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Voorwoord 
 

Toen de wijze mannen in Jeruzalem aankwamen en vroegen naar de geboorte 

van de Messias van de Joden, vroeg koning Herodes de hogepriesters en 

schriftgeleerden waar de Messias volgens de profetie zou worden geboren. 

Zij antwoordden juist: Bethlehem. Toen vroeg Jezus hun: “Wat denkt u over 

de Christus? Wiens Zoon is Hij?” Opnieuw antwoordden zij juist: “Davids 

Zoon.” 

Toen Jezus hun echter vroeg naar “de doop van Johannes, was die uit de 

hemel of uit de mensen” antwoordden zij “... dat zij niet wisten vanwaar hij 

was.” Lukas 20:4, 7. Bij een andere gelegenheid, toen de Sadduceeën Jezus 

vroegen naar de opstanding en aldus beweerden dat die niet kon plaats-

vinden, antwoordde Jezus “... en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de 

Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.” Matthéüs 22:29. 

Deze en andere verzen, vooral die de vele Messiaanse profetieën en hun be-

tekenis naar voren brengen, roepen een serieuze vraag op: Tot op welk punt 

hadden de priesters, schriftgeleerden, Farizeeën en Sadduceeën een juist 

begrip van de Bijbel en de profetieën? Hoewel ze elke Sabbat de Schriften in 

de synagogen bestudeerden (Handelingen 15:21), inclusief de profetieën over 

de komende Messias, was het resultaat dat “Hij kwam tot het Zijne, maar de 

Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Johannes 1:11. Als geestelijke bou-

wers hadden ze de “steen”, de “hoeksteen”, bij de hand; maar tragisch 

genoeg hebben ze die “verworpen”. Matthéüs 21:42. 

De redenen voor zulke tragische fouten waren ongetwijfeld talrijk; maar het 

voornaamste probleem was het gebrek bij de leiders aan de juiste kennis en 

interpretatie van de Schrift, vooral de messiaanse beloften. Er waren veel 

fabels en speculaties aangaande deze gezegende hoop. In de menigte die naar 

Jezus luisterde, “... waren Schriftgeleerden en de Farizeeën die uitzagen 

naar de dag, waarop ze zouden heersen over de gehate Romeinen, en de rijk-

dommen en pracht zouden bezitten van het grote wereldrijk.” –Gedachten 

van de berg der zaligsprekingen, blz. 10. 

Maar het waren niet alleen de priesters, schriftgeleerden en mensen in het 

algemeen die een verkeerd beeld hadden van de Messias en Zijn missie; de 

discipelen waren ook op dit punt in de war. Het idee dat Hij het Lam van God 

was en door Gethsémané en Golgotha moest gaan om het grootste offer te 

brengen, maakte geen deel uit van hun referentiekader. Zij “hoopten dat Hij 

het was”, zeiden de twee discipelen op weg naar Emmaüs, “Die Israël zou 

verlossen.” Lukas 24:21. Geen wonder dat ze er kapot van waren toen Jezus 

werd gearresteerd, veroordeeld en gedood. 
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Ze moesten de messiaanse profetieën ook heel anders begrijpen dan zij deden 

om een duidelijk beeld te krijgen en andere misverstanden te voorkomen. Hij 

vertelde hun verschillende keren voor Zijn dood wat Hem te wachten stond 

aan het einde van Zijn aardse wandel, maar Hij kon niet lang wachten om de 

zaak voor hen op te helderen. “En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die 

Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over 

Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de 

Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” 

Lukas 24:44, 45. 

“De grote thema’s van het Oude Testament werden verkeerd begrepen en 

verkeerd geïnterpreteerd, en het was het werk van Christus om de waarheid 

uit te leggen, die niet was begrepen door degenen aan wie ze waren gegeven. 

De profeten hadden de uitspraken gedaan, maar de geestelijke betekenis van 

wat ze hadden geschreven, was door hen niet ontdekt. Ze zagen de betekenis 

van de waarheid niet. Jezus berispte Zijn discipelen voor hun traagheid van 

begrip. Veel van Zijn kostbare lessen ging voor hen verloren, omdat ze de 

geestelijke grootsheid van Zijn woorden niet begrepen. Maar Hij beloofde dat 

de Trooster zou komen, dat de Geest der waarheid deze verloren uitspraken 

in hun gedachten zou oproepen. Hij gaf hun te verstaan dat Hij kostbare 

juwelen van waarheid bij hen had achtergelaten, waarvan zij de waarde niet 

kenden.” –Selected Messages, boek 1, blz. 404. 

De Wet, de Profeten en de Psalmen, de drie grote onderdelen die het eerste 

gedeelte van de Heilige Schrift vormen, het Oude Testament, staan vol met 

profetieën over de komende Messias. Gebaseerd op de profetieën van het 

Oude Testament, zullen Zijn oorsprong, aardse bediening, lijden en offer, 

evenals Zijn wederopstanding en hemelse bediening, het komende half jaar in 

deze Sabbatschoollessen worden bestudeerd. 

Er zijn 456 verzen in het Oude Testament die verwijzen naar de Messias. 

Hiervan zijn er 75 te vinden in de wet (de eerste vijf boeken), 243 in de 

boeken van de profeten en 138 in andere Bijbelse geschriften. Kennen we 

deze immense lichtbron? Hoewel we misschien bekend zijn met veel van de 

verzen, zijn er nog veel meer die speciaal licht voor ons bevatten. 

Niet voor niets zegt de Geest der profetie: “Als Jezus vandaag bij ons zou 

zijn, zou Hij tegen ons zeggen zoals Hij tegen Zijn discipelen zei: ‘Nog vele 

dingen heb Ik u te zeggen, doch u kunt die nu niet dragen.’ Johannes 16:12.  

Jezus verlangde ernaar diepe en levende waarheden voor de geest van Zijn 

discipelen te openen, maar hun aardsheid, hun vertroebelde, gebrekkige 
begrip maakten het onmogelijk. Zij konden niet profiteren van grote, 

glorieuze, plechtige waarheden. Het gebrek aan geestelijke groei sluit de deur 

voor de rijke lichtstralen die van Christus schijnen. Wij zullen nooit een punt 

bereiken waarin er geen meer licht is voor ons. De uitspraken van Christus 
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waren altijd verreikend in hun betekenis. Degenen die Zijn leringen hoorden 

met hun vooropgezette meningen, konden niet de betekenis bevatten, die aan 

Zijn uitspraken werd gehecht. Jezus was de bron, de grondlegger van de 

waarheid.” –Selected Messages, boek 1, blz. 403, 404. 

Het is ons gebed en diep verlangen dat wij allemaal deze lessen zullen 

bestuderen met hernieuwde ijver en ernst, in een geest van nederigheid en 

geloof, bereid om de grote waarheden te ontdekken en de lichtstralen te ont-

vangen die de Heer heeft voor ons, die in deze gevaarlijke tijd van het einde 

leven. Mogen zij voor ons allemaal een rijke zegen en grote geestelijke 

verlichting zijn. 

 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie 
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14e Les     Sabbat 2 april 2022 

                 Sabbatbegin 20.14 u.  20.15 u. 

 

De mishandeling van de Messias – deel 1 

 

“Maar Hij vernederde Zich en nam het sterfelijke op Zich. Als lid van het 

mensdom was Hij sterfelijk; maar als God was Hij de bron van leven voor 

de wereld. In Zijn goddelijkheid had Hij altijd het naderen van de dood 

kunnen tegengaan en had kunnen weigeren Zich daardoor te laten beheer-

sen; maar vrijwillig legde Hij Zijn leven af om daardoor leven en onster-

felijkheid aan het licht te brengen. Hij droeg de zonden van de wereld en 

onderging de straf die als een berg op Zijn goddelijke ziel drukte. Hij gaf 

Zijn leven op als offer, opdat de mens de eeuwige dood niet zou sterven. 

Hij stierf, niet omdat Hij moest sterven, maar uit Eigen vrije wil. Dit was 

nederigheid. Alle schatten van de hemel werden in één enkele gave 

uitgegoten om de gevallen mens te redden. Hij bracht in Zijn menselijke 

natuur alle levengevende energie, die mensen nodig zullen hebben en 

moeten ontvangen.” –Bijbelkommentaar, blz. 384. 

 
ZONDAG 

1.  Welke uitroep van ernstige angst zou er – volgens de profetische 

psalm – van de lippen van de lijdende, stervende Messias komen? 

Stopte Hij met bidden, toen Hij geen antwoord kreeg van Zijn 

Vader? Wat maakte het voor Hem mogelijk om dat verschrik-

kelijke uur te doorstaan? Psalm 22:2-4; Matthéüs 27:46. 

Psalm 22:2-4 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, 
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammer-

klacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s 
nachts, maar ik vind geen stilte. Maar U bent heilig, U troont op de 

lofzangen van Israël. 

Matthéüs 27:46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een 
luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn 

God, waarom hebt U Mij verlaten? 

 
“Jezus leefde, leed en stierf met de bedoeling om ons te redden. Hij 

werd een ‘Man van smarten’, opdat wij de eeuwige vreugde zouden 

krijgen. God liet toe dat Zijn geliefde Zoon, ‘vol van genade en 

waarheid’, uit een omgeving van onbeschrijflijke heerlijkheid weg-
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ging naar een wereld, die aangetast en verduisterd was door de zonde, 

overschaduwd door dood en vloek. Hij liet toe dat Hij uit de tegen-

woordigheid van zijn liefde vertrok, weg van de verering door de 

engelen, om bespotting, vernedering, haat en dood te ondervinden. 

‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen is ons genezing geworden.’ (Jesája 53:5) Let op Hem in de 

woestijn, in Getsemané, aan het kruis. De vlekkeloze Zoon van God 

nam de last van de zonde op Zich. Hij, die één was met God, voelde 

in Zijn diepste wezen de verschrikkelijke scheiding, die de zonde ver-

oorzaakt tussen God en de mens. [...] Het was de last van de zonde, het 

gevoel van het allesomvattende van de zonde, van de breuk tussen de 

mens en God – dat was de reden dat het hart van de Zoon van God 

brak.” –Schreden naar Christus, blz. 13, 14. 

 
MAANDAG 

Zelfbewustzijn terwijl omringd door minachting 

2.  Hoe beschouwde de Heiland Zichzelf, hoewel Hij de Zoon van God 

was? Wat heeft Hij doorstaan? Hoe voelt iemand zich van nature 

wanneer hij veracht wordt? Psalm 22:5-8; Jesája 53:3; Markus 

15:29. 

Psalm 22:5-8 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben ver-
trouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben zij geroepen en zij zijn 

gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik 
ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door 

het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij 

schudden het hoofd ... 
Jesája 53:3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een 

Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het 
gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 

Markus 15:29 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun 

hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen 

opbouwt.  

 

“Nochtans had dit glorievolle Wezen de arme zondaar lief, en nam 

de gestalte eens dienstknechts aan, opdat Hij zou lijden en sterven in 

de plaats van de mens. Jezus zou hebben kunnen blijven aan Zijns 

Vaders rechter hand, dragende Zijn koninklijke kroon en koninklijk 

kleed. Maar Hij verkoos al de rijkdommen, eer en heerlijkheid des 
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hemels te ruilen voor de armoede der mensheid, en Zijn verheven 

positie voor de verschrikkingen van Gethsémané en de vernedering 

en doodsstrijd van Golgotha. Hij werd een Man van Smarten, ver-

zocht in krankheid, opdat, door Zijn doop van lijden en bloed, Hij 

een schuldige wereld kon reinigen en verlossen. ‘Zie, Ik kom’, zo 

luidde de blijde instemming, ‘om Uw welbehagen te doen, o Mijn 

God.’ Psalm 40:8, 9.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 

blz. 498, 499. 

 
DINSDAG 

3.  Geloofden Zijn critici dat de Messias waarlijk op God zou 

vertrouwen, niet op mensen? Met welke minachtende uitingen 

spraken ze over Hem, terwijl ze Hem als zwak en hulpbehoe-

vend beschouwden? Psalm 22:9-12; Matthéüs 27:43. 

Psalm 22:9-12 Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die 
hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is. U bent 

het toch Die mij uit de buik hebt getrokken, Die mij vertrouwen gaf, 

toen ik aan mijn moeders borst lag. Op U ben ik geworpen van de 
baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God. Blijf dan 

niet ver van mij, want de nood is nabij; er is immers geen helper. 

Matthéüs 27:43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu 

verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben 

Gods Zoon. 
 

“Terwijl zij de Heiland bespotten, herhaalden de mensen die voor-

gaven dat zij de profetie verklaarden, juist de woorden die zij 

volgens de Inspiratie bij deze gelegenheid zouden zeggen. Toch 

zagen zij in hun verblinding niet dat zij de profetie in vervulling 

deden gaan. Zij die verachtelijk de woorden spraken: ‘Hij heeft Zijn 

vertrouwen op God gesteld; laat Die Hem nu verlossen indien Hij 

een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods 

Zoon,’ dachten zeker niet dat hun getuigenis door de eeuwen zou 

weerklinken. Maar hoewel deze woorden spottend werden geuit, 

brachten ze de mensen ertoe de Schriften te onderzoeken als nooit 

tevoren. Wijze mensen hoorden ze, onderzochten ze, dachten erover 

na en baden. Er waren mensen die geen rust kenden eer zij door de 
ene tekst met de andere te vergelijken, de betekenis van het werk 

van Christus hadden gezien. Nooit eerder was er een zo grote alge-

mene kennis van Jezus als toen Hij aan het kruis hing. In de harten 
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van velen die getuigen waren van de kruisiging en de woorden van 

Christus hoorden, scheen het licht der waarheid.” –Jezus, de Wens 

der eeuwen, blz. 625, 626. 

 
WOENSDAG 

Als een prooi in de muil van leeuwen 

4.  Welk beeld gebruikte de psalmist om degenen te beschrijven die 

de kant van Jezus kozen? Hoe levendig gaven Zijn woorden aan 

Zijn discipelen Zijn gemoedstoestand weer, toen Hij de ene na 

de andere verschrikkelijke gebeurtenis doormaakte? Psalm 

22:13-15; Matthéüs 26:3, 4, 38. 

Psalm 22:13-15 Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van 

Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij open-
gesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik 

uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het 
is gesmolten diep in mijn binnenste. 

Matthéüs 26:3, 4, 38 Toen kwamen de overpriesters en de schrift-

geleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de 
hogepriester, die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om 

Jezus met list te grijpen en te doden. [...] Toen zei Hij tegen hen: Mijn 

ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 
 

“Daar stond Gods Zoon, bekleed met het gewaad van spot en op 

Zijn hoofd de doornenkroon. Zijn rug, tot het middel ontbloot, 

vertoonde de lange wrede striemen waaruit het bloed stroomde. Zijn 

gelaat was met bloed bevlekt en droeg de tekenen van uitputting en 

pijn, maar nooit was het schoner geweest dan nu. Het gelaat van de 

Heiland was voor Zijn vijanden niet ontsierd. Elke trek drukte 

zachtheid, berusting en teder medelijden voor Zijn wrede vijanden 

uit. In Zijn houding was geen lafhartige zwakheid te zien, maar de 

kracht en waardigheid van lijdzaamheid. Hiermee was de gevangene 

naast Hem in treffende tegenstelling. Elke trek op het gezicht van 

Barabbas verkondigde dat hij een verharde bandiet was. De tegen-

stelling sprak iedere toeschouwer aan. Sommige van de aanwezigen 

weenden. Terwijl zij naar Jezus zagen, was hun hart vol medeleven. 

Zelfs de priesters en oversten waren overtuigd dat Hij degene was 

die Hij voorgaf te zijn.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 614. 
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DONDERDAG 

5.  Wat schilderde de profetische psalm af aangaande de lichamelijke 

zwakte en dorst, waaraan de Messias zou lijden? Psalm 22:16; 

Johannes 19:28. 

Psalm 22:16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong 
kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood. 

Johannes 19:28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht 

was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 
 

“De missie van Christus’ aardse leven was nu bijna volbracht. Zijn 

tong was uitgedroogd en Hij zei: ‘Mij dorst.’ Ze doordrenkten een 

spons met azijn en gal, en boden Hem die te drinken aan; en toen 

Hij het had geproefd, weigerde Hij het. En nu stierf de Heer van 

leven en heerlijkheid, een losprijs voor het mensdom. Het was het 

gevoel van zonde, dat de toorn van de Vader op Hem bracht als 

plaatsvervanger van de mens, dat de beker die Hij dronk zo bitter 

maakte en het hart van de Zoon van God brak.” –The Story of 

Redemption, blz. 224. 

 
VRIJDAG 

Zijn wonden 

6.  Op welke wonden – door de beulen van de Messias toegebracht – 

vestigde de profetie de aandacht? Psalm 22:17, 18; Zacharía 13:6; 

Lukas 24:39. 

Psalm 22:17, 18 Want honden hebben mij omsingeld, een horde 
kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn 

voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij 
zien het aan, zij kijken naar mij. 

Zacharía 13:6 Als men tegen hem zegt: Wat betekenen deze wonden 

aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik geslagen ben in het huis 
van hen die mij liefhebben. 

Lukas 24:39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. 

Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, 
zoals u ziet dat Ik heb. 

 

“In het lijden van Christus aan het kruis ging de profetie in vervulling. 

Eeuwen voor de kruisiging had de Heiland de behandeling voorzegd 
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die Hij zou ondergaan. Hij had gezegd: ‘Want honden hebben Mij 

omringd, een bende boosdoeners heeft Mij omsingeld, die Mijn han-

den en voeten doorboren. Al Mijn beenderen kan Ik tellen; zij kijken 

toe, zij zien met leedvermaak naar Mij. Zij verdelen Mijn klederen 

onder elkander en werpen het lot over Mijn gewaad.’ ” –Jezus, de 

Wens der eeuwen, blz. 624. 

“De vijanden van Jezus wachtten met ongeduldige hoop op Zijn dood. 

Die gebeurtenis, die ze zich voorstelden, zou voor altijd de geruchten 

over Zijn goddelijke macht en de wonderen van Zijn wonderen tot 

zwijgen brengen. Ze vleiden zichzelf dat ze dan niet meer zouden 

beven vanwege Zijn invloed.” –The Present Truth, 21 januari 1886. 

 
SABBAT 

7.  Hoe nauwkeurig was de profetie aangaande wat er met Zijn 

kleding zou gebeuren? Wat worden we ertoe bewogen uit te 

roepen met het oog op de grote goddelijke wijsheid, die van 

tevoren tot in de kleinste details vertelde wat er met de Verlosser 

van de wereld zou gebeuren? Psalm 22:19-22; Markus 15:24; 

Johannes 19:23, 24; Openbaring 15:3. 

Psalm 22:19-22 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het 

lot om mijn gewaad. Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; mijn sterkte, 

kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame 

ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw 
en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, U hebt mij verhoord. 

Markus 15:24 En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij 

Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan 
nemen zou. 

Johannes 19:23, 24 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, 
namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een 

deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder 

naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen 

elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor 

wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: 

Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed 
hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 

Openbaring 15:3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht 
van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonder-

baarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 
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“De profetie over Zijn kleding ging in vervulling zonder de raad of 

tussenkomst van de vrienden of vijanden van de Gekruisigde. De 

soldaten die Hem aan het kruis hadden geslagen kregen Zijn 

klederen. Christus hoorde de mannen twisten terwijl zij de klederen 

onder elkaar verdeelden. Zijn onderkleed was in één stuk geweven, 

zonder naad, en zij zeiden: ‘Laten wij dit niet scheuren, maar er om 

loten voor wie het zal zijn.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 624. 

 

Voor verdere studie 

“Van de lijdende Heiland had de Here zelf gezegd door Zacharia: ‘Zwaard, 

waak op tegen Mijn herder, tegen de Man, die Mijn metgezel is.’ (Zacharía 

13:7) Als plaatsvervanger en borg voor de zondige mens moest Christus 

lijden onder Gods gerechtigheid. Hij moest begrijpen wat gerechtigheid 

betekende. Hij moest weten wat het voor zondaars wil zeggen zonder 

middelaar voor God te staan.” –Profeten en koningen, blz. 424. 

“Wanneer het lijden van Christus enkel te maken had met lichamelijke pijn, 

dan was Zijn dood niet smartelijker dan die van andere martelaren. Maar de 

lichamelijke pijn was slechts een klein deel van het lijden van Gods ge-

liefde Zoon. De zonden der wereld lagen op Hem, alsook het gevoel van 

Zijns Vaders toorn, toen Hij de straf onderging voor de wetsovertreding. 

Dat was het, hetgeen Zijn goddelijke ziel als ’t ware verpletterde. [...] De 

scheiding, die de zonde maakt tussen God en de mens, werd ten volle 

gerealiseerd, en scherp aangevoeld door de onschuldige, lijdende Man van 

Smarten. Hij werd aangevochten door de machten der duisternis. Er was 

voor Hem geen enkele lichtstraal om de toekomst wat helderder te maken. 

[...] Het was in deze verschrikkelijke ure der duisternis, toen de Vader Zijn 

aangezicht had verborgen, toen boze engelen Hem omringden, de zonden 

der wereld Hem bezwaarden, dat uit Zijn mond de woorden werden 

geperst: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Matthéüs 

27:46.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 239, 240. 

 

_____ 
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15e Les     Sabbat 9 april 2022 

                 Sabbatbegin 20.26 u.  20.27 u. 

 

De mishandeling van de Messias – deel 2 

 

“Als wij ons van de wereld en haar gewoontes afscheiden, zullen wij het 

ongenoegen van wereldlingen tegenkomen. De wereld haatte Degene die 

de belichaming van deugd was, omdat Hij beter was dan zij waren. De 

dienaar is niet groter dan zijn Heer. Als onze wegen God behagen, zal de 

wereld ons haten. Als de Majesteit van de hemel naar deze wereld kwam, 

en een leven verdroeg van vernedering en een schaamtevolle dood, 

waarom zouden we dan terugdeinzen omdat gehoorzaamheid het kruis 

met zich meebrengt? Als Hij vervolgd werd, kunnen we dan een betere 

behandeling verwachten? ... Ik wijs u op het Lam van God, dat de zonde 

der wereld wegneemt. Hij zal allen troosten en steunen die tot Hem 

komen voor hulp....” –The Upward Look, blz. 325. 

