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Na Bijbelstudie is de Gemeente van Zeven-
de Dags Adventisten Reformatiebeweging tot 
een aantal geloofsprincipes gekomen, waar-
onder de belangrijkste zijn:

De Alwetende, liefhebbende God heeft alles in 
het universum door Zijn Zoon Jezus Christus 
geschapen; De eigenaar en onderhouder van 
het universum.

Hij nam de uitdaging op Zijn liefdevol leider-
schap aan door de wereld met Hem te verzoe-
nen door het leven, sterven en opwekken van 
Zijn Zoon, het vleesgeworden Woord.

De Heilige Geest, Jezus vertegenwoordiger op 
aarde, overtuigt van zonde, leidt ons in waar-
heid en geeft kracht om de ongerechtigheid te 
overwinnen.

De Bijbel is het verslag van Gods handelen 
met de mensheid en de maatstaf van alle be-
ginselen, de tien geboden zijn een uitdrukking 
van Zijn karakter en het fundament van een 
voortgaande reformatie.

Zijn volk roept, in overeenstemming met 
Gods woord en onder leiding van de Heilige 
Geest, iedereen op om zich met God te ver-
zoenen door het geloof in Jezus.

Bijbelse profetieën tonen dat de geschiedenis 
van deze aarde spoedig zal worden afgeslo-
ten met de zichtbare wederkomst van Jezus 
Christus als koning om diegenen tot Hem te 
roepen die Hem als enige Verlosser en Heer 
hebben aangenomen.

Inhoudsopgave

Adventisten 
en de huidige wereldpolitiek   4

John Wycliffe, 
De morgenster van de Reformatie  8

Natuurlijke antibiotica 
Deel 1            11

Overtuigd of bekeerd                  15

De derde Adam           20

Recepten            23



ACTUEEL

4  •       De Sabbatwachter

A

A. van der Plas

ACTUEEL

ls Adventisten mengen we ons niet in de wereldpolitiek (omdat deze 
wereld niet onze wereld is), gezien het feit we ons voorbereiden om een 
wereldburger te zijn in Gods koninkrijk, wat straks opgericht zal worden, niet 
door mensenhanden, en eeuwig stand zal houden (zie Daniël 2:44, 45). Ellen White 
geeft aan in Counsels for the Church, blz. 316: “Gods kinderen dienen zich geschei-
den te houden van elk bondgenootschap met ongelovigen.” Een reden die ze ook 
daarbij noemt, is om onderlinge onenigheid te voorkómen.

Daarom gaan we ook niet naar de stembus, te meer omdat alle politici ook nog eens 
hun beloftes nauwelijks waar kunnen maken en vaak er een eigen agenda op na 
houden.

Sinds 2015 hebben we de Wet raadgevend referendum. Bij een referendum wordt 
een vraag voorgelegd aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied, die 
betrekking heeft op een bepaalde wetgeving. Dit is een stukje democratie waarbij 
het volk om hun mening wordt gevraagd.

Momenteel is er in Nederland veel om te doen dat de huidige regering – het kabi-
net-Rutte III – dit raadgevend referendum wil afschaffen (wellicht omdat de enige 
uitslag tot nu toe haaks staat op de mening en het beleid van de regering), en ze 
willen tevens voorkómen dat er een referendum komt om die afschaffing van het 
referendum te verhinderen. 

Het ware gezicht van de EU bij de ongeregeldheden in Catalonië
Als we afgelopen najaar een beetje het nieuws hebben gevolgd, leek het bijna of ze 
in Catalonië tientallen jaren terug in de tijd waren gegaan. De beelden die op zon-
dag 1 oktober 2017 tot ons kwamen uit EU-lidstaat Spanje. Op die dag vond daar 
een referendum plaats – geïnitieerd door de regering van het autonome Catalonië 
binnen het Spaanse koninkrijk – met de vraag hoe de Catalanen invulling willen 
geven aan hun recht op zelfbeschikking. Maar wat blijkt? EU-land Spanje blijkt een 
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aantal decennia beschaving achter te lopen op 
de rest van Europa en gaat helemaal los op het 
referendum waarin de mening van het lokale 
volk werd gevraagd. Burgers, ook gepensio-
neerde mensen, die hun mening wilden geven, 
werden in elkaar geslagen en met rubberen 
kogels beschoten. Op brancards moesten ze 
worden afgevoerd. Stemlokalen werden aan-
gevallen en stembussen in beslag genomen om 
vernietigd te worden. Het is lang geleden dat 
de fundamentele grondrechten van een volk in 
West-Europa op deze wijze werden geschon-
den.
En wat doen de hoge heren van de EU, die ons 
60 jaar vrede zou hebben gebracht, nu op zulke 

flagrante wijze het recht op zelfbeschikking 
van een compleet volk met voeten wordt 
getreden in een EU-lidstaat? Wat doet de 
voorzitter van de Europese Commissie, 
Jean-Claude Juncker? Hij zwijgt. En wie 

zwijgt, is het spreekwoord, stemt toe.

Er kwamen na het excessief geweld tegen de 
burgers allerlei drogredenen waarmee het 
geweld werd goedgepraat. Eu voorstanders en 
Spaanse democratiehaters vonden het logisch 
dat voorzitter Juncker zwijgt. Want dat referen-
dum was tenslotte illegaal verklaard door het 
Spaanse Constitutionele Hof! Dus dan mag dat 
allemaal. Ook de vicevoorzitter van de Euro-
pese Commissie Frans Timmermans gebruikte 
dit argument om het Spaanse politiegeweld 
goed te praten.

Maar wat wordt vergeten, is dat de autoriteit 
van een grondwet alleen geldt voor de burgers 
van dat land. De vraag die de Catalanen echter 
gesteld werd, was: “Willen wij nog burgers zijn 
van dit land?” Daarmee is de autoriteit van de 
Spaanse Grondwet dus ook een onderwerp van 
discussie geworden.

Maar zelfs als het zo zou zijn dat de Catalanen 
geen recht op zelfbeschikking zouden hebben 
terwijl de rest van Spanje wél het “recht” zou 
hebben om de Catalanen haar wetten en regels 
op te leggen terwijl de Catalanen de autoriteit 
daarvan niet erkennen, dan nóg is dat geen 
excuus voor politiegeweld en het schenden van 
mensenrechten, het politiek censureren van het 
internet en al die andere toestanden die we na-
jaar 2017 zagen in de straten van de Catalaanse 
steden. De Catalanen pleegden geen geweld en 
ze braken niets af. Ze wilden alleen hun stem 
laten horen. Geweld kan dan nóóit een propor-
tionele tegenreactie van de politie zijn. 

Zelfs als de EU een geldig argument zou heb-
ben om Spanje te steunen in haar claim dat het 
referendum illegaal en ongeldig is, dan nóg zou 
de EU daarnaast het Spaanse ingrijpen kunnen 
veroordelen. Maar dat gebeurde niet.

Blijkbaar verdedigt de EU democratische 
rechten alleen als dat past in de agenda van de 
EU. Als de agenda van de EU de andere kant op 
wijst, is de EU net zo bereid om schendingen 
van diezelfde rechten te verdedigen. 

Precedentwerking
Dit soort gebeurtenissen staan nooit op zich. 
Als toegestaan wordt dat de Spaanse overheid 
op dergelijke wijze een referendum onder-
drukt omdat het “illegaal” zou zijn, dan is dat 
ergens anders binnen de EU ook toegestaan. 
Dit is buitengewoon slecht nieuws voor alle 
democraten in Europa die voorstander zijn van 
directe democratie, met name diegenen die 
nationale zelfbeschikking hoog in het vaandel 
voeren.

Want wat gebeurt er, als we straks nóg verder 
geïntegreerd zijn in de EU, en we besluiten als 
Nederland dat we een referendum over ons lid-
maatschap van de EU willen houden, zoals de 
Catalanen vandaag een referendum over hun 
relatie tot Spanje houden?

Wat nu, als vervolgens blijkt dat dat volgens de 
Europese wetgeving helemaal niet meer mag 
en dat referendum dus juridisch als “illegaal” 
bestempeld kan worden, zoals het Catalaanse 
referendum volgens de Spaanse wetgeving 
illegaal is?

En wat, als op dat moment de bestuurders in 
Brussel met hun grootheidswaanzin hun zin 
hebben gekregen en er inderdaad een Europees 
leger en politiemacht bestaat?

