze macht Rome is.” –Uriah 

Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 119. [zie ook:  

Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 
Openbaring, blz. 106]. 

“In hoofdstuk 13 (vers 1-10) wordt een ander beest, ‘een luipaard 

gelijk’, beschreven. ‘En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en 

grote macht’. [...] Deze profetie, die bijna gelijk is aan de beschrijving 

van de kleine horen van Daniël 7, heeft ontegensprekelijk betrekking op 

het pausdom.” –De grote strijd, blz. 408. 

 
VRIJDAG 

Een vreedzaam koninkrijk van liefde 

6.  Welke grote gebeurtenis vond plaats tijdens de periode van het 

vierde koninkrijk? Lukas 2:1; Galaten 4:4. 

Lukas 2:1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging 
van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 

Galaten 4:4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 

God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. 

 

“De kiem in het zaad groeit door het ontvouwen van het levensbeginsel 

dat God daarin heeft geplant. De ontwikkeling is niet van mensen 

afhankelijk. Dit is ook het geval met het koninkrijk van Christus. Het is 

een nieuwe schepping. De beginselen van zijn groei zijn tegengesteld 

aan die van de koninkrijken van deze wereld. Aardse regeringen 

heersen door geweld. Zij handhaven hun gezag door oorlogen, maar de 
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stichter van het nieuwe koninkrijk is de Vredevorst. De Heilige Geest 

stelt de aardse koninkrijken voor onder het zinnebeeld van woeste 

roofdieren, maar Christus is het Lam van God dat de zonden der wereld 

wegneemt. (Johannes 1:29) In Zijn bestuur is geen plaats voor bruut 

geweld om het geweten te dwingen. De Joden zagen uit naar het 

koninkrijk van God en verwachtten dat het op gelijke wijze als de 

koninkrijken der wereld opgericht zou worden. Om gerechtigheid uit te 

oefenen namen zij hun toevlucht tot uiterlijke maatregelen. Zij 

bedachten methoden en plannen. Maar Christus plant Zijn beginsel in 

de mens. Door waarheid en recht in te planten, gaat Hij dwaling en 

zonde tegen.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 42, 43. 

“Daniël kreeg een visioen van woeste beesten, die de machten op aarde 

voorstellen. Maar het embleem van het rijk van de Messias is een lam. 

Terwijl aardse rijken heersen door overmacht van fysieke krachten, 

bant Christus alle vleselijke wapenen, elk werktuig van dwang uit. Zijn 

koninkrijk zou opgericht worden om de gevallen mensheid op te heffen 

en te veredelen (Brief 32, 1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 276, 277. 

 
SABBAT 

7.  Waar wilde Daniël meer over weten? Wat was de verklaring? 

Daniël 7:20, 24, eerste gedeelte. 

Daniël 7:20, 24a En van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van 

die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, 
namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en 

waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. 

[...] En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien 
koningen zullen opstaan, ... 

 

“Misschien is er reeds voldoende gezegd over het vierde dier (Rome) 

en de tien horens of tien koninkrijken die daaruit voortkwamen. De 

kleine horen vraagt nu in ’t bijzonder onze aandacht. In de uitlegging 

van vers 8 is gebleken dat de vervulling van de profetie aangaande 

deze horen wordt gevonden in de opkomst en handelingen van het 

pausdom. Het is daarom een interessante en belangrijke zaak te weten, 

welke oorzaken tot de ontwikkeling van deze anti-christelijke macht 

hebben geleid.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, 
blz. 130. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over 

Daniël en de Openbaring, blz. 113]. 

 



35 

 

Voor persoonlijke studie 

 De grote strijd, blz. 408 halverwege t/m blz. 409 halverwege. 

 Profeten en koningen, blz. 335 halverwege t/m blz. 336 halverwege. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht 

van Tanzania op blz. 42. 
 

 

19e Les     Sabbat 8 mei 2021 

                 Sabbatbegin 21.15 u.  21.17 u. 

 

De kleine hoorn 

 

“...Zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. [...] En zie, in die 

hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” Daniël 

7:8. 

 
ZONDAG 

Een hoorn met ogen en een mond 

1.  Welke macht alleen kon worden beschreven als ‘onderscheiden 

... van de vorigen’, gezien de tien hoornen allemaal politieke 

machten waren? Daniël 7:24, 20, laatste gedeelte. 

Daniël 7:24, 20b [SV77] Wat nu de tien hoornen betreft: uit dat 

koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander na hen 

opstaan; en dat zal onderscheiden zijn van de vorigen, en het zal 
drie koningen vernederen. [...] namelijk die hoorn, die ogen had, en 

een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan 

van zijn metgezellen. 
 

“De paus was de tiran van de wereld geworden. Koningen en 
keizers bogen zich voor de bevelen van de paus in Rome. Het lot 

van de mensen, voor tijd en eeuwigheid, scheen in zijn handen te 

zijn. Honderden jaren lang werden de leerstellingen van Rome 

overal onvoorwaardelijk aanvaard; haar riten werden in ere gehou-



36 

 

den en haar feesten werden algemeen gevierd. Haar geestelijkheid 

werd geëerd en met milde hand gesteund. De rooms-katholieke kerk 

heeft nooit meer zo’n aanzien, luister en macht gekend. [...] 

Een sprekend voorbeeld van het tirannieke karakter van deze verde-

diger van de onfeilbaarheid is zijn behandeling van de Duitse keizer 

Hendrik IV. Deze vorst werd geëxcommuniceerd en onttroond omdat 

hij het gewaagd had geen rekening te houden met het gezag van de 

paus. Met zijn vrouw en een trouwe dienaar trok hij in het hartje van 

de winter over de Alpen om zich voor de paus te verootmoedigen. 

Toen hij aankwam op het kasteel waar Gregorius zich had terugge-

trokken, werd hij zonder geleide naar een voorhof gebracht en moest 

daar in de strenge winterkou, blootshoofds, barrevoets en in een 

schamel kleed gehuld, wachten tot het ogenblik dat de paus hem 

toestemming zou geven in zijn tegenwoordigheid te komen. Pas nadat 

hij drie dagen had gevast en zijn schuld had beleden, verwaardigde de 

paus zich hem vergiffenis te schenken.” –De grote strijd, blz. 56, 54. 

 
MAANDAG 

2.  Wat gebeurde er met de drie hoornen die in de weg stonden? Wat 

duiden de woorden ‘ogen als mensenogen’ en ‘mond’ aan? Daniël 

7:20, 8. 

Daniël 7:20, 8 En van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van 

die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, name-
lijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en 

waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. 

[...] Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, 
hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor 

hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en 
een mond vol grootspraak. 

 

“In de elfde eeuw werd er nog een stap gezet op de weg van de 

pauselijke aanmatiging toen paus Gregorius VII de volmaaktheid 

van de rooms-katholieke kerk afkondigde. Eén van de stellingen die 

hij verdedigde luidde: ‘De kerk heeft volgens de Schrift nooit 

gedwaald en kan ook nooit dwalen’. Maar hij staafde zijn bewering 

niet met bewijzen uit de Schrift. De trotse bisschop wilde ook de 
macht hebben om keizers af te zetten. Hij verklaarde dat geen enkel 

vonnis dat hij had uitgesproken door iemand anders kon worden 
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vernietigd, maar dat hij wel het recht had de beslissingen van 

anderen ongedaan te maken.” –De grote strijd, blz. 54. 

 
DINSDAG 

Godslastering spreken 

3.  Tegen wie zou deze macht strijden en in eerste instantie 

overwinnen? Waaruit bestaan zijn godslasteringen? Daniël 7:21, 

25, eerste gedeelte; Matthéüs 23:8, 9; Éfeze 4:15, 16; 5:23. 

Daniël 7:21, 25a [SV77] Ik had gezien, dat die hoorn krijg voerde 

tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, [...] En het zal woorden 

spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge 

plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te ver-

anderen, ... 
Matthéüs 23:8, 9 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want 

Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. En 
u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw 

Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 

Éfeze 4:15, 16; 5:23 Maar dat wij, door ons in liefde aan de waar-
heid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd 

is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samen-

gevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt 

het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. [...] Want 
de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de 

gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 

 

“Frankrijk heeft het bloed van de heiligen eeuwenlang vergoten. 

Terwijl de Waldenzen op de bergen van Piémont de marteldood stier-

ven ‘om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God’, onder-

gingen hun broeders, de Albigenzen van Frankrijk, hetzelfde lot. In de 

tijd van de Hervorming waren haar aanhangers op een barbaarse manier 

dood gemarteld. [...] De moedige Hugenoten streden voor de heiligste 

rechten van de mens en hun bloed werd vergoten na een harde strijd. 

De protestanten werden beschouwd als vogelvrijverklaarden, er werd 

een prijs op hun hoofd gesteld en ze werden als wilde beesten 

opgejaagd. [...] 

Volgens één van de belangrijkste leerstellingen van de rooms-

katholieke kerk is de paus het zichtbare hoofd van Christus’ wereldkerk 
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en is hij bekleed met de hoogste macht over bisschoppen en priesters in 

alle delen van de wereld. Maar daar blijft het niet bij: men heeft de paus 

de namen en aanspreektitels van de Godheid gegeven. De paus wordt 

‘Here God de Paus’ genoemd en hij is onfeilbaar verklaard. Hij wil dat 

alle mensen hem eer bewijzen.” –De grote strijd, blz. 256, 257, 46. 

 
WOENSDAG 

Trachten Gods wet te veranderen 

4.  Wat zei Jezus over Gods wet? Wat zegt de profetie over wat het 

pausdom zou proberen te doen, in tegenstelling tot wat Jezus 

leerde? Matthéüs 5:18; Lukas 16:17; Daniël 7:25, middelste 

gedeelte. 

Matthéüs 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet 

voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 

voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 

Daniël 7:25m [SV77] ... En het zal menen de tijden en de wet te 
veranderen, ... 

 

“Het pausdom heeft Gods wet willen veranderen. Het tweede gebod, 

dat het aanbidden van ‘gesneden beelden’ verbiedt, is uit de wet 

geschrapt en het vierde gebod is zó veranderd dat het de viering van 

de eerste dag in plaats van de ware Sabbat voorschrijft. [...] Er is 

sprake van een opzettelijke, weloverwogen verandering: ‘Hij zal er 

op uit zijn tijden en wet te veranderen’ (Hij zal menen – Staten-

vertaling). De verandering van het vierde gebod beantwoordt precies 

aan deze profetie.” –De grote strijd, blz. 414.  

 
DONDERDAG 

Een lange periode van suprematie 

5.  Volgens welke rekensleutel wordt een profetische tijd berekend? 

Hoelang zou het pausdom zijn macht van vervolging uitoefe-

nen? Numeri 14:34; Ezechiël 4:6; Daniël 7:25, laatste gedeelte; 

Openbaring 13:5; 12:6. 
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Numeri 14:34 Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land ver-

kend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtig-

heden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand onder-
vinden. 

Ezechiël 4:6 [SV77] Als u nu deze voleindigen zult, lig ten andere male 

neer op uw rechterzijde, en u zult de ongerechtigheid van het huis van 
Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. 

Daniël 7:25b ... En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een 

tijd, tijden en een halve tijd. 
Openbaring 13:5; 12:6 En het werd een mond gegeven om grote 

woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om 
dit tweeënveertig maanden lang te doen. [...] En de vrouw vluchtte naar 

de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed-

gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig 
dagen. 

 

“De ‘tweeënveertig maanden’ komen overeen met ‘een tijd en tijden 

en een halve tijd’ – drieëneenhalf jaar – of de 1260 dagen van 

Daniël 7: de tijd waarin het pausdom Gods volk zou verdrukken. [...] 

De hier vermelde tijdperken – ‘twee en veertig maanden lang’ en 

‘twaalfhonderdzestig dagen lang’ – zijn dezelfde periode, namelijk 

de tijd van de onderdrukking van Christus’ gemeente door Rome. 

De 1260 jaar van pauselijke suprematie begonnen in 538 na Chr. en 

eindigden dus in 1798. In dat jaar trok het Franse leger Rome 

binnen, nam de paus gevangen en voerden hem in ballingschap. 

Toen de paus stierf, was hij nog altijd uit Rome verbannen. Hoewel 

er onmiddellijk na zijn dood een nieuwe paus werd verkozen, zijn 

zijn opvolgers er nooit in geslaagd dezelfde macht uit te oefenen als 

vroeger.” –De grote strijd, blz. 409, 253. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat deed God voor Zijn volk uit genade? Hoe troost de Heer 

Zijn volk vandaag de dag? Daniël 11:34; Matthéüs 24:21, 22; 

Daniël 7:9-14, 22. 

Daniël 11:34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp 

geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen 
voegen. 

Matthéüs 24:21, 22 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, 

zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
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zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort 

werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 
Daniël 7:9-14, 22 [SV77] Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, 

en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de 

sneeuw, en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol; Zijn troon was 
vuurvonken, en de raderen daarvan een brandend vuur. Een vurige 

rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden 

dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor 
Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. Toen zag 

ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; 
ik zag toe, totdat dat dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en 

overgegeven om door het vuur verbrand te worden. Aangaande ook 

de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging 
van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. Verder zag ik 

in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des 
hemels, als eens mensen Zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen, 

en zij deden Hem voor Deze naderen. En Hem werd gegeven heer-

schappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en 
tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, 

die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. 

[...] Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd 

aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, 

dat de heiligen het Rijk bezaten. 
 

“De vervolging van de gemeente duurde niet tot het eind van de 

1260 jaar. God heeft in Zijn genade deze periode van wrede 

beproevingen voor Zijn volk ingekort. Toen Christus de grote 

verwoesting die over de gemeente zou komen voorzegde, zei Hij: 

‘En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden 

worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 

worden ingekort’ (Matthéüs 24:22). Dankzij de invloed van de 

Hervorming eindigden de vervolgingen vóór 1798.” –De grote 

strijd, blz. 253. 

 
SABBAT 

De tijd van het oordeel 

7.  Waarnaar richtte de Heer de aandacht van de profeet? Daniël 

7:26, 27. 
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Daniël 7:26, 27 [SV77] Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn 

heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het 

einde toe. Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der 
koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het 

volk van de heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk 

zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. 
 

Voor persoonlijke studie 

“Toen het rijk temidden van de stormachtige volksverhuizingen tot ruïnes 

ineenstortte, keken de naties met respect naar de troon van de Romeinse 

bisschop, die als enige overeind bleef staan in het midden van al de ver-

nietiging.” –Emil Staub, Arnold Zimmermann, Bilder aus der Kirchen-

geschichte (Beelden uit de kerkgeschiedenis), blz. 43. 