 
ZONDAG 

1.  Hoeveel vijanden zou de Messias volgens de psalmist hebben? 

Waarom was dit? Psalm 69:5; Johannes 15:24, 25. 

Psalm 69:5 Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren 
van mijn hoofd; wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn 

vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik 
toch teruggeven. 

Johannes 15:24, 25 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die 

niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben 
zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moet 

vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder 
reden gehaat. 

 

“Toen Christus op deze aarde was, stroomden de mensen toe om naar 

Hem te luisteren. Zijn woorden waren zo eenvoudig en duidelijk dat 

de meest ongeleerden onder het volk Hem konden begrijpen, en Zijn 

toehoorders luisterden alsof ze betoverd waren. Dit maakte de schrift-
geleerden en Farizeeën woedend. Ze waren vol afgunst omdat de 

mensen zo aandachtig luisterden naar de woorden van deze nieuwe 

Leraar. Ze besloten om Zijn greep op de menigte te breken. Ze be-

gonnen met het aanvallen van Zijn karakter door te zeggen dat Hij in 
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zonde geboren was en dat Hij duivels uitdreef door de overste van de 

duivels. Zo gingen de woorden in vervulling: ‘Zij hebben mij zonder 

oorzaak gehaat.’ Johannes 15:25; zie Psalm 69:5. De Joodse leiders 

belasterden en vervolgden Degene die de banier boven tien duizend 

draagt en gans begeerlijk is [zie Hooglied 5:10, 16].” –The Upward 

Look, blz. 325. 

 
MAANDAG 

Mishandeld omwille van God 

2.  Waarom aanvaardde Hij de missie die ernstig lijden, smaad, 

schaamte en dood omvatte? Psalm 69:8; Jeremía 15:15; Psalm 

44:23 [Zie ook Romeinen 8:36]. 

Psalm 69:8 Want ter wille van U draag ik smaad, schande heeft mijn 
gezicht bedekt. 

Jeremía 15:15 U, HEERE, U kent mijn onschuld, denk aan mij en zie 
naar mij om, wreek mij op mijn vervolgers. Neem mij in Uw geduld 

niet weg, weet dat ik omwille van U smaad draag. 

Psalm 44:23 Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden 
beschouwd als slachtschapen. (Zie Romeinen 8:36) 

 

“Het kruis was verbonden met de macht van Rome. Het was het werk-

tuig voor de wreedste en vernederendste vorm van doodstraf. De ergste 

misdadigers moesten het kruis dragen naar de plaats van terechtstelling 

en dikwijls, als het op hun schouders zou worden gelegd, verweerden 

zij zich met wanhopig geweld tot zij overweldigd werden en het straf-

werktuig op hen was vastgebonden. Maar Jezus zei Zijn volgelingen 

dat zij zelf het kruis moesten opnemen en het achter Hem dragen. Voor 

Zijn discipelen wezen Zijn woorden, hoewel zij die nog maar vaag be-

grepen, naar hun onderwerping aan de bitterste vernedering, een 

onderwerping zelfs tot de dood terwille van Christus. De woorden van 

de Heiland hadden geen vollediger zelfovergave kunnen uitbeelden. 

Maar Hij had dit alles voor hen aanvaard. Jezus beschouwde de hemel 

niet als een begerenswaardige plaats terwijl wij verloren waren. Hij 

verliet de hemel voor een leven van smaad en belediging en een 

schandelijke dood. Hij, die de oneindige schatten des hemels bezit, 

werd arm, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Wij 

moeten het pad volgen dat Hij heeft betreden.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 346. 
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DINSDAG 

3.  Wat werd Hij zelfs voor mensen die Hij liefdevol voedde of 

genas? Psalm 69:9; 31:12; Johannes 1:11; 7:5. 

Psalm 69:9; 31:12 Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, 

een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. [...] Vanwege al mijn 
tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren het 

meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat 

zien, ontvluchten mij. 
Johannes 1:11; 7:5 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben 

Hem niet aangenomen. [...] Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. 

 

“De goddelijkheid van Christus was als een verborgen schat. Toen 

Hij op aarde was, flitste zo nu en dan goddelijkheid door de mense-

lijkheid heen en werd Zijn ware karakter geopenbaard. De God des 

hemels getuigde van Zijn eenheid met Zijn Zoon. Bij Zijn doop 

werden de hemelen geopend en de heerlijkheid van God in de gelij-

kenis van een duif als gepolijst goud zweefde boven de Heiland, en 

er kwam een stem uit de hemel die zei: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn 

Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ Mattheüs 3:17. Maar de 

natie tot wie Christus kwam – hoewel ze beweerde het bijzondere 

volk van God te zijn – herkende de hemelse schat niet in de persoon 

van Jezus Christus....” –That I May Know Him, blz. 58. 

 
WOENSDAG 

IJver voor het huis van de Heer 

4.  Welke vurige gevoelens zou Hij hebben voor de Heer en Zijn 

huis? Op wie viel de kritiek van degenen die God smaden? 

Psalm 69:10; Johannes 2:17; Romeinen 15:3. 

Psalm 69:10 Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de 

smaad van wie U smaden, is op mij gevallen. 
Johannes 2:17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschre-

ven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden. 

Romeinen 15:3 Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, 
maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is 

op Mij gevallen. 
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“Door het reinigen van de tempel kondigde Jezus Zijn werk als de 

Messias aan. Hij begon nu Zijn zending. Die tempel, gebouwd als 

woonplaats van God, was bedoeld als een aanschouwelijke les voor 

Israël en voor de wereld. Het was altijd Gods doel geweest dat elk 

geschapen wezen, zowel de stralende heilige seraf als de mens, een 

tempel voor de Schepper zou zijn. Door de zonde kon de mens niet 

langer een tempel voor God zijn. Het hart van de mens, dat door de 

zonde was verduisterd en verontreinigd, openbaarde niet langer de heer-

lijkheid van God. [...] Het was Gods bedoeling dat de tempel te 

Jeruzalem altijd zou getuigen van de hoge bestemming voor ieder 

mens. Maar de joden hadden de betekenis van het bouwwerk waarop 

zij zo trots waren niet begrepen. Ze gaven zich niet over als heilige 

tempels voor de goddelijke Geest. De voorhoven ervan waren maar al 

te zeer een beeld van het hart, verontreinigd door zinnelijke hartstocht 

en onheilige gedachten. Toen Jezus de tempel reinigde door de 

wereldse kopers en verkopers uit te drijven, kondigde Hij aan dat Hij 

gekomen was om het hart te reinigen van de zonde, van aardse 

begeerte, zelfzuchtige wensen en verkeerde gewoonten die de ziel 

verderven.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 122, 123. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe hebben veel mensen Hem in diskrediet gebracht in plaats 

van Zijn bediening van genade en vele wonderen te koesteren? 

Psalm 69:13, 23; 55:4; Johannes 8:40. 

Psalm 69:13, 23; 55:4 Wie in de poort zitten, praten over mij, ik ben 

een spotlied van wie sterkedrank drinken. [...] Laat hun tafel voor hen 
tot een strik worden en voor hun gasten tot een val. [...] Vanwege het 

schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. 
Want zij storten onrecht over mij uit, in toorn haten zij mij. 

Johannes 8:40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de 

waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat 

deed Abraham niet. 

 

“De Farizeeën hadden zich kinderen van Abraham genoemd. Jezus 

had hun gezegd dat zo’n uitspraak alleen bevestigd kon worden door 

de werken van Abraham te doen. De ware kinderen van Abraham 
zouden net als Hij een leven van gehoorzaamheid aan God leiden. 

Ze zouden niet trachten Hem te doden, die de waarheid sprak die 

God Hem had gegeven. Door tegen Christus samen te zweren deden 
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de rabbi’s niet de werken van Abraham. Een zuiver natuurlijke 

afstamming van Abraham had geen waarde. Zonder geestelijke 

verwantschap met hem, die tot uiting zou komen in het bezitten van 

eenzelfde geest en het doen van dezelfde werken waren zij niet zijn 

kinderen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 388. 

 
VRIJDAG 

Schaamte en schande 

6.  Wat hebben de mensen op Hem gestapeld, in plaats van de 

Messias eer en enorme dankbaarheid te schenken voor Zijn 

ontelbare zegeningen? Hoe vaak gebeurde dit? Psalm 69:20; 

Hebreeën 12:2. 

Psalm 69:20 [NBV21] U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte, 
al mijn belagers staan voor U. 

Hebreeën 12:2 Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 
 

“Hoe weinigen van ons begrijpen vaak de betekenis van onze gebe-

den! Jezus wist hoe groot het offer was, waarmee die eer gekocht 

moest worden, toen Hij ‘om de vreugde die Hem was voorgesteld, het 

kruis verdroeg, en de schande verachtte.’ (Hebreeën 12:2). Die 

vreugde was het zien van zielen, verlost door Zijn vernedering, Zijn 

zielsangst en het vergieten van Zijn bloed.” –Het geheiligde leven, 

blz. 42. 

“Als de volgelingen van Christus hun Heer het Zijne teruggeven, 

verzamelen zij zich schatten, die hun gegeven zullen worden als zij de 

woorden zullen horen: ‘Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf; ... 

ga in tot het feest van uw Heer.’ ‘Die om de vreugde welke vóór Hem 

lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende en 

gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.’ (Matthéüs 25:23; 

Hebreeën 12:2) De vreugde van het zien van voor eeuwig verlosten is 

de beloning van allen, die de voetsporen drukken van Hem die gezegd 

heeft: ‘Volg Mij!’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 432, 433. 
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SABBAT 

7.  In hoeverre zou Hij het voorwerp van minachting en smaad 

zijn? Hoevelen van de menigten die Hij diende, lieten zien dat 

zij zich bekommerden om Hem? Psalm 69:21; 142:5; Matthéüs 

26:37, 38, 40. 

Psalm 69:21; 142:5 Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer 

zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troos-

ters, maar ik heb ze niet gevonden. [...] Ik keek aan mijn rechterhand 
en zie, er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de moge-

lijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel. 

Matthéüs 26:37, 38, 40 En Hij nam Petrus en de twee zonen van 

Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te wor-

den. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood 
toe; blijf hier en waak met Mij. [...] En Hij kwam bij de discipelen en 

trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur 
met Mij waken? 

 

“Bij de ingang van de hof liet Jezus de discipelen op drie na achter 

en verzocht hen voor zichzelf en voor Hem te bidden. Met Petrus, 

Jakobus en Johannes ging Hij de hof binnen. Deze drie discipelen 

stonden Jezus het naast. Zij hadden Zijn heerlijkheid gezien op de 

berg der verheerlijking. Zij hadden gezien hoe Mozes en Elia met 

Hem spraken en de stem uit de hemel gehoord. Nu verlangde 

Christus in Zijn zware strijd naar hun gezelschap. Zij hadden meer 

dan eens de nacht met Hem in afzondering doorgebracht. Bij deze 

gelegenheden gingen zij na enige tijd te hebben gewaakt en gebe-

den, ongestoord slapen op korte afstand van hun Meester, tot Hij 

hen in de vroege morgen wekte om weer aan het werk te gaan. Nu 

echter wilde Hij samen met hen de nacht doorbrengen in gebed. 

Toch kon Hij niet verdragen dat zelfs zij getuigen zouden zijn van 

de zielestrijd die Hij zou moeten doorstaan.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 571. 

 

Voor verdere studie 

“We moeten niet denken dat door het lopen op het pad van gehoorzaam-

heid, we zullen ontsnappen aan beproevingen, want de vijand zal alles doen 

wat in zijn macht ligt om te verhinderen dat wij de hemel verkrijgen. Maar 

de Heiland heeft beloofd om ons te helpen. Heeft u beproevingen? Dat had 
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Jezus ook. Wordt u in verleiding gebracht? Jezus werd dat ook – in alle 

opzichten zoals wij. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem 

gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, 

en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aan-

genomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 

...’ (Johannes 1:10-12).” –The Upward Look, blz. 325. 

 

_____ 

 

 

16e Les     Sabbat 16 april 2022 

                 Sabbatbegin 20.38 u.  20.39 u. 

 

De lijdende Dienstknecht – deel 1 

 

“Hoe onmiskenbaar duidelijk waren de profetieën van Jesaja van 

Christus’ lijden en dood! [...] ‘… Want als een loot schoot Hij op voor 

Zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; Hij had gestalte noch 

luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij 

Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, 

een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie 

men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.’ 

[...] Ook op de aard van Zijn dood werd heengewezen.” –Van Jeruzalem 

tot Rome, blz. 168. 

 
ZONDAG 

1.  Hoeveel zouden er volgens de profeet Jesája in de openbaring en 

wonderbaarlijke werken van Gods Dienstknecht geloven? Wie 

zou Gods macht om de mens te redden herkennen? Jesája 53:1; 

Johannes 12:38; Romeinen 10:16. 

Jesája 53:1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van 
de HEERE geopenbaard? 

Johannes 12:38 Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd 

dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan 
wie is de arm van de Heere geopenbaard? 

Romeinen 10:16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam 
geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 
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“Het hele systeem van de joodse religie was het evangelie van 

Christus, voorgesteld in typen en symbolen. Hoe ongepast was het 

dan voor degenen die onder de joodse bedeling waren, om Hem te 

verwerpen en te kruisigen, die de ontwerper en het fundament was 

van wat zij beweerden te geloven. Waar hebben ze hun fout 

gemaakt? Ze maakten hun fout door niet te geloven wat de profeten 

over Christus hadden gezegd: ‘Opdat het woord van Jesaja, de 

profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze 

prediking geloofd, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard?’ 

(Johannes 12:38).” 

“Het is niet God die de mensen oogkleppen opzet, of hun hart 

verhardt; het is het licht dat God naar Zijn volk stuurt, om hun 

fouten te corrigeren, om hen op veilige paden te leiden, maar dat ze 

weigeren te accepteren – dit is hetgeen hun gedachten verblindt en 

hun hart verhardt.” –Review and Herald, 21 oktober 1890. 

 
MAANDAG 

Als een wortel uit dorre aarde 

2.  Hoe zou de trouwe Dienstknecht van de Heer voor Zijn aan-

gezicht groeien? Zou Hij een speciale schoonheid bezitten om de 

aandacht van mensen te trekken? Jesája 53:2; Openbaring 5:5. 

Jesája 53:2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aan-

gezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij 
niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem 

begeerd zouden hebben. 

Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. 
Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, 

heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te 
verbreken. 

 

“Deze woorden [Jesája 53:1-3 aangehaald] betekenen niet dat de 

persoon van Christus onaantrekkelijk was. In de ogen der Joden had 

Christus geen schoonheid dat zij Hem begeerd zouden hebben. Zij 

zagen uit naar een Messias, die met uiterlijk vertoon en wereldse 

heerlijkheid zou komen, die grote dingen zou doen voor het joodse 

volk, door het boven alle andere volken op aarde te verheffen. Maar 

bij de komst van Christus was zijn goddelijkheid verborgen onder 

het gewaad van menselijkheid, onopvallend, eenvoudig, arm. Zij 
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vergeleken deze mens met de trotse beweringen die ze hadden 

gedaan en ze konden in Hem geen schoonheid ontdekken. Zij onder-

scheidden niet de heiligheid en reinheid van Zijn karakter. De 

genade en deugdzaamheid die in Zijn leven tot uiting kwamen, 

spraken hen niet aan (MS 33, 1911). [...] 

Dit hoofdstuk moet bestudeerd worden. Het openbaart Christus als het 

Lam Gods. Zij, die zich door trots verheffen, die vervuld zijn met 

ijdelheid, zouden dit beeld van hun Verlosser moeten zien, en zich in 

het stof verootmoedigen. Het hele hoofdstuk zou van buiten geleerd 

moeten worden. De invloed ervan zal het hart, dat door de zonde ver-

ontreinigd en door zelfverheffing hoogmoedig is, verzachten en 

verootmoedigen. ... (YI 20 december 1900)” –Bijbelkommentaar, 

blz. 236. 

 
DINSDAG 

3.  Hoe behandelden mensen Gods Dienstknecht? Hoe respectvol 

waren zij voor Hem? Hoe reageerde Hij op pijn en lijden, 

vergeleken met hoe mensen over het algemeen reageren op 

tarting? Jesája 53:3; Psalm 22:7, 8. 

Jesája 53:3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een 

Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het 

gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 

Psalm 22:7, 8 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van 
mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij 

trekken de lippen op, zij schudden het hoofd ... 

 

“Denk na over de vernedering van Christus. Hij nam de gevallen, 

lijdende, menselijke natuur, ontaard en door zonde verontreinigd, op 

Zich. Hij nam onze smarten op Zich en droeg ons verdriet en onze 

schande. Hij verdroeg alle verzoekingen waaraan mensen bloot-

staan. Hij verenigde het menselijke met het goddelijke: in een 

tempel van vlees woonde een goddelijke geest. ‘Het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond’, omdat Hij Zich op deze 

wijze kon verbinden met de zondige, lijdende zonen en dochters van 

Adam (Y1 20 december 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 236. 
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WOENSDAG 

De pijn en het lijden van de mens op Zich nemen 

4.  Welke smart en droefenis profeteerde de Schrift dat Hij zou 

dragen? Welke verkeerde inschatting maakten mensen toen ze 

Hem geslagen en gekweld zagen, ook al begrepen ze niet wat er 

met Hem gebeurde? Jesája 53:4; Matthéüs 8:16, 17.  

Jesája 53:4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, 

onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een 
geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 

Matthéüs 8:16, 17 Toen het nu avond geworden was, brachten ze 

velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de 

boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er 

slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door 
de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich 

genomen, en onze ziekten gedragen. 
 

“De joden geloofden over het algemeen dat zonde in dit leven wordt 

gestraft. Elke kwaal werd beschouwd als de straf voor een of andere 

verkeerde daad, hetzij van de lijder zelf of van de ouders. Het is waar 

dat alle lijden het gevolg is van het overtreden van Gods wet, maar 

deze waarheid was verdraaid. Satan had als aanstichter van de zonde 

en al haar gevolgen de mensen ertoe gebracht ziekte en dood te be-

schouwen als afkomstig van God, als een straf, willekeurig toebedeeld 

als gevolg van de zonde. Daarom werd op iemand die door een ziekte 

of ramp was getroffen, als extra last gelegd dat hij als een grote 

zondaar werd beschouwd. 

Op deze wijze werd voor de joden de weg gebaand om Jezus te ver-

werpen. Hij die onze ziekten op Zich genomen en onze smarten 

gedragen heeft, werd door de joden beschouwd als een geplaagde, een 

door God geslagene en verdrukte. Zij verborgen hun gelaat voor Hem. 

(Jesája 53:4, 3) 

God had een les gegeven die bedoeld was dit te voorkomen. De 

geschiedenis van Job laat zien dat lijden door satan wordt toegebracht 

en door God wordt toegelaten voor genadige doeleinden. Maar Israël 

had die les niet begrepen. Dezelfde dwaling waarvoor God de 

vrienden van Job had bestraft werd herhaald door de joden toen zij 

Christus verwierpen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 392. 
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DONDERDAG 

5.  Voor wie was Hij verwond en verbrijzeld? Voor welke misdaden 

betaalde Hij een zeer hoge prijs? Welke straf aanvaardde Hij? 

Waarom werd Hij geslagen? Jesája 53:5; Romeinen 4:25;  

1 Korinthe 15:3. 

Jesája 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
Romeinen 4:25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en 

opgewekt om onze rechtvaardiging. 

1 Korinthe 15:3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook 

ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, over-

eenkomstig de Schriften. 
 

“Welk een onderwerp voor overdenking is het offer dat door Jezus 

gebracht is voor verloren zondaren! [...] Hoe zullen we de zege-

ningen die aldus binnen ons bereik gebracht zijn, waarderen? Kon 

Jezus meer geleden hebben? Kon Hij rijker zegeningen voor ons 

gekocht hebben? Moest niet het meest verharde hart smelten, wan-

neer we bedenken dat om onzentwille Hij de heerlijkheid en 

gelukzaligheid des hemels verliet om armoede en schande, wrede 

kwelling en een verschrikkelijke dood te ondergaan? Had Hij niet 

door Zijn dood en opstanding de deur der hope voor ons geopend, 

we zouden niets gekend hebben dan de verschrikkingen der duister-

nis en de ellende der wanhoop. In onze huidige toestand, begunstigd 

en gezegend als we zijn, kunnen we ons niet voorstellen uit welke 

diepten we gered zijn. We kunnen niet benaderen hoe veel tra-

gischer onze kwelling geweest zou zijn, hoeveel zwaarder onze 

smarten, als Jezus ons niet had omvat met Zijn menselijke arm van 

medeleven en liefde om ons op te heffen.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 2, blz. 111, 112. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe ver is de mens van Gods pad afgegaan toen hij afdwaalde? 

Hoe bewust zijn mensen van hun werkelijke morele toestand? 

Welke persoon zou bereid zijn de gevolgen van andermans fouten 

te accepteren? Jesája 53:6; Psalm 119:176, eerste gedeelte. 
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Jesája 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 

naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van 

ons allen op Hem doen neerkomen. 
Psalm 119:176a Ik heb gedwaald als een verloren schaap; ... 

 

“Hij zou Zijn leven geven voor de wereld, die wordt voorgesteld als 

het ene verloren schaap dat van de kudde was afgedwaald, wiens 

schuld en hulpeloosheid tegen hen werd aangeklaagd en in de weg 

stond en hun terugkeer belemmerde.” –Fundamentals of Christian 
Education, blz. 283. 

“De menselijke familie verkeert in moeilijkheden vanwege hun over-

treding van de wet van de Vader. Maar God verlaat de zondaar niet 

totdat Hij de remedie voor de zonde laat zien. De eniggeboren Zoon 

van God is gestorven, opdat wij zouden leven. De Heer heeft dit offer 

namens ons aanvaard, als onze plaatsvervanger en borg, op voor-

waarde dat we Christus aannemen en in Hem geloven. De zondaar 

moet in geloof tot Christus komen, Zijn verdiensten aangrijpen, zijn 

zonden op de Zondedrager leggen en Zijn vergeving ontvangen. Om 

deze reden kwam Christus in de wereld. Zo wordt de gerechtigheid 

van Christus toegerekend aan de berouwvolle, gelovige zondaar.” 

–Selected Messages, boek 1, blz. 215. 