Dan is de stap niet groot voor de EU om te 
wijzen naar Catalonië als precedent om hard in 
te grijpen in bijvoorbeeld een Nederlands re-
ferendum om uit de EU te stappen. Het is dan 
namelijk illegaal volgens de Europese wetten 
en verdragen die Nederland heeft ondertekend, 
dus de EU heeft dan het “recht” om in te grij-
pen en de orde te herstellen op de wijze die hen 
goeddunkt, mogelijk door gebruik van geweld 
om te verhinderen dat mensen hun mening 
geven. 
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De stilzwijgende goedkeuring van de EU naar 
Spanje toe afgelopen najaar toont aan dat de 
EU in ieder geval geen enkel moreel bezwaar 
heeft tegen gewelddadig ingrijpen in een de-
mocratisch proces. De persoon die na vandaag 
nog zegt “maar dat zou de EU nooit doen, dat 
gaat in tegen hun Europese waarden,” houdt 
zichzelf voor de gek.

Afremmen. Nu het nog kan.
Hoe zal dat straks zijn als de zondagswetten 
uit de ijskast worden gehaald en men die in de 
EU van kracht wil laten worden? Wat kunnen 
Gods kinderen daartegen doen, en mogen 
wij überhaupt op een christelijke wijze – dus 
zonder gebruikmaking van geweld – wel zulke 
wetten proberen tegen te houden?

We zien nu al met lede ogen aan hoe onge-
merkt telkens meer macht van de burger naar 
steeds hogere overheden gaat, tot aan Brussel 
toe. Straks zullen we zien hoe grotere wereld-
machten met elkaar gaan samenwerken, en 
onder wiens leiding dat zal zijn. De Bijbel geeft 
in Openbaring 13:16, 17 aan dat er een tijd 
komt dat we niet kunnen kopen of verkopen. 
En met een digitale munt (binnen de EU wordt 
al gesproken over afschaffing van contant geld) 
wordt het straks makkelijker om een bepaal-
de groep mensen uit te sluiten van kopen of 
verkopen.

De burger levert steeds meer soevereiniteit in 
bij de Nederlandse regering, de Nederland-
se regering heeft telkens weer wat minder te 
zeggen bij de EU in Brussel, en Brussel is straks 
gewoon onderdeel van de VN. De paus heeft 
in september 2015 al in een historisch moment 
de VN in New York toegesproken, en ook het 
Amerikaans congres. Zal de VN straks geleid 
worden door de paus? En erkent de paus niet 
zijn meerdere in satan, die Gods plan op aarde 
probeert te dwarsbomen? In het appendix van 
The Great Controversy 1888, blz. 680 staat: “Het 
pausdom was echter niet minder het instru-
ment van satan dan het heidense Rome; want 
alle macht, de zetel en het grote gezag van het 
pausdom zijn door de draak gegeven. En dus, 
hoewel de paus beweert de plaatsvervanger 
van Christus te zijn, is hij in werkelijkheid de 
plaatsvervanger van satan – hij is de antichrist.”

In de jaren ’80 van de 19e eeuw waren er al 
pogingen om de zondagswetten van kracht te 
laten worden. Ellen White zei in die tijd al dat 
als de zondagswetten komen, we er alles aan 
moeten doen om het tegen te houden.

Niet stilzitten en niets doen
“Zij die gewaarschuwd zijn voor de gebeurte-
nissen die op komst zijn, moeten niet rustig de 
naderende storm afwachten, en zich troosten 
met de gedachte dat de Heer Zijn getrouwen 
zal beschermen in de tijd der benauwdheid. 
Wij moeten zijn als dienaren die hun Meester 
verwachten, niet in ijdele afwachting, maar 
hard werkend en met een onwankelbaar geloof. 
[...] Terwijl de mensen slapen, is satan druk 
bezig om de zaken zo te regelen dat Gods volk 
met op recht of genade hoeft te rekenen. De 
zondagsbeweging doet nu haar werk in het 
duister. [...] De voorstanders geven voor een 
gematigde instelling te hebben en zijn schijn-
baar christenen, maar wanneer de beweging zal 
spreken zal zij de geest van de draak openba-
ren. Het is onze plicht alles te doen wat in ons 
vermogen ligt om het dreigende gevaar af te 
wenden. Wij moeten trachten vooroordelen 
weg te nemen door onszelf bij de mensen in 
het juiste licht te plaatsen. Wij moeten hen 
duidelijk maken waar het in werkelijkheid om 
gaat, en een zo effectief mogelijk protest laten 
horen tegen de maatregelen die de vrijheid van 
het geweten beknotten. Wij moeten de Schrif-
ten onderzoeken en in staat zijn aan te geven 
wat de reden voor ons geloof is. [...] Wij moe-
ten niet langer slapen op de betoverende grond 
van satan, maar al onze verdedigingsmiddelen 
benutten, en gebruik maken van alle capaci-
teiten waarmee de Voorzienigheid ons heeft 
uitgerust.” –Getuigenissen voor de gemeente, 
deel 5, blz. 370, 372.

“Een satanische macht staat achter de zondags-
beweging, maar deze macht is verborgen. Zelfs 
de mensen die met dit werk bezig zijn, zijn 
zelf verblind wat betreft de gevolgen van hun 
beweging.  

Laat Gods gebodenhoudend volk in deze 
tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie 
aanvaarden. Voor ons ligt het vooruitzicht, een 
aanhoudende strijd te moeten voeren met de 
kans op gevangenneming, het verlies van bezit-
tingen en zelfs het leven bij het verdedigen van 
Gods wet, die krachteloos wordt gemaakt door 
menselijke wetten (RH 1 jan. 1889).” –Bijbel-
kommentaar, blz. 668.

“Als wij de tekenen van het naderende gevaar 
zien, is het onze plicht in actie te komen. Laat 
niemand het kwaad gelaten afwachten, en zich 
troosten met de overtuiging dat dit werk moet 
voortgaan, omdat de profetie het voorzegd 
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heeft, en dat de Heer Zijn volk zal behoeden. 
Wij doen niet de wil van God als wij gezapig 
afwachten, en niets doen om de vrijheid van 
geweten te beschermen. Er moet een vurig en 
hartgrondig smeken opstijgen naar de hemel, 
dat dit kwaad mag worden afgewend tot wij het 
werk hebben gedaan dat zo lang verzuimd is.” –
Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 581.

“We kunnen niet voor mensen werken, die hun 
invloed gebruiken om de godsdienstvrijheid te 
onderdrukken, en om repressieve maatregelen 
te nemen, die hun medemensen oproepen of 
dwingen de zondag te houden, alsof het Sabbat 
is. De eerste dag van de week is geen dag om 
te eerbiedigen. Het is een valse sabbat, en de 
leden van Gods gezin kunnen niet samenwer-
ken met mensen die deze dag verheffen en de 
wet van God schenden, door Zijn Sabbat met 
voeten te treden. Het volk van God mag niet 
op zulke mensen stemmen. Want als ze dat 
doen, dan zijn ze medeplichtig aan de zonden 
die ze zullen doen als ze in functie zijn. –FE 
475 (1899) [...] Ik hoop, dat onze bazuin een 
zeker geluid zal geven over deze zondagswetbe-
weging. Ik denk, dat het ’t beste is, dat in onze 
geschriften het onderwerp van Gods eeuwige 
wet speciale aandacht krijgt... Wij moeten nu 
ons uiterste best doen, om deze zondagswet 

tegen te houden. – CW 97, 98 (1906)” –Jezus 
komt!, blz. 101, 102.

Dat de Heere ons mag laten inzien waar we 
ons afzijdig dienen te houden van wereldse 
politiek, en wanneer wij wél onze mening en 
stem moeten laten horen, waar het onze plicht 
is om onder Jezus’ banier te strijden voor Gods 
zaak en Zijn eeuwige wetten te verdedigen. Dat 
wij onder vurig gebed het zwaard van de Geest 
– Gods Woord – mogen gebruiken als enige 
wapen. 

Hebreeën 4:12 zegt niet voor niets: “Want 
het Woord van God is levend en krach-
tig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard, en het dringt door tot op de 
scheiding van ziel en geest, van ge-
wrichten en merg, en het oordeelt de 
overleggingen en gedachten van het 
hart.”

Laten we niet vergeten dat slechts 
het Woord van onze God eeuwig 
stand houdt. Het is onveran-
derlijk, onweerlegbaar en vol 
kracht en gezag! Amen.



GESCHIEDENIS

8  •     De Sabbatwachter

n een eerder artikel van de Sabbatwachter (april 2017) konden we zien dat de Wal-
denzen de Bijbel in de volkstaal hadden. Maar in grote delen van Europa bestond 
Gods Woord tot dan toe in talen die alleen door geleerden konden worden gelezen. 
Nu, na lange tijd van geestelijke duisternis, verscheen in de late middeleeuwen in En-
geland een hervormer, die later bekend werd als ‘de morgenster van de Hervorming’ 
(zie Openbaring 2:28). Hij was “de heraut van de Hervorming in Engeland, maar ook 
voor de hele christelijke wereld”.1

John Wycliffe werd rond 1328 geboren in North Yorkshire (Engeland) en behoorde 
tot een oude familie van Angelsaksische adel, afkomstig uit Wycliffe-on-Tees. 