“De eerste geestelijken of bisschoppen van Rome genoten een eerbetoon 

overeenkomstig de maatschappelijke staat van de stad waarin zij woonden; 

en gedurende de eerste eeuwen van het christelijk tijdperk was Rome de 

grootste, rijkste en machtigste stad ter wereld. Rome was de zetel van het 

keizerrijk; de hoofdstad aller natiën. Julianus zei: ‘Alle inwoners van de 

aarde zijn haar onderdanen.’ Volgens Claudianus was deze stad ‘de bron 

van alle wetten.’ De eerste geestelijken of bisschoppen van Rome redeneer-

den: ‘Als Rome de koningin der steden is, waarom zouden dan haar geeste-

lijken niet de koningen van de bisschoppen zijn? Waarom zou de Roomse 

kerk niet de moeder van het christendom zijn? Waarom zouden niet alle 

volkeren haar kinderen zijn en haar autoriteit de hoogste wet?’ 

‘Het was vanzelfsprekend’, zei d’Aubigné, ‘dat het eerzuchtig hart van de 

mens aldus zou redeneren. Eerzuchtig Rome deed het.’ (Geschiedenis der 

Reformatie, deel I, hoofdstuk 11.).” Uriah Smith, Gedachten over het 
boek Daniël, blz. 130, 131. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 

Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 114]. 

“Arius, de ouderling van Alexandrië, ‘onderwees dat Christus geen 

gelijkstaand wezen was als God, maar slechts Zijn eerste creatie.’ –Emil 

Staub, Arnold Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte (Beelden 

uit de kerkgeschiedenis), blz. 30. 

De volgende uitspraken zijn gedaan voor het pausdom: (1) “De paus is de 

stedehouder van God en Christus op aarde.” (2) “Als zodanig is hij heer 

op de gehele aarde, en alle landen behoren hem toe. De koningen en 

prinsen lenen deze van hem, en hij kan, als zij hem niet gehoorzamen, 
hen onttronen en hun land aan een gehoorzamer prins geven.” –Friedrich 

Nösselt, Lehrbuch der Weltgeschichte für Töchterschulen und zum 

Privatunterricht heranwachsender Mädchen (Leerboek van de wereld-
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geschiedenis voor meisjesscholen en privé-onderwijs van adolescente 

meisjes), blz. 81. 

 

_____ 

 

 

Zendingsbericht van Tanzania 
 

Voorlezen op Sabbat 8 mei 2021 

 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 15 mei 2021 worden ingezameld 

 

Tanzania is een soeverein land gelegen aan de oostkust van Afrika. Het 

heeft een oppervlakte van 947.300 vierkante kilometer (365.756 vierkante 

mijl). Het grenst aan Kenia en Oeganda aan de noorden; Rwanda, 

Burundi en de Democratische Republiek van Congo in het westen; 

Zambia, Malawi en Mozambique in het zuiden; en de Indische Oceaan in 

het oosten. Het land heeft een bevolking van ongeveer 60 miljoen 

mensen. Het werd in december 1961 onafhankelijk van Engeland. Vóór 

de Britse heerschappij was dit land tot 1918 bekend als een Duitse 

kolonie: Duits-Oost-Afrika. Onder Britse overheersing werd de naam ver-

anderd naar Tanganyika. In 1964 werd Zanzibar, het eiland dat gekoloni-

seerd was door Oman-Arabieren, vrij en koos ervoor om zich bij 

Tanganyika aan te sluiten en vormen hetgeen nu de Verenigde Republiek 

Tanzania is. 

Dit land bestaat voor 60 procent uit christenen en 36 procent uit moslims, 

terwijl de rest andere traditionele religies beoefent. De overheid verleent 

haar burgers vrijheid van godsdienst. 

De adventboodschap kwam in 1903 naar Tanzania, terwijl de reformatie-

boodschap in december 1974 voor het eerst in Tanzania werd geïntrodu-

ceerd door prediker Simon Schmidt, die toen secretaris van de Generale 

Conferentie was. Dankzij God verspreidde de boodschap zich door het 

hele land en vandaag telt de Tanzaniaanse Unie 1.302 leden. 

Naast kerkgebouwen heeft de Unie drie basisscholen. Nu is het belang-

rijkste doel van de Unie om een standaard college op te richten om te 

voorzien in lokale en internationale behoeften. Het college, genaamd 

Kibaha Berea Missionary Institute, is bedoeld om gevorderd onderwijs te 

bieden dat gestructureerd is om de geestelijke en morele normen van de 
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studenten in hun gekozen vakgebied te promoten. De belangrijkste 

vakken die aan bod komen, zijn: 

1. Zendingswerk: Dit is een reeks cursussen om degenen voor te bereiden 

die Bijbelarbeiders en predikers willen worden voor Gods werk. 

2. Medisch zendingswerk: dit is een reeks cursussen om die studenten 

voor te bereiden om Artsen in de natuurgeneeswijze te worden, opgeleide 

professionals met een erkend diploma. 

3. Talen: Engels, Spaans, Frans en Swahili. Dit zijn veel gebruikte talen 

in Afrika. We hebben taalprofessionals hard nodig in Afrika. 

4. Informatietechnologie: hier worden computer- en mediagerelateerde 

onderwerpen behandeld. 

5. Polytechnisch: dit omvat technische en kunstvakken, zoals metselwerk, 

timmerwerk, lassen, kleermakerswerk, kunst en muziek. 

6. Bedrijfskunde: dit omvat boekhouding, ondernemerschap, marketing 

en reclame, en zakelijke onderwerpen. 

Deze instelling stelt ons in staat om professionals op te leiden die worden 

gerekruteerd vanuit de gemeente, en om anderen van buiten de gemeente te 

winnen om zich in te schrijven als niet-lidstudenten. Het is onze wens om 

van dit college een vuurtoren te maken voor de boodschap van de hemel. 

We willen dat het publiek gelooft dat we mensen kunnen voorbereiden om 

de samenleving te veranderen. We zijn toegewijd om volledig samen te 

werken met de Afrikaanse afdeling en de Generale Conferentie om ervoor 

te zorgen dat dit college ten goede komt aan de jeugd in de Afrikaanse 

divisie en elders. 

De bouw van de faciliteiten is aan de gang, en het is onze wens dat het werk 

wordt bespoedigd door uw gulle giften voor de speciale Sabbatschoolgaven, 

volgende week. Het college zal gefaseerd van start gaan en het is onze 

oprechte wens dat de eerste fase medio dit jaar 2021 van start gaat. Meer 

informatie over dit project zal beschikbaar worden gesteld in publicaties en 

media van de Generale Conferentie. 

“In de hoogste zin zijn het werk van karaktervorming en het werk der 

verlossing één; want zowel in karaktervorming als in verlossing ‘kan 

niemand een ander fundament leggen dan dat er ligt, namelijk Jezus 

Christus’. 1 Korinthe 3:11. “Want het heeft de ganse volheid behaagd in 

Hem woning te maken”. Kolossensen 1:19. 

Hoewel de omstandigheden veranderd zijn, is ware opvoeding nog steeds 

in overeenstemming met het plan van de Schepper, het plan van de school 

in Eden. Adam en Eva ontvingen onderricht door rechtstreekse gemeen-

schap met God; wij zien het licht van “de kennis der heerlijkheid Gods” in 

het aangezicht van Christus. 
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De grote beginselen van karaktervorming zijn niet veranderd. Ze zijn ‘vast-

gesteld voor immer en altoos’ (Psalm 111:8); want ze zijn de beginselen 

van Gods karakter. De leerling helpen deze beginselen te vatten en in die 

omgang met Christus te treden die hen tot een leidende kracht in het leven 

maakt, dient de eerste poging en het aanhoudende doel te zijn van de leraar. 

De leraar die dit doel aanvaardt, is in waarheid een medearbeider van 

Christus, een arbeider die samenwerkt met God. [...] 

Overal in Israël waar Gods opvoedingsplan werd uitgevoerd, getuigden de re-

sultaten van zijn Maker. Maar in zeer vele gezinnen was van die door de 

Hemel vastgestelde opleiding, en van de aldus ontwikkelde karakters, heel 

weinig te bemerken. Gods plan werd slechts gedeeltelijk en onvolmaakt ver-

vuld. [...] 

Om dit groeiend kwaad tegen te gaan, voorzag God in andere middelen als 

een hulp voor de ouders in het opvoedingswerk. Van de vroegste tijden af 

had men de profeten beschouwd als door God aangestelde leraars. [...] Voor 

de opleiding van zulke leraars had Samuël, op aanwijzing van de Here, de 

scholen der profeten gesticht. [...] 

Deze scholen moesten als een bescherming dienen tegen de wijd verbreide 

corruptie, zij moesten voorzien in het verstandelijke en geestelijke welzijn 

van de jeugd en ook de voorspoed van de natie bevorderen door mannen af 

te leveren die in staat waren in de vreze Gods als leiders en raadgevers op 

te treden. Tot dit doel vergaderde Samuël groepen jonge mannen die 

vroom, verstandig en leergierig waren. Deze scholieren werden de zonen 

der profeten genoemd. Wanneer zij het Woord en de werken Gods 

bestudeerden, verkwikte Zijn leven-gevende kracht de vermogens van 

verstand en ziel en de scholieren ontvingen wijsheid van boven. [...]  

De leerlingen van deze scholen voorzagen in hun eigen onderhoud, hetzij 

door de grond te bewerken of door een of ander ambacht. In Israël zag men 

daarin niets vreemds of vernederends; ja, het werd zelfs als een zonde 

beschouwd wanneer men kinderen liet opgroeien zonder een nuttig 

ambacht te leren. Elke jongeling, of zijn ouders nu rijk of arm waren, moest 

een vak leren. Zelfs al werd hij opgeleid voor een heilig ambt, werd 

praktische kennis toch als noodzakelijk beschouwd voor de grootste 

bruikbaarheid. Ook velen van de leraars voorzagen in hun onderhoud door 

handenarbeid.” –Karaktervorming, blz. 29, 30, 45, 46. 

Moge God uw hart inspireren, terwijl u deze moderne poging ondersteunt, 

om de door God ingestelde profetenscholen te herstellen. 
 

–Parmenas N. Shirima 

College Project Coördinator, Tanzaniaanse Unie 
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De extra sabbatschoolgaven zijn bestemd voor Tanzania 

 
Dat uw gave een uitdrukking mag zijn van uw liefde en dankbaarheid! 

 

 

20e Les     Sabbat 15 mei 2021 

                 Sabbatbegin 21.26 u.  21.28 u. 

 

Een strijd om macht 

 

“Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een ram voor het kanaal. 

Hij had twee hoorns. [...] Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok 

aan, vanuit het westen, .... De bok had tussen zijn ogen een opvallende 

hoorn. [...] ... Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af 

en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, .... Uit één ervan kwam 

een kleine hoorn tevoorschijn, ....” Daniël 8:3, 5, 8, 9. 

 
ZONDAG 

1.  Wat gebeurde er 2 jaar nadat Daniël het visioen had gekregen, 

beschreven in hoofdstuk 7? Wat zag de profeet eerst? Welke 

macht stelde dit voor? Daniël 8:1-4, 20. 

Daniël 8:1-4, 20 In het derde jaar van de regering van koning 

Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het 
visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen – het ge-

beurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich 
in het gewest Elam bevindt – ik zag nu in dat visioen dat ik bij het 

Ulaikanaal was. Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een 

ram voor het kanaal. Hij had twee hoorns. Die twee hoorns waren 
hoog, maar de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam het 

laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen 

stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon te-
gen hem standhouden, en er was niemand die uit zijn macht kon 

redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. [...] De 
ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van 

Medië en Perzië. 
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“In vers 20 wordt ons in duidelijke taal een verklaring van dit sym-
bool gegeven: ‘De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt 
op de koningen van de Meden en Perzen.’ Wij behoeven daarom 
alleen vast te stellen hoe treffend dit symbool deze macht uitbeeldt. 
De twee horens symboliseren de twee nationaliteiten waaruit het rijk 
bestond. De hoogste horen kwam het laatste op. Deze wijst op Perzië, 
dat aanvankelijk slechts een bondgenoot van de Meden was, doch 
uiteindelijk de overheersende macht van het rijk werd. De verschil-
lende richtingen waarheen de ram stootte, geven ons te kennen waar 
de Meden en Perzen hun overwinningen behaalden.” –Uriah Smith, 
Gedachten over het boek Daniël, blz. 151. [zie ook: Uriah Smith, 
Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring,  
blz. 131]. 
“Het licht dat Daniël rechtstreeks van God ontving, werd in het bij-
zonder voor deze laatste dagen gegeven. De visioenen die hij zag 
aan de oevers van de Ulai en de Hiddekel gaan nu in vervulling, en 
alle gebeurtenissen die voorzegd zijn, zullen spoedig in vervulling 
zijn gegaan (Brief 57, 1896).” –Bijbelkommentaar, blz. 268. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe zag het tweede dier eruit, en wat deed hij? Welke macht 

wordt door dit symbool voorgesteld, en wat was de naam van 

die eerste koning? Daniël 8:5-7, 21. 

Daniël 8:5-7, 21 Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok 
aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde 
aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij 
kwam tot bij de ram met de twee hoorns, die ik had zien staan voor 
het kanaal, en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe 
hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een 
stoot gaf en zijn beide hoorns brak. In de ram was geen kracht om 
tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en 
vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht kon 
redden. [...] En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en 
de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. 
 
“De geitebok kwam van het westen. Griekenland ligt ten westen van 
Perzië. ‘Over de gehele aardbodem’, dat wil zeggen, hij overwon 
alles, niets kon hem weerstaan. Hij raakte de aarde niet aan. Hij 
bewoog zich met zulk een grote snelheid, dat het scheen alsof hij de 
grond niet raakte, maar van het ene punt naar het andere vloog met 
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een snelheid van de wind. Hetzelfde beeld wordt tot uitdrukking 
gebracht door de vier vleugels van de panter in het visioen van 
hoofdstuk 7.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, 
blz. 155. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch 
over Daniël en de Openbaring, blz. 132, 133]. 

 
DINSDAG 

3.  Wat gebeurde er symbolisch met deze hoorn en dus met dit 

grote rijk in werkelijkheid? Daniël 8:8, 22. 

Daniël 8:8, 22 De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar 
toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats 
daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier 
windstreken van de hemel. [...] En dat die afbrak en er vier voor in 
de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, 
maar zonder de kracht ervan. 
 