 
SABBAT 

Niemand heeft in aanmerking genomen voor wie Hij leed 

7.  Reageerde Jezus op een ontevreden, klagende manier, of zweeg 

Hij voor degenen die Hem oordeelden en veroordeelden? In wiens 

handen legde Hij de fysieke mishandeling toen Hij werd geslagen 

door Zijn vervolgers? Jesája 53:7; Handelingen 8:32; 1 Petrus 

2:23. 

Jesája 53:7 [SV77] Toen deze geëist werd, toen werd Hij verdrukt; 

doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slach-

ting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van 

zijn scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

Handelingen 8:32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is 
als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemme-

loos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 
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1 Petrus 2:23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en 

toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die 

rechtvaardig oordeelt. 
 

“Jezus beantwoordde dit met geen enkel woord. Terwijl de nagelen 

door Zijn handen werden geslagen, en door de folterende doodsstrijd 

het zweet op Zijn gezicht stond, kwam van Zijn bleke, bevende lippen 

een gebed vol vergevensgezinde liefde voor Zijn moordenaars: 

‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen.’ Lukas 

23:24. De gehele hemel aanschouwde dit toneel met intense belang-

stelling. De glorievolle Verlosser van een verloren wereld onderging 

de straf voor ’s mensen overtreding van des Vaders wet. Hij kocht 

Zijn volk met Zijn eigen bloed. Hij voldeed aan de rechtvaardige 

eisen van Gods heilige wet. Hier zou ten slotte een einde gemaakt 

worden aan de zonde en satan, en zouden zijn heirscharen overwon-

nen worden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 233. 

 

Voor verdere studie 

“God heeft ons genoeg bewijzen van Zijn liefde gegeven en we mogen 

Zijn goedheid niet in twijfel trekken omdat we de werking van Zijn 

voorzienigheid niet begrijpen. Christus wist welke twijfel hun ziel in de 

dagen van duisternis en beproevingen zou benauwen en heeft deze woor-

den tot Zijn discipelen gesproken: ‘Gedenkt het woord, dat Ik tot u 

gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij ver-

volgd hebben, zij zullen ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). 

Jezus heeft meer voor ons geleden dan één van Zijn volgelingen ooit zal 

kunnen lijden door de wreedheid van slechte mensen. Zij die folteringen 

en de marteldood moeten ondergaan, lopen slechts in de voetsporen van 

Gods geliefde Zoon.” –De grote strijd, blz. 43. 

“Maar Hij die door de handen van goddeloze mensen de dood moest 

vinden, zou als Overwinnaar over zonde en graf herrijzen. Verlicht door 

de Almachtige heeft de geliefde zanger Israëls van de heerlijkheid van de 

opstandingsmorgen getuigd. ‘Zelfs Mijn vlees’, verkondigde hij blij, ‘zal 

in veiligheid wonen; want Gij geeft Mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, 

noch laat Gij Uw Gunstgenoot de groeve zien.’ (Psalm 16:9, 10)” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 168. 

 
_____ 

 

 



25 

 

17e Les     Sabbat 23 april 2022 

                 Sabbatbegin 20.50 u.  20.51 u. 

 

De lijdende Dienstknecht – deel 2 

 

“God kon niet meer voor de mens doen dan Hij heeft gedaan door Zijn 

geliefde Zoon te geven, noch kon Hij minder doen en toch de verlossing 

van de mens verzekeren en de waardigheid van de goddelijke wet 

handhaven. Hij stortte voor ons de hele schat van de hemel uit; want door 

Zijn Zoon te geven, wierp Hij de gouden poorten van de hemel voor ons 

open en bewerkstelligde een oneindig geschenk voor degenen die het 

offer zullen aanvaarden en terugkeren naar hun trouw aan God. Christus 

kwam naar onze wereld met liefde zo breed als de eeuwigheid in Zijn 

hart, en biedt aan om de mens erfgenaam te maken van al Zijn rijkdom en 

heerlijkheid. In deze daad onthulde Hij aan de mens het karakter van Zijn 

Vader, en liet Hij aan ieder mens zien dat God rechtvaardig kan zijn en 

toch de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft.” –Testimonies for 

the Church, vol. 4, blz. 418. 

 
ZONDAG 

Geen verdediging voor de onschuldige 

1.  Wat bleek uit Jezus’ proces en oordeel dat maar al te typerend 

is voor menselijke rechtspleging? Voor wie heeft Hij – door Zijn 

onschuld – geleden en de straf voor de zonde betaald? Jesája 

53:8; Handelingen 8:33. 

Jesája 53:8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en 
wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land 

van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op 
Hem geweest. 

Handelingen 8:33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen 

en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van 
de aarde weggenomen. 

 

“Het is de heerlijkheid van het Evangelie dat het gefundeerd is op de 
beginselen om in het gevallen mensdom het goddelijke beeld door een 

aanhoudend beoefenen van weldadigheid te herstellen. Dit werk begon 

in de hemelse hoven. Daar gaf God de mensen een onmiskenbaar 
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bewijs van de liefde die Hij hun toedroeg.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 416 [zie ook: Getuigenissen voor de 

gemeente, deel 9, blz. 245, 246]. 

“... Om dit plan volledig uit te voeren, werd besloten dat Christus, de 

eniggeboren Zoon van God, Zichzelf als offer voor de zonde zou geven. 

Welk lint kan de diepte van deze liefde meten? God zou het de mens 

onmogelijk maken om te zeggen dat Hij meer had kunnen doen. Met 

Christus gaf Hij alle middelen van de hemel, opdat er niets zou ont-

breken in het plan voor de verheffing van de mens. Hier is liefde, 

waarvan de overdenking de ziel met onuitsprekelijke dankbaarheid zou 

moeten vervullen!” –Counsels on Health, blz. 222, 223. 

 
MAANDAG 

2.  Wat zei de profetie over Zijn begrafenis, hoewel de pijn die 

Jezus aan het kruis leed in het gezelschap was van criminelen? 

Waarom moest Hij door de dood gaan, terwijl Hij geen kwaad 

had gedaan en geen enkel kwaad woord had gesproken? Jesája 

53:9; 1 Petrus 2:22. 

Jesája 53:9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is 

bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan 

heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 

1 Petrus 2:22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond 

geen bedrog gevonden is. 
 

“De Heiland van de profetie zou komen, niet als een tijdelijke 

koning om de Joodse natie van aardse onderdrukkers te bevrijden, 

maar als een mens onder de mensen, om een leven te leiden van 

armoede en vernedering, om ten slotte veracht en verworpen, te 

sterven. De Heiland, van wie in de oudtestamentische geschriften 

was geprofeteerd, zou Zichzelf als een offerande voor de gevallen 

mensheid stellen, om zo alle eisen van de verbroken wet te ver-

vullen. In Hem zouden de zinnebeeldige offeranden hun tegenbeeld 

ontmoeten, en Zijn dood zou aan het gehele Joodse stelsel betekenis 

verlenen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 169. 

“Satan viel Hem (Christus) op elk punt aan; toch zondigde Hij in geen 

enkele gedachte, daad of woord. Hij pleegde geen geweld, en in Zijn 
mond werd geen bedrog gevonden. Hoewel Hij temidden van de 

zonde leefde, was Hij heilig, onschuldig, onbesmet. Hij werd ten 

onrechte beschuldigd, toch opende Hij Zijn mond niet om Zich te 
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rechtvaardigen. Hoevelen zijn er niet, die menen dat wanneer ze 

worden beschuldigd van iets waaraan ze onschuldig zijn, er een tijd 

komt wanneer verdraagzaamheid niet langer een deugd is, en die dan 

hun geduld verliezen en woorden spreken, waardoor de Heilige Geest 

wordt bedroefd? (MS 42, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 237. 

 
DINSDAG 

God stond het lijden en de dood van Jezus toe 

3.  Waarom stond God toe dat Jezus door zo’n verschrikkelijk lijden 

en dood ging? Wat verklaarde de profetie hierover? Jesája 53:10, 

eerste gedeelte; Ezechiël 18:32; Handelingen 2:22, 23. 

Jesája 53:10a Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, 

Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben. 

Ezechiël 18:32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een 
stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! 

Handelingen 2:22, 23 Israëlitische mannen, luister naar deze woor-

den: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen 
is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door 

Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeen-

komstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God 
overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van 

onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 
 

“De Majesteit des hemels behaagde Zichzelf niet. Wat Hij ook deed, 

had betrekking op de redding van de mens. Zelfzucht in al zijn 

vormen werd in Zijn aanwezigheid berispt. Hij nam onze natuur aan 

opdat Hij in onze plaats zou lijden, en maakte Zijn ziel tot een offer 

voor de zonde. Hij werd door God geslagen en werd gekweld om de 

mens te redden van de slag die hij verdiende vanwege de overtre-

ding van Gods wet. Door het licht dat van het kruis scheen, stelde 

Christus voor om alle mensen tot Hem te trekken. Zijn mensenhart 

verlangde naar het mensdom. Zijn armen werden geopend om hen te 

ontvangen, en Hij nodigde iedereen uit om tot Hem te komen. Zijn 

leven op aarde was een voortdurende daad van zelfverloochening en 

vernedering.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 418. 
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WOENSDAG 

4.  Wat zou Gods dienaar voelen als het plan voor de redding van 

de mens voltooid is, nadat Hij Zijn allergrootste offer heeft 

gebracht? Jesája 53:10, laatste gedeelte; Johannes 17:4, 26. 

Jesája 53:10b ... Hij [zal] nageslacht zien, Hij zal de dagen 
verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voor-

spoedig zijn. 

Johannes 17:4, 26 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het 
werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. [...] En Ik heb 

hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de 

liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. 

 

“Al deze vernederingen en angsten werden verdragen om de schul-

dige en ondankbare zwervers, naar het huis van de Vader terug te 

brengen. [...] Al de verloste heiligen zullen de liefde van de Vader en 

de Zoon als nooit tevoren zien en waarderen en hun lofliederen 

zullen van onsterfelijke tongen steeds weerklinken. Hij had ons lief, 

Hij gaf Zijn leven voor ons. Wij zullen de rijkdom van de verlos-

sende liefde bezingen met verheerlijkte lichamen, met toegenomen 

vermogens, met reingemaakte harten en met onbevlekte lippen. [...] 

De Here zij dank, er is rust voor het volk van God, waar Jezus de 

verlosten naar groene weiden zal leiden, naar de stromen van levend 

water, die de Stad van onze God zullen verblijden. Dan zal het 

gebed van Jezus tot Zijn Vader beantwoord zijn: ‘Ik wil, dat, waar 

Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, 

die Gij Mij gegeven hebt.’ (Johannes 17:24).” –Maranatha, de Here 
komt, blz. 318.  

 
DONDERDAG 

Velen zullen gerechtvaardigd worden 

5.  Hoe zal Jezus Zich in de eeuwigheid verheugen als hij het resultaat 

ziet, teweeggebracht door Zijn lijden? Hoevelen zullen er ge-

rechtvaardigd worden, dankzij het offer van de rechtvaardige 

Dienstknecht? Jesája 53:11; Psalm 22:31; 110:3; Hebreeën 12:2. 

Jesája 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het 
zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de 
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Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij 

zal hun ongerechtigheden dragen. 

Psalm 22:31; 110:3 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de 
Heere toegeschreven worden tot in generaties. [...] Uw volk is zeer 

gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de 

baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 
Hebreeën 12:2 Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 

Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 

 

“Christus ziet neer op Zijn volk in hun reinheid en volmaaktheid als 

de beloning voor Zijn lijden, Zijn vernedering, en Zijn liefde, en als de 

aanvulling op Zijn heerlijkheid – Christus, het grote Middelpunt, van 

wie alle heerlijkheid afstraalt (RH 22 okt. 1908).” –Bijbelkommentaar, 

blz. 291. 

“Hoe groot zal de vreugde zijn wanneer de verlosten van de Heer 

allen zullen samenkomen – verzameld in de woningen die voor hen 

zijn bereid! O, wat een vreugde voor allen die onpartijdige, 

onzelfzuchtige arbeiders zijn geweest samen met God om Zijn werk 

op aarde vooruit te brengen! Wat een voldoening zal elke maaier 

hebben, wanneer de heldere, muzikale stem van Jezus zal worden 

gehoord, die zegt: ‘Komt, u gezegenden Mijns Vaders! beërft dat 

Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld.’ ‘Ga in, 

in de vreugde van uw Heer.’ ” –Counsels on Stewardship, blz. 348. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke eer zou Hij van Zijn Vader ontvangen voor Zijn grote 

offer? Jesája 53:12, eerste gedeelte; Filippensen 2:8, 9. 

Jesája 53:12a Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal 

Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, ... 

Filippensen 2:8, 9 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij 

Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de 

kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken boven alle naam. 

 
“Aan wiens kant staan wij? De wereld heeft Christus buiten-

geworpen, de hemel heeft Hem ontvangen. De mens, de sterfelijke 

mens heeft de Vorst des levens verworpen; God, onze souvereine 
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Heerser, heeft Hem opgenomen in de hemel. God heeft Hem ver-

hoogd. De mens heeft Hem gekroond met een doornenkroon, God 

heeft Hem gekroond met een kroon van vorstelijke majesteit. Wij 

moeten allen eerlijk denken. [...] ... De dood van Christus betekent 

hoop en eeuwig leven voor allen, die Hem aannemen en in Hem 

geloven (Brief 31, 1898).” –Bijbelkommentaar, blz. 350, 351. 

“Zij die zoals Christus wandelen, die volhardend, zachtmoedig, 

vriendelijk, ootmoedig en nederig van hart zijn, die samen met 

Christus het juk dragen en Zijn lasten opnemen, die hongeren naar 

zielen zoals Hij ernaar hongerde – zij zullen ingaan in de vreugde 

van hun Heer. Met Christus zullen zij de arbeid van hun ziel zien en 

verzadigd zijn. De hemel zal triomferen, want de lege plaatsen in de 

hemel, veroorzaakt door de val van satan en zijn engelen, zullen 

gevuld worden door de vrijgekochten des Heren (RH 29 mei, 

1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 625. 

 
SABBAT 

Pleiten voor zondaars 

7.  Welke zonden en schuld droeg de Heiland aan het kruis? Voor 

wie bleef Hij na Zijn grote offer pleiten? Jesája 53:12, laatste 

gedeelte; 1 Petrus 2:24; Romeinen 4:25. 

Jesája 53:12b ... [Omdat Hij] onder de overtreders is geteld, omdat 

Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders 
gebeden heeft. 

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft 

op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid 
zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 

Romeinen 4:25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en 
opgewekt om onze rechtvaardiging. 

 

“Christus heeft Zijn verbroken lichaam geofferd om Gods erfdeel 

terug te kopen ... . [...] Christus kwam tussenbeide voor het verloren 

mensdom door Zijn smetteloos leven, Zijn gehoorzaamheid en Zijn 

dood aan het kruis op Golgota. 

En nu pleit de Leidsman van onze zaligheid voor ons, niet als zo maar 

een smekeling, maar als een Overwinnaar die aanspraak maakt op 

grond van Zijn overwinning. Zijn offer is volkomen en als onze 

Pleitbezorger doet Hij het werk dat Hijzelf verkoos, terwijl Hij God 
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het wierookvat voorhoudt met daarin Zijn eigen vlekkeloze ver-

diensten en de gebeden, belijdenissen en dank van Zijn volk. Aan-

genaam door de welriekende reuk van Zijn gerechtigheid stijgen deze 

als een lieflijke rook op tot God. Het offer wordt aanvaard en verge-

ving bedekt alle zonden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 92. 

 

Voor verdere studie 

“Helemaal aan het begin van Zijn openbare bediening, brengt Hij Zichzelf 

naar voren in het karakter dat Hij ondersteunt jegens de mens tijdens Zijn 

middelaarswerk. Hij identificeert Zichzelf met zondaars als hun plaats-

vervanger, neemt hun zonden op Zich, telt Zich bij de overtreders en doet 

het werk dat de zondaar moet doen in berouw, geloof en gewillige gehoor-

zaamheid. Wat een voorbeeld wordt hier in het leven van Christus gegeven 

voor zondaars om na te volgen! Als ze het gegeven voorbeeld niet volgen, 

hebben zij geen enkel excuus.” –Lift Him Up, blz. 79. 

“De verborgenheid der godzaligheid – God geopenbaard in het vlees! Deze 

verborgenheid vergroot zich als wij die proberen te begrijpen. Zij is onbe-

grijpelijk en toch staan mensen toe dat wereldse en aardse dingen het 

inzicht in Jezus en Zijn onvergelijkbare liefde, belemmeren... Hoe kunnen 

wij enthousiast zijn over aardse, gewone dingen en toch niet geraakt wor-

den door het tafereel van het kruis van Golgotha, de liefde die door de dood 

van Gods dierbare Zoon geopenbaard wordt...?” –Maranatha, de Here 

komt, blz. 318. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 

de Generale Conferentie, afdeling Multimedia op blz. 38. 
 

 

18e Les     Sabbat 30 april 2022 

                 Sabbatbegin 21.01 u.  21.03 u. 

 

Verraden en doorboord 

 

“Houd de mensen het kruis van Golgotha voor. Toon wat de dood van 

Christus veroorzaakte – de overtreding van de wet. Laat de zonde niet 

worden verhuld of behandeld als een zaak met weinig gevolgen. Het moet 
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worden getoond als misdaad aan de Zoon van God. Wijs de mensen ver-

volgens op Christus en vertel hen dat onsterfelijkheid alleen verkregen 

kan worden door Hem als hun persoonlijke Verlosser te aanvaarden. 

Schud de mensen wakker om in te zien hoe ver zij zijn afgeweken van de 

verordeningen van de Heer door een werelds beleid aan te nemen en zich 

aan wereldse beginselen te houden. Deze hebben hen geleid tot over-

treding van Gods wet.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 54.  

 
ZONDAG 

1.  Welke prachtige missie moest de Heiland volgens de profetie 

uitvoeren voor de lijdende mensheid? Hoe noemt het Nieuwe 

Testament de boodschap die Jesája beschrijft als ‘blijde 

boodschap’? Jesája 61:1-3; Lukas 4:17-19; Matthéüs 4:23. 

Jesája 61:1-3 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de 

HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan  
de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 

gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 

en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te 
roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de 

wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande 

de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden 

sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofge-

waad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden 
eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te 

verheerlijken. 

Lukas 4:17-19 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja 
gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats 

waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij 
Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie 

te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan ge-

vangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, 

om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het wel-

behagen van de Heere te prediken. 

Matthéüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in 
hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij 

genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 
 

“Het werk en de missie van Christus in deze wereld was niet om de 

ijdele nieuwsgierigheid van prinsen, heersers, schriftgeleerden, 
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priesters of boeren te bevredigen. Hij kwam om de gebrokenen van 

hart te genezen.... Als Christus ook maar een woord had kunnen 

spreken om de kneuzingen van door zonde zieke zielen te genezen, 

zou Hij niet hebben gezwegen. Maar Hij had Zijn discipelen opgedra-

gen dat de kostbare edelstenen van de waarheid niet voor de zwijnen 

mochten worden geworpen. En de houding en de stilte van Christus 

voor Herodes maakten Zijn stilzwijgen welbespraakt.” –Christ 

Triumphant, blz. 270.  

“Vóór de zonde de behoefte aan herstel schiep, had God reeds in het 

geneesmiddel voorzien. Elke ziel die aan de verleiding toegeeft is door 

de vijand gewond, gekneusd; maar waar ook de zonde is, daar is ook 

de Heiland. Het is het werk van Christus om ‘te genezen die gebroken 

zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating ... om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid.’ ” –Karaktervorming, blz. 112. 

 
MAANDAG 

De hoeksteen in Sion  

2.  Op welk solide fundament plaatste de Heer Sion, waar de geeste-

lijke gemeente en het gebouw van ieder individu onwankelbaar zal 

staan? Jesája 28:16; Psalm 118:22, 23; Lukas 20:17. 

Jesája 28:16 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion 
een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoek-

steen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. 
Psalm 118:22, 23 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot 

een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is 

wonderlijk in onze ogen. 
Lukas 20:17 Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit 

wat geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, 
is tot een hoeksteen geworden? 

 

“Eeuwen voor de komst van de Heiland had Mozes gewezen op de 

Rotssteen van Israëls behoud. De Psalmist had gezongen van ‘mijn 

sterke Rots.’ Jesaja had geschreven: ‘Zo zegt de Here Here: Zie, Ik 

leg in Zion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een 

kostbare hoeksteen van een vaste grondslag.’ Petrus zelf past, door 

de Geest gedreven, deze profetie toe op Jezus. Hij zegt: ‘Indien gij 

geproefd hebt dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de 

levende steen, door de mensen wel verworpen maar bij God uitver-
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koren en kostbaar en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 

voor de bouw van een geestelijk huis.’ (1 Petrus 2:3-5)” –Jezus, de 

Wens der eeuwen, blz. 342. 

 
DINSDAG 

3.  Waren de vijanden van de Heiland in staat om Zijn verdiensten 

te erkennen voor het grote voordeel van de mensheid? Wat 

zouden zij over Hem zeggen? Psalm 89:52; 74:22; Matthéüs 

26:64, 65. 

Psalm 89:52; 74:22 Daarmee smaden Uw vijanden, HEERE, daar-

mee smaden zij de voetstappen van Uw gezalfde. [...] Sta op, o God, 

voer Uw rechtszaak, denk aan de smaad die dwazen U de hele dag 

aandoen. 
Matthéüs 26:64, 65 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar 

Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de 
rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van 

de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft 

God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu 
hebt u Zijn godslastering gehoord. 

 

“Omdat Hij niet kwam met al de verhevenheid van een koning, 

weigerden zij Hem volledig. Maar het was niet enkel omdat Hij niet 

in pracht kwam dat zij Hem weigerden. Het was omdat Hij de beli-

chaming van zuiverheid was, en zij waren onzuiver. Hij wandelde 

op aarde als een man van smetteloze integriteit. Zo een karakter, te 

midden van vernedering en kwaad, was niet in overeenstemming 

met hun verlangens, en Hij werd mishandeld en veracht. Zijn smet-

teloze leven verlichtte de harten van de mensen en legde ongerech-

tigheid bij hen bloot met diens verfoeilijke karakter.” –Selected 

Messages, boek 1, blz. 407.  