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij primair onderwijs dichtbij huis gekregen, aan de abdij 
van Egglestone, en zijn gymnasiale opleiding kreeg hij later in Oxford.2

Aan de scholen leerde men in die tijd de zeven zogenaamde vrije kunsten, onderver-
deeld in het Trivium van taalvakken (woorden) en het Quadrivium van rekenvakken 
(getallen). Het Trivium vormde de basis van de universitaire studie; daarna kwam het 
Quadrivium.

De zeven vrije kunsten waren: grammatica (taalkunde, oftewel het leren van Latijn), 
dialectica ofwel logica (logisch redeneren), retorica (kunst van de welsprekendheid 
ofwel hoe een betoog houden), aritmetica (rekenkundig met getallen werken),   geo-
metria (ruimtelijke meetkunde), musica (harmonieleer – tijd), astronomia (kosmolo-
gie – ruimte in tijd).

Na de herontdekking van veel van de werken van Aristoteles in de loop van de der-
tiende eeuw kwamen er nog drie vakken bij, moraalfilosofie, metafysica en natuurfi-
losofie. Filosofie was in de middeleeuwen echter zeer sterk verbonden met theologie.

1.  E.G. White, De grote strijd, Veritas, Brussel/Den Haag, 1975, blz. 77.
2.  J.J. Sonstral, Wycliffe en de Lollarden: het protestantisme in Engeland vóór de Hervorming 
der XVIde eeuw, Van der Wiel, Arnhem, 1859, blz. 30, 31.

I
A. van der Plas
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John Wycliffe werd opgeleid in de scholastische 
wijsbegeerte, in het canoniek en burgerlijk 
recht, vooral met betrekking tot Engeland.

De uitbraak van de pestepidemie – de Zwarte 
Dood – rond 1348, waaraan een op de drie van 
de bevolking stierf, moet een grote impact in 
zijn leven hebben gehad, en heeft waarschijn-
lijk zijn universitaire opleiding doen vertragen.

In het werk dat hij later heeft gedaan, is de 
waarde van de opleiding in zijn jeugd duide-
lijk naar voren gekomen. Door zijn grondige 
kennis van de speculatieve wijsbegeerte van 
zijn eigen tijd kon hij haar dwalingen duidelijk 
aan het licht brengen en door zijn studie van 
het nationaal en het kerkelijk recht was hij de 
man om zich in te zetten voor burgerrechten 
en godsdienstvrijheid.

Hij bestudeerde, onder andere in Oxford, de 
werken van Anselmus van Canterbury, die 
geen tegenstelling zag tussen geloven en wijs-
gerig kennen. Ook de schriften van Bernard 
van Clairvaux, de preken van Hiëronymus van 
Stridon, Ambrosius van Milaan en Gregorius 
de Grote las hij met grote ijver. Door de werken 
van Augustinus van Hippo werd John Wy-
cliffe getrokken naar de hoofdbron: de heilige 
Schrift. Door gebrek aan de noodzakelijke taal-
kennis was Wycliffe niet in staat om de Bijbel 
in de oorspronkelijke talen te lezen. Maar via 
de Vulgaat, de Bijbel in het Latijn, kreeg hij 
toch toegang tot Gods waarheid. En zo kon hij 
zijn honger en dorst naar de waarheid stillen 
met het brood des levens, en het water uit de 
heilsfontein. 

Nadat Wycliffe doctor in de theologie werd, 
kreeg hij daarmee ook meer bekendheid in 
zijn functie als hoogleraar in de theologie. Zo 
worden zijn bedenkingen bij de theologie en 
het functioneren van de kerk in zijn tijd nu ook 
buiten Oxford meer bekend. In essentie komen 
die neer op twee punten:

- Niet de kerk, maar het evangelie is voor het 
geloof van belang, waarbij de Bijbel als woord 
van God de centrale autoriteit is.

- Het zou de kerk sieren afstand te doen van 
luxe en wereldlijke macht.

Hij was niet alleen fel gekant tegen de macht 
van de paus, maar ook tegen de vele kerkelijke 
doctrines zoals, de aflaathandel, de uitverkie-

zing en de leer van transsubstantiatie binnen 
de eucharistie. Hij was tevens van mening dat 
de biecht en het celibaat afgeschaft dienden te 
worden.

Daardoor  had deze vrome man het niet ge-
makkelijk in zijn tijd. Hij werd hevig tegenge-
werkt door Dominicaanse en ook twee Francis-
caanse monniken.3

Omdat de Bijbel voor Wycliffe de enige norm 
voor de waarheid was, vertaalde hij, samen 
met anderen, deze in het Engels. Daarmee 
brak hij met een wijdverbreide overtuiging dat 
niemand de Bijbel uit eigen initiatief mocht 
vertalen, zonder goedkeuring van de katholieke 
kerk.  Volgens Wycliffe was het belangrijker zelf 
de Bijbel te bestuderen dan te luisteren hoe de 
geestelijken het (in het Latijn, in plaats van de 
volkstaal) voorlazen. Omdat de boekdrukkunst 
nog niet was uitgevonden, en het gewone volk 
niet kon lezen, waren ze nog aangewezen op 
het luisteren naar de Bijbel in de kerk. Wyclif-
fe was overtuigd dat iedere christen de Bijbel 
zou moeten kunnen bestuderen: “Christus en 
Zijn apostelen onderwezen het volk in die taal, 
welke zij het beste kenden. Waarom zouden de 
mensen dat nu ook niet doen?”

Ook was hij van mening dat het noodzakelijk 
was terug te keren naar de eerste situatie van 
het Nieuwe Testament, om zo de Gemeente 
3. D.C. Fowler, The Life and Times of John Trevisa, 
Medieval Scholar, University of Washington Press, 
Seattle/London, 1995, blz. 62.



GESCHIEDENIS

10  •     De Sabbatwachter

werkelijk te kunnen doen reformeren. Daarom 
moest iedereen in staat kunnen zijn om de 
Bijbel te lezen om zo die tijd te kunnen begrij-
pen.4

Toen Wycliffe alle vertrouwen in de kerklei-
ding verloren had, stuurde hij zijn aanhangers 
(zowel priesters als leken) erop uit om door het 
land heen te preken in zijn geest. Deze boete-
predikers werden de ‘poor priests’ genoemd. 
En de aanhangers die zij verwierven, werden 
Lollards genoemd, een term afkomstig van het 
Middelnederlandse ‘lollen’, wat zacht mumme-
lend zingen en bidden betekent.

Nadat Wycliffe de Bijbel in het Engels vertaald 
had, stierf hij in 1384 op oudejaarsdag.

Toen eenmaal in Engeland de Hervorming snel 
voortgang maakte, kwam dat, omdat via John 
Wycliffe het vuur van het Lollardisme geheel 
en al nog niet uitgedoofd was. Zij verzetten 
zich tegen de boerenonderdrukkers en de 
4. J. Stacey, John Wycliff and Reform, The Westmin-
ster Press, Philadelphia, 1964, blz. 75.

rijke geestelijkheid. Zij verwierpen de biecht, 
heiligenbeelden, gebeden voor de doden, etc. 
en verkondigden dat de geestelijken dienen 
te leven in apostolische armoede; het celibaat 
zagen zij als onnatuurlijk, en de macht van de 
paus trokken zij in twijfel. Uiteindelijk werd de 
boodschap overgenomen door Johannes Hus 
uit Tsjechoslowakije.

In 1415 worden tijdens het Concilie van 
Konstanz de opvattingen van zowel Johannes 
Hus als van zijn inspirator, John Wycliffe, 
veroordeeld. Hus werd toen op de brandstapel 
gezet en de beenderen van Wycliffe werden 
op de katholieke begraafplaats in Lutterworth 
opgegraven en eveneens verbrand. Zijn as werd 
uitgestrooid in de rivier de Swift. Waar deze 
rivier uitkomt in de rivier Avon, en de Avon 
in de Severn, die in de zee uitmondt, en de zee 
weer in verbinding staat met de oceanen op 
aarde, staat de verbreiding van zijn as symbool 
voor de verbreiding van Wycliffes leer en roep 
tot hervorming.

Dat wij als getrouwe christenen het werk van 
hervorming mogen blijven voortzetten, met de 
verkondiging van de tegenwoordige waarheid 
tot aan de wederkomst van Jezus Christus en 
Hij ons dan mag verwelkomen in Zijn konink-
rijk met de woorden uit Matthéüs 25:21. “Goed 
gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig 
bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstel-
len; ga in, in de vreugde van uw heer.” Amen.
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ntibiotica zijn zonder twijfel een wondermiddel van de moderne geneeskunde. 
Neem bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline in 1928. Hoeveel ziekten die 
voorheen ongeneeslijk waren, konden ineens worden genezen. Het snelle herstel 
van de bacteriële (en alleen bacteriële) infecties dankzij de antibiotica zorgde 
ervoor dat velen er dol op waren en men zich verkeerd richtte op de farmaceuti-
sche medicijnen, omdat ze dachten dat het gevaar van infecties in het menselijk 
leven iets was wat nu tot het verleden behoorde.