“De ram, Medo-Perzië, werd groot, de geitebok, Griekenland, werd 

bovenmate groot. Toen hij machtig geworden was, brak die grote 

horen. Menselijk gesproken zou men zeggen dat eerst nadat hij 

verzwakt of zijn koninkrijk door opstand verscheurd of door weelde 

en comfort verlamd zou zijn, de horen zou afbreken en het koninkrijk 

verdeeld zou worden. Maar Daniël zag, dat hij afgebroken werd in de 

bloei van zijn kracht, op het hoogtepunt van zijn macht, toen elke 

toeschouwer zeker gezegd zou hebben: ‘Voorwaar, het koninkrijk is 

bevestigd en niets kan het omverwerpen.’ Zo gaat het ook vaak met 

de goddelozen. De horen van hun kracht wordt verbroken wanneer zij 

menen sterk te staan. [...] 

De vier opvallende horens zouden opkomen naar de vier wind-

streken van de hemel om de plaats van de grote horen die werd 

afgebroken, in te nemen. Deze waren: 

1. Cassander: Hij kreeg Griekenland en de naburige landen. 

2. Lysimachus : Ontving Klein-Azië, het noordelijk gedeelte. 

3. Seleucus: Kreeg Syrië en Babylon. Uit hen ontsproot de 

vermaarde lijn van de Seleucidæ. Hij kreeg het oostelijke gedeelte. 

4. Ptolemeüs: Zoon van Lagus, kreeg Egypte en was de eerste in de 

lijn van de Lagidæ. Hij kreeg het zuiden. 
Zij voerden bewind naar de vier windrichtingen van de hemel. Men 

mag deze horens daarom Macedonië, Thracië – waaronder toen 

begrepen was Klein-Azië en de delen die grenzen aan de Hellespont 
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en Bosporus – Syrië en Egypte noemen.” –Uriah Smith, Gedachten 

over het boek Daniël, blz. 155, 157, 158. [zie ook: Uriah Smith, 

Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, 

blz. 134, 135]. 
 

WOENSDAG 

4.  Wat zag Daniël uit een van deze hoornen – of staten – opkomen, 

en wat werd erover gezegd? Hoe vroeg in de geschiedenis werd 
deze meedogenloze natie geprofeteerd, en wat stelde het voor? 

Daniël 8:9, 23; Lukas 2:1; Deuteronomium 28:49, 50. 

Daniël 8:9, 23 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die 
uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en 
naar het Sieraadland toe. [...] Aan het einde van hun koningschap, 
wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een mee-
dogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 
Lukas 2:1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging 
van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
Deuteronomium 28:49, 50 De HEERE zal een volk van ver weg 
tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend 
aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat, een mee-
dogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet 
genadig is. 
 
“Een derde macht doet hier zijn intrede in de profetie. De verklaring 
die de engel aangaande dit symbool aan Daniël geeft, is niet in zo’n 
directe taal gesteld als die aangaande Medo-Perzië en Griekenland. [...] 
Dat de kleine horen niet op Antiochus [Epiphanes] doelt, is dus 
gemakkelijk te bewijzen. Wij kunnen even gemakkelijk aantonen dat 
Rome er wel door afgebeeld wordt. [...] 
De kleine horen werd zeer groot tegen het zuiden. Dit is inderdaad … 
waar van Rome. [...] Hij breidde zich uit tegen het oosten. Dit is ook 
op Rome van toepassing.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek 
Daniël, blz. 158, 163. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 
Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 135, 137, 138]. 

 
DONDERDAG 

5.  Wie zou deze kracht van deze macht voelen? Wie stelden de 

sterren voor? Daniël 8:10; Openbaring 12:4, eerste gedeelte; 

Daniël 12:3. 
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Daniël 8:10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat 

leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen 

en vertrapte ze. 
Openbaring 12:4a En zijn staart veegde het derde deel van de 

sterren van de hemel en wierp die op de aarde. ... 

Daniël 12:3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het 
hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor 

eeuwig en altijd. 

 

“De kleine horen werd groot tot aan het heir van de hemel; ‘en hij 

wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde 

neder.’ Rome deed dit ook. In deze uitdrukking worden twee figuren 

voorgesteld, ‘het heir’ en ‘de sterren’. Wanneer gebruikt in symbo-

lische zin aangaande gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, refe-

reren deze figuren altijd naar Gods volk en hun leiders.” –Uriah 

Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, blz. 159. [zie 

ook: Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 164; Uriah 

Smith, Daniël en de Openbaring, blz. 138]. 

 
VRIJDAG 

6.  Zelfs wie viel het heidens Rome aan? Wie was deze Vorst? 

Daniël 8:11, eerste gedeelte; Matthéüs 27:11, 26. 

Daniël 8:11a Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. ... 
Matthéüs 27:11, 26 Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder 

vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: U 

zegt het. [...] Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus 
gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. 

 

“De kleine horen maakte zich groot tegen de Vorst van het heir. 

Alleen Rome heeft dit gedaan. In de uitlegging van vers 25 wordt ge-

zegd, dat hij zal optreden tegen de Vorst der vorsten. Duidelijk wordt 

hier gezinspeeld op de kruisdood van de Here. Hij stierf onder de 

rechtsbevoegdheid van de Romeinen.” –Uriah Smith, Gedachten over 

het boek Daniël, blz. 164; [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch 
en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 138]. 
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SABBAT 

7.  Wat zou nog meer vernietigd worden door deze macht? Wie 

sprak over het lot van Jeruzalem en de tempel? Daniël 8:11, 

laatste gedeelte; Lukas 19:41-44. 

Daniël 8:11b Het steeds terugkerende offer werd aan Deze 
ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen. 

Lukas 19:41-44 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende 

Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou 
onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen 

voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden 

een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van 

alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond 

gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u 
geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er 

naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. 
 
“De kleine horen werd uitnemend groot tegen het sierlijke land. Dat 
deed Rome. Judea wordt in vele Schriftgedeelten het sierlijke land 
genoemd. De Romeinen hebben het in 63 v. Chr. ingenomen en later 
hebben ze de stad en de tempel verwoest en de joden over de gehele 
aardbodem verdreven.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek 
Daniël, blz. 164; [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 
Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 138]. 
“Nadat Christus Zelf de ondergang van Jeruzalem had aangekondigd, 
stelde God het oordeel over de stad en het volk bijna veertig jaar uit. 
Gods geduld tegenover de mensen die zijn evangelie hadden 
verworpen en zijn Zoon hadden vermoord was wonderbaarlijk. [...] 
Gods geduld met Jeruzalem versterkte de Joden alleen maar in hun 
hardnekkige onboetvaardigheid. In hun haat en wreedheid tegenover 
de discipelen van Jezus verwierpen ze het laatste aanbod der genade. 
Toen nam God Zijn beschermende hand van hen weg …” –De grote 
strijd, blz. 26. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Matthéüs 24:15-20. 

 Markus 13:14-18. 

 Lukas 21:20-24. 

 

_____ 
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21e Les     Sabbat 22 mei 2021 

                 Sabbatbegin 21.37 u.  21.38 u. 

 

De opkomst van het pausdom 

 

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, 

tenzij eerst de afval gekomen is ....” 2 Thessalonicensen 2:3. 

 
ZONDAG 

Afvalligheid 

1.  Welke verandering vond in de vierde eeuw na Christus in Rome 

plaats? Wat werd nog meer terneergeslagen door deze macht, 

en op welke manier? 2 Thessalonicensen 2:3, 4; Daniël 8:12, 25. 

2 Thessalonicensen 2:3, 4 Laat niemand u op enigerlei wijze mis-

leiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en 
de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopen-

baard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God 

genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel 
van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 

Daniël 8:12, 25 En het leger werd overgegeven vanwege de afval-

ligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid 
ter aarde. Hij deed het en het gelukte. [...] Door zijn sluwheid zal hij 

het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart 
verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, 

tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand 

zal hij gebroken worden. 
 

“Het heidendom, dat schijnbaar overwonnen was, werd de echte 

overwinnaar. Zijn geest beheerste de gemeente. Heidense leerstel-

lingen, praktijken en bijgeloof werden opgenomen in het geloof en de 

godsdienst van mensen die zich voor Christus’ volgelingen uitgaven.  

Het compromis tussen het heidendom en het christendom leidde tot 

het ontstaan van ‘de mens der wetteloosheid’, die zich volgens de 

profetie zou verzetten tegen en zich ook zou verheffen boven God. [...] 
De Bijbel verheerlijkt God en zet de sterfelijke mens op zijn plaats. 

Daarom moesten zijn heilige waarheden verborgen blijven en onder-

drukt worden. Deze redenering werd door de rooms-katholieke kerk 
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overgenomen. Eeuwenlang was de verspreiding van de Bijbel ver-

boden. De mensen mochten Gods Woord niet lezen of in huis hebben 

en gewetenloze priesters en prelaten legden Zijn leer op zo’n manier 

uit dat hun onrechtmatige aanspraken erdoor werden gesteund. 

Daarom werd de paus door bijna iedereen erkend als stedehouder van 

God op aarde, bekleed met macht over Kerk en Staat. [...] 

Het geloof in Christus, het ware fundament, werd op de paus van 

Rome overgedragen. De mensen vertrouwden niet meer op de Zoon 

van God voor de vergeving van hun zonden en hun eeuwige zalig-

heid, maar richtten hun blik naar de paus en naar de priesters en 

prelaten die hij met macht had bekleed. Men leerde hen dat de paus 

hun aardse middelaar was en dat niemand tot God kon komen dan 

door hem; men zei ook dat hij Gods vertegenwoordiger was en dat de 

mensen hem daarom onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen.” –De 
grote strijd, blz. 45-47, 52.  

 
MAANDAG 

2.  Wie heeft de paus geholpen zo machtig te worden? Welke vraag 

stelde een engel toen dit symbool werd omschreven? Daniël 

8:24, 13. 

Daniël 8:24, 13 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen 

kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem 

gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook 
het heilige volk. [...] Toen hoorde ik een heilige spreken, en een 

heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen 

van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid 
gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overge-

geven worden om vertrapt te worden? 
 

“Maar daarmee was het werk van de aartsbedrieger nog niet af. Hij was 

vastbesloten de christelijke wereld onder zijn banier te scharen en er 

macht over uit te oefenen door bemiddeling van zijn stedehouder, de 

trotse bisschop, die zich uitgaf voor de vertegenwoordiger van Christus. 

Hij bereikte zijn doel door de medewerking van halfbekeerde heidenen, 

eerzuchtige prelaten en wereldsgezinde kerkleden.” –De grote strijd, 

blz. 48, 51. 
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DINSDAG 

Een zeer lange tijdsperiode 

3.  Wat was het antwoord? Kon Daniël dit volledig begrijpen? 

Daniël 8:14, 15. 

Daniël 8:14, 15 [SV77] En hij zei tot mij: Tot twee duizend 
driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerecht-

vaardigd worden. En het geschiedde, toen ik dat gezicht zag, ik 

Daniël, zo zocht ik het verstaan ervan, en ziet, er stond voor mij als 
de gedaante van een man. 

 

“Tot hoe lang zal dat gezicht zijn? Zowel de vraag als het antwoord 

zijn opgetekend, hetgeen duidelijk bewijst dat dit een aangelegen-

heid is, die de gemeente weten moet. Deze opvatting wordt verder 

bevestigd door het feit dat de engel die vraag niet ter wille van 

zichzelf stelde, want het antwoord wordt gericht tot Daniël als 

degene, die hoofdzakelijk bij deze zaak betrokken was en voor wie 

deze informatie was bestemd.”  

“… Eerst willen wij wijzen op Daniëls bezorgdheid en zijn 

inspanningen om dit visioen te verstaan. Hij zocht de betekenis 

ervan. [...] Onmiddellijk stond er iemand voor de profeet, die de 

gedaante van een man had. [...] Hij [Daniël] hoorde een menselijke 

stem, dat wil zeggen de engel sprak als een mens.” –Uriah Smith, 

Gedachten over het boek Daniël, blz. 166, 167; 191. [zie ook: Uriah 

Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 

Openbaring, blz. 140; 159]. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe vervulde de Heer zijn verlangen? Wanneer keerde de engel 

terug met een andere boodschap? Daniël 8:16. 

Daniël 8:16 [SV77] En ik hoorde tussen Ulai de stem van een mens, 
die riep en zei: Gabriël! geef deze het gezicht te verstaan. 

 

“Gabriël, de engel die in de rang na Gods Zoon kwam, bracht Gods 

boodschap aan Daniël. Christus zond Gabriël, ‘Zijn engel’ naar de 

geliefde Johannes om hem de toekomst bekend te maken. Een zegen 

wordt uitgesproken over hen, die de woorden der profetie lezen en 
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horen en bewaren hetgeen daarin geschreven staat.” –Jezus, de Wens 

der eeuwen, blz. 186.  

“Het bevel werd gegeven om Daniël het visioen te doen begrijpen. Het 

was gericht aan Gabriël, een naam die ‘de kracht van God’ of  ‘man 

van God’ betekent. Hij vervolgt zijn onderricht aan Daniël in hoofd-

stuk 9. Eeuwen later kreeg dezelfde engel de opdracht om de geboorte 

van Johannes de Doper aan diens vader Zacharías aan te kondigen en 

die van de Messias aan de maagd Maria. (Lukas 1:26). Aan Zacharías, 

introduceerde hij zichzelf met deze woorden: ‘Ik ben Gabriël, die voor 

God sta.’ (Lukas 1:19).” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and 

the Revelation, blz. 187. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten over het 
boek Daniël, blz. 191; Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch 

over Daniël en de Openbaring, blz. 159]. 

 
DONDERDAG 

Een visioen over het einde der tijden 

5.  Tot welke tijdsperiode behoorde het visioen van de 2300 

avonden en morgens? Daniël 8:17-19. 

Daniël 8:17-19 [SV77] En hij kwam naast de plaats, waar ik stond; 

en toen hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn aangezicht. Toen 

zei hij tot mij: Versta, u mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot de 
tijd van het einde. Toen hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe 

slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen roerde hij mij aan, en hij 
stelde mij op mijn standplaats. En hij zei: Zie, ik zal u te kennen 

geven, wat er geschieden zal aan het einde van deze gramschap; 

want ter bestemder tijd zal het einde zijn. 
 

VRIJDAG 

6.  Welke indruk maakte de aanwezigheid van deze hooggeplaatste 

engel op Daniël? Was Gabriël in staat zijn opdracht – het 

visioen volledig uit te leggen – uit te voeren? Daniël 8:18, 27. 

Daniël 8:18, 27 Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap, 

met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij 
opstaan op de plaats waar ik gestaan had. [...] Ik, Daniël, kon niet 

meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer 
mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar 

niemand merkte het. 
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“Hoewel de engel Gabriël de opdracht had gekregen om Daniël het 

gezicht te doen verstaan, had hij maar een gedeeltelijke uitleg 

gegeven. Toen de profeet hoorde welke verschrikkelijke vervolgin-

gen over de gemeente zouden komen, was hij aan het eind van zijn 

krachten. Hij kon de uitleg niet meer verwerken en de engel liet hem 

enige tijd met rust.” –De grote strijd, blz. 305. 