“Als de belijdenis van de joodse leiders eerlijk was geweest, zouden 

zij het getuigenis van Johannes hebben aangenomen en Jezus als de 

Messias hebben aanvaard. Maar zij openbaarden niet de vruchten van 

bekering en gerechtigheid. Juist degenen die zij verachtten, gingen 

hen voor in het koninkrijk der hemelen.” –Lessen uit het leven van 

alledag, blz. 167. 
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WOENSDAG 

De prijs van verraad 

4.  Wat vertelde de profetie nog meer precies, naast het verschrik-

kelijke feit dat iemand de Messias zou verraden en verkopen? 

Zacharía 11:12, 13; Matthéüs 26:14-16. 

Zacharía 11:12, 13 Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is 

in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij 

Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei 
tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop 

Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en 

wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe. 

Matthéüs 26:14-16 Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot 

heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven, als ik 
Hem aan u overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. 

En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om Hem over te 
leveren. 

 

“Judas wist hoe verlangend zij waren om Jezus in handen te krijgen, 

en bood aan Hem te verraden aan de hogepriesters en ouderlingen 

voor enige zilverlingen. Zijn liefde tot geld deed er hem in toestem-

men, zijn Heer in de handen van Zijn bitterste vijanden over te leve-

ren. Satan werkte direct door Judas, en onder het indrukwekkend to-

neel van het laatste avondmaal was de verrader in zijn hart aan het 

plannen beramen, hoe hij Zijn Meester zou kunnen verraden. Droevig 

sprak Jezus tot Zijn discipelen, dat zij in die nacht allen aan Hem 

geërgerd zouden worden.” –Eerste geschriften, blz. 194. 

“Hij greep het gewaad van Kajafas en smeekte hem Jezus los te laten 

met de woorden, dat Hij niets had gedaan wat de dood verdiende. 

Toornig schudde Kajafas zich van hem los, maar hij was verward en 

wist niet wat hij moest zeggen. De verdorvenheid van de priesters was 

openbaar gemaakt. Het was duidelijk dat zij de discipel hadden 

omgekocht om zijn Meester te verraden.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 601. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat doorstond de Heer in stilte en met waardigheid? Wat 

maakte het voor Hem mogelijk om dit te doen? Jesája 50:6; 

Matthéüs 26:67, 68. 
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Jesája 50:6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen 

aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet 

voor smaad en speeksel. 
Matthéüs 26:67, 68 Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen 

Hem met vuisten. En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: 

Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft? 
 

“Om het brood des levens aan Zijn vijanden te brengen, verliet onze 

Heiland Zijn tehuis in de hemel. Hoewel laster en vervolging over 

Hem kwamen vanaf de wieg tot het graf, riepen die bij Hem slechts 

een uitdrukking van vergevende liefde naar voren. Door de profeet 

Jesaja zegt Hij: ‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie sloegen, en Mijn 

wangen aan wie Mij de baard uittrokken; Mijn gelaat heb ik niet 

verborgen voor smadelijk speeksel.’ Jesaja 50:6. ‘Hij werd mishan-

deld maar liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een 

lam, dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor 

zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.’ Jesaja 53:7. En van 

het kruis op Golgotha klinken door de eeuwen heen Zijn gebed voor 

Zijn moordenaars, en de boodschap van hoop voor de stervende 

misdadiger.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 65. 

 
VRIJDAG 

Gevolgen van wreedheid en onrecht 

6.  Wat zal er op een dag worden gezien door degenen die de Heiland 

hebben gegeseld, geslagen en doorboord? Wat zegt de profetie dat 

er dan in hun houding zal veranderen? Zacharía 12:10; Johannes 

19:37. 

Zacharía 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners 
van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden 

uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een 

enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter 

klaagt over een eerstgeborene. 

Johannes 19:37 En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen 
zien op Hem Die zij doorstoken hebben. 

 

“Zacharia zag in een profetisch vergezicht die dag van uiteindelijke 

triomf.  Hij zag ook de ondergang van hen, die Christus bij Zijn eerste 
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komst hadden verworpen: ‘Zij zullen Hem aanschouwen die zij door-

stoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouw-

klacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen 

als het leed om een eerstgeborene.’ (Zacharia 12:10) Christus voorzag 

dit toneel toen Hij de stad zag en over haar weende. In de tijdelijke 

verwoesting van Jeruzalem zag Hij de uiteindelijke verwoesting van 

het volk, dat schuldig was aan het bloed van Gods Zoon.” –Jezus, de 

Wens der eeuwen, blz. 478. 

“Ons eigen-ik moeten wij verbergen in Jezus en Hem laten verschij-

nen in ons karakter en in ons gesprek. Terwijl we voortdurend kijken 

naar Hem, die is doorboord door onze zonden en door onze zorgen is 

belast, zullen we kracht verwerven om te zijn zoals Hij. Ons leven, 

ons gedrag, zal getuigen hoe hoog wij onze Verlosser waarderen, en 

de prijs die Hij heeft betaald voor het bewerkstelligen van onze ver-

lossing.” –(Signs of the Times, 17 maart 1887) Lift Him Up, blz. 233.  

 
SABBAT  

7.  Wat zal de plaats innemen van de enorme onrechtvaardige daden 

tegen Gods Zoon? Zacharía 12:11-14; 13:1. 

Zacharía 12:11-14; 13:1 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht 

groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van 

Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het 

geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun 

vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk 

en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en 
hun vrouwen afzonderlijk, al de overige geslachten: elk geslacht 

afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. 
 

“Zoals de Here bij monde van de profeet Joël had voorzegd wat er 

zou gebeuren wanneer de ‘grote dag des Heren’ nabij was, leidde 

het werk ‘tot scheuren van de harten en niet van de klederen’ en 

bekeerde men zich tot de Here ‘met vasten en met geween en met 

rouwklacht’. Zoals God bij monde van Zacharia sprak, werd een 

geest van genade en van gebed over Zijn kinderen uitgestort. Zij 

keken op naar Hem die zij hadden doorstoken en de rouwklacht was 
groot in het land.... zij die naar de komst van Christus uitkeken, 

verootmoedigden zich voor Hem.” –De grote strijd, blz. 375. 
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Voor verdere studie 

“De joden zagen uit naar de Messias om het juk van de verdrukker af te 

werpen, terwijl ze vasthielden aan de zonden die dat juk op hun schouders 

hadden gebracht. Als Christus hun zonden had bemanteld en hun gods-

vrucht had geprezen, zouden ze Hem als hun koning hebben aanvaard; 

maar ze wilden niet luisteren naar Zijn woorden, die hun zonden 

bestraften. De beminnelijkheid van een karakter waarin weldadigheid, 

zuiverheid en heiligheid overheersten, en waarin geen haat was, behalve 

voor de zonde, verachtten zij. Zo is het altijd geweest. Het licht des 

hemels brengt veroordeling voor allen die weigeren het te volgen. Als 

huichelaars zich bestraft voelen door het voorbeeld van hen die de zonde 

haten, zullen ze werktuigen worden van satan, en de getrouwen benauwen 

en vervolgen. ‘Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, 

zullen vervolgd worden.’ (2 Timótheüs 3:12)” –Patriarchen en profeten, 

blz. 556, 557. 

 

_____ 

 

 

 

Zendingsbericht van de Generale Conferentie 

Afdeling Multimedia 
 

Voorlezen op Sabbat 30 april 2022 

 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 7 mei 2022 worden ingezameld 

 

Geliefde broeders, zusters en vrienden van de waarheid, 

“… Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel 

voorbijlopen te lezen is.” Hábakuk 2:2. 

De pioniers in het adventisme begrepen dat dit bijbelvers verwijst naar 

visuele hulpmiddelen die de boodschap illustreren en deze gemakkelijker te 

begrijpen maken. In die tijd voldeden tabellen aan dit doel. Tegenwoordig 

wordt aan de wereld informatie verstrekt middels multimedia. 

De gemeente heeft één missie: het evangelie verspreiden. De waar-

schuwingen in de drievoudige engelenboodschap moeten de uiteinden van 

de wereld bereiken voordat Christus terug zal komen. Vandaag de dag, als 

nooit tevoren, is dit mogelijk via het multimedia bereik. Het wijdverbreide 
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gebruik van mobiele telefoons, tablets en andere multimedia-apparaten 

heeft het mogelijk gemaakt dat programma’s met Bijbelse waarheid 

iedereen onmiddellijk bereiken, ongeacht hoe ver hij of zij van een (lokale) 

gemeente vandaan zit. 

In de tijd dat beweging werd beperkt vanwege de COVID-19-noodmaat-

regelen, bleven miljoenen mensen thuis en gebruikten ze internet om infor-

matie te verkrijgen en van geestelijke verbindingen te genieten. De ge-

meente paste zich snel aan deze nieuwe situatie aan en honderden 

programma’s werden gecreëerd door de velden en unies. Met deze pro-

gramma’s werden honderdduizenden mensen bereikt. Seminars en symposia 

werden gehouden in en uitgezonden vanuit de multimedia studio bij de 

Generale Conferentie. Tijdens deze uitzendingen werden in 2020 meer dan 

twee miljoen hits geregistreerd. We zijn nog nooit zo efficiënt geweest in het 

verspreiden van onze boodschap als tijdens de COVID-19-crisis. We danken 

alle multimedia teams die onvermoeibaar hebben gewerkt om deze pro-

gramma’s te produceren. 

De apparatuur die in het verleden in multimedia studio’s werd gebruikt, was 

erg duur, en we konden niet eens dromen van een goed uitgeruste uitzending 

studio op het hoofdkantoor van de Generale Conferentie. Tegenwoordig zijn 

de prijzen echter veel betaalbaarder geworden en zijn we in staat om niet 

alleen wekelijkse maar zelfs dagelijkse programma’s te creëren en uit te 

zenden, waarmee we de kostbare boodschap van redding verspreiden naar 

een wereld die vergaat. Daarnaast wordt er op onze online scholen gebruik 

gemaakt van multimediaal materiaal zoals video-opnames. Er zijn meer 

educatieve seminars en symposia voor arbeiders en predikanten nodig. Zelfs 

nu kunnen de leden genieten van dagelijkse programma’s voor aanbidding 

en een bibliotheek met preken en seminars die zijn gepubliceerd op de 

website van de Generale Conferentie, www.sda1844.org. 

U kunt een rol spelen in dit werk – zelfs als u geen multimedia-apparatuur 

of ervaring met uitzendingen hebt – door uw geld te doneren. Uw steun aan 

de afdeling Multimedia is erg belangrijk. Moge God elke opgewekte, gulle 

gever zegenen. 

 

–Predikant Tzvetan Petkov 

Voorzitter van de Generale Conferentie 
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

de Afdeling Multimedia van de Generale Conferentie 

 
Dat God uw gulle gaven mag zegenen! 

 

 

19e Les     Sabbat 7 mei 2022 

                 Sabbatbegin 21.13 u.  21.15 u. 

 

Gebeurtenissen tijdens Zijn grote offer 

 

“O, was er ooit zo’n lijden en smart gelijk de stervende Heiland onder-

ging? Het was het gevoel van het misnoegen Zijns Vaders, dat Zijn beker 

zo bitter maakte. Het was niet het lichamelijke lijden, dat betrekkelijk zo 

spoedig een einde maakte aan het leven van de gekruisigde Christus. Het 

was het verpletterende gewicht van de zonden der wereld, en het gevoel 

van de gramschap Zijns Vaders. De heerlijkheid en steun verlenende aan-

wezigheid des Vaders had Hem verlaten en wanhoop kwelde Hem met al 

haar somberheid en perste van Zijn bleke, bevende lippen de angstkreet: 

‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Matthéüs 27:46.” 

–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 233. 

 
ZONDAG 

Bespotting en mishandeling 

1.  Wat deden degenen die aanwezig waren bij Jezus’ vreselijke 

kruisiging om hun minachting voor de Verlosser van de wereld 

en Zijn lijden te uiten? Psalm 109:25; Matthéüs 27:39. 

Psalm 109:25 Toch ben ík hun nog tot smaad; zien zij mij, zij 

schudden hun hoofd. 

Matthéüs 27:39 En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden 

hun hoofd. 
 

“Het kruis van Golgotha doet een beroep op kracht, geeft een reden 
waarom we Christus nu dienen lief te hebben, en waarom we Hem als 

eerste, beste en laatste in alles moeten beschouwen. Wij dienen onze 

passende plaats in te nemen in nederige boetedoening aan de voet van 
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het kruis. We kunnen de lessen van zachtmoedigheid en nederigheid 

van geest leren als we de berg Golgotha opgaan, en – kijkend naar het 

kruis – onze Heiland in doodsangst zien, de Zoon van God die sterft, 

de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Zie Hem die legioenen 

engelen tot Zijn hulp kon roepen met één woord, een onderwerp van 

grap en vrolijkheid, van hoon en haat. Hij geeft Zichzelf tot offer voor 

de zonde. Toen Hij werd beschimpt, dreigde Hij niet; toen Hij vals 

beschuldigd werd, opende Hij Zijn mond niet. Hij bidt aan het kruis 

voor Zijn moordenaars. Hij sterft voor hen. Hij betaalt voor elk van 

hen een oneindige prijs. Hij zou niet iemand verliezen die Hij voor 

zo’n hoge prijs gekocht heeft. Hij geeft Zichzelf om zonder morren 

geslagen en gegeseld te worden. En dit niet klagende slachtoffer is de 

Zoon van God.” –That I May Know Him, blz. 65. 

 
MAANDAG 

2.  Wat werd er – naast het lijden van lichaam en geest – geprofeteerd 

over Zijn beenderen? Éxodus 12:46; Psalm 34:21; Johannes 19:36. 

Éxodus 12:46 In één huis moet het gegeten worden. U mag van het 
vlees niets uit het huis naar buiten brengen, en u mag er geen been 

van breken. 

Psalm 34:21 Hij bewaart al zijn beenderen, ... niet één daarvan 

wordt gebroken. 

Johannes 19:36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het 
Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken 

worden. 

 

“Het offerlam is een beeld van ‘het Lam Gods’ Johannes 1:29, 

waarin onze enige hoop op de zaligheid ligt. [...] ... De verdiensten 

van het bloed van Christus [moeten] op de ziel van toepassing 

worden gebracht. [...] We moeten de waarde van het verzoenend 

offer op onszelf van toepassing brengen. 

De hysop, gebruikt om het bloed te sprenkelen, was het beeld van de 

reiniging die op deze wijze gebruikt werd om de melaatse te reini-

gen en degenen die verontreinigd waren door aanraking met een 

dode. In de bede van de Psalmist wordt ook de betekenis gezien: 

‘Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik 
witter dan sneeuw.’ Psalm 51:9. 

Het lam moest in zijn geheel bereid worden, geen been ervan mocht 

gebroken worden; zo zou geen been gebroken worden van het Lam 



42 

 

Gods, dat voor ons zou sterven. Johannes 19:36. Ook werd op deze 

wijze de volkomenheid van het offer van Christus aangetoond.”  

–Patriarchen en profeten, blz. 241. 

 
DINSDAG 

3.  Wat zei Jezus na urenlang lijden en angst? Psalm 69:22, laatste 

gedeelte; Johannes 19:28. 

Psalm 69:22b [SV77] ... En in mijn dorst hebben zij mij edik te 
drinken gegeven. 

Johannes 19:28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles 

volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb 

dorst! 

 
“Jezus leed dorst in Zijn smart, en zij gaven Hem edik en hysop te 

drinken; maar toen Hij ervan geproefd had, weigerde Hij het. De 

engelen hadden het lijden van hun geliefde Bevelhebber aan-

schouwd, totdat zij het niet langer konden aanzien; en zij bedekten 

hun aangezichten voor de aanblik.” –Eerste geschriften, blz. 208. 

“De missie van Christus’ aardse leven was nu bijna volbracht. Zijn 

tong was uitgedroogd en Hij zei: ‘Mij dorst.’ Ze doordrenkten een 

spons met azijn en gal, en boden Hem die te drinken aan; en toen 

Hij het had geproefd, weigerde Hij het. En nu stierf de Heer van 

leven en heerlijkheid, een losprijs voor het mensdom. Het was het 

gevoel van zonde, dat de toorn van de Vader op Hem bracht als 

plaatsvervanger van de mens, dat de beker die Hij dronk zo bitter 

maakte en het hart van de Zoon van God brak.” –The Spirit of 
Prophecy, vol. 3, blz. 161, 162. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat werd Hem aangeboden om Zijn dorst te lessen? Wat zou 

het iemand gekost hebben om Hem een kopje vers water aan te 

bieden? Psalm 69:22; Matthéüs 27:34. 

Psalm 69:22 [SV77] Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en 
in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. 

Matthéüs 27:34 [SV77] Gaven zij Hem te drinken edik met gal 
gemengd; en toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken. 
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“In een andere profetie had de Heiland gezegd: ‘De smaad heeft Mij 

het hart gebroken en Ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van 

medelijden maar tevergeefs, op troosters maar Ik vond hen niet. Ja, 

zij gaven Mij gif tot spijze en lieten Mij in Mijn dorst azijn drinken. 

(Psalm 69:21, 22) Het was toegestaan om aan hen die de dood aan 

het kruis moesten sterven, een verdovende drank te geven om de 

pijn te verdoven. Deze drank werd Jezus aangeboden, maar toen Hij 

ervan geproefd had, weigerde Hij te drinken. Hij wilde niets tot Zich 

nemen wat Zijn geest kon benevelen. Zijn geloof moest zich aan 

God vastklemmen. Hierin lag Zijn enige kracht. Door Zijn zinnen te 

benevelen zou Hij satan een kans geven.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 624, 625. 

 
DONDERDAG 

Duisternis midden op de dag 

5.  Wat gebeurde er plotseling toen Jezus aan het kruis hing en de 

mensen Hem bespotten? Amos 8:9; Matthéüs 27:45. 

Amos 8:9 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, 
dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte 

dag zal Ik het land duister maken. 

Matthéüs 27:45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over 
heel de aarde, tot het negende uur toe. 

 
“De zon weigerde om op het vreselijke toneel neer te zien. Jezus riep 

met een luide stem, die de harten van Zijn moordenaars met schrik 

vervulde: ‘Het is volbracht.’ Toen scheurde het voorhangsel van de 

tempel in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde, en de steen-

rotsen scheurden. Dichte duisternis heerste er over de aarde. De laatste 

straal van hoop scheen voor de discipelen uitgeblust, toen Jezus stierf. 

Vele van Zijn volgelingen waren getuigen van het toneel van Zijn 

lijden, en hun lijdensbeker was vol.” –Eerste geschriften, blz. 208. 

 
VRIJDAG 

6.  In welke conditie bevonden zich de vijanden van de Heiland, 

ook al geloofden ze dat ze vol licht waren en de overwinning 

hadden behaald? Wat hadden de Joden moeten bedenken, toen 

er vanaf het middaguur gedurende drie uur overal dichte 

duisternis was? Jesája 59:9, 10; Lukas 23:44, 45. 
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Jesája 59:9, 10 Daarom is het recht ver van ons en bereikt de 

gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duis-

ternis; naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij 
tasten als blinden langs de wand, ja, wij tasten als mensen zonder 

ogen, wij struikelen midden op de dag, als in de schemering, wij ver-

keren, zoals de doden, in woeste plaatsen. 
Lukas 23:44, 45 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam 

duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd 

verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 
 

“Geloof en hoop verschrompelden in die laatste doodsstrijd van 

Christus, omdat God de zekerheid had weggenomen, welke Hij ten 

aanzien van Zijn welbehagen en waardering Zijn geliefde Zoon had 

toegekend. De Verlosser der wereld verlaat Zich dan enkel op de 

bewijzen, die Hem tot nu toe gesterkt hebben, dat Zijn Vader Zijn 

arbeid waardeerde en in Zijn werk een welbehagen had. In Zijn fol-

terende doodsstrijd, wanneer Hij Zijn dierbaar leven aflegt, kan Hij 

enkel in het geloof vertrouwen op Hem, Wie te gehoorzamen altijd 

Zijn vreugde is geweest. Hij wordt noch ter linker, noch ter rechter-

zijde bemoedigd door heldere, klare lichtstralen der hoop. Alles is 

gehuld in een drukkende somberheid.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 1, blz. 235. [zie ook: Geest, karakter en 

persoonlijkheid, blz. 521] 

 
SABBAT 

Gebed voor Zijn vijanden 

7.  Wat bad Jezus namens Zijn beschuldigers en beulen, ondanks 

alles wat er gebeurde en Zijn eigen lijden? Psalm 109:4; Jesája 

53:12; Lukas 23:34. 

Psalm 109:4 Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds 

in gebed. 

Jesája 53:12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal 

Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, 

onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen 
gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 

Lukas 23:34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten 
niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 
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“Terwijl de nagelen door Zijn handen werden geslagen, en door de 

folterende doodsstrijd het zweet op Zijn gezicht stond, kwam van 

Zijn bleke, bevende lippen een gebed vol vergevensgezinde liefde 

voor Zijn moordenaars: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet 

wat zij doen.’ Lukas 23:34. De gehele hemel aanschouwde dit 

toneel met intense belangstelling. De glorievolle Verlosser van een 

verloren wereld onderging de straf voor ’s mensen overtreding van 

des Vaders wet. Hij kocht Zijn volk met Zijn eigen bloed. Hij 

voldeed aan de rechtvaardige eisen van Gods heilige wet. Hier zou 

ten slotte een einde gemaakt worden aan de zonde en satan, en 

zouden zijn heirscharen overwonnen worden.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 1, blz. 233. 

 

Voor verdere studie 

“In het scheppen der wereld was Jezus met de Vader verbonden geweest. 

Temidden van het lijden der doodsstrijd van de Zone Gods, bleven enkel 

verblinde en misleide mannen ongevoelig als een steen. De overpriesters 

en de ouderlingen beschimpen Gods geliefde Zoon in Zijn folterend 

lijden. Nochtans kreunt de onbezielde natuur uit medeleven met haar 

bloedende, stervende Schepper. De aarde beeft. De zon wil het toneel niet 

langer aanzien. Donkere wolken pakken zich saam aan de hemelen. 