Een antibioticum is een bepaalde stof die de bacteriën – die het lichaam ziek ma-
ken – doodt of de groei daarvan verhindert. Deze medicijnen zijn echter effectief 
voor een bepaald type bacteriën, maar let op, niet voor alle bacteriën. Ondanks 
de voordelen van deze moderne antibiotica, zijn er ook bijwerkingen.  Zij kun-
nen allergieën veroorzaken, stoornissen van het zenuwstelsel, diarree, maagont-
steking, en hoofdpijn. Candida komt bijvoorbeeld zeer vaak voor bij vrouwen 
die antibiotica gebruiken. Ik ondersteun op dit moment iemand van de familie, 
die candida heeft, juist door het hebben gebruikt van antibiotica. Veel antibiotica 
blijken een gif te zijn voor het lichaam. Ik heb het niet over het misbruik van 
antibiotica en/of de zorgwekkende toename van resistente bacteriën voor antibi-
otica. Vandaag de dag gebruikt het Europese gezondheidssysteem te veel antibi-
otica, zonder gerechtvaardigde redenen. Ik zal nooit vergeten dat mijn zoon een 
paar jaar geleden hoge koorts had, en ondanks het feit dat de resultaten van het 
laboratorium toonden dat er geen enkele vorm van pathogene bacteriën aanwe-
zig was, stuurden ze voor hem ook antibiotica in het geval dat zij er wel waren.

In de jaren 40 van de vorige eeuw werden antibiotica wijdverspreid gebruikt, 
waardoor zowel de overgrote meerderheid van artsen als patiënten beetje bij 
beetje de natuurlijke antibiotica vergaten, om met eenvoudige middelen tegen 
de infecties te strijden, oude huismiddelen, zoals: knoflook, ui, citroen, honing, 
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gember, radijs en propolis (bijenbalsem), onder 
anderen.

Afgezien van het probleem van resistentie te-
gen antibiotica, staan de lange termijn bijwer-
kingen van maar één antibioticakuur. De ver-
wachting binnen de gezondheidsgemeenschap, 
dat de schade kan herstellen met probiotica en/
of gefermenteerd voedsel om de darmflora op 
een magische wijze te normaliseren, is verre 
van de realiteit.

Tegen de infecties die vaak voorkomen, waarbij 
het leven niet in gevaar is, biedt de natuur veel 
krachtige en effectieve alternatieven waarvan 
de werking in het lichaam niet agressief is of 
resistentie veroorzaakt. Het idee is om het 
lichaam te versterken met een dagelijkse con-
sumptie, zodat we niet ziek worden en als we 
ziek worden, kunnen we de hierna genoemde 
natuurlijke antibiotica in hogere doses gebrui-
ken. Deze voedingsmiddelen versterken het 
immuunsysteem vanwege hun samenstelling 
en hun natuurlijke eigenschappen. Zij begun-
stigen de algemene juiste werking van de orga-
nen, en stimuleren daarom de correcte verwij-
dering van toxische stoffen uit het organisme. 
Ze remmen de groei van pathogene kiemen, 
niet alleen bacteriën, maar ook virussen, 
schimmels en parasieten, zonder dat ze de nut-
tige bacteriën die we in de darm nodig hebben 
beschadigen of doden.

Bij de eerste symptomen van een infectie in 
het lichaam moeten wij allereerst suiker en 
alle soorten junkfood en gefrituurd voedsel 
uit ons dieet verwijderen. Het dieet moet tij-
dens deze periode bestaan uit groente, fruit, 
peulvruchten, oliehoudende zaden, volkoren 
granen vanwege de hoge gehaltes aan vitami-
nen, mineralen, en fytochemicaliën enz. In een 
veganistisch dieet mag de vitamine B12 niet 
ontbreken. Het is belangrijk om te weten dat 
vitamine B12 niet in voldoende hoeveelheden 
in groente gevonden wordt. Voor veganisten 
en ook voor vegetariërs raad ik aan om 1000 
of 1500mcg B12 per week in te nemen. Wat 
betreft vitamine D is het ook handig om in de 
winter in te nemen, vooral voor kinderen en 
ouderen. Eigenlijk hangt het van de toestand 
van onze lever af, want aangezien de bron van 
vitamine D de zon is, wanneer de stralen van 
de zon in contact komen met onze huid, wordt 
cholesterol omgezet in vitamine D. Dus als we 
genoeg zomerzon ontvangen (met de nodige 

voorzichtigheid zonder ons te verbranden) 
wordt vitamine D opgeslagen in de lever. (Let 
op, bij gebrek aan vitamine D wordt tandbederf 
gezien en in het ergste geval osteoporose. Dit 
komt omdat calcium niet opgenomen wordt bij 
de afwezigheid van vitamine D) Het is hoe dan 
ook raadzaam om in de winter of in de donke-
re dagen vitamine D te nemen (25mcg elke 5 
dagen).

Terugkomend op de natuurlijke antibiotica 
geven we een overzicht van de meest bekende: 
knoflook, gember, ui, citroen, oregano, teat-
ree-olie of extract, echinacea, kurkuma, roze-
marijn, extract van grapefruit zaad, vitamine 
C, propolis, olijfblad extract, eucalyptusolie, 
colloïdaal zilver (let op: zilverwater kan bij 
overmatig gebruik een blijvende blauwe huid 
veroorzaken), Aristolochia clematitis (let op: 
pijpbloem alleen uitwendig gebruiken, omdat 
de inname daarvan giftig is).

Knoflook
Het is één van de beste en krachtigste natuurlij-
ke antibiotica. Het bevat ook antivirale eigen-
schappen en is ook effectief tegen schimmels, 
parasieten en wormen. Het is vochtafdrijvend, 
desinfecterend, het zuivert het bloed, het regu-
leert de bloedsuikerspiegel, het is een krachtige 
antioxidant en het beschermt tegen DNA-be-
schadiging.  Knoflook is ook ontstekingsrem-
mend, het bevordert de spijsvertering, het 
beschermt de lever en de galblaas, enz.
De eigenschappen van de knoflook helen niet 
alleen, maar voorkomen infecties. Knoflook 
bevat veel fytochemicaliën en zwavelharding-
componenten. Deze zwavelverbindingen ‘plak-
ken’ aan giftige zware metalen, zoals lood en 
cadmium, en worden uit het lichaam verwij-
derd. Bovendien worden niet alleen bacteriën 
en ziekteverwekkende stoffen verwijderd, maar 
de darmmicroflora wordt ook daardoor bevor-
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derd, die als prebioticum fungeert. Het kan 
zowel extern als intern worden gebruikt.

Ik vergeet nooit dat ik kruidengeneeskunde 
heb gestudeerd, en het grote belang heb 
geleerd dat knoflook heeft voor de gezond-
heid van ons hart. Zijn hart-beschermende 
eigenschappen zijn van groot belang.  Het 
verlaagt een te hoog cholesterolgehalte en 
te hoge bloeddruk, het verdunt het bloed, 
het is antitrombotisch, een antistollings-
middel, en het bestrijdt de hoge triglyceri-
den aangezien ze ook de bloedvaten kun-
nen verstoppen.
Het gebruik: 
Knoflook is voor mij persoonlijk het beste 
medicijn tegen koorts. Een teentje knoflook 
(beter als het biologisch is) zeer goed gekauwd 
met een glas limonade (lauwwarm water met 
een halve eetlepel honing en een eetlepel vers 
citroensap). In het geval van hoge koorts kan 
het meerdere keren per dag worden inge-
nomen. Deze ingrediënten bij elkaar werken 
wonderbaarlijk bij zowel koorts als bij griep, 
verkoudheid en nog heel veel meer ziektes.
Knoflook moet rauw of in capsules worden 
ingenomen, omdat het koken daarvan essentië-
le componenten vernietigt. Zorg ervoor dat de 
capsules of tabletten geen suikerlaag bevatten. 
De capsules moeten een gehalte van 1000-1200 
mg hebben. Neem 2 capsules per dag als u het 
als natuurlijk antibiotica wilt gebruiken. (Zorg 
ervoor dat u geen farmaceutische medicijnen 
gebruikt, omdat de effecten anders kunnen 
verschillen)

Knoflook als middel voor externe infecties 
(oorinfectie)

Ingrediënten:
• 1 teentje geplette knoflook
• 2 eetlepels koudgeperste olijfolie

Bereiding:
• Doe de geperste knoflook in de olie en laat 
het 30 minuten trekken, daarna eruit ziften.
• De olie kan enigszins in een waterbad (au 
bain-marie) worden verwarmd (verwarm het 
niet te veel of her-verwarm het niet, want dit 
zal de gunstige eigenschappen ervan kapot 
maken).
Neem elk uur 1 of 2 druppels olie om een   in-
fectie in het oor te behandelen. Knoflookolie is 
ook een veilig middel voor kinderen.