 
SABBAT 

De reiniging van het Heiligdom 

7.  Welke vergissing maakte William Miller toen hij Daniël 8:14 

bestudeerde? 

Daniël 8:14 [SV77] En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd 

avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd 
worden. 

Noot van de vertaler: Zowel de Engelse King James alsook de 

Spaanse Reina Valera vertalen Strong’s nr 6663 tsadeq/tsadoq 

‘gerechtvaardigd’ met: ‘gereinigd’. 

 
“Miller aanvaardde de algemene gangbare opvatting dat de aarde het 

heiligdom van de christelijke bedeling was. Hij dacht dan ook dat 

‘het in rechte staat herstellen van het heiligdom’, zoals voorzegd in 

Daniël 8:14, de reiniging van de aarde door vuur bij de wederkomst 

van Christus voorstelde. Als hij het juiste beginpunt van de 2300 

avonden en morgens kon vinden, zou hij ook de juiste tijd van de 

wederkomst kunnen bepalen… 

In hoofdstuk 8 van Daniël kon hij geen aanwijzing vinden voor het 

beginpunt van de ‘2300 avonden en morgens’.” –De grote strijd, 

blz. 305. 

 

Voor persoonlijke studie 

 Eerste geschriften, blz. 55, 56. 

 The Story of Redemption, blz. 375-379. [vgl. De grote strijd, 

hoofdstuk: ‘Wat is het heiligdom?’ blz. 384-395. 

“In het jaar 330 verplaatste Constantijn zijn regering van Rome naar 

Byzantium (Constantinopel)… Deze stap was van ingrijpende betekenis 

voor de kerk. Het vergemakkelijkte de ongehinderde ontwikkeling van de 

pauselijke macht in Rome…” –Großer katholischer Katechismus (Het 

grote katholieke Catechisme), blz. 243. 
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“Er wordt ons verteld dat koning Clovis (Clodovech) en de Franken zich 

in de vijfde eeuw bij de kerk aansloten; ‘Het is belangrijk op te merken 

dat de machtige Franken zich niet bij de Arianen aansloten, maar over het 

algemeen de biecht erkenden, welke om die reden ook wel de katholieke 

biecht werd genoemd. Omdat de Franken geleidelijk de ene Germaanse 

stam na de andere veroverden, betekende dit tegelijkertijd de overwinning 

van de katholieke kerk over de Arianen.” –Emil Staub, Arnold 

Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte (Beelden uit de 

kerkgeschiedenis), blz. 44. 

 

_____ 

 

 

22e Les     Sabbat 29 mei 2021 

                 Sabbatbegin 21.46 u.  21.47 u. 

 

Respons op een nederig gebed 

 

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jakobus 

5:16.  

 
ZONDAG 

Op zoek naar begrip 

1.  Wat zag Daniël gebeuren als vervulling van het in hoofdstuk 8 

gegeven visioen? Welke gedachte maakte hem bezorgd? Daniël 

5:30-6:1; 9:1, 2. 

Daniël 5:30-6:1; 9:1, 2 In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning 
van de Chaldeeën, gedood. Darius, de Meder, ontving het koningschap 

toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. [...] In het eerste jaar van 

Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die 
koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het 

eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aan-

tal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia 
gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem 

voorbij moeten gaan. 
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“Daniëls gebed was opgezonden, ‘in het eerste jaar van Darius’ 

(Daniël 9:1), de vorst der Meden, wiens generaal, Cyrus, Babel had 

ingenomen. God eerde de regering van Darius. De engel Gabriël 

werd tot hem gezonden om hem te helpen en te sterken. (zie Daniël 

11:1). [...] 

Het antwoord luidde: ‘Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; 

dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.’ (Daniël 8:13, 14). 

Dit antwoord vulde hem met verwarring. Ernstig zocht hij de betekenis 

van dit gezicht. Hij begreep niet in welke verhouding de zeventigjarige 

ballingschap, waarover Jeremia had gesproken, stond ten opzichte van 

de drieëntwintighonderd jaar die, volgens de hemelse bode, zouden 

verlopen eer Gods heiligdom gereinigd kon worden. De engel Gabriël 

gaf hem een gedeeltelijke verklaring; toen de profeet echter de woor-

den hoorde: ‘Het gezicht … ziet op een verre toekomst’, werd hij 

ziek.” –Profeten en koningen, blz. 340, 338, 339. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe ging hij om met zijn zoektocht naar meer begrip? Wat 

erkende hij als de reden wat zijn volk was overkomen? Daniël 

9:3-8. 

Daniël 9:3-8 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te 

zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Ik 

bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, 
grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en 

de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn 

geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht 
gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand 

gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij 
hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw 

Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en 

tot heel de bevolking van het land. Bij U, Heere, is de gerechtigheid, 

maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage 

bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel 

Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen 
waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij 

tegenover U gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op 
het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, 

omdat wij tegen U gezondigd hebben. 
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“In zijn smeekbede vereenzelvigde hij zich met hen die niet aan 

Gods plan hadden beantwoord, en beleed hun zonden als de zijne. 

[...] Hoewel Daniël lange tijd in dienst was van God, en door Hem 

als ‘zeer bemind’ werd gezien, naderde Hij God nu als zondaar, 

waarbij hij wees op de grote nood van het volk dat hij liefhad. Zijn 

gebed was welsprekend in zijn eenvoud, en kwam uit het hart. Hoor 

hem smeken: …” –Profeten en koningen, blz. 339. 

 
DINSDAG 

Gebed en belijdenis 

3.  Waaraan klemde hij zich vast? Welke wet herinnerde hij zich? 

Daniël 9:9-13. 

Daniël 9:9-13 De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en 
menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn 

gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE, 
onze God, om volgens Zijn wetten te wandelen, die Hij ons gegeven 

heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël 

heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar 
Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten 

die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want 

wij hebben tegen Hem gezondigd. Hij heeft Zijn woorden gestand 
gedaan die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die 

ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat 
zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in 

Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van 

Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aan-
gezicht van de HEERE, onze God, niet getracht gunstig te stemmen 

door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met 
Uw waarheid om te gaan. 

 

“Hebben wij ook niet die grote behoefte God aan te roepen net als 

Daniël? Ik richt mij tot hen die geloven dat wij in de laatste periode 

leven van deze wereldgeschiedenis. Ik roep u op om op uw eigen 

schouders een last te nemen voor onze gemeentes, onze scholen en 

onze instellingen. Die God Die Daniëls gebed hoorde, zal onze 

gebeden horen als wij in berouw tot Hem komen. Onze behoeftes 

zijn net zo urgent, onze moeilijkheden zijn net zo groot en wij 

moeten dezelfde intensiteit hebben van een doel en in geloof onze 
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lasten leggen op de grote Lastendrager. Er is behoefte aan harten om 

net zo diep bewogen te zijn in onze tijd als in de tijd toen Daniël 

bad.” –Conflict and Courage, blz. 256.  

 
WOENSDAG 

4.  Wat was tegen Mozes gezegd over deze wet? Welk goddelijk 

karaktereigenschap erkende Daniël in zijn gebed? Deuteronomium 

28:15, 36, 37; Daniël 9:14. 

Deuteronomium 28:15, 36, 37 Daarentegen zal het gebeuren, als u 

de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn 

geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend 

te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen 

treffen: [...] De HEERE zal u en de koning die u over uzelf aange-
steld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet kende, en ook uw 

vaderen niet. Daar zult u andere goden dienen, hout en steen. U zult 
een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn 

onder al de volken waar de HEERE u naartoe voeren zal. 

Daniël 9:14 Daarom heeft de HEERE over het onheil gewaakt en 
heeft Hij het over ons gebracht. Want de HEERE, onze God, is 

rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij 

naar Zijn stem niet geluisterd hebben. 

 

 “In dit gedeelte van zijn gebed doet Daniël volledig en diepbe-

droefd belijdenis van zonde. Hij erkent de rechtvaardigheid van 

Gods handelwijze en dat al dit kwaad als gevolg van hun zonden 

over hen gekomen is, zoals de Here aan Mozes voorzegd had.”  

–Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 199. [zie ook: 

Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 
Openbaring, blz. 165.] 

“De profeet Daniël was een toonbeeld van ware heiligmaking. In 

zijn lang leven heeft hij zich volledig gewijd aan het dienen van zijn 

Meester. Hij was ‘een zeer bemind’ man. (Daniël 10:11). Toch 

beroemde deze profeet zich niet op zijn eigen reinheid en heiligheid, 

maar beschouwde zich als één van de zondaren van Israël, zoals 

blijkt uit zijn pleidooi bij God ten behoeve van zijn volk: ‘Niet op 

grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U 
uit, maar op grond van Uw grote barmhartigheden.’ ” –De grote 

strijd, blz. 435, 436. 
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DONDERDAG 

Geen eigen gerechtigheid 

5.  Wat was – zich bewust zijnde van de zonden die het volk had 

gedaan – zijn vurige verzoek? Daniël 9:15-18, eerste gedeelte. 

Daniël 9:15-18a Nu dan, Heere, onze God, U, Die Uw volk met 
sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en U een Naam gemaakt 

hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben 

goddeloos gehandeld. Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmig-
heid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, op 

grond van al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de 

ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot 

smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, 

luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. 
Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw 

heiligdom, dat verwoest is. Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open 
Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw 

Naam is uitgeroepen, ... 

 

“Daniël doet geen pleidooi op grond van zijn eigen goedheid, maar 

hij zegt: ‘Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie 

onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; 

want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op 

onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.’ 

Daniël 9:18. Zijn intense verlangen maakt hem oprecht en vurig. Hij 

vervolgt: ‘O Here, hoor! o Here, vergeef! o Here, merk op en doe 

het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw 

stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.” –That I May Know 

Him, blz. 271.  

 
VRIJDAG 

6.  Waarvan konden hij noch zijn volk afhankelijk zijn? Waarop 

vertrouwde hij daarom? Daniël 9:18, laatste gedeelte, 19. 

Daniël 9:18b, 19 ... Want wij werpen onze smeekbeden niet voor U 
neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote 

barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op 
en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God. Over 

Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. 
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“De profeet pleit nu op de eer van ’s Heren naam als reden waarom 

hij er naar verlangt dat zijn gebed verhoord zal worden. [...] God kan 

niet door eerzucht of ijdelheid bewogen worden, maar als Zijn volk 

vreest dat de eer van Zijn naam aangetast wordt en belangstelling en 

liefde toont voor Zijn werk zonder op eigen voordeel bedacht te 

zijn, en er voor wil waken, dat Zijn naam niet onder de heidenen 

veracht en gelasterd wordt, dan is dit aanvaardbaar voor Hem. 

Daniël pleit daarna voor de stad Jeruzalem die naar Gods naam 

genoemd werd, en voor Zijn heilige berg, waarvoor hij een grote 

liefde koestert en smeekt Hem barmhartig te zijn en Zijn toorn af te 

keren. Tenslotte worden zijn gedachten bepaald bij het heiligdom, 

Gods eigen woonplaats op aarde en hij pleit voor het herstel 

daarvan.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 201. 

[zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël 
en de Openbaring, blz. 166]. 

 
SABBAT 

Een rap respons 

7.  Welke prachtige ervaring maakte hij door dit gebed? Welke 

opdracht moest nu volbracht worden? Daniël 9:20-23; 8:16. 

Daniël 9:20-23; 8:16 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis 
deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn 

smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, 
omwille van de heilige berg van mijn God – terwijl ik mijn gebed 

nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het 

visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks 
de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak 

met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis 
te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord 

uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u 

bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het 

visioen. [...] En ik hoorde een stem van een Mens tussen de oevers 

van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen 

begrijpen! 
 

 “God luisterde naar de ernstige smeekbede van de profeet. Nog 

vóór hij zijn gebed om vergiffenis en herstel had geëindigd, ver-
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scheen de machtige engel Gabriël opnieuw bij hem.” –Profeten en 

koningen, blz. 340.  

“Toch had God Zijn boodschapper de opdracht gegeven: ‘Doe deze 

het gezicht verstaan’. Die opdracht moest worden uitgevoerd. 

Daarom ging de engel na enige tijd weer naar Daniël en zei: ‘Daniël, 

nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven’. ‘Let dus op het 

woord en sla acht op het gezicht’ (Daniël 8:27, 16; 9:22, 23, 25-27). 

Eén belangrijk punt in het gezicht was nog niet verklaard, namelijk 

de periode van ‘de 2300 avonden en morgens.’ ” –De grote strijd, 

blz. 305.  

 

Voor persoonlijke studie 

 In Heavenly Places, blz. 75, 87. 

 Selected Messages, boek 3, blz. 353. 

 Uriah Smith, Gedachten over het Boek Daniël, blz. 197-201. [zie 

ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en 
de Openbaring, blz. 163-166]. 

 

_____ 

 

 

23e Les     Sabbat 5 juni 2021 

                 Sabbatbegin 21.54 u.  21.55 u. 

 

Licht meegedeeld aan een nederige vrager 

 

“Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, … Hij begon 

mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit 

gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.” Daniël 9:21, 22. 

 
ZONDAG 

Zeventig weken apart gezet 

1.  Hoeveel tijd was de Joden verleend voordat er grote gebeurte-

nissen plaats zouden vinden? Volgens welke toets wordt de 

profetische tijd berekend? Daniël 9:24, eerste gedeelte; Numeri 

14:34; Ezechiël 4:6. 
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Daniël 9:24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw 

heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verze-

gelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtig-
heid tot stand te brengen, … 

Numeri 14:34 Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land ver-

kend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw onge-
rechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand 

ondervinden. 

Ezechiël 4:6 [SV77] Als u nu deze voleindigen zult, lig ten andere 
male neer op uw rechterzijde, en u zult de ongerechtigheid van het 

huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elke dag voor 
elk jaar. 

 

“Zeventig weken. Dit zijn de eerste woorden die de engel tot Daniël 

spreekt als hij met de uitleg begint. Waarom begint hij onmiddellijk 

over een tijdperk te spreken? Opnieuw moeten wij verwijzen naar 

hoofdstuk 8. Wij hebben gezien dat Daniël aan het slot van het hoofd-

stuk zei, dat hij het visioen niet begreep.” –Uriah Smith, Gedachten 

over het boek Daniël, blz. 208. [zie ook Uriah Smith, Gedachten 
Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 170]. 

“Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde vast 

dat één dag in een symbolische profetie gelijkstaat met één jaar in 

werkelijkheid. Numeri 14:34; Ezechiël 4:6.” –De grote strijd, blz. 305. 

 
MAANDAG 

2.  Wat zou er gebeuren aan het einde van deze tijdsperiode? 

Daniël 9:24, laatste gedeelte. 