Engelen zijn getuigen geweest van het toneel van lijden en smart, tot ze 

het niet langer konden aanzien en nu bedekken zij hun gelaat voor dat 

afschuwelijke gezicht. Christus sterft! De wanhoop verplettert Hem! Zijn 

Vaders welbehagen onttrekt zich aan Hem en engelen mogen de somber-

heid van dit afschuwelijke uur niet verlichten. Zij kunnen enkel in 

verbazing hun geliefde Aanvoerder, de Majesteit des hemels, zien lijden, 

wanneer Hij de straf ondergaat van ’s mensen overtreding van Zijns 

Vaders wet.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 233, 234. 

 

_____ 
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20e Les     Sabbat 14 mei 2022 

                 Sabbatbegin 21.24 u.  21.26 u. 

 

Zijn dienstwerk, dood en voorbede 

 

“Zonde van een privé karakter moet aan Christus worden beleden, de 

enige bemiddelaar tussen God en mens. Want ‘indien iemand gezondigd 

heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de recht-

vaardige’. (1 Johannes 2:1). Iedere zonde is een belediging van God en 

moet Hem beleden worden door Christus. Ieder open zonde moet even 

openlijk beleden worden. Een verkeerde daad tegen een medemens moet 

rechtgezet worden met degene die dat is aangedaan. Als mensen genezing 

zoeken en schuldig zijn aan kwaadspreken, als zij thuis moeilijkheden 

veroorzaakt hebben, of in de buurt of in de kerk, en vijandschap opge-

wekt hebben en tweedracht, als zij door enig verkeerd gedrag anderen tot 

zonde gebracht hebben, zouden al deze dingen voor God beleden moeten 

worden en voor degenen die daardoor geschaad zijn. ‘Indien wij onze 

zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9).” 

–De weg tot gezondheid, blz. 190, 191. 

 
ZONDAG  

Mensen naar God toe trekken 

1.  Welke speciale naam zou – volgens de profetie – de Messias 

krijgen? Wat moet de mens doen om tot God te komen? Jesája 

7:14, laatste gedeelte, 15; 8:10; Matthéüs 1:23. 

Jesája 7:14b, 15; 8:10 … Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 

Immanuel geven. Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is 
het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. [...] Beraam een plan 

– het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand 

komen! Want God is met ons.  
Matthéüs 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon 

baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent 

dat: God met ons. 
 

 “ ‘Het licht van de kennis der heerlijkheid Gods’ wordt gezien ‘in 

het aangezicht van Jezus Christus’. Van de dagen der eeuwigheid 
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was de Here Jezus Christus één met de Vader. Hij was ‘het beeld 

Gods’, het beeld van Zijn grootheid en majesteit, ‘de afstraling 

Zijner heerlijkheid’. Om deze heerlijkheid ten toon te spreiden is Hij 

naar onze wereld gekomen. Aan deze door de zonde verduisterde 

aarde kwam Hij het licht van Gods liefde openbaren, om ‘God met 

ons’ te zijn. Daarom was van Hem geprofeteerd: ‘Men zal Hem de 

naam Immanuel geven.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 11.  

“Door het beloofde Zaad zou de God van Israël Sion verlossing 

brengen. ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een 

scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.’ ‘Zie, de jonkvrouw zal 

zwanger worden en een zoon baren; en zij zal Hem de naam 

Immanuël geven. Boter en honig zal Hij eten, zodra Hij het kwade 

weet te verwerpen en het goede te verkiezen.’ (Jesája 11:1; 7:14, 15)” 

–Profeten en koningen, blz. 426.  

 
MAANDAG 

2.  Wat was er bijzonder aan de manier waarop Jezus sprak? Hoe 

waren de zegeningen, die Hij deelde door te spreken en te onder-

wijzen, een geschenk van de hemel aan de mensheid? Psalm 45:3; 

21:7; Lukas 4:22. 

Psalm 45:3; 21:7 U bent veel mooier dan de andere mensen-

kinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft God U 

voor eeuwig gezegend. [...] Want U stelt hem voor eeuwig tot grote 
zegen, U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht. 

Lukas 4:22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwon-

derden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, 
en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?  

 

“De liefde voor de zielen voor wie Christus gestorven is, zal niet 

datgene doen wat gedaan is door misvattingen over datgene wat te 

wijten was aan de dwalenden, door hun dwalingen en zwakheid 

bloot te leggen voor een hele school. Hoe denkt u dat Jezus naar 

zulke handelingen heeft gekeken? Als Hij aanwezig was geweest, 

zou Hij tegen hen, die deze dingen deden, gezegd hebben: ‘U kent 

de Schriften niet, noch de kracht Gods’. Want in de Schriften wordt 

duidelijk getoond hoe men met dwalende mensen om moet gaan. 
Verdraagzaamheid en vriendelijke aandacht, ‘Zie op uzelf, opdat 

ook u niet verzocht wordt.’, zou het koppige, verharde hart tegemoet 

treden. Liefde voor Jezus zal een veelheid van zonden bedekken, 
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zodat zij de overtreder niet aan zullen vallen. Ze zullen ook niet 

worden blootgesteld aan het ontwikkelen van gevoelens voor elke 

streep en karakter in de menselijke borst van hen aan wie deze 

fouten en vergissingen worden blootgelegd, en in degene die 

zodanig is behandeld... Nu is het werk om de genade van Christus in 

de ziel te hebben, die nooit, nooit schuldig zal zijn aan het bloot-

leggen van andermans fouten, tenzij het een positieve noodzakelijk-

heid is. Oefen in de lijn van Christus.” –Fundamentals of Christian 

Education, blz. 279, 280. 

 
DINSDAG  

De tijd van de komst van de Messias 

3.  Welke belangrijkste profetie gaf de Heer aan Daniël om de 

plechtige tijd van de eerste komst van de Messias nauwkeurig 

aan te wijzen? In welke profetische week zou Hij verschijnen? 

Daniël 9:24, 25. 

Daniël 9:24, 25 [SV77] Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en 

over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te 
verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een 

eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en de 

profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 
Weet dan, en versta: van dat het woord uitging, om te doen 

weerkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messías, de Vorst, zijn 
zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten 

zullen weer gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 

 

“De tijd van de eerste komst en van enkele der voornaamste gebeur-

tenissen in het levenswerk van de Heiland was door de engel Gabriël 

aan Daniël meegedeeld. [...] De zeventig weken, of vierhonderd 

negentig dagen, stellen vierhonderd negentig jaren voor. Het begin-

punt van deze periode is gegeven: ... (Daniël 9:25), of negenenzestig 

weken, dat is vierhonderd drieëntachtig jaar. Het bevel om Jeruzalem 

te herstellen en te herbouwen, zoals dit is gegeven door het besluit 

van Artaxerxes Longimanus, trad in het najaar van 457 vóór Christus 

in werking. (Zie Ezra 6:14, 7:1, 9). Van deze tijd gerekend reiken 

vierhonderd drieëntachtig jaar tot de herfst van het jaar 27. Volgens 

de profetie zou deze periode reiken tot de Messias, de Gezalfde. In het 

jaar 27 ontving Jezus bij Zijn doop de zalving van de Heilige Geest en 
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begon korte tijd later met Zijn werk. Toen werd de boodschap 

gepredikt. ‘De tijd is vervuld.’ (Markus 1:15)” –Profeten en koningen, 

blz. 427, 428. 

 
WOENSDAG  

4.  Toen het volk de Verlosser als koning begroette vóór Zijn 

kruisiging, welke bijzondere tekenen van liefde en nederigheid 

gaf Hij hen toen? Zacharia 9:9; Matthéüs 21:7-11. 

Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van 

Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is 

een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het 

jong van een ezelin. 

Matthéüs 21:7-11 Zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden 
hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de 

menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken 
van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop-

liep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij 

Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! 
Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding 

en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit 

Nazareth in Galilea.  

 

“Vijfhonderd jaar vóór de geboorte van Christus had de profeet 

Zacharia op deze wijze de komst van de Koning aan Israël voor-

zegd. [...] Christus volgde het joodse gebruik voor een koninklijke 

intocht. [...] Zodra Hij op het veulen zat, klonk een luid gejuich. De 

menigte begroette Hem als de Messias, als hun Koning. [...] Zij 

konden de triomfantelijke stoet niet voorafgaan met koninklijke 

vaandels maar zij kapten de overhangende palmtakken als overwin-

ningstekenen van de natuur en zwaaiden deze onder luid gejuich en 

hosannageroep.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 469, 470. 

 
DONDERDAG 

De Messias afgesneden 

5.  Welk visioen werd aan Daniël gegeven over de Messias, zoals 

aan Jesája, Zacharía en de psalmist? Wanneer zou deze gebeur-

tenis plaatsvinden? Daniël 9:26, 27. 
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Daniël 9:26, 27 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. 
Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe 

zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal 

voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de 
week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gru-

welijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, 

die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. 
 

“De engel vervolgde: ‘Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een 

week lang’ (of zeven jaar). Gedurende zeven jaar nadat de Heiland Zijn 

werk aanving, werd het evangelie voornamelijk aan de joden gepredikt; 

drie en een half jaar door Christus Zelf, later door de apostelen. ‘In de 

helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.’ 

(Daniël 9:27) In het voorjaar van het jaar 31 werd Christus, het ware 

Offer, op Golgota gekruisigd. [...] Die ene week – zeven jaar – eindigde 

in het jaar 34. Toen bezegelden de joden door de steniging van Stefanus 

hun verwerping van het evangelie; de discipelen die door de vervolging 

werden verstrooid, trokken het land door en predikten overal het 

evangelie. (zie Handelingen 8:4)” –Profeten en koningen, blz. 428. 

  
VRIJDAG 

6.  Welk heerlijk visioen van de Zoon des mensen gaf de Heer aan 

Daniël? Daniël 7:13; Matthéüs 26:64. 

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, 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. 

Matthéüs 26:64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg 

u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand 

van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. 

 

“De komst van Christus als onze Hogepriester in het heilige der 

heiligen, aan het licht gebracht in Daniël 8:14 en de komst van de 

Zoon des mensen tot de Oude van dagen in Daniël 7:13 en de komst 
van de Here tot Zijn tempel, als voorzegd door Maleachi (Maleachi 

3:1) zijn beschrijvingen van één en dezelfde gebeurtenis. Dit wordt 

ook voorgesteld door de komst van de bruidegom tot het huwelijks-
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feest, dat omschreven staat in de gelijkenis van de tien maagden in 

Matthéüs 25:1-13. [...] 

Achttien eeuwen lang vond dit dienstwerk in de eerste afdeling van 

het heiligdom plaats. [...] Zoals er in de schaduwdienst een verzoening 

plaatsvond bij de afsluiting van het jaar, moet er een verzoeningswerk 

gedaan worden – het verwijderen van de zonde uit het heiligdom, 

vóórdat het verlossingswerk voor de mens door Christus wordt vol-

tooid. Dit is de dienst die aan het einde van de 2300 dagen begon. Op 

dat moment ... ging onze Hogepriester in het heilige der heiligen om 

het laatste deel van Zijn plechtig werk te volbrengen – namelijk de 

reiniging van het heiligdom in de hemel....” –Maranatha, de Here 
komt, blz. 248. 

 
SABBAT 

7.  Wat zou er gebeuren – volgens de laatste messiaanse profetie 

van het Oude Testament – voorafgaand aan de tweede komst van 

Jezus? Maléachi 4:5, 6. 

Maléachi 4:5, 6 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van 
de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart 

van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kin-

deren tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban 

zal slaan.  

 

“De slotwoorden van Maleachi zijn een profetie over het voorberei-

dende werk dat gedaan moet worden voor de eerste en tweede komst 

van Christus.” –The Southern Watchman, 21 maart 1905. 

“Degene die de weg moeten voorbereiden voor de wederkomst van 

Christus, worden voorgesteld door de getrouwe Elia, precies zoals 

Johannes de Doper kwam in de geest van Elia, om de weg te berei-

den voor Christus’ eerste komst. 

Onze boodschap moet even rechtstreeks zijn als de boodschap die 

Johannes bracht. Hij berispte koningen wegens hun ongerechtigheid. 

Ondanks levensgevaar, weerhield hij de waarheid niet.” –Het geloof 

waardoor ik leef, blz. 290. 

 

Voor verdere studie 

“De profeet Maleachi verklaart: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de 

grote en geduchte dag des HEREN komt, Hij zal het hart der vaderen 
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terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen.’ 

(Maleachi 4:5, 6). De profeet beschrijft hier de aard van de opdracht. Zij die 

de weg voor de tweede komst van Christus moeten voorbereiden hebben 

Elia als voorbeeld, zoals Johannes kwam in de geest van Elia om de weg 

voor Christus’ eerste advent te bereiden. Dit belangrijke thema van 

hervorming moet aan de orde worden gesteld, en de publieke opinie dient 

in beweging te komen. Gematigdheid in alles moet met de boodschap 

worden verbonden, om het volk van God van hun afgoderij, hun gulzigheid 

en hun buitensporigheid in kleding en andere dingen af te keren. De zelf-

verloochening, nederigheid en gematigdheid, die God vraagt van de recht-

vaardigen die Hij in het bijzonder leidt en zegent, dient het volk te worden 

voorgehouden in tegenstelling tot de buitensporige, gezondheidsverwoes-

tende gewoontes van hen die in deze gevallen tijd leven.” –Adviezen over 

dieet en voeding, blz. 65, 66. 

 

_____ 

 

 

21e Les     Sabbat 21 mei 2022 

                 Sabbatbegin 21.35 u.  21.36 u. 

 

Veracht maar verhoogd 

 

“Daar stond de jonge Galileeër, die geen aardse eer of koninklijke onder-

scheiding bezat. Om Hem heen stonden rijk geklede priesters, oversten in 

hun ambachtskleding en hun onderscheidingstekenen en schriftgeleerden 

met boekrollen in hun handen, waaruit ze vaak citeerden. Jezus stond rustig 

voor hen met de waardigheid van een koning. Als iemand die met goddelijk 

gezag bekleed was, keek Hij onbevreesd naar Zijn tegenstanders die Zijn 

leer hadden verworpen en veracht en die Hem naar het leven stonden. Zij 

hadden Hem in grote getale aangevallen maar hun plannen om Hem te 

vangen en te veroordelen waren steeds mislukt. Steeds weer had Hij hun 

uitdagingen beantwoord en de zuivere waarheid gesteld tegenover de 

duisternis en dwalingen van de priesters en Farizeeën. Hij had deze leiders 

hun ware toestand voor ogen gehouden en getoond wat er zou gebeuren als 

zij aan hun boze daden bleven vasthouden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 

blz. 505. 
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ZONDAG 

1. Welke volheid van vreugde en voortdurend genoegen was er 

voor Gods Zoon bij het volgen van het levenspad? Psalm 16:11; 

Handelingen 2:28; Psalm 21:7. 

Psalm 16:11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van 
blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechter-

hand, voor altijd. 

Handelingen 2:28 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U 
zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 

Psalm 21:7 Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen, U ver-

heugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht. 

 

“De godsdienst van Jezus bevat vreugde, vrede en geluk. [...] Het 

geloof in Christus zal zich in hen die dit bezitten openbaren als een 

levengevend doordringend beginsel, als een levende, werkende en 

geestelijke energie. In hen zal de frisheid, de kracht en de vreugde van 

de eeuwige jeugd zichtbaar worden. Het hart, dat het Woord van God 

ontvangt, is geen poel, die een verdorven damp uitwasemt, het lijkt 

niet op een gebarsten regenton, die zijn schat verloren laat gaan. Zo’n 

hart lijkt op een bergstroom, die steeds wordt gevoed door levende 

bronnen en waarvan het koele klaterende water van rots tot rots 

springt, terwijl het de vermoeiden, de dorstigen en de zwaar belasten 

vernieuwde kracht geeft.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 226. 

“Denk niet dat als u met Jezus wandelt, u in de schaduw moet lopen. 

De gelukkigste mensen ter wereld zijn degenen die op Jezus ver-

trouwen en graag Zijn bevelen uitvoeren. Uit het leven van degenen 

die Hem volgen, worden onrust en ontevredenheid verbannen…. Ze 

kunnen beproevingen en moeilijkheden tegenkomen, maar hun leven 

is vol vreugde; want Christus loopt naast hen, en Zijn aanwezigheid 

maakt het pad helder....” –In Heavenly Places, blz. 62. 

 
MAANDAG 

Hij zou komen voor de heidenen 

2.  Wat blijkt uit het feit dat de Messias God profetisch dankte en 

prees onder de heidenen? Wat voor soort mensen zouden er onder 

hen gevonden worden? Psalm 18:50; 117:1, 2; Handelingen 15:14; 

Romeinen 15:9. 
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Psalm 18:50; 117:1, 2 Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, 

alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw 

van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja! 
Handelingen 15:14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de 

heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te 

nemen. 
Romeinen 15:9 En opdat de heidenen God zouden verheerlijken 

vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. 
 

“Christus had Zijn discipelen geboden om te gaan en alle volken te 

onderwijzen; maar de eerdere leringen die zij van de joden hadden 

ontvangen, maakten het voor hen moeilijk om de woorden van hun 

Meester volledig te begrijpen, en daarom waren ze traag om ernaar te 

handelen.... Het was pas enkele jaren na de hemelvaart van de Heer 

dat hun geest voldoende verruimd was om de bedoeling van Christus’ 

woorden duidelijk te begrijpen, dat ze moesten werken voor de be-

kering van zowel de heidenen als de joden. Hun geest werd speciaal 

tot dit deel van het werk geroepen door de heidenen zelf, van wie 

velen de leer van Christus omarmden. Kort na de dood van Stefanus, 

en de daaruit voortvloeiende verstrooiing van de gelovigen over heel 

Palestina, werd Samaria enorm bewogen. De Samaritanen ontvingen 

de gelovigen vriendelijk en toonden bereidheid om te horen over 

Jezus, die in Zijn eerste openbare werken met grote kracht tot hen had 

gepredikt.” – Sketches from the Life of Paul, blz. 38, 39. 

 
DINSDAG 

3.  Betekende dit dat alle mensen Hem overal zouden verwelkomen 

en omarmen? Welke houding zouden sommige mensen tegen-

over Hem hebben? Psalm 22:7; Jesája 53:3, eerste gedeelte; 

Markus 9:12. 

Psalm 22:7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van 

mensen en veracht door het volk. 

Jesája 53:3a [NBV21] Hij werd veracht, door mensen gemeden, ... 
Markus 9:12 En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en 

alles herstellen; en het zal geschieden zoals geschreven is over de 
Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden. 
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“Had Micha niet geprofeteerd: ‘Met de roede zal men de Richter 

Israëls op het kinnebakken slaan’” (Micha 4:14) En had niet de 

Beloofde, door de mond van Jesaja, van Zichzelf geprofeteerd: 

‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie sloegen, en Mijn wangen aan wie 

Mij de baard uittrokken; Mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor 

smadelijk speeksel?’ (Jesaja 50:6) Door de psalmist had Christus de 

behandeling voorzegd die Hem van mensen zou geworden: ‘Ik ben 

... een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die 

Mij zien, bespotten Mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: 

Wentel het op de Here – laat Die Hem verlossen, Hem redden, Hij 

heeft immers welgevallen aan Hem!’ (Psalm 22:7-9)” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 166. 

 
WOENSDAG 

Hij zou bespot worden 

4.  Vooral wanneer zou Hij een extreem negatieve houding 

verdragen? Psalm 22:8; Matthéüs 27:39; Markus 15:29. 

Psalm 22:8 Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen 
op, zij schudden het hoofd ... 

Matthéüs 27:39 En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden 

hun hoofd. 
Markus 15:29 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden 

hun hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen 
opbouwt. 

 

“Maar Hij moest nog dieper gaan; de mens moest zich als mens ver-

ootmoedigen om beledigingen, smaad, schandelijke beschuldigingen en 

mishandeling verdragen. Op Zijn eigen grondgebied scheen voor Hem 

geen veilige plaats te zijn. Hij moest terwille van Zijn leven van de ene 

plaats naar de andere vluchten. Hij werd verraden door een van Zijn 

discipelen. Hij werd verloochend door een van Zijn vurigste volgelin-

gen. Hij werd bespot. Hij werd gekroond met een doornenkroon. Hij 

werd gegeseld. Hij werd gedwongen Zijn eigen kruis te dragen. Hij was 

niet ongevoelig voor deze verachting en smaad. Hij onderwierp Zich, 

maar o! Hij voelde de bitterheid zoals geen ander wezen die kon voe-

len. Hij was zuiver, heilig en onbesmet en toch werd Hij als een misda-

diger beschouwd. De aanbiddelijke Verlosser daalde neer vanuit de 

hoogste positie. Hij vernederde Zich van stap tot stap om te sterven – 
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maar welk een dood! Het was de schandelijkste, de wreedste dood aan 

het kruis, als een boosdoener.” –Bijbelkommentaar, blz. 385. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat maakte het voor de Messias mogelijk om weerstand te 

bieden aan de hatelijke daden van de mensen zonder wraak op 

hen te nemen, geïrriteerd te raken of in te gaan op ontmoe-

diging? In wiens handen legde Hij – hoewel Hij aan het kruis tot 

Zijn Vader riep – Zijn leven volledig neer? Wat betekent dit 

voor ons? Psalm 31:6; Lukas 23:46. 

Psalm 31:6 [SV77] In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij 

verlost, Heere, U, God der waarheid! 

Lukas 23:46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 

 
“Toch voelden zij [de priesters en oversten] zich niet rustig. Zij hadden 

hun doel bereikt en Christus ter dood gebracht, maar zij hadden niet het 

gevoel van overwinning dat zij hadden verwacht. Zelfs in het uur van 

hun schijnbare overwinning werden zij door twijfel gekweld over wat 

nu zou gebeuren. Zij hadden de kreet gehoord: ‘Het is volbracht!’ – 

‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Zij hadden gezien dat de 

rotsen scheurden en hadden de zware aardbeving gevoeld. Zij voelden 

zich rusteloos en onzeker.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 642, 643. 

 
VRIJDAG 

Gezag over iedereen en alle dingen 

6.  Wat zou Hij ontvangen na de kruisiging, het lijden en het heb-

ben doorstaan van minachting? Wat zegt dit ons over de enige 

manier waarop het mogelijk is om hoge geestelijke doelen te 

bereiken? Psalm 8:7; Hebreeën 2:8, 9. 

Psalm 8:7  U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U 

hebt alles onder zijn voeten gelegd. 