Gember
Gember is een levensmiddel en een krachtig 
en natuurlijk antibioticum. Het is vooral goed 
tegen darm- en keelinfecties. Studies hebben 
laten zien dat het een antibacteriële werking 
heeft tegen pathogene voedselinfecties, zoals 
o.a. Salmonella, Staphylococcus, Anisakis, 
Escherichia coli, Listeria, Campylobacter. 
Het heeft zelfs in het geval van Hepatitis 
C en Helicobacter pylori goede resultaten 
opgeleverd. Gember bevordert de opname van 
voedingsstoffen.  Het helpt om constipatie te 
voorkomen, het verbetert de spijsvertering en 
bloedsomloop.  Het verlicht de gewrichtspijn, 
het is ontstekingsremmend, een antioxidant, en 
het verbetert de werking van de alvleesklier bij 
enzym afscheidingen etc.
Verse gember is een goed antibioticum, maar 
daarentegen is gedroogde gember dat niet, 
hoewel het nog wel zijn ontstekingsremmen-
de eigenschappen behoudt. Als we het in ons 
dagelijkse eten gebruiken, wordt het lichaam 
versterkt en op de lange termijn kan het beter 
weerstand bieden tegen de aanvallen van slech-
te microben.

Het gebruik:  
We kunnen een beetje geraspte en verse gem-
ber toevoegen aan onze reeds gemaakte ge-
rechten, zoals soepen, en salades. We kunnen 
gemberthee maken: Snij een stuk gember van 
de dikte van je vinger af en voeg het toe aan 
een kopje water. Laat afgedekt aftrekken tot het 
tot ongeveer 40°C is geworden. Voeg verder 
wat vers citroensap toe. Nog geen citroensap 
of honing toevoegen als het nog warmer is dan 
40°C omdat de vitamine C en enzymen van de 
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citroen en honing dan worden vernietigd. Op 
een nuchtere maag in de ochtend helpt het bij 
het reinigen van het lichaam en met de bloeds-
omloop, verkoudheid, griep, koorts enz. Het 
brengt meteen verlichting.

Ui
Ui is een van de oudste en belangrijkste 
natuurlijke antibiotica. Wegens de combinatie 
van stoffen die het heeft, is het uitstekend 
voor elke infectie van de luchtwegen, zoals: 
griep, bronchitis, faryngitis (keelontsteking) en 
andere pathologieën. Het is ook heel goed om 
allerlei soorten darmparasieten te bestrijden. 
Het is voeding rijk aan zwavelcomponenten, 
flavonoïden, quercetine.  De rode ui 
is zelfs rijker aan deze verbindingen. 
Het is bijvoorbeeld een uitstekend 
ontsmettingsmiddel en slijmoplossend middel 
van de longen. Het is ontstekingsremmend en 
een antioxidant. Het bevat veel vitamines en 
mineralen. De antitrombotische eigenschappen 
dragen net als knoflook bij tot de gezondheid 

van het hart. Het verbetert de functies van de 
nieren en het voorkomt kanker.
Bij het bijten op en kauwen van de rauwe ui 
komen de etherische oliën vrij, die rijk zijn 
aan zwavel. Als wij deze inademen, tranen 
onze ogen waardoor de neusslijmvliezen en 
slijmvliezen van de neus worden gereinigd en 
gedesinfecteerd.

Gebruik:  
Als voedsel moet het dagelijks niet ontbreken. 
Ideaal zou zijn om rauwe ui toe te voegen aan 
de salade, omdat de kooktemperatuur veel van 
zijn eigenschappen vernietigen.

Ik vind het opmerkelijk dat een paar druppels 
uiensap gebruikt worden om oorpijn te kalme-
ren.



Overtuigd of bekeerd •  15

ij deze gelegenheid zullen we mediteren over de tekst van Ezechiël 18:32: “Ik 
schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere 
HEERE, dus bekeer u en leef! “

Overtuiging
In het geloofsleven ontvangen we veel informatie over het gedrag en de 
grondbeginselen die we als christenen zouden moeten aannemen. Door 
de Bijbel en de getuigenissen te lezen, door de tweede ure te volgen in de 
gemeente of de sabbatschool te volgen, leren we kostbare lessen, gouden 
leringen die ons naar de eeuwige zaligheid kunnen leiden. Maar dit betekent 
niet dat we allemaal evenveel reageren op elke inspanning die de Heilige 
Geest doet om ons naar de volle waarheid te brengen (Johannes 16:13) en te 
proberen ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 
16:8) .
[...] Soms horen we broeders en zusters in de gemeente spreken die een na-
tuurlijke zendingsgeestdrift of een zeer duidelijke en diepgaande kennis van 
het woord van God hebben, maar in het dagelijkse leven doen ze alsof ze de 
Heer niet kennen. We kunnen onszelf ook overrompeld voelen in de overtui-
ging van de boodschap, maar niet toestaan   dat de boodschap ons verandert. 
Eén ding is wat we beslissen te geloven en een ander ding is wat we beslis-
sen te leven of uit te oefenen. In feite kunnen we onszelf verwikkelen in een 
gevaarlijk idee, namelijk denken dat de Bijbelse waarheid kennen en uitleven 
is een garantie voor onze verlossing, maar dit is niet waar. [...]

Stel dat iemand gelooft dat God goed en rechtvaardig is en dat deze godde-
lijke eigenschappen weerspiegeld worden in Zijn geboden, maar hij past in 
zijn dagelijks leven de eisen van de wet niet toe en leeft in overtreding, of 
wanneer voor hem een moeilijke beproeving komt, hij zijn geloof op geeft en 
het ontkent. Dit kan te wijten zijn aan geestelijke zwakte of onverschilligheid, 
wat ons leidt tot de conclusie dat het één ding is om overtuigd te worden 
en een ander ding is om volledig bekeerd te worden. Deze twee klassen van 
mensen zijn te vinden in de gemeente. De apostel Petrus is een goed voor-
beeld van overtuiging. Als er iemand was in de groep van de discipelen die 
overtuigd was van de goddelijkheid van Christus en Zijn boodschap, was 
dat Petrus. Petrus was altijd bereid om zijn geloof te belijden, hij valt altijd 
op voor zijn gewaagde uitspraken: “Simon Petrus antwoordde en zei: U bent 
de Christus, de Zoon van de levende God.” Matthéüs 16:16. “Maar Petrus 
antwoordde Hem en zei: Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik 
zal nooit aanstoot aan U nemen. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u 
dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult 
verloochenen. Petrus zei tegen Hem: Al moest ik ook met U sterven, ik zal U 
beslist niet verloochenen! Hetzelfde zeiden ook al de discipelen.” Matthéüs 
26:33-35.

We zien dat Petrus duidelijk is over het feit dat hij de zaak van Christus moet 
verdedigen, dat Jezus de Messias is en dat hij zich 100% in het werk moest 
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inzetten, maar dit was niet genoeg, Petrus 
moest zich bekeren.

Ware bekering 
Laten we de woorden die Jezus aan Petrus 
richt, analyseren: “Maar Ik heb voor u gebeden 
dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot 
inkeer gekomen bent, versterk dan uw broe-
ders.” Lukas 22:32. Jezus heeft deze woorden 
aan de apostel gericht, nadat Petrus met zijn 
geloof pronkte en pochte dat hij voor zijn 
Meester de gevangenis en de dood zou onder-
gaan.
De apostel had een oprecht en vurig geloof, 
maar hij kende zichzelf niet. Hij moest ware 
bekering ervaren. Jezus vertelde hem dat wan-
neer hij bekeerd zou worden, hij een effectieve 
hulp voor zijn broeders zou zijn en een goede 
apostel van de boodschap van het kruis. Mis-
schien is dit het geval bij een van ons? Veroor-
delen we maar hebben we geen bekering? Wat 
is het om bekeerd te worden? Om bekeerd te 
worden, moet men getransformeerd worden in 
iemand anders dan wat hij vroeger was. Vanuit 
het Bijbels oogpunt is bekering wanneer men 
gelijk aan Jezus is. “Neem Mijn juk op u, en 
leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” 
Matthéüs 11:29. Bekering is niet het werk van 
een moment, maar een proces dat ons naar 
heiliging leidt.

Als we ons oprecht van onze zonden bekeren 
en proberen in harmonie met de Wet van 
God te leven, begint er een reformatie in ons 
leven die ons ertoe brengt om af te zien van 
wat we ooit hebben liefgehad, hetgeen in strijd 
was met de wil van God. Het is een verande-
ring van het perspectief van het leven, van de 
manier van zijn, van smaken, van gevoelens. 
De Heilige Geest doet dit werk wanneer we 
Hem toestaan, daarom zegt Paulus dat hij die 
in Christus is een nieuw schepsel is. 2 Korinthe 
5:17.