Daniël 9:24b … [Om] de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid 
te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, 

om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van 

heiligheden te zalven. 

 

De Duitse Menge-vertaling zegt: “Zeventig weken (gelijk aan jaar-

weken, dat wil zeggen weken van zeven jaar in plaats van dagen), 

zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding af 

te sluiten en een einde te maken aan hun zonden en verzoening te 
doen voor hun ongerechtigheden en om een eeuwige gerechtigheid 

(= heil) aan te brengen en om het gezicht en de (uitspraken van de) 

profeet te verzegelen en de allerheiligste te zalven (= wijden).” 
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“Zeventig weken, of 490 jaren, werden dus afgesneden van de 2300 

jaren en bepaald voor Jeruzalem en de Joden. De gebeurtenissen die 

zich binnen dat tijdperk zouden voltrekken worden in het kort weer-

gegeven. De overtreding zou voleindigd worden, dat wil zeggen het 

Joodse volk zou de maat van zijn overtreding vol maken door de 

verwerping en kruisiging van Jezus. De zonde zou afgesloten wor-

den, ofwel het offeren voor de zonden zou eindigen. Dit geschiedde 

toen het grote offer op Golgotha werd gebracht. De ongerechtigheid 

zou verzoend worden. Dit geschiedde eveneens door de offerdood 

van Gods Zoon. Eeuwige gerechtigheid zou aangebracht worden: de 

gerechtigheid die onze Here openbaarde in Zijn zondeloos leven. 

Het gezicht en de profeet moesten verzegeld worden en de toets van 

betrouwbaarheid doorstaan.” –Uriah Smith, Gedachten over het 

boek Daniël, blz. 212, 213. [zie ook Uriah Smith, Gedachten 
Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 172]. 

 
DINSDAG 

De begindatum 

3.  Welke gebeurtenis markeerde het beginpunt van deze profetie? 

Waar vinden we dit bevel? Wanneer werd deze gegeven? Daniël 

9:25, eerste gedeelte; Ezra 6:14; 7:11-28, 7. 

Daniël 9:25a U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord 

uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op 
Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. … 

Ezra 6:14; 7:11-28, 7 En de oudsten van de Joden bouwden en 

maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggaï, de profeet, 
en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het 

overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig 
het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. 

[…] Dit is het afschrift van de brief die koning Arthahsasta had 

meegegeven aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde, een schrift-

geleerde bedreven in de woorden van de geboden van de HEERE, en 

van Zijn verordeningen voor Israël. Arthahsasta, koning der 

koningen, aan de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet 
van de God van de hemel, volkomen vrede, en op dit tijdstip. Door mij 

wordt bevel gegeven dat iedereen in mijn koninkrijk van het volk 
Israël, ook priesters en Levieten, die vrijwillig naar Jeruzalem wenst 

te gaan, met u mee mag gaan. Aangezien u vanwege de koning en zijn 
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zeven raadsheren bent gezonden om onderzoek te doen in Judea en in 

Jeruzalem naar de wet van uw God, waarover u beschikt, en om het 

zilver en goud daarheen te brengen dat de koning en zijn raadsheren 
vrijwillig gegeven hebben aan de God van Israël, Wiens woning in 

Jeruzalem is, en ook al het zilver en goud te brengen dat u kunt 

vinden in het hele gewest van Babel, mét de vrijwillige gaven van het 
volk en de priesters, die vrijwillig geven voor het huis van hun God in 

Jeruzalem – daarom moet u voor dat geld zorgvuldig runderen, 

rammen en lammeren kopen met hun graanoffers en drankoffers, en 
die offeren op het altaar van het huis van uw God in Jeruzalem. U 

mag met het overige zilver en goud doen wat u en uw broeders 
goeddunkt te doen, overeenkomstig de wil van uw God. En de voor-

werpen die u gegeven zijn voor de dienst van het huis van uw God, 

lever die af voor de God van Jeruzalem. Het overige dat nodig is voor 
het huis van uw God, dat te uwen laste zou komen om te betalen, kunt 

u betalen uit het schathuis van de koning. Door mij, mij koning 
Arthahsasta, wordt bevel gegeven aan alle schatbewaarders aan de 

overzijde van de Eufraat, dat alles zorgvuldig gedaan moet worden 

wat de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de 
God van de hemel, van u vraagt, tot honderd talent zilver, tot honderd 

kor tarwe, tot honderd bat wijn, tot honderd bat olie; voor zout is er 

geen voorschrift nodig. Al wat voortvloeit uit het bevel van de God 

van de hemel, moet nauwgezet gedaan worden voor het huis van de 

God van de hemel, opdat er geen grote toorn zal zijn over het 
koninkrijk van de koning en zijn zonen. Wij geven u ook te kennen met 

betrekking tot alle priesters en Levieten, zangers, poortwachters, 

tempeldienaren en dienaren van het huis van deze God, dat het niet 
toegestaan is hun belasting, heffingen of tol op te leggen. En u, Ezra, 

overeenkomstig de wijsheid van uw God, die u gegeven is, stel 
rechters en gerechtsdienaren aan, die over het hele volk aan de 

overzijde van de Eufraat recht moeten spreken, over allen die de wet-

ten van uw God kennen. En aan wie ze niet kent, moet u ze bekend-
maken. En al wie de wet van uw God en de wet van de koning niet 

houdt, laat aan hem zorgvuldig recht worden gedaan, of ter dood, of 

ter verbanning, of tot verbeurdverklaring van zijn bezit, of tot gevan-
genschap. Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het 

zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE 
dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven. Hij heeft mij goedertieren-

heid bewezen bij de koning, zijn raadgevers en alle machtige vorsten 

van de koning. Ik vatte moed omdat de hand van de HEERE, mijn 
God, over mij was en ik riep uit Israël familiehoofden bijeen om met 



66 

 

mij mee te trekken. […] Ook sommigen van de Israëlieten en van de 

priesters, de Levieten, de zangers, de poortwachters en de tempel-

dienaren trokken in het zevende jaar van koning Arthahsasta op naar 
Jeruzalem. 

 

“Het woord dat vertaald is door ‘bepaald’ betekent letterlijk ‘af-

gesneden’. Zeventig weken of 490 jaar zijn volgens de engel 

afgesneden voor het Joodse volk. Maar waarvan zijn ze afgesneden? 

Daar er in hoofdstuk 8 alleen sprake is van één periode, moeten de 

zeventig weken daarvan afgesneden zijn. De zeventig weken zijn 

dus een stuk van de 2300 avonden en morgens en de twee periodes 

hebben hetzelfde beginpunt. De engel zei dat de zeventig weken 

begonnen op het ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te 

herstellen en te herbouwen. Als men die datum kon vaststellen, had 

men meteen ook het begin van de 2300 avonden en morgens. [...] 

Deze drie koningen brachten door hun afkondiging, bevestiging en 

aanvulling het bevel tot de volmaaktheid die nodig was om het 

begin van de profetie van de twee duizend driehonderd avonden en 

morgens aan te duiden. Als men 457 v. Chr. als uitgangspunt voor 

de berekening aanneemt, kan men vaststellen dat elk detail in 

verband met de zeventig weken in vervulling is gegaan.” –De grote 

strijd, blz. 306. 

 
WOENSDAG 

Gebeurtenissen voor de zeventig weken voorspeld 

4.  Wie zou er na 69 weken (483 jaren) komen en in welk jaar? Wat 

zou er in de zeventigste week gebeuren? Daniël 9:25, 27, eerste 

gedeelte. 

Daniël 9:25, 27a U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het 

woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te her-

bouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en 

tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd 

worden, maar wel in benauwde tijden. […] Hij zal voor velen het 

verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij 
slachtoffer en graanoffer doen ophouden. 

 

“Vanaf deze datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 27 na 

Chr. Op dat ogenblik ging deze profetie in vervulling. Het woord 
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Messias betekent ‘de Gezalfde’. In de herfst van 27 na Chr. werd Jezus 

door Johannes gedoopt en werd Hij door de Heilige Geest gezalfd. [...] 

Dat is dan de zeventigste week, de laatste zeven jaar van de periode die 

voor de Joden ‘bepaald’ was. In deze periode tussen 27 en 34 na Chr. 

richtte Jezus Zich eerst Zelf en daarna door Zijn discipelen in het 

bijzonder tot de Joden met de evangelieboodschap.” –De grote strijd, 

blz. 306, 307. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe werd dit ook uitgevoerd in het werk van Christus? Wat zou 

er gebeuren in het midden van de zeventigste week, of 3½ jaar 

na de zalving van Jezus? Matthéüs 10:5, 6; 15:22-24; Daniël 

9:26, eerste gedeelte, 27, middelste gedeelte. 

Matthéüs 10:5, 6; 15:22-24 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij 

gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u 
zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga 

liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. [...] En zie, 

een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: 
Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig 

door een demon bezeten. 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. Hij antwoordde en zei: Ik ben 

alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van 
Israël. 

Daniël 9:26a, 27m Na de tweeënzestig weken zal de Messias 

uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk 
van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom 

te gronde richten. ... [...] ... Halverwege de week zal Hij slachtoffer 
en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, ... 

 

“ ‘In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen op-

houden’. In 31 na Chr., drie en een half jaar na Zijn doop, werd 

Christus gekruisigd. Met het grote offer van Golgotha kwam er ook 

een einde aan de offers die vierduizend jaar lang hadden gewezen op 

het Lam van God. Het beeld werd door Zijn tegenbeeld vervangen 
en daardoor kwam er ook een einde aan ‘slachtoffer en spijsoffer’ 

van de ceremoniële wetgeving.” –De grote strijd, blz. 307. 
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VRIJDAG 

6.  Welke gebeurtenis markeerde het einde van de 70 weken (490 

jaar)? Welk jaar was dat? Handelingen 8:3-8; 10:1-5, 26-28, 34, 

35; 22:21. 

Handelingen 8:3-8; 10:1-5, 26-28, 34, 35; 22:21 En Saulus begon de 
gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en 

vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal 

verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. 
En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun 

Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door 

Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij 

deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder 

luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. 
En er ontstond grote blijdschap in die stad. [...] En er was een man in 

Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 
honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom 

man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk 

gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, 
ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij 

hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen 

op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En 

de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als 

gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en 
ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. [...] Maar Petrus 

richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En 

terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan 
die samengekomen waren. En hij zei tegen hen: U weet dat het een 

Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om 
te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat 

ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. [...] En Petrus opende 

zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de 

persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en 

gerechtigheid doet, Hem welgevallig. [...] En Hij zei tegen mij: Ga, 

want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen. 
 

“De zeventig profetische weken of 490 letterlijke jaren die vooral 
voor het Joodse volk waren ‘bepaald’, eindigden dus in 34 na Chr. 

In dat jaar bezegelde het volk zijn verwerping van het evangelie 

door het optreden van het Sanhedrin, waardoor Stefanus werd geste-
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nigd en de volgelingen van Christus werden vervolgd. Toen werd de 

reddingsboodschap niet meer alleen aan het uitverkoren volk, maar 

aan de hele wereld gebracht. De discipelen moesten vanwege de 

vervolgingen in Jeruzalem de stad verlaten. ‘Zij dan, die verstrooid 

werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.’ ” –De 

grote strijd, blz. 307. 

 
SABBAT 

Het resterende deel van de tijd 

7.  Hoeveel tijd blijft er over wanneer de zeventig weken (490 jaar) 

worden afgetrokken van de 2300 jaar? Op welk jaar brengt dit 

ons? Zullen de oude stad Jeruzalem en de Joden als natie 

opnieuw een rol spelen in het verlossingsplan? Daniël 9:26, 

laatste gedeelte. 

Daniël 9:26b ... Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal 
de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn 

in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, 

verwoestingen waartoe vast besloten is. 
 

“De zeventig weken of 490 dagen waren afgesneden van het grotere 

stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus nog 1810 dagen over. Als men 

bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men in 1844.” –De grote strijd, 

blz. 308. 

“Toen werd ik op sommigen gewezen, die in de grote dwaling ver-

keren van te geloven, dat het hun plicht is om naar het oude Jeruzalem 

te gaan, en denken, dat zij daar een werk te doen hebben, voordat de 

Heer komt. [...] Ik zag ook, dat het oude Jeruzalem nimmer herbouwd 

zou worden; en dat satan zijn uiterste deed om de gedachten van de 

kinderen des Heren nu op deze dingen te vestigen, nu, in de tijd van 

de inzameling, om hen te verhinderen al hun belangstelling te wijden 

aan het tegenwoordige werk des Heren, en er hen toe te leiden om de 

nodige voorbereiding voor de dag des Heren te verwaarlozen.”  

–Eerste geschriften, blz. 81, 82. 

 

Voor persoonlijke studie 

“God zal door Zijn gekozen werktuigen genadig Zijn plannen bekend 
maken. Dan zal het grote werk van verlossing voorwaarts gaan. De mensen 
zullen horen van de verzoening over de ongerechtigheid en van de eeuwige 
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gerechtigheid die de Messias door Zijn offer heeft gebracht. Het kruis van 
Golgotha is het grote middelpunt. Als naar deze waarheid wordt geleefd, 
maakt dat het offer van Christus daadwerkelijk. Dit openbaarde Gabriël aan 
Daniël in antwoord op een vurig gebed. Hierover spraken Mozes en Elía 
met Christus tijdens de verheerlijking. Hij zou door de vernedering van het 
kruis eeuwige verlossing brengen aan allen, die Hem zouden navolgen, 
terwijl ze duidelijke bewijzen zouden geven dat ze van de wereld waren 
afgezonderd.” (Letter 201, 1899). –Bijbelkommentaar, blz. 279. 
“Elke handeling, elk woord en elk moment van ons leven zou het stempel 
moeten dragen van ons heilig geloof. Het einde van alle dingen is aan-
staande, en we hebben geen tijd om werkloos te zijn of in plezier te leven, 
in disharmonie met God. [...] 
Aan iedereen is een gave of talent gegeven, die gebruikt dient te worden 
voor het Koninkrijk van de Verlosser. Al Gods verantwoordelijke dienst-
knechten, van de nederigste en onbekendste tot degenen met hoge posities 
in de gemeente, zijn toegerust met de goederen van de Here. Het is niet 
alleen de predikant die kan werken voor de verlossing van zielen. Degenen 
met de geringste talenten zijn niet vrijgesteld van het gebruik van het beste 
wat zij hebben, en daardoor zullen hun talenten  toenemen. Het is niet 
veilig om lichtvaardig met morele verantwoordelijkheden om te gaan noch 
de dagelijkse kleine dingen te verachten. Gods voorzienigheid geeft Zijn 
gaven in overeenstemming met de verscheidene mogelijkheden van de 
mens.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 191, 618. 