Hebreeën 2:8, 9 Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. 
Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets 

uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog 
niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met 

heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de 



57 

 

engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij 

door de genade van God voor allen de dood zou proeven. 

 

“Aan wiens kant staan wij? De wereld heeft Christus buitengeworpen, 

de hemel heeft Hem ontvangen. De mens, de sterfelijke mens heeft de 

Vorst des levens verworpen; God, onze souvereine Heerser, heeft 

Hem opgenomen in de hemel. God heeft Hem verhoogd. De mens 

heeft Hem gekroond met een doornenkroon, God heeft Hem ge-

kroond met een kroon van vorstelijke majesteit. Wij moeten allen 

eerlijk denken. [...] De dood van Christus brengt over hen die Zijn 

genade verwerpen de toorn en oordelen van God, zonder genade. Dit 

is de toorn van het Lam. Maar de dood van Christus betekent hoop en 

eeuwig leven voor allen, die Hem aannemen en in Hem geloven 

(Brief 31, 1898).” –Bijbelkommentaar, blz. 350, 351. 

 
SABBAT 

7.  Welke belofte is er voor allen die in Jezus geloven en vertrouwen 

voor leven en redding? Hoe kunnen we leren om zo’n ver-

trouwen te hebben? Psalm 2:12; Johannes 6:40. 

Psalm 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onder-

weg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig 

allen die tot Hem de toevlucht nemen! 

Johannes 6:40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat 
ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik 

zal hem doen opstaan op de laatste dag. 

 

“Als de mens door geloof één wordt met Christus, kan hij het eeuwige 

leven winnen. God houdt van degenen die door Christus zijn verlost, 

net zoals Hij van Zijn Zoon houdt. Wat een gedachte! Kan God de 

zondaar liefhebben zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft? Ja; Christus 

heeft het gezegd en Hij meent precies wat Hij zegt. Hij zal al onze 

schetsen eren als we Zijn belofte begrijpen door levend geloof en ons 

vertrouwen op Hem stellen. Kijk naar Hem en leef. Allen die God 

gehoorzamen, worden omhelsd in het gebed dat Christus tot Zijn 

Vader opdroeg: ‘En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal 

Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmee U Mij liefgehad hebt, 
in hen zij, en Ik in hen.’ Johannes 17:26. Schitterende waarheid, te 

moeilijk voor de mensheid om te begrijpen!” –Selected Messages, 

boek 1, blz. 300. 
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Voor verdere studie 

“God trof alle voorzieningen ten behoeve van de mens en schiep hem 

slechts een weinig lager dan de engelen. Adam was ongehoorzaam en 

bracht zonde met zich mee voor zijn nageslacht. Maar God gaf Zijn enig-

geboren Zoon voor de verlossing van het mensdom. Christus nam de 

natuur van de mens aan en ging over de grond waar Adam viel, om getest 

en beproefd te worden zoals alle menselijke wezens worden getest en 

beproefd. Satan kwam tot Hem als een engel des lichts om Hem, indien 

mogelijk, tot zonde te bewegen en zo de mensheid volledig onder de 

heerschappij van het kwaad te plaatsen. Maar Christus zegevierde. Satan 

werd verslagen en het mensdom werd op een gunstige plek bij God ge-

plaatst.” –This Day with God, blz. 318. 

 

_____ 

 

 

22e Les     Sabbat 28 mei 2022 

                 Sabbatbegin 21.44 u.  21.46 u. 

 

Zijn opstanding en hemelvaart 

 

“Christus’ geliefkoosde onderwerp was de vaderlijke tederheid en over-

vloedige genade van God. Hij stond veel stil bij de heiligheid van Zijn 

karakter en Zijn wet. Hij maakte Zich aan de mensen bekend als de Weg, 

de Waarheid en het Leven. Dit moeten de onderwerpen zijn van Christus’ 

dienstknechten. Breng de waarheid zoals deze is in Christus. Maak de 

eisen van de wet en van het evangelie duidelijk. Spreek met de mensen 

over Christus’ leven van zelfverloochening en opoffering, over Zijn ver-

nedering en dood, Zijn opstanding en hemelvaart. Spreek over Zijn mid-

delaarswerk bij de Vader en over Zijn belofte: ‘Ik kom weer om u tot Mij 

te nemen.’ (Johannes 14:3).” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 19. 

“Wij hebben een levende, opgestane Heiland. Hij verbrak de boeien van het 

graf nadat Hij daar drie dagen gelegen had en triomfantelijk verkondigde Hij 

boven het graf van Jozef: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven.’ En Hij komt. 

Zijn wij gereed om Hem te ontmoeten? Zijn wij gereed, zodat wanneer wij 
inslapen, wij dat doen met de hoop op Jezus Christus?” –Bijbelkommentaar, 

blz. 500.  
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ZONDAG 

Het meest positieve uitzicht 

1.  Hoewel het mogelijk is dat de psalmist zich afvroeg of alles zou 

eindigen in het graf, welke mooie hoop sprak hij uit? Psalm 

16:8, 9. 

Psalm 16:8, 9 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat 

Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart ver-

blijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. 
 

“Maar Hij die door de handen van goddeloze mensen de dood moest 

vinden, zou als Overwinnaar over zonde en graf herrijzen. Verlicht 

door de Almachtige heeft de geliefde zanger Israëls van de heerlijk-

heid van de opstandingsmorgen getuigd. ‘Zelfs Mijn vlees’, verkon-

digde hij blij, ‘zal in veiligheid wonen; want Gij geeft Mijn ziel niet 

prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij Uw Gunstgenoot de groeve 

zien.’ (Psalm 16:9, 10).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 168. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe drukte David zijn geruststelling uit? Wat bedoelde hij toen 

hij schreef dat het lichaam van de Heilige geen ontbinding zou 

zien? Psalm 16:10; Handelingen 2:25-27. 

Psalm 16:10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat 
niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 

Handelingen 2:25-27 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere 

altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou 
wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; 

ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf 
niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. 

 

“De eerste discipelen baden om de Heilige Geest, en zij ontvingen die; 

en wat deden zij toen? Zij predikten het woord. ‘... Israëlitische man-

nen, hoort deze woorden’, verklaarde Petrus, ‘Jezus de Nazarener, … 

Die God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, 

alzo het niet mogelijk was, dat Hij door deze dood zou gehouden 

worden. Want David zegt van Hem: Ik zag de Heere te allen tijde voor 

mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. 

Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn 
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vlees zal rusten in hope; Want u zult mijn ziel in de hel niet verlaten, 

noch zult Uw Heilige overgeven, om verderving te zien. U hebt mij de 

wegen des levens bekend gemaakt; U zult mij vervullen met ver-

heuging door Uw aangezicht.’ (Handelingen 2:22, 24-28).” –The 

Review and Herald, 1 april 1909. 

 
DINSDAG 

Na de dood, het pad ten leven 

3.  Wat zag de psalmist voorbij de dood en het graf? Wat maakte 

hem zo zeker? Psalm 16:11. 

Psalm 16:11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van 

blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechter-

hand, voor altijd. 
 

“Denk niet dat als u met Jezus wandelt, u in de schaduw moet 

wandelen. De gelukkigste mensen in de wereld zijn zij, die op Jezus 

vertrouwen en graag Zijn wil doen. Onrust en ontevredenheid zijn 

verbannen uit het leven van hen die Hem volgen.... Zij kunnen be-

proevingen en moeilijkheden tegenkomen, maar hun leven is vol 

vreugde, want Christus wandelt aan hun zijde. Zijn aanwezigheid 

verlicht het pad.... Als u ’s morgens opstaat, sta dan op met de lof van 

God op uw lippen, en als u naar uw werk gaat, vertrek dan met een 

gebed tot God om hulp.... Wacht op een blad van de boom des levens. 

Dit zal u tot rust brengen en verkwikken, en uw hart vullen met vrede 

en vreugde. Richt uw gedachten op de Verlosser.... Nadat wij door de 

gemeenschap met God nieuwe krachten hebben gekregen, kunnen wij 

vreugdevol op weg gaan, terwijl wij Hem loven voor het voorrecht 

om de zonneschijn van Christus’ liefde te mogen brengen in het leven 

van de mensen die wij ontmoeten.…” –In Heavenly Places, blz. 62. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke verklaring wordt gegeven voor de woorden die David 

schreef: ‘U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet’? Naar 

Wie verwijzen deze prachtige woorden? Handelingen 2:27, 28, 31. 

Handelingen 2:27, 28, 31 Want U zult mijn ziel in het graf niet ver-
laten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt 

mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met 
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vreugde door Uw aangezicht. [...] Daarom voorzag hij dit en zei hij 

over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het 

graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 
 

“Petrus toont hier aan dat David niet over zichzelf gesproken kon 

hebben, maar zonder twijfel sprak over Jezus Christus. David stierf 

een natuurlijke dood zoals andere mensen. Zijn graf, met het geëerde 

stof dat het bevatte, was tot die tijd zorgvuldig bewaard gebleven. 

David was – als koning van Israël en ook als profeet – speciaal door 

God geëerd. In een profetisch visioen werd hem het toekomstige 

leven en de bediening van Christus getoond. Hij zag Zijn verwerping, 

Zijn beproeving, kruisiging, begrafenis, opstanding en hemelvaart. 

David getuigde dat de ziel van Christus niet in de hel (het graf) zou 

achterblijven, noch zou Zijn vlees ontbinding zien. Petrus toont de 

vervulling van deze profetie in Jezus van Nazareth. God had Hem 

werkelijk uit het graf opgewekt voordat Zijn lichaam ontbinding had 

gezien. Hij was nu de Verhevene in de hemel der hemelen.” –The 

Story of Redemption, blz. 244, 245. 

 
DONDERDAG 

Getuigenverklaringen van de opstanding 

5.  Wat staat er geschreven over Jezus’ opstanding? Welke grote 

gebeurtenis kwam er na? Handelingen 2:32-34. 

Handelingen 2:32-34 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan 

wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van 
de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers 

niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft ge-
sproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand. 

 
“Petrus heeft op Pinksteren verklaard dat de aartsvader David ‘én ge-
storven én begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag’. ‘Want 
David is niet opgevaren naar de hemelen’ (Handelingen 2:29, 34). Het 
feit dat David tot de opstanding in het graf blijft, bewijst dat de recht-
vaardigen na de dood niet naar de hemel gaan. David zal alleen door 
zijn opstanding, die mogelijk is omdat Christus ook uit de doden is 
opgestaan, eens aan de rechterhand van God kunnen zitten. Paulus zegt 
in dit verband: ‘Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan 
is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, 
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dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.  Dan 
zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren’ (l Korinthe 15:16, 
18).  Als de rechtvaardigen vierduizend jaar lang na hun dood recht-
streeks naar de hemel waren gegaan, zou Paulus toch onmogelijk heb-
ben kunnen zeggen dat indien er geen opstanding is ‘zij, die in Christus 
ontslapen zijn, ook verloren zijn’?” –De grote strijd, blz. 500, 501. 

 
VRIJDAG 

6.  Waar ging de zegevierende Koning der ere heen na Zijn opstan-
ding en hemelvaart? Psalm 24:7-10; 1 Petrus 3:22. 

Psalm 24:7-10 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige 
deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze Koning der 
ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. 
Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de 
Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De 
HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. 
1 Petrus 3:22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de 
hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 
 
“Niet langer waren de discipelen nog bang voor de toekomst. Zij wis-
ten dat Jezus in de hemel was en dat Hij aan hen dacht. Zij wisten dat 
ze voor Gods troon een Vriend hadden en brachten vol verlangen hun 
smeekbeden tot de Vader in Jezus’ Naam. Vol ontzag bogen zij zich 
neer in gebed terwijl zij de verzekering herhaalden: ‘Als gij de Vader 
om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam; bidt en gij zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.’ (Johannes 16:23, 24). Zij 
strekten de hand van het geloof steeds hoger uit met het machtige ar-
gument: ‘Christus Jezus is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte, 
die ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons pleit.’ (Romeinen 8:34). 
En Pinksteren bracht hen de volheid van blijdschap door de tegen-
woordigheid van de Trooster, zoals Christus had beloofd.” –Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 694. 
 

SABBAT 

De eerstelingen van Zijn overwinning 

7.  Wie zou Jezus volgens de profetie met Zich meenemen naar de 
hemelse hoven? Wie vergezelden Hem bij Zijn triomfantelijke 
intocht in de Heilige Stad? Psalm 68:19; Éfeze 4:8. 
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Psalm 68:19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen 

weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, 

ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! 
Éfeze 4:8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de 

gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 

 
“De hele hemel wachtte op het uur van overwinning, wanneer Jezus 

zou opvaren naar Zijn Vader. Engelen kwamen om de Koning der 

heerlijkheid te ontvangen en Hem in triomf naar de hemel te bege-

leiden. Nadat Jezus Zijn discipelen had gezegend, werd Hij van hen 

gescheiden en opgenomen. En terwijl Hij de weg naar boven leidde, 

volgde de schare van gevangenen die bij Zijn opstanding waren 

opgewekt. Een menigte van de hemelse legermacht was aanwezig, 

terwijl in de hemel een ontelbare hoeveelheid engelen wachtte op 

Zijn komst.... Toen omringden al de hemelse legerscharen hun 

majesteitelijke Bevelhebber en met de diepste aanbidding bogen zij 

zich voor Hem neer en wierpen hun glinsterende kronen aan Zijn 

voeten. En toen raakten zij hun gouden harpen aan en met zoete, 

melodieuze klanken vulden zij de hele hemel met rijke muziek en 

liederen voor het Lam dat was geslacht, maar nu weer leeft in 

majesteit en heerlijkheid.” –Early Writings, blz. 190, 191 (zie ook: 

Eerste Geschriften, blz. 224, 225). 

 

Voor verdere studie 

“Spoedig komt de Levengever ... om de boeien van het graf te verbreken. 

Hij roept de gevangenen te voorschijn .... [...] De laatste gedachten die zij 

hadden waren over dood en graf, maar nu roepen zij uit: ‘Dood, waar is 

uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ De prikkel van de dood was 

het laatste dat zij voelden. [...] Als zij ontwaken, is alle pijn voorbij.... 

[‘Graf, waar is uw overwinning?’] Hier staan zij en de laatste hand die 

aan de onsterfelijkheid wordt gelegd voelen zij; dan gaan zij om hun Heer 

in de lucht te ontmoeten. De poorten van de stad Gods worden wijd ge-

opend en ... de verlosten des Heren wandelen naar binnen tussen de serafs 

en cherubs door. Christus heet hen welkom en geeft hen Zijn zegen. ‘Wel 

gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht: ... ga in tot de vreugde uws 

Heren.’ Welke vreugde is dat? Hij ziet de arbeid van Zijn ziel en is 

voldaan.” –Bijbelkommentaar, blz. 500. 
 

_____ 
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23e Les     Sabbat 4 juni 2022 

                 Sabbatbegin 21.52 u.  21.53 u. 

 

Licht van de heidenen 

 

“Velen die verlangden naar het licht der waarheid, werden op een dwaal-

spoor geleid door valse leraars, en verstrikt in de verwarrende mazen van 

filosofie en spiritisme; anderen stelden hun vertrouwen in een gedaante 

van godzaligheid, maar brachten geen ware heiligheid in de praktijk van 

het leven. Het uitzicht leek hopeloos; maar spoedig veranderde het beeld, 

en voor de ogen van de profeet ontvouwde zich een wonderbaar visioen. 

Hij zag de Zon der gerechtigheid opkomen, met genezing onder Zijn 

vleugelen; en vol bewondering riep hij uit: ‘Zoals Hij in het verleden 

smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo 

brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de 

Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk, dat in donkerheid wandelt, 

ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, 

straalt een licht.” (Jesaja 8:23; 9:1)” –Profeten en koningen, blz. 229. 

 
ZONDAG  

1  Welke voorloper verkondigde een boodschap van bekering en 

voorbereiding voordat God Zijn heerlijkheid openbaarde? Wat 

is de betekenis van de valleien die verhoogd worden en de 

bergen die laag gemaakt worden? Jesája 40:3-5; Matthéüs 3:3. 

Jesája 40:3-5 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de 
weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor 

onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels 
zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig 

is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de HEERE zal ge-

openbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond 
van de HEERE heeft gesproken. 

Matthéüs 3:3 Want deze is het over wie gesproken werd door de pro-

feet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: 
Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 

 

“Johannes was geroepen om een bijzonder werk te doen; hij moest de 

weg van de Heer gereedmaken, Zijn paden recht maken.... De Heer 
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gaf hem zijn boodschap. Ging hij naar de priesters en regeerders om 

te vragen of hij deze boodschap mocht verkondigen? Nee, God hield 

hem van hen weg, opdat hij niet beïnvloed zou worden door hun geest 

en leer. Hij was de stem van een roepende in de woestijn.... Dit [Jesaja 

40:3-5] is precies de boodschap die aan ons volk moet worden gege-

ven; we naderen het einde der tijden, en de boodschap is: Maak de 

weg van de Koning vrij; verzamel de stenen; richt een standaard op 

voor het volk. Het volk moet wakker gemaakt worden. Het is nu geen 

tijd om vrede en geen gevaar te roepen. Wij worden aangespoord 

‘Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en ver-

kondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.’ 

Jesája 58:1” –Selected Messages, boek 1, blz. 410. 

 
MAANDAG  

Een verbond van gerechtigheid 

2.  Vanwege de gerechtigheid die Hij zou kopen met Zijn eigen 

bloed, wat zou de Zoon van God worden voor het volk dat Hij 

geschapen heeft? Wat zou Hij zijn voor de naties? Jesája 42:6-8; 

Matthéüs 26:27, 28. 

Jesája 42:6-8 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal 

U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een 
verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde 

ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de 
gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de HEERE – dat is Mijn 

Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de 

afgodsbeelden. 
Matthéüs 26:27, 28 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt 

had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn 
bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten 

wordt tot vergeving van zonden. 

 

“Jezus Christus is onze geestelijke toetssteen. Hij openbaart de 

Vader.... De geest moet voorbereid zijn om het werk en de woorden 

van Christus te waarderen, want Hij kwam uit de hemel om een 

verlangen op te wekken en het brood des levens te geven aan allen 

die hongeren naar geestelijke kennis. De inspiratie verklaarde dat 

het Zijn zending was het evangelie te verkondigen aan de armen, en 

het jaar van het welbehagen van de Heere te verkondigen. Zijn 



66 

 

Woord verkondigde dat Hij het oordeel over de aarde zou brengen, 

en dat de eilanden zouden wachten op Zijn wet; dat heidenen 

zouden komen tot Zijn licht, en koningen tot de helderheid van Zijn 

opgang. Dit was de Boodschapper van het Verbond die nog moest 

komen, de Zoon van gerechtigheid die nog moest opstaan over onze 

wereld.” –Christ Triumphant, blz. 221. 

 
DINSDAG  

3.  Hoe definieerde de profetie de dienstknecht die de Heer zou op-

wekken? Zacharía 3:8; Jeremía 33:15. 

Zacharía 3:8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die 

vóór u zitten zij zijn immers een wonderteken want zie, Ik ga Mijn 

Knecht, de SPRUIT, doen komen. 
Jeremía 33:15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een 

SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerech-
tigheid doen op aarde. 

 

“Nu gaan de woorden van de engel volledig in vervulling: ‘Hoor toch, 

gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vóór u zitten – zij zijn 

immers mannen die ten wonderteken dienen – voorwaar, zie, Ik zal 

Mijn knecht, de Spruit doen komen.’ Christus wordt geopenbaard als de 

Verlosser en Redder van Zijn volk. Nu bestaat het overblijfsel inder-

daad uit mensen, ‘die ten wonderteken dienen,’ als de tranen en de 

vernedering door hun pelgrimsreis plaats maken voor vreugde en eer in 

de aanwezigheid van God en het Lam. ‘Te dien dage zal wat de Heere 

doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vruchts des lands 

tot glorie en luister.... En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in 

Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten.’ ... (Jesája 4:2, 3)”  

–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 389, 390 [zie ook: Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 188]. 

 
WOENSDAG  

4.  Wat kenmerkt de Boodschapper die ‘Spruit’ genoemd wordt? Wat 

heeft Jezus gezegd over de bouw van Zijn geestelijke tempel? 

Zacharía 6:12, 13; Matthéüs 16:18. 

Zacharía 6:12, 13 En zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn 
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plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj 

zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed 

zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op 
Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden. 

Matthéüs 16:18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra 

zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar 
niet overweldigen. 

 

“Het werk van Christus als middelaar voor de mens wordt in de 

mooie profetie van Zacharia over Hem ‘wiens naam is Spruit’, 

duidelijk gemaakt. De profeet zegt: ‘Hij zal de tempel des HEREN 

bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op 

Zijn [Vaders] troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; heilzaam 

overleg zal er tussen hen beiden zijn.’ (Zacharia 6:12, 13) 

‘Hij zal de tempel des HEREN bouwen.’ Door Zijn offer en mid-

delaarschap is Christus zowel het fundament als de stichter van Gods 

gemeente.... ‘Hij zal met majesteit bekleed zijn’. De eer voor de ver-

lossing van de gevallen mensheid komt Christus toe. In alle eeuwig-

heid zal het lied van de verlosten zijn: ‘Hem, die ons liefheeft en ons 

uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed (...) Hem zij de heerlijk-

heid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. (Openbaring 1:5, 6)” 

–De grote strijd, blz. 389. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke wonderbaarlijke vrucht zal het werk van de geestelijke 

Spruit voortbrengen? Jesája 4:2; Jeremía 23:5. 

Jesája 4:2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heer-

lijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor 
hen in Israël die ontkomen zijn. 

Jeremía 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor 

David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als 

Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtig-

heid doen op de aarde. 

 

“Nu is de algehele vervulling bereikt van deze woorden van de Engel: 

‘Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester! Gij en uw vrienden die voor uw 
aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want zie, Ik zal Mijn 

Knecht, de Spruit doen komen.’ Christus wordt geopenbaard als de 

Verlosser en Bevrijder van Zijn volk. Nu is inderdaad het overblijfsel 
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‘een wonderteken’, wanneer de tranen en vernederingen van hun pel-

grimstocht plaats maken voor vreugde en eer in de tegenwoordigheid 

van God en het Lam. ‘Te dien dage zal des Heren Spruit zijn tot 

sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijk-

heid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. 