Echte bekering neemt ons mee naar het begin 
van de bekering. Het Griekse woord bekering 
is metanoia. Dit betekent dat de manier van 
denken of van geest veranderd wordt. Dit zal 
ons helpen om te begrijpen wanneer mensen 
tot Christus en de discipelen naderden. Het ad-
vies dat zij hen gaven, was dat zij hun leven op 
orde moesten zetten, het was dat zij zich moes-
ten bekeren: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer 
u en laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen.” Handelingen 2:38. Petrus vertelde 
hen dat zij hun manier van denken moesten 
veranderen. Hun geest moest veranderd wor-
den. “God dan verkondigt, met voorbijzien van 
de tijden van de onwetendheid, nu overal aan 
alle mensen dat zij zich moeten bekeren.” Han-
delingen 17:30. De apostel Paulus zit in dezelf-
de gedachtegang als Petrus en leert dat als wij 
in harmonie met de Schepper willen zijn, we 
moeten leren om anders te denken over zonde, 
over het leven, over God, over Jezus. Het is een 
verandering van gezindheid die vervolgens 
invloed heeft op ons hele wezen, onze gewoon-
ten, ideeën, gebruiken en neigingen.

De eerste stap in het leven van iemand die be-
kering wil ervaren, is het bereiken van overtui-
ging van zonde en begrijpen dat zonde op een 
speciale manier God beledigt. Het degradeert 
en vervreemdt ons van de goddelijke norm, die 
ons nooit gelukkig zal maken. Dit is de bron 
van alle ellende en falen, die bijna altijd derde 
en vierde partijen treft en ons uiteindelijk de 
toegang tot de hemel ontzegt.

Zonde is het overtreden van Gods wet (1 
Johannes 3:4). Niemand kan echt gelukkig 
zijn als hij de zonde niet bestrijdt en overwint. 
Het aan God belijden van zonde geeft ons de 
mogelijkheid om in Jezus Christus vergeving te 
ontvangen (1 Johannes 2:1).

[...] De vijand werkt zo dat elk mens zijn 
zonden ziet als iets onbelangrijks. Hij is erin 
geslaagd om in de maatschappij het concept te 
hebben ingevoerd dat het leven van zonde een 
leven is van genot, dat dit iets is dat door ker-
ken is uitgevonden om mensen te onderwer-
pen. Het ergste is dat een groot aantal kerken 
de leugen verspreiden dat je niet kunt stoppen 
met zondigen. De gelovigen blijven opzettelijk 
zondigen, en het enige wat men moet doen is 
belijden dat ze in Jezus geloven.

De duivel presenteert zonde als aantrekkelijk 
en smakelijk. Het is dezelfde strategie die hij 
gebruikte bij Eva: “Maak je geen zorgen wat 
God zei, het is niet waar, je kunt de vrucht 
eten; en zondigen zonder gevolgen. Je zal een 
nieuw dimensie van kennis en kracht hebben. 
Dat is wat ik heb gedaan!” Maar daar liggen 
de verschrikkelijke gevolgen van een enkele 
zonde. Laten we God vragen door Zijn Heilige 
Geest, om in onze harten een afkeer te plaatsen 
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tegenover de zonde, dezelfde afkeer die de Hee-
re Jezus heeft ervaren. 

Hier ligt de sleutel: deelgenoot te worden aan 
de goddelijke natuur. Zonder Christus kunnen 
we niets doen voor onze redding (Johannes 
15:5). We kunnen ons oprecht niet bekeren, 
noch kunnen we onze manier van zijn veran-
deren, want “wat uit het vlees geboren is, is 
vlees” (Johannes 3:6). We moeten ons leven 
aan God geven. Wij dienen Christus aan te 
nemen als onze persoonlijke Verlosser en ons 
geloof in Hem stellen. Dan zal de Heilige Geest 
pas bezit nemen van ons hart. Daar vindt het 
wonder plaats. Het is onmogelijk om door onze 
eigen inspanningen te veranderen, maar met 
de leiding van de Heilige Geest is het anders. 
Hij geeft ons Zijn kracht om te veranderen. Hij 
geeft ons de begeerte, de oprechte bekering en 
de kracht om ons leven te veranderen: “want 
het is God, Die in u werkt zowel het willen als 
het werken, naar Zijn welbehagen.” Filippensen 
2:13. Het is een geestelijke metamorfose waar-
bij de gelovige zich alleen door God laat leiden.

[...] “God zou beter tevreden zijn met zes 
mensen die echt bekeerd zijn tot de waarheid 
als gevolg van het werk, dan met zestig die een 
belijdenis doen, en toch niet volledig bekeerd 
zijn.” Evangelism, blz. 320.

Ons doel is heiligheid 
Misschien maakt het woord ‘heiligheid’ veel 
mensen bang, omdat ze zichzelf ver zien van 
heilig zijn. Als de Heer ons vraagt om heilig te 
zijn zoals Hij heilig is (1 Petrus 1:16), betekent 
het dat we heilig kunnen worden in onze sfeer 
met Zijn hulp. Bekeerd worden is het lopen 
op het pad van heiligheid en te beginnen met 
groeien; dit werk duurt een leven lang. Dat 
betekent niet dat je nooit fouten zult maken, 
maar de bekeerde persoon zal er alles aan doen 
om het evangelie na te leven. Hij zal zoeken 
naar harmonie met de Heer en zijn naaste, de 
gemeente steunen, en de waarheid verspreiden. 
Door gebed en de studie van het Woord, zal 
hij vurige pogingen doen om zijn karakter te 
veranderen.
Beste jeugd, als we alles van onze kant doen 
om de Heer te behagen, zal Hij ons niet in de 
steek laten. 

“Als het in het hart is om God te gehoorza-
men, wanneer inspanningen worden gedaan 
tot dit doel, aanvaardt Jezus deze instelling en 

inspanning als de beste dienst van de mens. Hij 
compenseert de tekortkoming met Zijn eigen 
goddelijke verdienste. Maar Hij zal niet dege-
nen aanvaarden die beweren in Hem te geloven 
en toch ontrouw zijn aan het bevel van Zijn 
Vader”. –Selected Massages, boek 1, blz. 382.

“Wanneer Hij ziet dat mensen de lasten 
dragen, en proberen ze te dragen met een 
nederige geest, zichzelf niet vertrouwen maar 
vertrouwen op Hem, voegt Hij aan hun werk 
Zijn volmaaktheid en toereikendheid toe, en 
het wordt aanvaard door de Vader. We worden 
aanvaard in de geliefde. De gebreken van de 
zondaar worden bedekt door de volmaaktheid 
en volheid van de Heere onze gerechtigheid. 
Degenen die met oprechte wil, met een be-
rouwvol hart, nederige pogingen doen om te 
voldoen aan de eisen van God, worden door de 
Vader bekeken met medelijdende, tedere liefde; 
Hij beschouwt hen als gehoorzame kinderen, 
en de gerechtigheid van Christus wordt hen 
toegerekend.” –Our High Calling, blz. 51.

Beste jeugd, ik wens het beste voor jullie leven. 
Ik bemoedig jullie om de wonderlijke geloofs-
belevenis te ondernemen. Leven in harmo-
nie met God levert waar geluk op, de rest is 
kortstondig, vluchtig en teleurstellend. Vraag 
Hem om jullie de ervaring van echte bekering 
te geven en het zal gebeuren, omdat 
Hij het beloofd heeft. Wees niet 
ontmoedigd wanneer je in 
zonde valt. Vraag God om 
vergevingsgezindheid te 
hebben en probeer Hem 
niet meer te beledigen. 
Als jullie al een beke-
ring hebben ervaren, 
blijf dan in Christus 
(Johannes 15:4, 5). 
God zegene jullie. 
Amen.
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et eerste boek van de Bijbel beschrijft de schepping van de aarde en de mens. 
God maakte de mens naar “Zijn beeld en Zijn gelijkenis” en vormde hem 
met Zijn eigen handen. Alles wat God maakte in het begin heeft hij uit de 
aardbodem gemaakt. Het woord aardbodem in het Hebreeuws is ‘Adamah’. 
Laten wij lezen in Genesis 2:7 hoe Adam uit ‘Adamah’ wordt gemaakt:

De schepping van Adam
“Toen vormde de HEERE God [Adam] uit het stof van [Adamah] en blies 
de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” 
Genesis 2:7. God was de pottenbakker die uit de modder [Adamah] Adam 
maakte.