 

_____ 

 

 

24e Les     Sabbat 12 juni 2021 

                 Sabbatbegin 21.59 u.  22.00 u. 

 

De ure van Zijn oordeel is gekomen 

 

“Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, 

want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aanbidt Hem, Die de hemel, 

en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.” 

Openbaring 14:7 [SV77]. 
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ZONDAG 

Diensten in het aardse heiligdom 

1.  Hoe was het aardse heiligdom onderverdeeld? Wat deed de 

berouw hebbende zondaar in de tijd van het offer systeem? 

Hebreeën 9:2-5; Leviticus 4:27-29. 

Hebreeën 9:2-5 Er was immers een tabernakel ingericht en in het 

eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toon-

broden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede 
voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der 

heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van 

het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen 

de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die gebloeid 

had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark 
waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel 

overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk 
spreken. 

Leviticus 4:27-29 Als één persoon uit de bevolking van het land 

zonder opzet gezondigd heeft omdat hij iets gedaan heeft tegen een 
van de geboden van de HEERE, iets wat niet gedaan mag worden, 

zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan 

heeft, hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave 
brengen: een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek, voor zijn zonde, 

die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het 
zondoffer leggen, en men moet dat zondoffer slachten op de plaats 

van het brandoffer. 

 

“De berouwvolle zondaar bracht zijn offer naar de deur van de taber-

nakel en legde zijn hand op de kop van het offer, terwijl hij zijn zonden 

beleed en ze op deze wijze in symbolische zin overdroeg op het 

onschuldig offer. Met eigen hand moest hij het dier doden; het bloed 

werd door de priester in het heilige gebracht en daar gesprenkeld voor 

het voorhangsel, waarachter de ark stond met de wet, die de zondaar 

had overtreden. Door deze ceremonie werd de zonde door middel van 

het bloed in figuurlijke zin overgedragen op het heiligdom.”  

–Patriarchen en profeten, blz. 318, 319. 
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MAANDAG 

2.  Wat gebeurde er met het heiligdom toen de zonde op deze wijze 

werd overgedragen? Op welke dag gebeurde ieder jaar de 

reiniging van het heiligdom? Leviticus 23:26-32. 

Leviticus 23:26-32 De HEERE sprak tot Mozes: Alleen op de tiende 
dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige 

samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE 

een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk 
doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de 

HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere per-

soon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn 

volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde 

dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk 
ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige veror-

dening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor 
u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf veroot-

moedigen. ’s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw 

sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. 
 

“Omdat de zonden van Israël op deze wijze op het heiligdom 

werden overgedragen, werd dit verontreinigd, en een speciaal werk 

was nodig om de zonden weg te doen.” –Patriarchen en profeten, 

blz. 319. 

“Eenmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, betrad de priester het 

heilige der heiligen om het heiligdom te verzoenen. Het werk, dat 

daar werd verricht, voltooide de jaarlijkse kring van diensten.” –Het 
geloof waardoor ik leef, blz. 198. 

 
DINSDAG 

De dienst van de reiniging 

3.  Hoe vond de symbolische reiniging plaats? Wat deed de 

hogepriester nadat hij de dienst had beëindigd in het heilige der 

heiligen? Werd de zonde feitelijk uitgewist door het bloed van 

dieren? Leviticus 16:15, 16, 20-22; Hebreeën 10:3, 4. 

Leviticus 16:15, 16, 20-22 Daarna moet hij de bok slachten die als 
zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voor-

hangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het 
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bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel 

en vóór het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heilig-

dom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en 
vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet 

hij ook doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden 

van hun onreinheden. [...] Wanneer hij de verzoening over het heilig-
dom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet 

hij de levende bok naderbij laten komen. Aäron moet zijn beide 

handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtig-
heden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeen-

komstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en 
hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woes-

tijn in sturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich 

weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn 
in sturen. 

Hebreeën 10:3, 4 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar 
opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het 

bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 

 

“Op de Grote Verzoendag ging de hogepriester, nadat hij een offer had 

gebracht voor de gemeente, in het heilige der heiligen met het bloed en 

sprenkelde dit op het verzoendeksel boven de tafelen der wet. Op deze 

wijze werden de aanspraken van de wet, die het leven eiste van de zon-

daar, voldaan. Dan nam de priester als middelaar de zonden op zich, en 

bij het verlaten van het heiligdom droeg hij de schuld van Israëls 

zonden. Aan de deur van de tabernakel legde hij zijn handen op de kop 

van de zondebok en beleed op hem alle ongerechtigheden van de 

kinderen Israëls en al hun overtredingen waarmee ze gezondigd had-

den, die hij aldus op de kop van de bok legde. En wanneer de bok die 

deze zonden droeg, werd weggezonden, werd dit beschouwd alsof de 

zonden van het volk voor altijd verdwenen waren.” –Patriarchen en 

profeten, blz. 320. 

 
WOENSDAG 

Reiniging van het hemelse heiligdom 

4.  Wie gaf Mozes het ontwerp voor de constructie en de diensten 

van het heiligdom? Naar welk model was het gemaakt? Wie is 

de Hogepriester in het ware heiligdom? Éxodus 25:9, 40; 

Hebreeën 8:5, 1, 2. 
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Éxodus 25:9, 40 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van 

de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het 

maken. [...] Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u 
op de berg getoond is. 

Hebreeën 8:5, 1, 2 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en 

schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing 
van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. 

Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het 

voorbeeld dat u op de berg getoond is. [...] De hoofdzaak nu van de 
dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, 

Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de 
Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in 

de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. 

 

“Wat is de reiniging van het Heiligdom? In de Oudtestamentische 

Schrift staat vermeld, dat er zo’n dienst bestond in verband met het 

aardse heiligdom. Maar is het mogelijk, dat er in de hemel iets zou 

bestaan, dat moet worden gereinigd? In Hebreeën negen wordt 

duidelijk geleerd, dat het aardse zowel als het hemelse Heiligdom 

wordt gereinigd. … 

De reiniging van zowel de schaduwdienst als de ware dienst, moet 

worden voltrokken door bloedstorting; in de eerstgenoemde dienst 

met het bloed van dieren en in de laatstgenoemde dienst met het 

bloed van Christus. [...] Hij (Christus) vraagt voor Zijn volk niet 

alleen vergeving en volledige en volkomen rechtvaardiging, maar 

Hij vraagt bovendien, dat zij zullen delen in Zijn heerlijkheid en 

zullen zitten met Hem op Zijn troon.” –Het geloof waardoor ik leef, 
blz. 206. 

 
DONDERDAG 

5.  Wie werd voorgesteld door het dier dat onder het oude verbond 

geofferd werd? Wanneer begon de reiniging van het hemelse 

heiligdom? Johannes 1:29; Daniël 8:14. 

Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe 
komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld 

wegneemt! 
Daniël 8:14 [SV77] En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd 

avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 
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Noot van de vertaler: Zowel de Engelse King James alsook de 

Spaanse Reina Valera vertalen Strong’s nr 6663 tsadeq/tsadoq 

‘gerechtvaardigd’ met: ‘gereinigd’. 

 

“Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden over-

gedragen en door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde 

werden overgebracht, worden de zonden van de gelovigen die hun 

schuld belijden op Christus overgedragen en naar het heiligdom in de 

hemel overgebracht. Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heilig-

dom op aarde plaatsvond door het wegdoen van de zonden die het 

verontreinigden, wordt het hemelse heiligdom gereinigd door het ver-

wijderen van de zonden die daar zijn opgetekend. [...] 

Toen begrepen de gelovigen die het profetische woord onderzochten 

dat Christus in 1844, aan het einde van de 2300 avonden en morgens, 

niet naar de aarde was gekomen, maar het heilige der heiligen was 

binnengegaan om Zijn verzoeningswerk af te sluiten voordat Hij 

terugkomt.” –De grote strijd, blz. 394, 395. 

 
VRIJDAG 

De tijd van het oordeel 

6.  Hoe schetste Daniël deze gebeurtenissen? Daniël 7:9, 10, 13. 

Daniël 7:9, 10, 13 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. 

Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. 
Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tien-

duizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield 
zitting en de boeken werden geopend. [...] Ik keek toe in de nacht-

visioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als 

een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed 

Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 

 

“De ‘komst van Christus’ die in deze tekst wordt beschreven is niet 

Zijn wederkomst naar onze aarde. Hij begaf Zich naar de Oude van 

dagen in de hemel om de ‘heerschappij en eer en koninklijke macht’ 

te ontvangen die Hem zullen worden gegeven aan het eind van zijn 

optreden als Middelaar. Deze komst – en niet de wederkomst naar 



76 

 

deze aarde – was voorzegd in de profetie die in vervulling zou gaan 

aan het eind van de 2300 avonden en morgens in 1844. Onze 

Hogepriester gaat vergezeld van engelen het heilige der heiligen 

binnen en verschijnt vóór God om Zijn bemiddeling ten gunste van 

de mens af te sluiten – om het onderzoekend oordeel te doen 

plaatsvinden en verzoening te doen voor allen die ‘waardig geacht 

worden.’ ” –De grote strijd, blz. 443, 444. 

 
SABBAT 

7.  Welke bijzondere boodschap zond de Here aan hen die vanaf 

die tijd zouden leven? Op wie zullen de door het bloed van Jezus 

beleden en vergeven zonden uiteindelijk worden gelegd? 

Openbaring 14:6, 7. 

Openbaring 14:6, 7 [SV77] En ik zag een andere engel, vliegende in 

het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te 
verkondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en 

geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest 

God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is 
gekomen; en aanbidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en 

de fonteinen der wateren gemaakt heeft. 

 

“Wanneer Christus door Zijn eigen bloed de zonden van Zijn volk 

uit het hemelse heiligdom wegdoet [aan het einde van Zijn 

dienstwerk], zal Hij ze leggen op satan, die bij de voltrekking van 

het vonnis de straf zal moeten dragen. De zondebok werd naar ‘een 

onvruchtbaar land’ weggestuurd en mocht nooit meer terugkeren in 

de legerplaats van de Israëlieten. Op dezelfde wijze zal satan voor 

eeuwig worden verbannen uit de tegenwoordigheid van God en Zijn 

volk en zal hij worden uitgeroeid bij de definitieve vernietiging van 

de zonde en van de zondaren.” –De grote strijd, blz. 395.  

“Maar onderwerpen als het heiligdom in verband met de 2300 

dagen, de geboden van God en het geloof van Jezus, zijn volkomen 

berekend om de vroege Advent beweging te verklaren en te tonen, 

welke positie wij thans innemen. [...] Ik heb herhaaldelijk gezien, dat 

dit de voornaamste onderwerpen zijn, die de boodschappers moeten 

behandelen.” –Eerste geschriften, blz. 66. 
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Voor persoonlijke studie 

 Leviticus hoofdstuk 16. 

 Hebreeën hoofdstuk 7 en 9. 

 De grote strijd, hoofdstuk ‘Gods wet onveranderlijk’, blz. 404. 

“De reiniging hield niet in dat de lichamelijke onreinheden weggenomen 

zouden worden. Deze reiniging zou worden voltrokken met bloed, en dus 

moet dit een reiniging zijn van zonde. 

Maar hoe is het mogelijk, dat er zonde is, die verband houdt met het hemelse 

of het aardse heiligdom? 

Evenals de zonden van het volk vroeger zinnebeeldig door het bloed van het 

zondoffer werden overgedragen op het aardse heiligdom, zo worden onze 

zonden in werkelijkheid door het bloed van Christus overgedragen op het 

hemelse Heiligdom. Evenals de reiniging volbracht werd in de schaduw-

dienst van het aardse heiligdom door het wegnemen van de zonden, die daar 

staan opgetekend. Hiertoe is het nodig, dat de boeken des levens moeten 

worden onderzocht ten einde te kunnen vaststellen, wie door berouw en 

belijdenis van zonden en door geloof in Christus, recht hebben op de zege-

ningen van Zijn verzoening. 

Dan (op die grote dag van uiteindelijke beloning) zullen, door de kracht van 

het verzoenend bloed van Christus, de zonden van alle berouwvolle zonda-

ren worden uitgewist uit de hemelse boeken.” –Het geloof waardoor ik leef, 

blz. 206. 

 

_____ 

 

 

25e Les     Sabbat 19 juni 2021 

                 Sabbatbegin 22.03 u.  22.03 u. 

 

Oorlog in de onzichtbare wereld 

 

“De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover 

mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te 

helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.” Daniël 10:13. 
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ZONDAG 

Verschijning van een glorieus, machtig wezen 

1. Wat ervaarden de Joden nadat ze in het jaar 536 voor Christus 

toestemming van koning Kores kregen om naar Jeruzalem terug 

te keren en de herbouw te beginnen? Hoe dacht de profeet 

Daniël hierover? Ezra 3:8; 4:4, 5; Daniël 10:1. 

Ezra 3:8; 4:4, 5 [SV77] In het tweede jaar nu van hun aankomst ten 

huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbábel, 
de zoon van Sealthiël, en Jésua, de zoon van Józadak, en de overigen 

van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen, die uit de ge-

vangenschap naar Jeruzalem gekomen waren; en zij stelden de 

Levieten aan, van twintig jaren oud en daarboven, om opzicht te 

nemen over het werk van het huis des Heeren. […] Evenwel maakte het 
volk des lands de handen van het volk van Juda slap, en verstoorde 

hen in het bouwen; En zij huurden tegen hen raadslieden, om hun raad 
te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het 

koninkrijk van Daríus, de koning van Perzië. 

Daniël 10:1 [SV77] In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, 
werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Béltsazar, een zaak 

geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote 

tijd; en hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht. 
 

“Toen de tempel te Jeruzalem in de dagen van Ezra werd herbouwd, 

wilden de Samaritanen de joden bij de herbouw helpen. Dit voor-

recht werd hun ontzegd en een bittere vijandschap ontstond tussen 

beide volken. De Samaritanen hadden een eigen tempel gebouwd op 

de berg Gerizim. Hier aanbaden zij overeenkomstig de door Mozes 

ingestelde diensten, hoewel ze niet volkomen afstand deden van hun 

afgoderij.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 147. 

“Met dit vers wordt het laatste visioen van de profeet Daniël in-

geleid. Het onderricht dat hij op dat moment ontving wordt voort-

gezet in hoofdstuk 11 en 12 tot het einde van het boek Daniël.”  

–Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 235. [zie ook: 

Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 
Openbaring, blz. 191]. 
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MAANDAG 

2. Wat ervaarde de profeet? Waar vinden we een soortgelijke 

beschrijving? Wie was dit? Daniël 10:4-6; Openbaring 1:13-15. 