En het zal geschieden dat de overgeblevene in Zion en de overgela-

tene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk die geschre-

ven is ten leven te Jeruzalem.’ Jesaja 4:2, 3.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 2, blz. 188 [zie ook: Getuigenissen voor de 
gemeente, deel 5, blz. 389, 390]. 

 
VRIJDAG 

Licht voor de heidenen 

6.  Hoeveel verder dan Israël zou het licht van de Messias reiken? 

Wat profeteerde Simeon onder de werking van de Heilige 

Geest? Jesája 49:6; 60:3; Lukas 2:31, 32. 

Jesája 49:6; 60:3 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een 

Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen 
die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot 

aan het einde der aarde [...] En heidenvolken zullen naar uw licht 

gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 
Lukas 2:31, 32 Die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een 

licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheer-
lijken. 

 

“Dit heerlijke Licht der wereld zou zaligheid brengen aan elke natie, 

geslacht, taal en volk. Over het werk dat Hem wachtte, hoorde de 

profeet de eeuwige Vader zeggen: ‘Het is te gering, dat gij Mij tot 

knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en 

de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der 

volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde. Ten tijde des 

welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u 

geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het 

volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen 
weer tot een erfdeel te maken, om tot de gevangenen te zeggen: 

Gaat uit! tot hen die in duisternis zijn: Komt te voorschijn! ... Zie, 

dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer 
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anderen uit het land der Sinieten.’ (Jesaja 49:6, 8, 9, 12)” –Profeten 

en koningen, blz. 229, 230. 

 
SABBAT 

7.  Hoe zouden de heidenen reageren op de evangelieboodschap? 

Wie zou Gods huis vullen? Haggaï 2:7, 8; Jesája 2:2, 3. 

Haggaï 2:7, 8 Want zo zegt de Heere van de legermachten: Nog 
één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de 

aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen 

beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en 

Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de 

legermachten. 
Jesája 2:2, 3 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat  de berg 

van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de 
bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle 

heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en 
zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het 

huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande 
Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want  uit Sion zal 

de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. 
 

“Eeuwen tevoren had de pen der inspiratie deze bijeenvergadering 

van de heidenen reeds beschreven, maar deze profetische mededelin-

gen waren slechts vaag begrepen. Hosea had gezegd: ‘Eens echter 

zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te 

meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt 

Mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende 

God’. En wederom: ‘Ik zal haar voor Mij zaaien in het land, en Mij 

ontfermen ... en zeggen: Gij zijt Mijn volk’, dat zal zeggen: ‘Mijn 

God!’ (Hoséa 1:10; 2:22)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 130. 

 

Voor verdere studie 

“De Heiland Zelf voorzegde gedurende Zijn dienstwerk op aarde het ver-

breiden van het evangelie onder de heidenen. In de gelijkenis van de 

wijngaard verklaarde Hij aan de onboetvaardige joden: ‘Het Koninkrijk 
Gods zal van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een 

volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.’ (Matthéüs 21:43) En na Zijn 

opstanding droeg Hij de discipelen op om uit te gaan ‘in de gehele wereld’, 

en ‘alle volken’ te onderwijzen. Zij mochten niemand ongewaarschuwd 
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laten, maar moesten ‘het evangelie aan de ganse schepping’ (Matthéüs 

28:19; Markus 16:15) verkondigen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 130. 

“De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja 

voorzegd: ‘Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, 

want Mijn heil staat gereed om te komen en Mijn gerechtigheid om zich te 

openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat 

daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, 

en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet.’ ‘En de vreemde-

lingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam 

des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat 

onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan Mijn 

verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde 

bereiden in Mijn bedehuis.’ (Jesaja 56:1, 2, 6, 7).” –De grote strijd, blz. 419. 

 

_____ 

 

 

24e Les     Sabbat 11 juni 2022 

                 Sabbatbegin 21.59 u.  21.59 u. 

 

Heer en dienstdoende Priester 

 

“De zonde van Adam en Eva veroorzaakte een vreselijke scheiding tussen 

God en de mens. En Christus stapt tussen de gevallen mens en God in en 

zegt tegen de mens: ‘U kunt nog tot de Vader komen; er is een plan bedacht 

waardoor God verzoend kan worden met de mens en de mens met God; 

door een middelaar kunt u tot God naderen.’ En nu staat Hij voor u te be-

middelen. Hij is de grote Hogepriester die voor u pleit; en u moet komen en 

uw zaak aan de Vader voorleggen door Jezus Christus. Zo kunt u toegang 

tot God vinden; en hoewel u zondigt, is uw toestand niet hopeloos. ‘En 

indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, 

Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ (1 Johannes 2:1)” –Testimonies for the 
Church, vol. 2, blz. 591. 

 
ZONDAG 

1.  Welke hoogste titel gaf David aan de komende Messias? 

Waarvan getuigde het Oude Testament dus? Psalm 110:1, 2; 

Lukas 20:41-44. 
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Psalm 110:1, 2 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan 

Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een 

voetbank voor Uw voeten. De HEERE strekt Uw machtige scepter 
uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 

Lukas 20:41-44 En Hij zei tegen hen: Hoe kan men zeggen dat de 

Christus een Zoon van David is? David zelf zegt namelijk in het 
boek van de psalmen: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit 

aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een 

voetbank voor Uw voeten. David dan noemt Hem zijn Heere en hoe 
kan Hij dan zijn Zoon zijn? 

 

“ ‘... Dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons 

geloof.’ 1 Johannes 5:4. Het is het geloof dat ons in staat stelt om 

verder te kijken dan het heden, met zijn lasten en zorgen, naar het 

grote hiernamaals, waar alles wat ons nu verbijstert duidelijk zal 

worden gemaakt. Het geloof ziet Jezus staan als onze Middelaar aan 

de rechterhand van God. Het geloof aanschouwt de woningen die 

Christus is gaan bereiden voor degenen die Hem liefhebben. Het 

geloof ziet het kleed en de kroon die zijn voorbereid voor de 

overwinnaar, en hoort het lied van de verlosten.” –Gospel Workers, 

blz. 259, 260. 

 
MAANDAG 

Heere en Christus 

2.  Welke andere grote realiteit verkondigde David in zijn profetie 

over de Messias? Handelingen 2:34-36. 

Handelingen 2:34-36 David is immers niet opgevaren naar de heme-

len, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan 
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een 

voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten 

dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze 

Jezus, Die u gekruisigd hebt. 

 

“Petrus laat hier zien dat David niet over zichzelf kon spreken, maar 

zeer zeker over Jezus Christus. David stierf een natuurlijke dood 

zoals andere mensen; zijn graf, met het geëerde stof dat het bevatte, 

was tot die tijd met grote zorg bewaard gebleven. David was als 

koning van Israël en ook als profeet speciaal door God geëerd. In 
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een profetisch visioen werd hem het toekomstige leven en de bedie-

ning van Christus getoond. Hij zag Zijn verwerping, Zijn proces, 

kruisiging, begrafenis, opstanding en hemelvaart. 

David getuigde dat de ziel van Christus niet in de hel (het graf) zou 

worden achtergelaten, noch dat Zijn vlees verderf zou zien. Petrus 

laat de vervulling van deze profetie zien in Jezus van Nazareth. God 

had Hem in feite uit het graf opgewekt voordat Zijn lichaam verderf 

zag. Hij was nu de Verhevene in de hemel der hemelen.” –The Story 

of Redemption, blz. 244, 245. 

 
DINSDAG 

3.  Welk werk zou de Messias moeten voltooien – dezelfde profetie 

van David in aanmerking genomen – voordat Zijn missie is 

voltooid? 1 Korinthe 15:24-27; 1 Petrus 3:22; Hebreeën 10:13. 

1 Korinthe 15:24-27 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koning-
schap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heer-

schappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet 

Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De 
laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen 

heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat 

aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die 

Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 

1 Petrus 3:22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de 
hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 

Hebreeën 10:13 Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot 

een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. 
 

“Het vaste woord der profetie zal ten slotte in vervulling gaan bij de 

heerlijke wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus als 

Koning der koningen en Heer der heren.” –Profeten en koningen, 

blz. 237. [zie ook: Maranatha, de Here komt, blz. 66] 

Ons koninkrijk is niet van deze wereld. We wachten op onze Heer uit 

de hemel om naar de aarde te komen om alle autoriteit en macht neer 

te leggen en Zijn eeuwigdurend koninkrijk op te richten. 

De aardse machten worden door elkaar geschud. We hoeven en 

kunnen geen eenheid verwachten tussen de naties van de aarde. Onze 
positie in het beeld van Nebukadnezar wordt weergegeven door de 

tenen, in een verdeelde staat, en van een afbrokkelend materiaal, dat 

niet bij elkaar kan blijven. Profetie laat ons zien dat de grote dag van 
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God op ons afkomt. Het haast zich enorm.” –Testimonies for the 

Church, vol. 1, blz. 360, 361. 

“Voor Johannes werden de grote gebeurtenissen van de toekomst 

geopend die de tronen van koningen zouden doen schudden en alle 

aardse machten zouden doen beven. Hij aanschouwde het einde van 

alle aardse taferelen, het inluiden van Zijn regering, die Koning der 

koningen zal zijn, en Wiens koninkrijk voor eeuwig zal voortduren.” 

–Christ Triumphant, blz. 315. 

 
WOENSDAG 

Totaal anders dan aardse heersers 

4.  Hoe laat de Heiland Zijn macht voortdurend zien in de 

ervaringen en het leven van mensen? Psalm 110:3. 

Psalm 110:3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, 

getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is 
voor U de dauw van Uw jeugd. 

 

“De Heer is aan het werk. De Heiland is de redding van Zijn volk 

beloofd. ‘Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heerkracht’ 

(Psalm 110:3). Hij die de bron is van alle kracht, geeft energie aan 

zielen door Zijn Heilige Geest. Zijn kracht is het licht van het leven, 

een ziel-bekrachtigend licht. Door Zijn Geest werkt Hij in de 

kinderen der ongehoorzaamheid, wekt Hij de doden tot nieuw leven 

op in overtredingen en zonden, en leidt Hij de overtreder om zijn 

zonden weg te doen en het leven van Christus te leven. Voortaan 

leeft de overgegeven ziel in harmonie met God. De Geest neemt van 

de dingen van Christus en toont ze hem met zo’n transformerende 

uitwerking dat hij een nieuwe mens in Christus wordt.” –The 
Southern Watchman, 27 februari 1902. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat zei de psalmist over de Messias? Wat zegt de Schrift, in 

tegenstelling tot die van aardse heersers, over Zijn scepter en 

troon? Psalm 45:7; Hebreeën 1:8. 

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van 
Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. 
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Hebreeën 1:8 Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat 

in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van 

het recht. 
 

“Hoewel Hij nu is opgevaren naar God en de troon van het heelal 

deelt, heeft Jezus niets van Zijn medelevende aard verloren. Hetzelfde 

tedere, liefdevolle hart staat open voor alle leed van het mensdom. Ook 

nu nog wordt de hand die doorboord was, uitgestrekt om Zijn volk in 

de wereld meer dan overvloedig te zegenen.” –Jezus, de Wens der 
eeuwen, blz. 401. 

“Zij die de boosheid uit hun hart wegdoen en hun handen uitstrekken in 

ernstige smeekbede tot God, zullen die hulp krijgen die alleen God hen 

kan geven. Er is een losprijs betaald voor de mensen, zodat zij de 

gelegenheid krijgen om te ontkomen aan de slavernij van zonde, en 

vergeving, reinheid en de hemel ontvangen. [...] Zij die regelmatig een 

beroep doen op de troon der genade en oprechte ernstige smeekbeden 

opzenden om goddelijke wijsheid en kracht, zullen zeker actieve, 

bruikbare dienstknechten worden van Christus. Zij mogen dan geen 

grote talenten hebben, maar met nederigheid van hart en een vast ver-

trouwen op Jezus kunnen zij goed werk doen met het brengen van 

zielen tot Christus.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 143. 

 
VRIJDAG 

Liefde voor gerechtigheid 

6.  Wat onderscheidt de Messias in het bijzonder van mensen? 

Welk vertrouwen maakt het mogelijk dat iemand Christus en 

Zijn gerechtigheid liefheeft? Psalm 45:8; Hebreeën 1:9. 

Psalm 45:8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daar-
om heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen. 

Hebreeën 1:9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. 

Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven 

Uw metgezellen. 

 

“Het kruis van Christus zal voor de verlosten in alle eeuwigheid een 

onderwerp van studie en lof zijn. Ze zullen de gekruisigde Christus in 

de verheerlijkte Christus terugvinden. Ze zullen nooit vergeten dat Hij 

wiens macht de ontelbare werelden van het heelal heeft geschapen en 
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in stand houdt – de geliefde Zoon van God, de Majesteit des hemels, 

Hij die met vreugde werd aanbeden door cherubs en serafs – Zich ver-

nederd heeft om de gevallen mens te verheffen. Ze zullen nooit verge-

ten dat Hij de schuld en de schande van de zonde heeft gedragen, dat 

het aangezicht van Zijn Vader voor Hem verborgen bleef totdat de 

ellende van een verloren wereld Zijn hart brak en Zijn leven verbrij-

zelde op het kruis van Golgotha. 

Het feit dat de Schepper van alle werelden, de Rechter van alle levens, 

Zijn heerlijkheid heeft afgelegd en Zich uit liefde voor de mens heeft 

vernederd, zal altijd het heelal met verwondering vervullen en tot 

aanbidding aanzetten.” –De grote strijd, blz. 600. 

 
SABBAT 

7.  Aan de ene kant regeert Jezus als Heer. Welke bediening voert 

Hij namens de mensheid uit? Welke gedachten hebben wij als 

we begrijpen dat Hij te midden van al Zijn heerlijkheid en 

macht intens geïnteresseerd is in ons en veel van ons houdt? 

Psalm 110:4-7. 

Psalm 110:4-7 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw 

van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van 

Melchizedek. De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert 

koningen op de dag van Zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heiden-

volken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het 
hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom 

heft Hij Zijn hoofd omhoog. 

 

“Christus wordt gezien, terwijl Hij wandelt te midden der gouden 

kandelaren. Op deze wijze wordt Zijn verhouding tot de gemeente 

gesymboliseerd. Hij is voortdurend in gemeenschap met Zijn volk. Hij 

kent hun ware toestand. Hij slaat hun gedrag, hun vroomheid, hun 

toewijding gade. Hoewel Hij Hogepriester en Middelaar is in het 

heiligdom hierboven, wordt Hij toch voorgesteld als wandelende te 

midden van Zijn gemeenten op aarde. Met onvermoeide waakzaam-

heid en aanhoudende oplettendheid ziet Hij toe of het licht van Zijn 

wachters donkerder wordt of uitgaat. Als de kandelaren waren 

overgelaten aan menselijke zorg, zou de flikkerende vlam kwijnen en 
uitdoven; maar Hij is de trouwe wachter in ’s Heren huis, de ware 

Huismeester in de tempelhoven. Zijn blijvende zorg en ondersteu-
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nende genade zijn de bron van leven en licht.” –Van Jeruzalem tot 

Rome, blz. 426, 427. 

 

Voor verdere studie 

“Christus sprak door Melchizedek, de priester van de allerhoogste God. 

Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de wereld, de 

vertegenwoordiger van de Vader. Christus heeft gesproken in alle 

geslachten uit het verleden; Christus heeft Zijn volk geleid en is het Licht 

der wereld geweest. (R&H 18 febr. 1890).” –Bijbelkommentaar, blz. 21. 

“De liefde van de Vader voor een gevallen mensdom is onpeilbaar, 

onbeschrijfelijk, zonder weerga. Deze liefde bracht Hem ertoe toe te 

stemmen Zijn eniggeboren Zoon te laten sterven, opdat de opstandige 

mens in harmonie zou worden gebracht met de regering van de hemel en 

gered zou worden van de straf voor zijn overtreding. De Zoon van God 

trad af van Zijn koninklijke troon en werd terwille van ons arm, opdat wij 

door Zijn armoede rijk zouden worden. Hij werd ‘een Man van smarten’, 

opdat wij deel zouden kunnen krijgen aan eeuwige vreugde.... God stond 

toe dat Zijn geliefde Zoon – vol van genade en waarheid – van een wereld 

van onbeschrijfelijke heerlijkheid kwam naar een wereld die bedorven en 

verwoest was door zonde, overschaduwd door de schaduw van de dood 

en de vloek.” –God’s Amazing Grace, blz. 79. 

 

_____ 

 

 

25e Les     Sabbat 18 juni 2022 

                 Sabbatbegin 22.03 u.  22.03 u. 

 

Het koninkrijk van de Messias 

 

“Christus ... hongerde naar medeleven en hulp, zodat Zijn Koninkrijk zich 

kon uitbreiden en de hele wereld omvatten. Deze aarde is Zijn gekocht 

eigendom en Hij zou pure, vrije en heilige mensen bevatten. Hij heeft 

‘voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis ... verdragen, en 

schande veracht.’ (Hebreeën 12:2) Zijn aardse pelgrimstocht werd 

verluchtigd door de gedachte dat Hij niet voor niets zou hebben ge-

zwoegd, maar dat de mens zou worden teruggewonnen naar loyaliteit 

tegenover God. Er zijn nog overwinningen te behalen door het bloed dat 

is vergoten voor deze wereld, die een eeuwige glorie zullen brengen voor 
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God en het Lam. De heiden zal worden gegeven als Zijn erfenis, en de 

uitersten der aarde als Zijn eigendom. Christus zal Zijn zwoegen zien en 

tevreden zijn. (zie Jesaja 53:11)” –Gospel Workers, blz. 28. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe beschrijven de Psalmen de krampachtige situatie die bestaat 

onder de mensen en regeerders van deze wereld? Psalm 2:1; 

21:12; 46:7. 

Psalm 2:1; 21:12; 46:7 Waarom woeden de heidenvolken en be-

denken de volken wat zonder inhoud is? [...] Want zij hebben kwaad 

tegen U beraamd. Zij hebben een listig plan bedacht maar zijn tot 

niets in staat. [...] De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankel-

den; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. 
 

“God is goed en zeer te prijzen. Zijn genadegaven zijn om niet aan 

ons gegeven. Hij heeft ons omringd met bewijzen van Zijn liefde. 

De heiden mag tieren en ijdele dingen bedenken, maar de Heer is 

onveranderlijk. Hij maakte de kracht van de altijd blijvende heuvels 

als een veilige schuilplaats voor Zijn volk. Hij heeft bergen en grot-

ten voorbereid voor Zijn onderdrukte en vervolgde kinderen. Wij 

mogen zingen: ‘God is onze schuilplaats en kracht in tijden van 

beproeving’. Hij die de omhoog torenende bergen gemaakt heeft, de 

altijd blijvende heuvels. Naar Hem mogen we opzien.” –This Day 
with God, blz. 24. 

 

Oppositie tegen God en Zijn gezalfde 

2.  Tegen wie rebelleert deze wereld en spant zij samen? Wie is 

‘Zijn gezalfde’? Psalm 2:2; Handelingen 4:25-28. 

Psalm 2:2 De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten 

spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. 

Handelingen 4:25-28 En Die bij monde van David, Uw knecht, 
gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken 

wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de 

vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, 
in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn 

Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van 
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Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raads-

besluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. 

 

“Zo beraadslaagden zwakke mensen en maakten plannen. Deze moor-

denaars hadden geen flauw besef van de zinloosheid van hun pogin-

gen. God werd door wat zij deden verheerlijkt. Alles wat gedaan werd 

om de opstanding van Christus te voorkomen leverde des te overtui-

gender bewijzen voor die opstanding. Hoe groter het aantal soldaten 

om het graf, des te krachtiger zou het getuigenis klinken dat Hij was 

opgestaan. Honderden jaren voor de dood van Christus had de Heilige 

Geest bij monde van de psalmist gezegd: ‘Waarom woeden de volken 

en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich 

in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn 

Gezalfde ... die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.’ 

(Psalm 2:1-4) Romeinse soldaten en Romeinse wapens waren niet bij 

machte om de Heer des levens in het graf te houden. Het uur van Zijn 

verlossing naderde.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 649, 650. 

 
DINSDAG 

3.  Wat is de opzettelijke bedoeling van de heersers met Gods 

voorzieningen en acties? Psalm 2:3; Jeremía 5:5. 

Psalm 2:3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van 

ons werpen! 
Jeremía 5:5 Laat ik naar de aanzienlijken gaan en met hen spreken, 

want die kennen de weg van de Heere wel, het recht van hun God. 

Zij echter hebben samen het juk gebroken, de banden verscheurd. 
 

“Mensen met verdorven harten bedenken goddeloosheid, alsof er 

geen Hogere Macht is die hun plannen kan doorkruisen; ‘maar Die in 

de hemel zetelt, lacht, de Here spot met hen.’ Psalm 2:4 

De Here zegt: Omdat ‘zij Mijn raad niet hebben gewild, al Mijn verma-

ningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel 

en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der 

onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te 

gronde richten.’ Spreuken 1:30-32.” –Patriarchen en profeten, blz. 677. 
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WOENSDAG 

De Heer zal Zijn rijk vestigen 

 4.  Hoe zal God op Zijn tijd handelen met degenen die doorgaan 

met het plannen en uitvoeren van hun ondermijnende plannen 

tegen Hem? Wie heeft God aangesteld als Koning van de heilige 

berg Sion, ondanks de tegenwerking van de heidenen? Psalm 

2:4-6; Jesája 40:15-17. 

Psalm 2:4-6 Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen 
bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn bran-

dende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd 

over Sion, mijn heilige berg. 

Jesája 40:15-17 Zie, de volken worden beschouwd als een druppel 

aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de 
eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. 

Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als 
niets voor Heem, zij worden door Hem beschouwd als minder dan 

niets en als leegheid. 

 

“Hoe zullen God en Zijn heilige engelen naar de voorbereidingen 

gekeken hebben om het lichaam van de Verlosser der wereld te 

bewaken. Hoe zwak en dom moeten deze pogingen er hebben uit-

gezien. De woorden van de psalmist schilderen dit toneel: ‘Waarom 

woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen 

der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen 

de Heere, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden 

verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel 

woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.’ (Psalm 2:1-4) 

Romeinse wachters en Romeinse wapens waren niet in staat om de 

Heer van het leven in te sluiten in de nauwe omheining van het graf. 