Adam was niet het enige wezen die uit ‘Adamah’ werd gemaakt. Genesis 2:19 
vertelt ons dat alle dieren op gelijke wijze gemaakt werden uit de aardbo-
dem. Nadat God de droogte deed verschijnen, heeft hij alles uit Adamah ge-
maakt, namelijk bomen, dieren, en de mens. De mens stond op het toppunt 
van de schepping omdat God hem maakte naar Zijn beeld en gelijkenis. 
Het kroonstuk van de schepping was de mens. Hij was de hoogste en het 
beste meesterwerk. Hem werd heerschappij gegeven over de dieren en deze 
planeet. Adam was een deel van de aarde en daarom werd hem verantwoor-
delijkheid gegeven over zijn “aard”. Toen Adam in zonde viel, heeft hij ook 
de dieren en de aarde met zich meegetrokken in zonde. Door Adam viel een 
vloek op Adamah, omdat Adam had gezondigd. (Genesis 3:17)

Het woord ‘Adam’ is in de Bijbel niet alleen verbonden aan de man. Het is 
een benaming voor de mens. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk 
en gaf hen de naam Adam.

“…Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van 
God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun 

H

G. en S. Porras

OVERDENKING



De derde Adam •  19

de naam mens [Hebr. Adam], op de dag dat ze 
geschapen werden.” Genesis 5:1, 2.

De val van Adam
In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus 
dat de zonde door Adam in deze wereld is 
gekomen en als gevolg daarvan kwam de dood. 
“Daarom, zoals door één mens de zonde in de 
wereld is gekomen, en door de zonde de dood, 
en zo de dood over alle mensen is gekomen, in 
wie allen gezondigd hebben.” Romeinen 5:12.
De dood waarvan de Bijbel hier spreekt, is niet 
de natuurlijke dood, maar de doodstraf, “het 
loon van de zonde” Romeinen 6:23. Het resul-
taat van de ongehoorzaamheid van de mens. 
De natuurlijke dood is niet het directe gevolg 
van de zonde, maar het feit dat de mens wegens 
de zonde niet meer van de vrucht van de boom 
des levens mocht eten. 

In Genesis 3:22 lezen wij: “Toen zei de HEERE 
God: Zie, de mens is geworden als één van 
Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, 
laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de 
boom des levens nemen en eten, zodat hij eeu-
wig zou leven!” Had de mens nadat hij gezon-
digd had van de vrucht van de boom des levens 
blijven eten, zou hij voor eeuwig zondig leven.

De Bijbel zegt dat de zonde door één mens in 
de wereld is gekomen. Door ongehoorzaam-
heid werd alles veranderd. De mens was niet 
meer de vertegenwoordiger van deze aarde; de 
aarde en de dieren voelden de gevolgen van de 
zonde en werden veranderd. 

Adamah was vervloekt en vanaf dat moment 
begon “dorens en distels” te groeien op de 
aarde (Genesis 3:18). “Adamah” had een ander 
Zaad nodig om te kunnen bloeien. De enige 
manier hoe “Adam” iets anders dan “braam-
struik” kon laten groeien, was als er een Zaad 
kon worden geplant in de mens die andere 
vruchten kon brengen dan de vruchten van het 
vlees.

De tweede Adam
In verband met het verlossingsplan was het 
noodzakelijk dat de tweede Adam het tegenge-
stelde moest zijn van de eerste Adam en toch 
ook gelijk zijn aan hem. De naam Adam werd 
in het begin aan zowel man en vrouw gegeven 
en was “Adam” daarom voor God niet één per-
soon maar een ras, de mensheid. 
Adam was het hoofd, omdat hij als eerste was 

gemaakt. Hij droeg de verantwoordelijkheid en 
de gevolgen van de zonde. Christus werd door 
de dood het hoofd van de mensheid omdat 
Hij de tweede Adam werd en omdat Hij daar-
door de eerste Adam vrij maakte van de dood. 
Tegen de tijd dat Jezus in de wereld kwam was 
Adam, het hoofd van de mensheid, niet meer 
in leven om gelijk aan Hem te worden. Adam 
was elk kind van Juda in Zijn tijd. De Adam 
van de tijd van Jezus had zich 4.000 jaar gede-
genereerd en had dringend verlossing nodig, 
niet alleen van de doodstraf, want dat had het 
Lam al gedaan van “de grondlegging der we-
reld”, maar van de verzwakte zeden en de ande-
re gevolgen van de zonde. Adam had een ander 
gietvorm nodig waarnaar hij gevormd kon 
worden. Het moest gemaakt worden naar Zijn 
gelijkenis zodat de Adam van Jezus’ tijd naar 
Zijn beeld gevormd kon worden. Hij moest 
opnieuw in de handen van de pottenbakker 
komen. “Mislukte de pot die hij aan het maken 
was met de klei in de hand van de pottenbak-
ker, dan maakte hij daarvan weer een andere 
pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker 
goed was om te maken.” Jeremía 18:4.

De brief aan de Hebreeën laat duidelijk zien 
dat Jezus mens werd in alle opzichten en op 
het niveau van Adam van Zijn tijd. “Want 
werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar 
Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. 
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders 
gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen 
die God betreffen, om de zonden van het volk 
te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden 
heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 
verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 
2:16-18.

De menswording van Jezus is een mysterie. Het 
Zaad dat in de baarmoeder van Maria geplant 
werd, was God. “Zie, de maagd zal zwanger 
worden en een Zoon baren, en u zult Hem 
de Naam Immanuël geven; vertaald betekent 
dat: God met ons.” Matthéüs 1:23. “Het zaad 
is het Woord van God.” Lukas 8:11. Genetisch 
gezien kon de Zoon van God niet een mense-
lijk zaad worden omdat Hij anders niet volledig 
God zou kunnen zijn. Het Zaad moest geheel 
blijven en in een eicel geplant worden om Zijn 
goddelijke natuur te kunnen bewaren en toch 
ook de menselijke op Zich te kunnen nemen. 
Dan hebben wij het over Immanuël. God was 
in Jezus verbonden met de mensheid. Jezus 
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was niet half een god en half mens. Jezus kreeg 
niet de helft van de chromosomen van God 
en de helft van Maria. Jezus was een volledig 
Zaad dat “leven in Zichzelf had”, en op een 
mysterieuze manier werd Hij ook volledig 
mens. “Want zoals de Vader het leven heeft in 
Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het 
leven te hebben in Zichzelf.” Johannes 5:26. “In 
het Woord was het leven en het leven was het 
licht van de mensen.” Johannes 1:4.

Om het losgeld voor Adam te betalen, moest 
God Adam voor de wet van God “dood” ver-
klaren, zodat Hij een andere identiteit en leven 
zou ontvangen. Een lichaam moest gepresen-
teerd worden met dezelfde eigenschappen als 
die van Adam om de eis van de wet te kunnen 
vervullen. “Want de liefde van Christus dringt 
ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén 
voor allen gestorven is, dan zijn zij allen ge-
storven. En Hij is voor allen gestorven, opdat 
zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven 
en opgewekt is.” 2 Korinthe 5:14, 15.  Jezus zou 
de erfenis van Adam dragen na 4.000 jaar van 
bestaan, en tegelijkertijd zou Jezus, het Zaad, 
de eigenschappen van God aan Adam kunnen 
geven. Het boek van Romeinen zegt: “Want wat 
voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij 
was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij 
heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaan-
te gelijk aan het zondige vlees en dat omwille 
van de zonde, en de zonde veroordeeld in het 
vlees.” Romeinen 8:3.

“In Christus gingen goddelijkheid en mense-
lijkheid samen. De goddelijkheid werd niet 
vernederd tot menselijkheid. De goddelijkheid 
behield haar plaats, maar de menselijkheid 
kon, door vereniging met de goddelijkheid, 
weerstand bieden aan de felste toets der ver-
zoeking in de woestijn. ...” –Bijbelkommentaar, 
blz. 703.

De Geest der Profetie zegt verder: “Gods Zoon 
vernederde Zich en nam de natuur van de 
mens op Zich, nadat het mensdom vierduizend 
jaar van het paradijs en van hun oorspronkelij-
ke staat van reinheid en oprechtheid was afge-
dwaald…” –Review and Herald, 28 juli 1874.

“Maar onze Heiland heeft de menselijke natuur 
met alles, waaraan deze is blootgesteld, op Zich 
genomen. Hij nam de natuur van de mens aan 
met de mogelijkheid voor de verleiding te kun-
nen vallen. Wij behoeven niets te dragen wat 

Hij niet reeds verdragen heeft.” –Jezus, de Wens 
der eeuwen, blz. 86.

Bij de schepping van de eerste Adam waren 
twee elementen aanwezig, namelijk stof en 
levensadem, oftewel ‘Adamah’ en het goddelijke 
element. Bij de menswording van de tweede 
Adam waren ook deze elementen aanwezig. De 
Godheid heeft zich op een mysterieuze wijze 
verenigd met Adamah.