Daniël 10:4-6 [SV77] En op de vier en twintigste dag der eerste 

maand, zo was ik aan de oever van de grote rivier, welke is 
Hiddékel. En ik hief mijn ogen op, en zag, en ziet, er was een Man 

met linnen bekleed, en Zijn lendenen waren omgord met fijn goud 

van Ufaz. En Zijn lichaam was gelijk een turkoois, en Zijn aange-
zicht gelijk de gedaante van de bliksem, en Zijn ogen gelijk vurige 

fakkels, en Zijn armen en Zijn voeten gelijk de kleur van gepolijst 

koper; en de stem van Zijn woorden was gelijk de stem van een 

menigte. 

Openbaring 1:13-15 En te midden van de zeven kandelaren zag ik 
Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot 

op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn 
hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen 

waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, 

gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van 
vele wateren. 

 

“Niemand minder dan de Zoon van God verscheen aan Daniël. Deze 

beschrijving is gelijk aan die van Johannes, toen Christus aan hem 

op het eiland Patmos werd geopenbaard. Onze Here komt nu met 

een andere hemelse bode om Daniël te onderwijzen wat in de laatste 

dagen zou gebeuren. Deze kennis werd aan Daniël gegeven en door 

de Inspiratie vermeld voor ons, op wie de einden der eeuwen 

gekomen zijn. (The Review and Herald, 8 februari 1881).”  

–Bijbelkommentaar, blz. 279. 

 
DINSDAG 

3. Welk effect had deze openbaring op Daniël? Wat gebeurde er nog 

meer op dit moment, en wie deed hem opstaan? Daniël 10:7-12. 

Daniël 10:7-12 Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de 
mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een 

grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te 
verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen 

zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd 
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aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen 

hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van 

Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en 
met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en 

maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei 

tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u 
spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u gezon-

den. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei 

hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag 
dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en 

om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw 
woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. 

 

“Daniël die in de onmacht viel – zo wordt de uitdrukking ‘in diepe 

slaap’ vers 9, algemeen vertaald – toen hij de schitterende ver-

schijning van de engel Gabriël zag, werd door de engel benaderd. 

Hij legde zijn hand op Daniël om hem vertrouwen in te boezemen 

zodat hij weer kon opstaan. Hij vertelde Daniël dat hij een zeer 

bemind man was. Een heerlijke aankondiging. Een lid van het 

menselijke geslacht, iemand van ons was geliefd en dat in grote 

mate. Terecht schonk dit Daniël het vertrouwen om in de tegen-

woordigheid van Gabriël te staan. Gabriël vertelde hem tevens dat 

hij gekomen was om met hem te spreken en gaf hem de raad te 

letten op hetgeen hij te zeggen had, zodat hij hem goed zou 

begrijpen. Terwijl hij aldus werd aangesproken, stond de heilige en 

geliefde profeet verzekerd maar toch bevend voor de engel.” –Uriah 

Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 238, 239. [zie ook: 

Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 

Openbaring, blz. 194].  

 
WOENSDAG 

Kwade engelen belemmeren het werk 

4. Waarom kreeg Daniël geen antwoord tijdens drie weken van op-

recht gebed en smeekbeden? Wie spreekt er nog meer van zo’n 

Vorst? Daniël 10:13, eerste gedeelte; Éfeze 6:11, 12. 

Daniël 10:13a De vorst van het koninkrijk Perzië stond een-
entwintig dagen tegenover mij, ... 
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Éfeze 6:11, 12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u 

stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want 

wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de over-
heden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis 

van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de 

hemelse gewesten. 
 

“Terwijl satan zijn best deed de hoogste machten in het Medo-

Perzische rijk te beïnvloeden om Gods volk tegen te werken, 

werkten engelen ten behoeve van de ballingen. In deze strijd stelde 

heel de hemel belang. Door de profeet Daniël hebben we een glimp 

gekregen van deze machtige strijd tussen de machten van goed en 

kwaad. Drie weken lang streed Gabriël met de machten der duister-

nis, in zijn pogen de invloeden die in de geest van Kores aan het 

werk waren, tegen te staan; en eer de strijd eindigde, kwam Christus 

Zelf Gabriël te hulp.” –Profeten en koningen, blz. 348. 

 
DONDERDAG 

5. Wanneer alleen was de strijd gewonnen tussen de goede en 

kwade engelen? Wat nog meer werd aan Daniël geopenbaard? 

Daniël 10:13, laatste gedeelte, 14. 

Daniël 10:13b, 14 [SV77] ... En ziet, Michaël, een van de eerste 

vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de 
koningen van Perzië. Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, 

wat uw volk overkomen zal in het vervolg der dagen, want het 

gezicht is nog voor vele dagen. 
 

“… Eer de strijd eindigde, kwam Christus Zelf Gabriël te hulp. [...] 

De hemel had alles gedaan wat mogelijk was ten behoeve van Gods 

volk. Eindelijk werd de overwinning behaald;…” –Profeten en 

koningen, blz. 348, 349. 

“Hieraan zien wij dat hemelse boden moeten strijden tegen hinder-

palen eer Gods plannen op hun tijd in vervulling gaan. De koning 

van Perzië werd beheerst door de hoogste van alle engelen. Hij 

weigerde evenals Farao om naar het woord des Heren te luisteren. 

Gabriël zei: Hij bood eenentwintig dagen lang weerstand door zijn 
protesten tegen de Joden. Maar Michaël kwam hem te hulp, en toen 

bleef hij bij de koning van Perzië, terwijl hij de machten in bedwang 

hield en goede raad inbracht tegen verkeerde raad. Goede en boze 
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engelen hebben een aandeel in de plannen van God voor Zijn aardse 

koninkrijk. God wil Zijn werk op de juiste wijze voorwaarts doen 

gaan op een manier, die Zijn heerlijkheid bevordert. Maar satan pro-

beert Zijn plannen steeds tegen te werken. Alleen door zich voor God 

te verootmoedigen kunnen Zijn dienstknechten Zijn werk vooruit 

helpen. Ze mogen nooit vertrouwen op eigen inspanningen of op 

uiterlijk vertoon om succes te hebben. (Letter 201, 1899).”  

–Bijbelkommentaar, blz. 279, 280.  

 
VRIJDAG 

Kracht en licht verleend 

6. Wat gebeurde er opnieuw? Gaven satan en zijn engelen 

uiteindelijk op? Daniël 10:15-21. 

Daniël 10:15-21 Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield 

ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, 
Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen 

opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover 

mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën over-
vallen, zodat ik geen kracht meer overheb. Hoe kan de dienaar van 

deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij be-

treft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er 
geen adem in mij overgebleven. Toen raakte Hij Die het uiterlijk had 

als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Hij zei: 
Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, 

ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: 

Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt. Toen zei hij: 
Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om 

tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, 
dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat 

is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich 

met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël. 

 

“De profeet wordt tenslotte gesterkt om de volledige informatie te 

ontvangen die de engel moest verstrekken. Gabriël zei tot hem: 

‘Weet gij, waarom ik gekomen ben?’ Met andere woorden: Begrijpt 

u mijn bedoeling, zodat u niet bevreesd behoeft te zijn? Hij zegt 

verder dat het zijn bedoeling is om, zodra zijn opdracht voltooid is, 

terug te keren en te strijden met de koning van de Perzen.” –Uriah 
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Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 243. [zie ook: Uriah 

Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de 

Openbaring, blz. 198]. 

 
SABBAT 

7. Wie nog meer werd toen de weerstand van de boze getoond? 

Welk werk van de boze machten wordt omschreven als voor-

afgaand aan Christus’ komst? Zacharía 3:1-5; Openbaring 16:14. 

Zacharía 3:1-5 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die 

voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de 

satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE 

zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De 

HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet 
een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in 

vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel 
stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn 

aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij 

tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en 
zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine 

tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op 

zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de 

HEERE erbij stond. 

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, 
die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en 

van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de 

grote dag van de almachtige God. 
 

“Toen zond de Here hun bemoedigende boodschappen, zeggende 

dat Hij hen uit hun gevangenschap zou verlossen en hen in Zijn 

gunst zou herstellen. En dat wilde satan nu juist voorkomen. Een 

overblijfsel van Israël was reeds naar hun eigen land teruggekeerd, 

en nu porde satan de heidense volken, die zijn handlangers waren, 

aan om hen totaal uit te roeien. 

Als Jozua ootmoedig pleit voor de vervulling van Gods beloften, 

staat satan driest op om hem te weerstaan. Hij wijst op de over-

tredingen van Israël als een voldoende reden waarom dat volk niet 
hersteld moest worden in de gunst van God. Hij eist hen op als zijn 

prooi en verlangt dat ze in zijn hand zullen gegeven worden om hen 

te vernietigen. [...] 
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Indien het scherm dat het zichtbare van het onzichtbare scheidt, 

omhoog geheven kon worden, en het volk Gods de grote strijd kon 

aanschouwen die gaande is tussen Christus en de heilige engelen en 

satan en zijn boze heirscharen inzake de verlossing van de mens; 

indien zij het wonderbare werk Gods voor de bevrijding van zielen 

uit de slavernij der zonden konden begrijpen, alsmede de voort-

durende uitoefening van Zijn macht om hen te beschermen tegen de 

listen van de boze, zouden ze beter in staat zijn de sluwheden van 

satan weerstand te bieden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 2, blz. 179, 178. 

 

Voor persoonlijke studie 

“Bij deze gelegenheid werd Daniël door een zeer majestueus persoon 

bezocht. De beschrijving die van hem wordt gegeven, komt vrijwel overeen 

met die van Christus in Openbaring 1:14-16. Zijn verschijning had op 

Daniël bijna dezelfde uitwerking als destijds op Paulus, toen hij met zijn 

metgezellen op weg was naar Damascus en de Heere hem ontmoette; 

Handelingen 9:1-7. We concluderen dat Christus Zelf aan Daniël ver-

scheen. We leren in vers 13 dat Michaël gekomen was om Gabriël te 

ondersteunen met de beïnvloeding van de Perzische koning. Hoe natuurlijk 

is het dan dat Hij Zich bij deze gelegenheid aan Daniël laten zien.” –Uriah 

Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, blz. 226. [zie ook: 

Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 237; Uriah Smith, 

Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 193]. 

“Het licht dat Daniël rechtstreeks van God ontving, werd in het bijzonder 

voor deze laatste dagen gegeven. De visioenen die hij zag aan de oevers 

van de Ulai en de Hiddekel gaan nu in vervulling, en alle gebeurtenissen 

die voorzegd zijn, zullen spoedig in vervulling zijn gegaan. (Letter 57, 

1896).” –Bijbelkommentaar, blz. 268. 

 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht 

over radioprogramma’s op blz. 93. 
 

 

26e Les     Sabbat 26 juni 2021 

                 Sabbatbegin 22.04 u.  22.04 u. 

 

Daniëls laatste visioen 

 

“En op die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen 

van uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er 

niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en in 

die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te 

zijn in het boek.” Daniël 12:1 [SV77]. 

In hoofdstuk 11 van het boek Daniël wordt een nauwkeurige omschrij-

ving gegeven van de verschillende heersers van de wereldrijken, die kort 

beschreven worden in de hoofdstukken 2, 7 en 8. Omdat we deze reeds in 

grote lijnen bestudeerd hebben, zullen we ons nu richten op de meest 

belangrijke gebeurtenissen in het einde der tijden. 

 
ZONDAG 

Vervolging 

1. Wat was het lot van velen van Gods gelovigen tijdens de 1260 

jaar durende pauselijke vervolging? Wat heeft de Here in 

genade naar Zijn kinderen gezonden? Daniël 11:33, 34, eerste 

gedeelte. 

Daniël 11:33, 34a [SV77] En de leraars van het volk zullen er velen 
onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, 

door gevangenis en door beroving, vele dagen. Als zij nu zullen 

vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; ... 

 

“Het lange tijdperk van de pauselijke vervolging van degenen die de 

zuivere leer voorstonden en hun medemensen in de weg der gerech-

tigheid onderwezen, wordt hier naar voren gebracht. De duur van 

deze vervolging staat opgetekend in Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 

11:2, 3; 12:6, 14; 13:5. Dit tijdperk wordt genoemd: een tijd, tijden 

en een gedeelte van een tijd, of: een bestemde tijd, bestemde tijden en 
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een helft, of: duizendtweehonderdzestig dagen, of: tweeënveertig 

maanden. Hiermee worden de 1260 jaar van pauselijke heerschappij 

bedoeld.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 290. 

[zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël 

en de Openbaring, blz. 236]. 

 
MAANDAG 

2. Wat zei Jezus met betrekking tot deze tijd van vervolging? Hoe 

probeerde satan het reformatiewerk te vernietigen? Matthéüs 

24:21, 22; Daniël 11:34, laatste gedeelte; Handelingen 20:30. 

Matthéüs 24:21, 22 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, 

hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en 

ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees 
zou behouden worden; maar om de uitverkorenen zullen die dagen 

verkort worden. 
Daniël 11:34b … Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen 

voegen. 

Handelingen 20:30 En dat uit uw eigen midden mannen zullen 
opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken 

achter zich aan. 

 

“De vervolging van de gemeente duurde niet tot het eind van de 1260 

jaar. God heeft in Zijn genade deze periode van wrede beproevingen 

voor Zijn volk ingekort. Toen Christus de grote verwoesting die over 

de gemeente zou komen voorzegde, zei Hij: ‘En indien die dagen niet 

ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van 

de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.’ (Matthéüs 

24:22). Dankzij de invloed van de Hervorming eindigden de 

vervolgingen vóór 1798. [...] 

Maar satan bleef niet werkeloos toezien. Hij wilde nu doen wat hij bij 

alle andere hervormingsbewegingen ook al had geprobeerd: hij 

streefde ernaar de mensen te bedriegen en wilde hun geestelijke 

ondergang bewerken door ze een namaak van de echte hervorming 

aan te smeren. Zoals er in de begintijd van het christendom valse 

christussen waren, stonden er in de zestiende eeuw valse profeten op. 

Enkele mensen waren diep getroffen door de beroering in de gods-
dienstige wereld en beeldden zich in dat ze speciale openbaringen van 

God hadden ontvangen. Ze zeiden dat God hun de opdracht had 

gegeven om de Hervorming, die ondanks het optreden van Luther 
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volgens hen nog in de kinderschoenen stond, te voltooien. In werke-

lijkheid ondermijnden ze het werk dat Luther had opgebouwd. [...] 

De katholieken kregen meer zelfvertrouwen en zeiden triomfantelijk: 

‘Nog een laatste krachtsinspanning en wij zijn de overwinnaars.’ ” 

–De grote strijd, blz. 253, 170-172. 

 
DINSDAG 

3. Kwam de vervolging eindelijk tot een eind? Daniël 11:35. 

Daniël 11:35 [SV77] En van de leraars zullen er sommigen vallen, 

om hen te louteren en te reinigen, en wit te maken, tot de tijd van het 

einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. 