Christus had verklaard dat Hij de macht had Zijn leven neer te 

leggen en het weer op te nemen. Het uur van Zijn overwinning was 

nabij.” –The Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 179, 180. 

 
DONDERDAG 

5.  Is de ware Koning net als een aardse heerser voorzien van grote 

macht, of is Hij een goddelijk Wezen? Psalm 2:7; 110:1, 2; 20:3. 
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Psalm 2:7; 110:1, 2; 20:3 Ik zal het besluit bekendmaken: De 

HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon. [...] De HEERE 

heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik 
Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 

De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers 

te midden van Uw vijanden. [...] Moge Hij u hulp zenden uit het heilig-
dom en u ondersteunen uit Sion. 

 

“ ‘Wij verkondigen u’, ging de apostel verder, ‘dat God de belofte ... 

vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk in de tweede psalm 

geschreven staat: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt. En 

dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat Hij weer tot 

ontbinding zal wederkeren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal U het 

heilige van David geven, dat betrouwbaar is; en daarom zegt Hij 

ook in een andere psalm: Gij zult Uw Heilige geen ontbinding doen 

zien.’ –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 129. 

“Christus was in Zijn wezen, in de hoogste betekenis daarvan, God. 

Hij was met God vanaf alle eeuwigheid, God over al het geschapene, 

gezegend in alle eeuwigheid. De Here Jezus Christus, de goddelijke 

Zoon van God, bestond vanaf de eeuwigheid; een te onderscheiden 

Persoon en toch één met de Vader. Hij was de alles overtreffende 

heerlijkheid des hemels. Hij was de aanvoerder van de geestelijke 

wezens. De aanbiddende eerbetuiging van de engelen mocht Hij 

ontvangen als Zijn recht.” (Review and Herald, 5 april 1906) –Het 
geloof waardoor ik leef, blz. 46. 

 
VRIJDAG 

De tijd van het oordeel is nabij 

6.  Wat zal gebeuren met de kwaden en opstandigen die slecht 

blijven doen? Wanneer zal dit gebeuren? Psalm 2:8, 9; 89:24; 

Jesája 60:12; Openbaring 19:11, 15. 

Psalm 2:8, 9; 89:24  Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als 

Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen 

verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als 
aardewerk. [...] Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn 

ogen, wie hem haten, zal Ik treffen. 
Jesája 60:12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen 

dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 
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Openbaring 19:11, 15 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 

paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. [...] En 
uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. 

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van 
de almachtige God. 

 

“God heeft gezegd: ‘Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn 

profeten geen kwaad.’ (Psalm 105:15) Mensen hebben een valse 

getuigenis afgelegd tegen Gods uitverkorenen. Ze hebben hun lede-

maten gekneusd met boeien en hen verbrand op de brandstapel. God zal 

Zijn kinderen wreken. In dezelfde proportie dat mensen in de geest het 

doel van satan de mensen hebben pijn gedaan, zullen zij lijden. Zo 

zullen zij vergaan die gedaan hebben al wat in hun macht lag om 

mensen te dwingen Gods geboden te overtreden die God heeft bevolen 

te gehoorzamen. (Openbaring 19:11-17 aangehaald)” –Review and 

Herald, 19 juni 1900. 

“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, onge-

veer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus 

omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is gehuld. [...] Jezus 

komt op de wolk naar de aarde als een machtig overwinnaar. Hij komt 

nu niet als ‘een Man van smarten’ om vernederd te worden en te lij-

den, maar als de Overwinnaar in hemel en op aarde om de levenden 

en de doden te oordelen.” –De grote strijd, blz. 590. 

 
SABBAT 

7.  Welk liefdevol verzoek richt God direct tot niet alleen de gewone 

mensen, maar ook tot de leiders en koningen? Welke wonderlijke 

ervaring zal gemaakt worden door een ieder die luistert naar deze 

uitnodiging van liefde en deze accepteert? Psalm 2:10-12; 100:2-5. 

Psalm 2:10-12; 100:2-5 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat 

u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, 

verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en 
u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. 

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! [...] Dien de HEERE 
met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet 

dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn 

volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een 
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lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. 

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn 

trouw van generatie op generatie. 
 

“Voordat de mens tot het Koninkrijk van Christus kan behoren, moet 

zijn karakter zijn gezuiverd van zonde en geheiligd door de genade 

van Christus.... Christus verlangt ernaar om Zijn genade te tonen.... 

Hij kwam om een Koninkrijk te vestigen van rechtvaardigheid. Hij 

kon niet worden omgekocht, Hij zou nooit van Zijn doel afzien. Deze 

aarde is Zijn gekochte erfenis, en Hij wenst dat mensen vrij, zuiver en 

heilig zijn.... Hoewel satan werkt door menselijke hulpmiddelen om 

het doel van Christus te hinderen, moeten er nog overwinningen 

worden geboekt door middel van het bloed, vergoten voor de wereld, 

dat glorie zal brengen aan God en het Lam. Zijn Koninkrijk zal zich 

uitbreiden, en de gehele wereld omvatten. ... Christus zal pas tevreden 

zijn als de overwinning compleet is.” –God’s Amazing Grace, blz. 27. 

 

Voor verdere studie 

“Het koninkrijk van Gods genade wordt nu opgericht, doordat dag aan dag 

harten, die vol van zonde en opstandigheid zijn geweest, zich overgeven 

aan de oppermacht van Zijn liefde. Maar de volledige bevestiging van het 

koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas plaatsvinden bij de wederkomst 

van Christus naar deze wereld. ‘Het koningschap, de macht en de grootheid 

der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk 

van de heiligen des Allerhoogsten.’ (Daniël 7:27). Zij zullen het koninkrijk 

beërven, dat voor hen bereid was ‘van de grondlegging der wereld af.’ 

(Matthéüs 25:34). En Christus zal Zelf Zijn grote macht in handen nemen 

en Hij zal regeren.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 96. 

 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van de Generale 

Conferentie Wereldbijeenkomst op blz. 89. 
 

 

26e Les     Sabbat 25 juni 2021 

                 Sabbatbegin 22.04 u.  22.04 u. 

 

Zijn wederkomst in kracht en glorie 

 

“Zo scheen het koninkrijk van Christus in het begin heel nederig en onbete-

kenend. [...] Toch bezat het koninkrijk van het evangelie in de machtige waar-

heden die toevertrouwd waren aan Zijn volgelingen, een goddelijk leven. En 

hoe snel was zijn groei, hoe wijdverbreid zijn invloed! Toen Christus deze 

gelijkenis vertelde, waren er slechts enkele eenvoudige Galileeërs om het 

nieuwe koninkrijk te vertegenwoordigen. [...] Maar het mosterdzaadje zou 

groeien en zich uitbreiden over heel de wereld. Wanneer de aardse konink-

rijken, waarvan de heerlijkheid de harten van de mensen vulde, zouden ver-

gaan, zou het koninkrijk van Christus blijven bestaan als een machtige en 

verreikende macht.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 43. 

“Spoedig zal de God des Hemels Zijn Koninkrijk vestigen, dat nooit ver-

nietigd zal worden.” –This Day with God, blz. 198. 

 
ZONDAG 

1.  Wie was de Medewerker van de Vader bij het scheppen van de 

hemel en de aarde? Psalm 102:26; Hebreeën 1:10. 

Psalm 102:26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is 

het werk van Uw handen. 
Hebreeën 1:10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrond-

vest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 
 

“In den beginne werd God geopenbaard door alle werken van de 

schepping. Het was Christus die de hemelen uitspande en de funda-

menten der aarde legde. Zijn hand heeft de werelden in de ruimte ge-

hangen en de bloemen van het veld geformeerd. ‘Die de bergen vastzet 
door Uw kracht.’ ‘Wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt.’ (Psalm 

65:7; 95:5) Hij heeft de aarde vervuld met schoonheid en de lucht met 

gezang. Op alle dingen op de aarde, in de lucht en aan het uitspansel 
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heeft Hij de boodschap geschreven van de liefde van Zijn Vader.”  

–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 11, 12. 

 
MAANDAG 

Aan Gods rechterhand 

2.  Hoe volbracht de Zoon des mensen Zijn opdracht op aarde – met 

menselijke of goddelijke hulp? Psalm 80:18; 89:22; Handelingen 

2:33, 34; 7:55. 

Psalm 80:18; 89:22 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechter-

hand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. [...] 

Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn arm zal hem sterk 

maken. 

Handelingen 2:33, 34; 7:55 Hij dan, Die door de rechterhand van 
God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft 

van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is 
immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft 

gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand. [...] Maar hij, vol 

van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de 
heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 

 

“Waar velen zijn gestruikeld, ging het om het niet zorgvuldig volgen 

van Gods ideeën maar hun eigen. Christus Zelf zei: ‘De Zoon kan 

niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen.’ (Johannes 

5:19) Hij had Zichzelf zo totaal ontledigd dat Hij Zelf geen agenda of 

plan opstelde. Hij leefde in acceptatie van Gods plannen voor Hem. 

En de Vader ontvouwde dag na dag Zijn plannen. Als Jezus zo af-

hankelijk was van God, en zei: ‘Wat ik ook de Vader zie doen, dat 

doe ik’, hoeveel te meer zouden menselijke vertegenwoordigers 

afhankelijk van God moeten zijn voor continue instructie, zodat hun 

leven de eenvoudige uitwerking van Gods plannen zou zijn!” –In 

Heavenly Places, blz. 147. 

“Onze Zaligmaker Zelf erkende, toen Hij de test onderging voor de 

mensheid, dat Hij uit Zichzelf niets kon doen. Ook wij moeten leren 

dat er geen kracht is in de mens alleen. De mens wordt alleen efficiënt 

als hij deelgenoot wordt van de goddelijke natuur.” –Counsels to 

Parents, Teachers, and Students, blz. 410. 
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DINSDAG 

3.  Welke hoge positie zal de Vader Hem geven? Psalm 89:28; 

Kolossensen 1:15. 

Psalm 89:28 Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de 

allerhoogste van de koningen van de aarde. 
Kolossensen 1:15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de 

Eerstgeborene van heel de schepping. 

 

“God wordt geopenbaard aan ons in Christus. Onze Redder is het 

beeld van de onzichtbare God. O, hoe dichtbij de hemel kunnen we 

zijn. Jezus zei: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien’ 

(Johannes 14:9)” –The Upward Look, blz. 142. 

“Velen geven toe dat Christus de Redder van de wereld is, maar op het 

zelfde moment blijven ze bij Hem uit de buurt, en falen in het berouw 

hebben van hun zonden. Ze falen in het accepteren van Jezus als hun 

persoonlijke Verlosser. Hun geloof is eenvoudig een instemming van 

het verstand en een oordeel over de waarheid. Maar deze waarheid 

wordt niet in hun hart gebracht, zodat het de ziel heiligt en het karakter 

verandert. ‘Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te 

voren verordineerd, het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, 

opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders.’ (Romeinen 8:29)” 

–Selected Messages, boek 1, blz. 389, 390). 

 
WOENSDAG 

4.  Welke beslissende strijd zal er plaats vinden tussen de Koning 

der Koningen en de heersers van deze wereld? Psalm 110:5; 

Openbaring 17:13, 14. 

Psalm 110:5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert 

koningen op de dag van Zijn toorn. 

Openbaring 17:13, 14 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun 
kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren 

tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en 

Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met 
Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 

 

“De slag van Armageddon zal weldra plaats vinden. Hij op Wiens 

kleed de naam Koning der koningen en Here der heren geschreven 
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staat, zal weldra verschijnen aan het hoofd van de hemelse heir-

legers.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 9. 

“Het koninkrijk van Gods genade wordt nu opgericht, doordat dag 

aan dag harten, die vol van zonde en opstandigheid zijn geweest, 

zich overgeven aan de oppermacht van Zijn liefde. Maar de volle-

dige bevestiging van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas 

plaatsvinden bij de wederkomst van Christus naar deze wereld. ‘Het 

koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de 

ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des 

Allerhoogsten.’ Daniël 7:27. Zij zullen het koninkrijk beërven, dat 

voor hen bereid was ‘van de grondlegging der wereld af.’ Matthéüs 

25:34. En Christus zal Zelf Zijn grote macht in handen nemen en Hij 

zal regeren.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 96. 

 
DONDERDAG 

De eeuwig blijvende troon 

5.  Hoe zal de aard van Zijn Koninkrijk en troon erg anders zijn 

dan die van deze aarde? Psalm 89:30, 37; Jesája 9:6. 

Psalm 89:30, 37 Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en 

zijn troon als de dagen van de hemel. [...] Zijn nageslacht zal voor 

eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. 
Jesája 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de 

vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn 
koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht 

en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de 

HEERE van de legermachten zal dit doen. 
 

“Toen de mens verloren was, zei de Zoon van God: Ik zal hem ver-

lossen, Ik zal zijn zekerheid en vervanging zijn. Hij legde Zijn 

koninklijke klederen af en bekleedde Zijn goddelijkheid met mense-

lijkheid, stapte van Zijn koninklijke troon af, zodat Hij kon afdalen 

in de diepten van de menselijke ellende en verleiding, onze gevallen 

natuur kon verhogen en het mogelijk kon maken voor ons om 

overwinnaars te zijn – de kinderen van God, de erfgenamen van het 

eeuwig koninkrijk. Zullen we dan enige overweging van de aarde 

toelaten die ons afbrengt van het pad van de waarheid?  Zullen we 

niet elke leerstelling of theorie onderzoeken en het toetsen aan Gods 

woord?” –Review and Herald, 17 juli 1888. 
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VRIJDAG 

6.  Wat zegt de heilige Schrift over het Koninkrijk van de Zoon, 

terwijl alles wat op deze aarde bestaat oud wordt en verdwijnt? 

Psalm 102:26, 27. 

Psalm 102:26, 27 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel 
is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú zult stand-

houden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen 

als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 
 

“Degenen die volgen in de voetstappen van Christus doen niet aan 

uiterlijk vertoon. Daar is Christus niet. Hij die Mij wil volgen die 

verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op zich en volgt Mij. Zonder 

Mij kun je niets doen tot glorie van Mijn Naam. Alle lust en ple-

ziertjes van deze wereld en menselijke macht zullen voorbijgaan. 

Geen jota of tittel van alle wereldse pleziertjes en haar veronderstelde 

waardevolle schatten kunnen met de ziel worden meegenomen naar 

de eeuwige wereld. Een manier van leven wordt besteed aan het doen 

van de wil van God. Dat leven en werk zal voor eeuwig voortbestaan; 

want het werk dat wordt besteed om het koninkrijk van God in deze 

wereld voorwaarts te brengen, zal de resultaten ervan brengen in het 

toekomstige eeuwige koninkrijk van God.” –Review and Herald,  

9 mei 1899. 

 
SABBAT 

Hij zal de wereld oordelen 

7.  Wat staat in de Psalmen geschreven over Zijn wederkomst en 

Zijn handelen met deze wereld? Psalm 96:13; Jesája 11:3, 4; 

Openbaring 19:11. 

Psalm 96:13 Voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, 

want Hij komt om de aarde te oordelen. 
Jesája 11:3, 4 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal 

niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar 

wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en 
de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnis-

sen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met 
de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 



88 

 

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 

paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. 

En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 
 

“Het laatste oordeel is een zeer plechtige en ontzaglijke gebeurtenis. 

Dit moet plaats vinden in het bijzijn van het gehele universum. Aan 

de Heere Jezus heeft de Vader alle oordeel gegeven. Hij wil de 

beloning voor de loyaliteit aan de wet van Jehova bekendmaken. God 

zal worden geëerd en Zijn regering wordt betuigd en verheerlijkt, en 

dat in de aanwezigheid van de bewoners van de ongevallen werelden. 

Op de grootst mogelijke wijze zal de heerschappij van God betuigd 

worden en verhoogd. Het gaat niet om het oordeel over een persoon 

of natie, maar over de hele wereld. O, wat een verandering zal dan 

komen in het begrip van alle geschapen wezens. Dan zal een ieder de 

waarde van het eeuwige leven zien.” –This Day with God, blz. 296. 

 

Voor verdere studie 

“Door het geloof krijgen de kinderen van God kennis over Christus en 

koesteren ze de hoop op Zijn verschijning, om de wereld in rechtvaardig-

heid te oordelen, tot het een heerlijke verwachting wordt. Want zij zullen 

Hem zien zoals Hij is en ze zullen gemaakt worden net als Hij en voor 

altijd bij de Heer zijn. De slapende heiligen zullen dan geroepen worden 

uit hun graven tot een verheerlijkt eeuwig leven. Als de dag van verlos-

sing zal komen, dan zult u weer zien, het onderscheid maken tussen die 

God dient, en hem, die Hem niet dient. Wanneer Christus komt, zal het 

zijn om vereerd te worden door ieder die gelooft en de koninkrijken van 

deze wereld zullen koninkrijken van onze Heer en Redder Jezus Christus 

worden.” –Faith and Works, blz. 115. 

 

_____ 
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Zendingsbericht van de Generale Conferentie 

Wereldbijeenkomst 
 

Voorlezen op Sabbat 25 juni 2022 
 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 2 juli 2022 worden ingezameld 

 

Geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Het is een grote 

vreugde voor mij om U te schrijven om u de grootste zegen van de Hemel 

toe te wensen waar ook in de wereld een gemeente bestaat. Ik groet u met  

2 Korinthe 9:10, 11: “Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood 

tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van 

uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot 

alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweeg-

brengt.” 

“Laten we daarom ons vertrouwen niet laten varen, maar vasthouden aan 

de zekerheid die we hebben, die hechter is dan ooit. ‘Tot hiertoe heeft ons de 

Here geholpen’, (1 Samuël 7:12) en Hij zal ons bijstaan tot het einde. Laten 

wij ons oog gericht houden op die dingen, die ons herinneren aan wat de 

Heer voor ons heeft gedaan, om ons te troosten en te redden uit de hand van 

de vernietiger. Laten we de genade, die God ons heeft betoond, steeds in onze 

gedachten houden: de tranen die Hij heeft afgewist, de pijn die Hij heeft 

gestild, de angst die Hij heeft weggenomen, de vrees die Hij heeft verjaagd, 

de noden waarin Hij heeft voorzien, de zegeningen die Hij heeft geschonken, 

die ons zodoende sterk maken voor de rest van onze pelgrimstocht.” 

–Schreden naar Christus, blz. 154. 

We hebben nu nog maar een korte tijd om ons op de eeuwigheid voor te 

bereiden. Gebeurtenissen zeggen ons dat Jezus spoedig terug komt naar 

Zijn gemeente.  

“De Gemeente van God hier beneden is één met de Gemeente van God hier-

boven. Gelovigen hier op aarde en de wezens in de hemel die nooit gevallen 

zijn, vormen één Gemeente. Elk verstandelijk schepsel in de hemel stelt be-

lang in de vergaderingen van de heiligen die op aarde bijeenkomen om God 

te aanbidden. In de binnenste hof des hemels luisteren zij naar het getuigenis 

van de getuigen van Christus in de voorhof op aarde, en de lof en dankzeg-
ging van de aanbidders hier op aarde smelt samen met de hemelse lofzang, – 

en blijde lofprijzingen weerklinken door de hemelse hoven omdat Christus 

niet tevergeefs gestorven is voor de gevallen zonen van Adam. Terwijl enge-

len zich laven bij de oorsprong van de bron, drinken de heiligen op aarde uit 
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de zuivere rivieren die stromen uit de troon, de rivieren die de stad van onze 

God verblijden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 30. 

Slechts een paar dagen resten nog tot de nieuwe wereld conferentie. Zoals 

u weet, komen de afgevaardigden van de verschillende landen elke vijf 

jaar samen om de nieuwe ambtsleden van de Generale Conferentie te 

kiezen en om beslissingen te nemen betreffende Gods zaak wereldwijd. 

Naar onze gewoonte nodigen we alle gelovigen van de hele wereld uit om 

deze gebeurtenis bij te wonen en te delen in de zegeningen. De locatie is 

deze keer in Amerika, specifiek in Zuid-Amerika in het prachtige Peru, de 

thuisbasis van de grootste Unie van ons kerkgenootschap. Dit wordt zeker 

een bijzondere tijd, omdat we, na het doorstaan van de pandemie, terug 

kunnen kijken op Gods genade voor Zijn gemeente zoals hierboven ge-

noemd: “de tranen die Hij heeft afgewist, de pijn die Hij heeft gestild, de 

angst die Hij heeft weggenomen, de vrees die Hij heeft verjaagd, de no-

den waarin Hij heeft voorzien, de zegeningen die Hij heeft geschonken”. 

Geliefde broeders en zusters in Christus, de Generale Conferentie is finan-

cieel verantwoordelijk voor deze gebeurtenis, maar we willen u de gelegen-

heid geven om te delen in de zegeningen door ruimhartig te geven om deze 

belangrijke activiteit te ondersteunen. Een van de belangrijkste redenen voor 

deze collecte is het dekken van de kosten van de afgevaardigden van landen 

die de middelen niet hebben om afgevaardigden te zenden vanwege hun 

economische situatie. Andere kosten moeten ook worden gedekt zoals voe-

ding, reizen, onderdak en bijkomende kosten tijdens de delegatie-sessies en 

openbare bijeenkomsten. Daarom vraagt de Generale Conferentie de ge-

meente, sabbatsschoolleden bezoekers, plaatselijke gemeentes, velden en 

Unies om een gave te doen bij de speciale sabbatsschoolcollecte die de vol-

gende Sabbat wordt ingezameld. Moge God uw hart bewegen om gul te 

geven voor dit werk dat het meest heilig is op deze aarde. 

Wij smeken God om Zijn rijkste zegen uit te gieten over ieder veld en 

nodigen u uit om ons te vergezellen in gebed voor deze gebeurtenis. Moge 

het een grote zegen zijn voor ons allen, in het bijzonder in het licht van het 

belang van de tijd waarin we leven en het voorrecht dat we nog hebben. 

Laten we, als we samenkomen in vrijheid, van de gelegenheid gebruik 

maken om Gods werk te laten groeien. 

Moge God Zijn gemeente op aarde zegenen en mogen we snel samen zijn 

met de hemelse gemeente voor de eeuwigheid. Dit is mijn wens en gebed 

in de Heer. Amen. 
 

–Predikant Humberto Avellaneda Blanco 

Vice-voorzitter van de Generale Conferentie 
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