De derde Adam
De derde Adam is het resultaat van de nieuwe 
schepping van God.  De Schepper blies nog 
een keer in Adam om leven in hem te geven. 
“En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen 
en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.” 
Johannes 20:22.
De derde Adam is een nieuwe Adam. Aange-
zien de eerste Adam niet meer het hoofd van 
de mens was, werd Christus het hoofd van een 
nieuw ras. De eerste Adam verloor het beeld 
van de Schepper, terwijl de tweede Adam, “…
de afstraling van Gods heerlijkheid, en de 
afdruk van Zijn zelfstandigheid,…” (Hebreeën 
1:3) de gietvorm voor de nieuwe Adam her-
stelde. De derde Adam wordt gemaakt naar 
het beeld van de tweede. Door het “zaaien” van 
de tweede Adam in de derde Adam kreeg dit 
nieuwe ras ander erfelijk materiaal. De genetica 
die de derde Adam ontvangt, is de genetica van 
God, omdat er een nieuwe kern in de mens 
geplant werd. De mens ontvangt de kracht, 
de zeden, de natuur en de eigenschappen van 
God, en de mens kan gelijk worden aan Jezus 
(2 Petrus 1:4). De derde Adam ontvangt eeu-
wig leven als hij Jezus in zijn hart aanneemt. 
“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 
Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” 
1 Johannes 5:12.  De derde Adam is een ieder 
die Jezus in het hart aanneemt. “Daarom, als 
iemand in Christus is, is hij een nieuwe schep-
ping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden.” 2 Korinthe 5:17.

Alhoewel de Bijbel Jezus de laatste Adam 
noemt, is de mens een nieuwe schepping. “Zo 
staat er ook geschreven: De eerste mens Adam 
is geworden tot een levend wezen, de laatste 
Adam tot een levendmakende Geest.” 1 Ko-
rinthe 15:45. In werkelijkheid zou er geen spra-
ke zijn van een derde Adam, maar dat is het 
geheim van het Verlossingsplan.  Als God naar 
Adam kijkt, ziet Hij de nieuwe schepping niet, 
Hij ziet alleen de tweede Adam, Hij ziet Jezus 



De derde Adam •  21

in ons.  De derde Adam, de nieuwe schepping 
van God is verborgen in de tweede Adam.  
“Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke 
mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de 
hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de 
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook 
het beeld van de Hemelse dragen.” 1 Korinthe 
15:48, 49.  De derde Adam is in feite een ander 
voorbeeld van chiasme in het Hebreeuwse 
denken. In dit drieluik is Jezus de Spil tussen 
de ‘oude’ Adam (oude mens) en de ‘nieuwe’ 
mens (het nieuwe schepsel van 2 Korinthe 
5:17; Galaten 6:15). De eerste Adam degene-
reerde door de zonde en had Christus nodig, 
de tweede en de laatste Adam (in het verlengde 
van dat Hij de Alpha en Omega is, het Begin 
en het Einde), en door Christus, gevormd en 
pasklaar gemaakt, verwordt Adam door Hem 
een hogere Adam, net als in de muziekwereld 
dezelfde noot, maar dan een octaaf hoger.

Het ‘Zaad’ werd “gezaaid” in Maria en werd ge-
boren als de “Wens aller heidenen” (Haggaï 2:8, 
SVV), de “Hoop op de heerlijkheid” (Kolos-
sensen 1:27). De geboorte van Jezus bracht het 
goede nieuws die de mensen nodig hadden. De 
tweede Adam werd uit Adam geboren als een 
rijsje, als een wortel in een dor land dat vruch-
ten en leven zou voortbrengen. 

“Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht 
opgeschoten, en als een wortel uit een dorre 
aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; 
als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, 
dat wij Hem zouden begeerd hebben.” Jesája 
53:2, SVV. “Want gelijk de aarde haar spruit 
voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem 
gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere 
HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten 
voor al de volken.” Jesája 61:11, SVV.

De derde Adam is de personificatie van de 
gerechtigheid en het geloof van Jezus. De boom 
die groeit van het Zaad draagt vruchten naar 
Zijn aard. 

Op dezelfde manier hoe het Zaad van God 
in de baarmoeder van Maria geplant moest 
worden, moet ook het Zaad in onze harten 
geplant worden. De derde Adam moet ook 
geboren worden en groeien zoals de tweede. 
“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw 
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien.” Johannes 3:3. De derde Adam dient 
het beeld van de hemelse Adam te dragen.

De derde Adam moet ook de twee elementen 
in zich hebben om het Koninkrijk van God te 
kunnen zien en te beërven. Adamah moet wor-
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den verenigd met de goddelijke natuur zodat 
de verlossing compleet kan zijn. Elke stap die 
Jezus gedaan heeft op aarde dient ook door 
iedere Adam in deze tijd gevolgd te worden. 
De Adam van deze tijd dient het karakter van 
de tweede Adam te weerspiegelen. Adamah, 
de grond van de gelijkenis van de zaaier, dient 
een goede grond te zijn, zodat het Zaad kan 
ontkiemen en vruchten kan dragen.

De eerste Adam werd door Jezus gemaakt, de 
tweede Adam is Jezus die Adam werd en de 
derde Adam is Adam die als Jezus wordt. Dit 
is het geheim van de verlossing van God. Dit is 
de kern van de boodschap van Christus onze 
gerechtigheid.

De verlossing van Adam
De herstelling van Adam en Adamah moet 
compleet zijn. De aarde, de dieren en heel 
de schepping moet ook hersteld worden. De 
schepping verlangt de verlossing van de mens 
om zelf volledig hersteld te zijn (Romeinen 
8:19-21).

De Adam van deze tijd dient in alle aspecten 
hersteld te worden. Bij de wederkomst zullen 
wij veranderd worden en zullen wij onsterfe-
lijkheid beërven. (1 Korinthe 15:53, 54).

Het loon van de zonde werd door de tweede 
Adam betaald, maar de derde Adam moest 
zich verenigen en afhankelijk worden van de 
“Boom des levens” om de overwinning te kun-
nen behalen. De natuurlijke dood, ziekte en 
degeneratie kwamen als gevolg van de schei-

ding van de letterlijke boom des levens en het 
herstel zal compleet zijn door het eten van de 
boom des levens in het paradijs. “In het mid-
den van haar straat en aan de ene en de andere 
zijde van de rivier bevond zich de Boom des 
levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 
bladeren van de boom zijn tot genezing van 
de heidenvolken.” Openbaring 22:2. De vrucht 
van de boom zal ons eeuwig leven geven, 
terwijl de bladeren de mensen zullen herstellen 
van 6.000 jaar degeneratie. De derde Adam 
moet hersteld worden tot de hoogte, de lengte, 
de vermogens en de kracht van de eerste Adam 
vóór de val en dan zal Adam (de mens) volle-
dig verlost worden.

“…Hij zal onze vernederde lichamen veran-
deren, en ze gelijk maken aan Zijn heerlijk 
lichaam. De sterfelijke, vergankelijke vorm, 
zonder aanvallige schoonheid, eens met zonde 
bevlekt, wordt volmaakt, schoon en onsterfe-
lijk. Alle smetten en onvolkomenheden worden 
achtergelaten in het graf. Tot de boom des 
levens in het lang verloren Eden teruggevoerd, 
zullen de verlosten ‘toenemen’ tot de volle 
lengte van het geslacht in zijn eerste heerlijk-
heid...” –De grote strijd, blz. 751.

De Heer wil dat wij een derde Adam worden 
zodat Adam, Zijn meesterwerk, verheerlijkt 
wordt. Het verheerlijken van Adam is het 
verheerlijken van de Schepper. Wij moeten het 
leven van de tweede Adam ontvangen door 
de Heilige Geest om de derde Adam te mogen 
zijn. Haal de Adem van God en leef. Amen.
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Ingrediënten:- 300 ml water- Een half glas kikkererwtenmeel (met een glas van 300 ml)
- 3-4 eetlepels voedings- of biergist- Zout naar smaak- Een lepel olijfolie- Een halve theelepel gemalen anijs en basilicum (of een andere soort naar smaak)

Voorbereiding:1.  Meng het kikkererwtenmeel goed met de voedingsgist, zout en kruiden. Voeg vervolgens 

150 ml water toe en klop goed om klonters te voorkomen.
2. Bereid een vormpasta voor met een beetje olie.3. Verwarm 150 ml water in een pannetje op het vuur en voeg bij het koken het verkregen 

mengsel toe van punt 1., en roer constant op laag vuur tot het erg dik is.
4. Plaats het deeg zo snel mogelijk in de voorbereide vorm (omdat het onmiddellijk gaat 

stremmen) en laat het afkoelen. Als het koud is, kan het worden gesneden en geserveerd.

(Als je paprika (paprikapoeder) aan de kaas toevoegt, samen met het kikkererwtenmeel, 

krijg je een geelachtige kaas.)

KAAS
Kikkererwten

RECEPTEN
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