 

 “In Openbaring 12 waar deze zelfde pauselijke vervolging beschre-

ven wordt, lezen wij dat de aarde de vrouw te hulp kwam door haar 

mond te openen en de rivier te verzwelgen die de draak uit zijn mond 

had geworpen om de vrouw mee te sleuren. De grote reformatie door 

Luther en zijn medewerkers vormde de hier voorspelde hulp. De 

Duitse Staten steunden de protestantse zaak, beschermden de hervor-

mers en beperkten het vervolgingswerk dat zo vurig door de Roomse 

kerk werd doorgevoerd. Doch als er hulp op kwam dagen en de zaak 

populair begon te worden, dan zouden velen zich met onoprechte en 

onwaardige bedoelingen uit eigen belang door vleierijen bij hen aan-

sluiten. [...] 

Hoewel de vervolging in toom werd gehouden, was ze niet geheel en 

al tot staan gebracht. Zodra zich een gelegenheid voordeed, braken 

nieuwe vervolgingen uit.” –Uriah Smith, Gedachten over het boek 
Daniël, blz. 290. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch en 

Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 236, 237]. 

 
WOENSDAG 

De rol van Frankrijk 

4. Wat kreeg Frankrijk voor haar misdaden in dienst van het 

pausdom? Wie greep de militaire macht voor zichzelf te midden 

van deze verwarring? Daniël 11:36-39. 

Daniël 11:36-39 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij 
zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen 

de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig 
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zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal ge-

beuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet 

op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, 
maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de ves-

tingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn va-

deren niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edel-
gesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken 

samen met die vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de 

eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land 
uitdelen als beloning. 

 

“De wreedheden die de katholieken tegen de onschuldige protestanten 

bedreven, stapelden zich op tot een zware schuldenlast en leidden 

enkele eeuwen later tot de ondergang die volgens hun eigen voorspel-

lingen voor de deur stond. Deze ramp, die de koning, zijn regering en 

zijn onderdanen trof, werd door de ongelovigen en pausgezinden zelf 

veroorzaakt. Niet de invoering, maar de onderdrukking van het 

protestantisme bracht driehonderd jaar later dit vreselijke onheil over 

Frankrijk. [...] 

De atheïstische macht die in Frankrijk heerste tijdens de Revolutie en 

het schrikbewind voerde een oorlog tegen God en Zijn heilig Woord 

die geen precedent heeft in de geschiedenis. [...] 

Er was een nauwe band tussen de wetten die de godsdienst afschaften 

en de nieuwe huwelijkswet, die bepaalde dat het huwelijk – de hei-

ligste verbintenis die twee mensen kunnen aangaan en tegelijk ook de 

instelling die door haar duurzaamheid één van de pijlers van de samen-

leving is – slechts een burgerlijk contract met een beperkte looptijd 

was dat twee mensen naar eigen goeddunken konden aangaan en 

verbreken.” –De grote strijd, blz. 211, 259, 256 

 
DONDERDAG 

Koningen van het Noorden en het Zuiden 

Aan het begin van het gedeelte van Daniël 11:40-43, hetgeen 

refereert aan “de tijd van het einde”, wordt de volgende toelichting 

gegeven: “Na een lange tijd verschijnen de koningen van het 

Noorden en het Zuiden weer ten tonele.” –Uriah Smith, Gedachten 
over het boek Daniël, blz. 300. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten 

Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 245]. 
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5. Wat zal de koning van het Noorden doen op de tijd van het 

einde in een strijd die nog in de toekomst ligt? Welk belangrijk 

teken is dit voor de gelovigen? Daniël 11:44, 45; 12:1, eerste 

gedeelte. 

Daniël 11:44, 45; 12:1a [SV77] Maar de geruchten van het Oosten 

en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij 
uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te 

verbannen. En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de 

zeeën aan de berg van het heilig sieraad; en hij zal tot zijn einde 
komen, en zal geen helper hebben. [...] En op die tijd zal Michaël 

opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als 

het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, 

sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; ... 

 

“Terwijl wij zien hoe de goddelijke voorspellingen in de geschie-

denis in vervulling gaan, wordt ons geloof gesterkt in de uiteinde-

lijke vervulling van Gods profetisch woord. 

De profetie van vers 45 concentreert zich op de macht die bekend 

staat als de koning van het Noorden... [...] 

Van de koning van het Noorden wordt voorzegd: ‘hij zal aan zijn 

einde komen en niemand zal hem helpen’. Maar hoe, wanneer en 

waar zijn einde zal komen, kunnen wij slechts met plechtige belang-

stelling bekijken, daarbij wetende dat de hand van de Voorzienigheid 

het lot der volken zal leiden.” –Uriah Smith, The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, blz. 299. 

Deze profetie wijst op het feit dat de koning van het Noorden in de 

tijd van het einde zijn zetel ‘de tenten van zijn paleis’ verplaatsen naar 

Jeruzalem. Deze stad wordt volgens de heilige Schrift voorgesteld als 

de heilige berg tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. 

 
VRIJDAG 

Laatste gebeurtenissen 

6. Wat zal dan eindigen en wat zal beginnen? Wat zal plaatsvinden 

voordat Jezus terugkomt? Openbaring 22:11; Daniël 12:1, 

laatste gedeelte, 2, 3. 

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht 
doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig 
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is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat 

hij nog meer geheiligd worden. 

Daniël 12:1b, 2, 3 [SV77] ... En in die tijd zal uw volk verlost 
worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En 

velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 

dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot 
eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans van 

het uitspansel, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, 

altoos en eeuwig. 
 

“Wanneer Jezus het heiligdom verlaat, worden de bewoners van de 

aarde in duisternis gedompeld. In die angstaanjagende tijd moeten 

de rechtvaardigen het stellen zonder Middelaar voor het aangezicht 

van een heilige God. [...] Satan zal dan ‘de tijd van grote benauwd-

heid’ over de bewoners van de aarde laten komen. Wanneer de 

engelen de stormwinden van de menselijke hartstocht niet meer 

tegenhouden, zullen alle elementen van strijd en verderf worden 

ontketend… […] 

De graven worden geopend en ‘velen van hen die slapen in het stof 

der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot ver-

smading, tot eeuwig afgrijzen’ (Daniël 12:2). Alle doden die tijdens 

hun leven geloofden in de boodschap van de derde engel verrijzen 

met een verheerlijkt lichaam uit het graf om Gods vredesverbond met 

hen die Zijn wet hebben onderhouden te horen afkondigen. ‘Ook zij 

die Hem hebben doorstoken’ (Openbaring 1:7), zij die Christus in 

Zijn doodsstrijd hebben bespot en zij die de felste tegenstanders 

waren van Zijn waarheid en Zijn volk, worden opgewekt om Hem in 

Zijn heerlijkheid te zien. Ze zien dan ook welke eer de getrouwen en 

gehoorzamen te beurt valt.” –De grote strijd, blz. 567, 568, 587, 588. 

 
SABBAT 

Ernstige studie en gebed om inzicht 

7. Wat zou er gebeuren met het visioen? Welke zekerheid werd 

gegeven aan Gods trouwe dienaar? Daniël 12:4, 8-13. 

Daniël 12:4, 8-13 [SV77] En u, Daniël! sluit deze woorden toe, en 

verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, 
en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. [...] Dit hoorde ik, 

doch ik verstond het niet; en ik zei: Mijn Heere! wat zal het einde zijn 
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van deze dingen? En Hij zei: Ga heen, Daniël! want deze woorden 

zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er 

gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen 
zullen goddeloos handelen, en geen van de goddelozen zullen het 

verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af, 

dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal 
gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd negentig dagen. 

Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd 

vijf en dertig dagen. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, 
en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. 

 

“Naarmate wij het einde van de wereldgeschiedenis naderen, eisen 

de profetieën van Daniël onze bijzondere aandacht, omdat ze betrek-

king hebben op de tijd waarin wij leven. De boodschappen van het 

laatste boek van het Nieuwe Testament moeten hiermee worden 

verbonden. [...] Maar de belofte is duidelijk, dat een bijzondere 

zegen wordt beloofd aan hen die deze profetieën bestuderen. ‘De 

verstandigen zullen het verstaan’ (Daniël 12:10), was gezegd van de 

visioenen van Daniël, die in de eindtijd zouden worden ontsloten; en 

van de openbaring die Christus aan Zijn dienstknecht Johannes gaf 

om Gods volk door de eeuwen heen te leiden, luidt de belofte: 

‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, 

en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat’ (Openbaring 1:3).”  

–Profeten en koningen, blz. 335, 336. 

 

Voor persoonlijke studie 

“De profetieën van Daniël en van Johannes moeten begrepen worden. Zij 

verklaren elkaar. Aan de wereld brengen zij waarheden, die iedereen moet 

begrijpen. Deze profetieën moeten getuigen zijn in de wereld. Door hun 

vervulling in deze laatste dagen zullen zij zichzelf duidelijk maken.” 

–Bijbelkommentaar, blz. 625.  

“Allen dienen de noodzaak in te zien van het begrijpen van de waarheid 

voor hen persoonlijk. We moeten de leerstellingen begrijpen die we zorg-

vuldig en onder gebed bestudeerd hebben. Aan mij is geopenbaard dat er 

onder ons volk een groot gebrek is aan kennis met betrekking tot de op-

komst en de voortgang van de derde engelboodschap. Het is zeer nood-

zakelijk de boeken Daniël en Openbaring te bestuderen en deze teksten 
grondig te leren, opdat we weten wat er geschreven staat.” –Selected 

Messages, boek 2, blz. 392. 
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“Wanneer de boeken ‘Daniël’ en ‘Openbaring’ beter zouden worden begre-

pen, zouden de gelovigen een totaal andere geloofservaring krijgen. Zij 

zullen zo’n glans te zien krijgen door de opening van de poorten des 

hemels, dat het hart en de geest een indruk zullen krijgen van het karakter, 

dat allen zullen moeten ontwikkelen om te kunnen beseffen welke grote ze-

geningen uiteindelijk hierdoor ontvangen zullen worden en die het loon zijn 

van hen die een rein hart hebben.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 345. 

 

_____ 
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Zendingsbericht over radioprogramma’s 
 

Voorlezen op Sabbat 26 juni 2021 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 3 juli 2021 worden ingezameld 

 

Geliefde broeders en zusters in het geloof van onze Heer Jezus Christus 

over de gehele wereld, ontvang mijn hartelijke groeten door het woord van 

God in Openbaring 14:12 [SV77]. 

“En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij 

had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan hen, die op de aarde 

wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk.” 

In de wereld van vandaag staat de gemeente voor een grote uitdaging wat 

betreft de invloed van nieuwe media: radio, televisie, internet, mobiele 

telefoon, sociale netwerken en nog veel meer. Door deze middelen is de 

levensstijl van mensen veranderd en bijna geglobaliseerd. Door gebruik te 

maken van deze voordelen, mag de gemeente geen tijd en kansen ver-

spillen. 

Al deze behoorlijk gerichte technologische middelen kunnen een platform 

bieden, als een bredere kansel, om zo uitgebreid mogelijk tot het publiek te 

prediken. Al deze communicatieve vorderingen stellen de gemeente in staat 

om door deuren te gaan die tot nu toe gesloten waren en te spreken met 

mensen die op geen enkele andere manier het evangelie konden horen. 

Gedurende de tijd van de pandemie die de wereld heeft meegemaakt, 

hebben velen van ons de gelegenheid gehad om met behulp van het Zoom-

platform te prediken voor een publiek met meer dan duizend aanwezigen; 

We hebben niet alleen gemeenteleden kunnen bereiken, maar ook aan-

hangers en nieuwe mensen die voor het eerst samenkwamen om onze 

boodschap te horen. 

Grote aantallen mensen kunnen bereiken met een enkele boodschap is iets 

spannends, iets dat ons zou moeten prikkelen en ons zou moeten 

stimuleren om te zorgen dat de prediking alle uithoeken van onze steden, 

dorpen en velden bereikt. Dankzij God kunnen we vandaag huizen, 

kantoren, fabrieken, scholen en zelfs auto’s betreden. Door de radio te 

gebruiken, kunnen velen die een kerk niet durven binnen te gaan, of niet 
naar een zendingscampagne zouden gaan, of de deuren van hun huis niet 

zouden openen om gepredikt te worden, de boodschap van Christus 

zonder barrières kunnen horen. En we zijn er zeker van dat veel van deze 
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toehoorders door het werk van de Heilige Geest naar de gemeente zullen 

komen en zullen getuigen hoe hun leven is veranderd door naar een radio- 

of internetprogramma te luisteren. 

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om een eigen radiostation te 

hebben vanwege de hoge kosten. Daarom moeten onze broeders, elke 

keer dat het wordt uitgezonden, maandelijks betalen voor de radiospots 

die ze gebruiken om onze boodschappen te prediken en zo het evangelie 

in nieuwe gebieden kunnen verkondigen. De resultaten van deze 

radioprogramma’s worden zichtbaar en als resultaat van dit werk zijn 

nieuwe zielen gedoopt. 

Rekening houdend met de doeltreffendheid van radioprojecten, 

uitgevoerd in verschillende landen, vanuit de Generale Conferentie, 

willen we dit initiatief steunen om de voortgang van het werk te 

bevorderen. Het handhaven van maandelijkse financiële kosten is echter 

in veel gevallen onmogelijk. Daarom willen we vandaag de harten van u 

allemaal raken, zodat u een actief deel kunt uitmaken van deze 

radioprogramma’s wereldwijd. Als we allemaal ons zandkorreltje 

bijdragen om de verkondiging van het evangelie met deze enorme 

middelen in stand te houden, zullen we de vervulling van de missie van 

de gemeente bevorderen en zo de spoedige terugkeer van onze Heiland 

Jezus Christus bespoedigen, wat onze belangrijkste taak zou moeten zijn. 

Met het oog op al het bovenstaande willen we al onze broeders, zusters en 

vrienden een hartelijke uitnodiging geven om aanstaande Sabbat een 

genereuze gave voor deze bediening te schenken. 

Uw gaven zullen bijdragen aan de verspreiding van het evangelie onder 

elke natie, stam, taal en volk en zullen worden opgetekend in de hemelse 

schatkist. 

Moge de Eeuwige elke vrijwillige en liefdevolle schenking zegenen, en 

de vervulling van Zijn belofte: “Geef en het zal u gegeven worden” 

(Lukas 6:38), een werkelijkheid zijn in elk hart dat vandaag onze oproep 

aanvaardt. Christus komt spoedig, God zegene ons. 

 

–Humberto Avellaneda Blanco 

Vice-voorzitter van de Generale Conferentie 
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